


Rábaköz Észak-Dunántúlon, a Kisal-
föld déli részén található. A Rába fo-
lyó alsó folyása, valamint a Rábca és 
a Répce folyók fogják közre.

A térképen halvánnyal jelölt terület a 
nyugati dialektus, melyet összeköt a 
táncok hasonlósága.

A térkép segítségével nevezd meg Rábaköz nevezetes falvait!

Nézd  meg a térképet, hol található Sárköz?

Te hol élsz? Jelöld be a térképen! 

A Duna menti Sárköz a Dunántúl keleti részén, Tolna megye területén talál-

ható. 

A Duna és a Sárvíz által határolt néprajzi terület eredetileg öt falut foglal

magába: Decs, Õcsény, Sárpilis, Alsónyék, Báta.

SÁRKÖZ 32

Sárközi friss csárdás

Nézzétek meg a térképet, hol található Rábaköz?

Jelöljétek be a térképen, hol éltek!

Rábaköz Észak-Dunántúlon, a Kisalföld déli részén található. A Rába folyó

alsó folyása, valamint a Rábca és a Répce folyók fogják közre.

A térkép segítségével nevezd meg Rábaköz nevezetes falvait!

A térképen halvánnyal jelölt terület a nyugati dialektus, melyet összeköt a táncok

hasonlósága.

RÁBAKÖZ 48

Csárdás. Vitnyéd, Gyõr megye

(Gyûjtötte: Martin György, 1956)

Nézzétek meg a térképet, hol található Rábaköz?

Jelöljétek be a térképen, hol éltek!

Rábaköz Észak-Dunántúlon, a Kisalföld déli részén található. A Rába folyó

alsó folyása, valamint a Rábca és a Répce folyók fogják közre.

A térkép segítségével nevezd meg Rábaköz nevezetes falvait!

A térképen halvánnyal jelölt terület a nyugati dialektus, melyet összeköt a táncok

hasonlósága.

RÁBAKÖZ 48

Csárdás. Vitnyéd, Gyõr megye

(Gyûjtötte: Martin György, 1956)

Csárdás, Vitnyéd, Győr megye
(Gyűjtötte: Martin György, 1956)



Rábaköz jellegzetes férfitán-
cával, a verbunkkal válik a 
nyugati dialektus egyik leg-

fontosabb pontjává. E táncnak jelentős szere-
pe volt a rábaközi parasztság körében, ennek 
központjában az élénk és nagyhírű legényélet 
állt. Ezen a vidéken szervezett legénybandák, 
azaz legénycéhek színesítették a falvak hét-
köznapjait.

Rábaköz jellegzetes férfitáncával, a verbunkkal válik a nyugati dia-

lektus egyik legfontosabb pontjává. E táncnak jelentõs szerepe volt a

rábaközi parasztság körében, ennek központjában az élénk és nagy-

hírû legényélet állt. Ezen a vidéken szervezett legénybandák, azaz

legénycéhek színesítették a falvak hétköznapjait.

Gyûjtõmunka: Nézzetek utána, mikor és hol találkoztatok már a céh kifeje-

zéssel! Fogalmazzátok meg, mit is jelent!

A legénycéhek életének egyik legfontosabb eseménye a búcsú volt. Ilyenkor a

falu nevezetesebb pontjain a különbözõ legénycéhek bemutatták táncaikat a

búcsúba érkezõ sokaságnak. A bemutatkozásra való felkészülést, gyakorlást

nagyon komolyan vették, a pontatlanság, figyelmetlenség soha nem maradt

büntetlenül. 

A rábaközi legények a verbunkot általában csoportosan, körben táncolták. 

Ezt körverbunknak nevezzük. Elõfordult, hogy kötött, elõre kitalált mozdu-

latsort táncoltak, de volt olyan is, amikor minden legény a kör formáját meg-

tartva, szabadabban járhatta a verbunkot.

A rábaközi verbunkot általában a „hejlegények” irányították. Ezek a „hejlegények”

nevüket onnan kapták, hogy tánc közben hangos kiáltással jelezték a többieknek, hogy

a táncban valamilyen új dolog kezdõdött.

49 RÁBAKÖZ

Szany, Gyõr-Sopron megye

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1971)

Verbunk. Lipót, Moson megye

(Gyûjtötte: Gönyey (Ébner) Sándor, 1948)

Gyűjtőmunka: Nézzetek utána, mikor és hol találkoztatok már a céh kifejezéssel!
Fogalmazzátok meg, mit is jelent!

Rábaköz jellegzetes férfitáncával, a verbunkkal válik a nyugati dia-

lektus egyik legfontosabb pontjává. E táncnak jelentõs szerepe volt a

rábaközi parasztság körében, ennek központjában az élénk és nagy-

hírû legényélet állt. Ezen a vidéken szervezett legénybandák, azaz

legénycéhek színesítették a falvak hétköznapjait.

Gyûjtõmunka: Nézzetek utána, mikor és hol találkoztatok már a céh kifeje-

zéssel! Fogalmazzátok meg, mit is jelent!

A legénycéhek életének egyik legfontosabb eseménye a búcsú volt. Ilyenkor a

falu nevezetesebb pontjain a különbözõ legénycéhek bemutatták táncaikat a

búcsúba érkezõ sokaságnak. A bemutatkozásra való felkészülést, gyakorlást

nagyon komolyan vették, a pontatlanság, figyelmetlenség soha nem maradt

büntetlenül. 

A rábaközi legények a verbunkot általában csoportosan, körben táncolták. 

Ezt körverbunknak nevezzük. Elõfordult, hogy kötött, elõre kitalált mozdu-

latsort táncoltak, de volt olyan is, amikor minden legény a kör formáját meg-

tartva, szabadabban járhatta a verbunkot.

A rábaközi verbunkot általában a „hejlegények” irányították. Ezek a „hejlegények”

nevüket onnan kapták, hogy tánc közben hangos kiáltással jelezték a többieknek, hogy

a táncban valamilyen új dolog kezdõdött.

49 RÁBAKÖZ

Szany, Gyõr-Sopron megye

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1971)

Verbunk. Lipót, Moson megye

(Gyûjtötte: Gönyey (Ébner) Sándor, 1948)

Szany, Győr-Sopron megye
(Gyűjtötte: Pesovár Ernõ, 1971)

Verbunk. Lipót, Moson megye
(Gyűjtötte: Gönyey (Ébner) Sándor, 1948)

A legénycéhek életének egyik legfon-
tosabb eseménye a búcsú volt. Ilyen-
kor a falu nevezetesebb pontjain a kü-

lönböző legénycéhek bemutatták táncaikat a
búcsúba érkező sokaságnak. A bemutatko-
zásra való felkészülést, gyakorlást nagyon ko-
molyan vették, a pontatlanság, figyelmetlen-
ség soha nem maradt büntetlenül.



A rábaközi legények a verbunkot általában 
csoportosan, körben táncolták.

Ezt körverbunknak nevezzük. Előfordult, hogy kö-
tött, előre kitalált mozdulatsort táncoltak, de volt 
olyan is, amikor minden legény a kör formáját meg-
tartva, szabadabban járhatta a verbunkot.

A rábaközi verbunkot általában a „hejlegények” irá-
nyították. Ezek a „hejlegények” nevüket onnan kap-
ták, hogy tánc közben hangos kiáltással jelezték a 
többieknek, hogy a táncban valamilyen új dolog kez-
dődött.

A verbunk elnevezése német

eredetû, a werben (toborozni)

igébõl származik. Ezt a zenés-

táncos mulatást gyakran kato-

nák toborzására, úgynevezett verbuválás-

ra is használták. A katonák kevélykedõ,

magakelletõ mozgása sehol sem volt isme-

retlen a nép elõtt. A toborzás sikeréért a

tisztek kiválasztották a legjobb táncos ka-

tonákat, a falu legényeinek pedig csillogó

aranyat és bort kínáltak. Amelyik bámész-

kodó falusi férfi nem vigyázott, annak bi-

zony csákót nyomtak a fejébe, és 6–8 évig

ehette a császár kenyerét, azaz szolgált az

uralkodó seregében.

Te hogyan képzeled el a toborzást? Rajzold le! 

RÁBAKÖZ 50

Gyalogos katona verbuválása

(Ismeretlen mûvésztõl, 1850 körül)

�Zengedez már a hegedû,
Kezdjük el tehát,
Üssük össze bokáinkat,
Pontban egyiránt.
Elõbb jobbra, aztán balra
Hármat ugorjunk
De a nótával egy húron
Pengjen sarkantyúnk�.

(Czuczor Gergely 
� Magyar tánc / 1828)

A verbunk elnevezése német

eredetû, a werben (toborozni)

igébõl származik. Ezt a zenés-

táncos mulatást gyakran kato-

nák toborzására, úgynevezett verbuválás-

ra is használták. A katonák kevélykedõ,

magakelletõ mozgása sehol sem volt isme-

retlen a nép elõtt. A toborzás sikeréért a

tisztek kiválasztották a legjobb táncos ka-

tonákat, a falu legényeinek pedig csillogó

aranyat és bort kínáltak. Amelyik bámész-

kodó falusi férfi nem vigyázott, annak bi-

zony csákót nyomtak a fejébe, és 6–8 évig

ehette a császár kenyerét, azaz szolgált az

uralkodó seregében.

Te hogyan képzeled el a toborzást? Rajzold le! 

RÁBAKÖZ 50

Gyalogos katona verbuválása

(Ismeretlen mûvésztõl, 1850 körül)

�Zengedez már a hegedû,
Kezdjük el tehát,
Üssük össze bokáinkat,
Pontban egyiránt.
Elõbb jobbra, aztán balra
Hármat ugorjunk
De a nótával egy húron
Pengjen sarkantyúnk�.

(Czuczor Gergely 
� Magyar tánc / 1828)

A verbunk elnevezése német eredetű, a wer-
ben (toborozni) igéből származik. Ezt a ze-
nés-táncos mulatást gyakran katonák tobor-

zására, úgynevezett verbuválásra is használták. 
Gyalogos katona verbuválása

(Ismeretlen művésztől, 1850 körül)

Mely időszakra tehető az új stílusú táncok ki-
alakulása?

A verbunk új stílusú férfitánc. A katonák kevélykedő, magakellető mozgása sehol sem volt ismeretlen a nép előtt. A tobor-
zás sikeréért a tisztek kiválasztották a legjobb táncos katonákat, a falu legényeinek pedig 
csillogó aranyat és bort kínáltak. Amelyik bámészkodó falusi férfi nem vigyázott, annak bi-
zony csákót nyomtak a fejébe, és 6–8 évig ehette a császár kenyerét, azaz szolgált az ural-
kodó seregében.



A dus Rábaköz jellegzetes ugrósa, amit 
általában legények táncoltak. Régeb-
ben csoportosan, menettáncként hasz-

nálták a dust, újabban azonban táncolják férfi 
szólótáncként vagy csoportos mulatótáncként 
is. A szólóban táncolt dus jellemzője a magamu-
togatás, a virtuskodás. Fontos volt, hogy az 
előadott tánc más legyen, mint a többieké, ne 
hasonlítson senkiére.

A menettánc vonulásra is alkalmas tapsos, csa-
pásoló tánclépésekből állt. A legénycéhek a bú-
csú alkalmával dusolva  jutottak el egyik 
tánchelyről a másikra. Az együtt dusolás a le-
génybandák egységét, összetartozását is mu-
tatta.

A verbunk új stílusú férfitánc.

Mely idõszakra tehetõ az új stílusú táncok kialakulása? 

A dus Rábaköz jellegzetes ugrósa, amit általában legények táncoltak.

Régebben csoportosan, menettáncként használták a dust, újabban azonban

táncolják férfi szólótáncként vagy csoportos mulatótáncként is. A szólóban

táncolt dus jellemzõje a magamutogatás, a virtuskodás. Fontos volt, hogy az

elõadott tánc más legyen, mint a többieké,

ne hasonlítson senkiére. 

A menettánc vonulásra is alkalmas tapsos,

csapásoló tánclépésekbõl állt. A legénycé-

hek a búcsú alkalmával dusolva jutottak el

egyik tánchelyrõl a másikra. Az együtt

dusolás a legénybandák egységét, össze-

tartozását is mutatta.

A férfitáncok után jellemzõen páros táncokkal folytatódott a tánc. Rábaköz új

stílusú páros tánca a csárdás. A táncot a visszaemlékezések szerint úgy kezd-

ték a párok, hogy a legények a lányokat kezüknél fogva kiperdítették. 

Figyeljétek meg a képeket, kössétek össze a szavakat úgy, hogy igaz legyen a

két kifejezés!

51 RÁBAKÖZ

Dus. Szil, Sopron megye

(Gyûjtötte: K. Kovács László, 1948)

Csárdás. Szany, Sopron megye

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1974)

Lakodalmi páros tánc: friss csárdás. Kapuvár, Sopron m.

(Gyûjtötte: Gönyey (Ébner) Sándor, 1938)

friss csárdás szegényes

lassú csárdás gazdag

Dus. Szil, Sopron megye
(Gyűjtötte: K. Kovács László, 1948)

A verbunk új stílusú férfitánc.

Mely idõszakra tehetõ az új stílusú táncok kialakulása? 

A dus Rábaköz jellegzetes ugrósa, amit általában legények táncoltak.

Régebben csoportosan, menettáncként használták a dust, újabban azonban

táncolják férfi szólótáncként vagy csoportos mulatótáncként is. A szólóban

táncolt dus jellemzõje a magamutogatás, a virtuskodás. Fontos volt, hogy az

elõadott tánc más legyen, mint a többieké,

ne hasonlítson senkiére. 

A menettánc vonulásra is alkalmas tapsos,

csapásoló tánclépésekbõl állt. A legénycé-

hek a búcsú alkalmával dusolva jutottak el

egyik tánchelyrõl a másikra. Az együtt

dusolás a legénybandák egységét, össze-

tartozását is mutatta.

A férfitáncok után jellemzõen páros táncokkal folytatódott a tánc. Rábaköz új

stílusú páros tánca a csárdás. A táncot a visszaemlékezések szerint úgy kezd-

ték a párok, hogy a legények a lányokat kezüknél fogva kiperdítették. 

Figyeljétek meg a képeket, kössétek össze a szavakat úgy, hogy igaz legyen a

két kifejezés!

51 RÁBAKÖZ

Dus. Szil, Sopron megye

(Gyûjtötte: K. Kovács László, 1948)

Csárdás. Szany, Sopron megye

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1974)

Lakodalmi páros tánc: friss csárdás. Kapuvár, Sopron m.

(Gyûjtötte: Gönyey (Ébner) Sándor, 1938)

friss csárdás szegényes

lassú csárdás gazdag

A verbunk új stílusú férfitánc.

Mely idõszakra tehetõ az új stílusú táncok kialakulása? 

A dus Rábaköz jellegzetes ugrósa, amit általában legények táncoltak.

Régebben csoportosan, menettáncként használták a dust, újabban azonban

táncolják férfi szólótáncként vagy csoportos mulatótáncként is. A szólóban

táncolt dus jellemzõje a magamutogatás, a virtuskodás. Fontos volt, hogy az

elõadott tánc más legyen, mint a többieké,

ne hasonlítson senkiére. 

A menettánc vonulásra is alkalmas tapsos,

csapásoló tánclépésekbõl állt. A legénycé-

hek a búcsú alkalmával dusolva jutottak el

egyik tánchelyrõl a másikra. Az együtt

dusolás a legénybandák egységét, össze-

tartozását is mutatta.

A férfitáncok után jellemzõen páros táncokkal folytatódott a tánc. Rábaköz új

stílusú páros tánca a csárdás. A táncot a visszaemlékezések szerint úgy kezd-

ték a párok, hogy a legények a lányokat kezüknél fogva kiperdítették. 

Figyeljétek meg a képeket, kössétek össze a szavakat úgy, hogy igaz legyen a

két kifejezés!

51 RÁBAKÖZ

Dus. Szil, Sopron megye

(Gyûjtötte: K. Kovács László, 1948)

Csárdás. Szany, Sopron megye

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1974)

Lakodalmi páros tánc: friss csárdás. Kapuvár, Sopron m.

(Gyûjtötte: Gönyey (Ébner) Sándor, 1938)

friss csárdás szegényes

lassú csárdás gazdag

Csárdás. Szany, Sopron megye
(Gyűjtötte: Pesovár Ernõ, 1974)

Lakodalmi páros tánc: friss csárdás. Kapuvár, Sopron m.
(Gyűjtötte: Gönyey (Ébner) Sándor, 1938)

Figyeljétek meg a képeket, válasszá-
tok ki a szavakat úgy, hogy igaz legyen 
a két kifejezés!

friss csárdás

lassú csárdás



Rábaközben – éppúgy, mint a nyugati táncdialektusban bárhol – a csárdásnak

A képek és az elõzõ feladat segítségével pótoljátok a szöveg hiányos részeit, a

táblázatba írt szavak felhasználásával.

Rábaközben – éppúgy, mint a nyugati táncdialektusban bárhol – a csárdásnak 

része van. A csárdás és a csárdás alapvetõen 

egymástól. A lassú részben jobbra-balra haladó lépéseket és  

forgást táncolnak. A friss csárdás jellegzetessége a lányok alatti 

és a összekapaszkodás. A friss csárdás tempója Rábaközben az egyik

. Ebbõl a táncrészbõl hiányzik a dialektus többi részére 

jellemzõ motívum.

Tanárotokkal ellenõrizzétek a feladatot! 

Ha a megoldás helyes, akkor megismerté-

tek a csárdás jellemzõit!  

A bálokban, mulatságokban a

pillanatnyi vérmérséklet, a han-

gulat határozta meg a táncok

alakulását. Ennek köszönhetõ 

Rábaköz és a teljes magyar nyelvterület

különbözõ tánctípusainak sokszínûsége.

Egy tánctípusba tartoznak a közel azonos vagy hasonló elemeket, mozzana-

tokat tartalmazó táncok. A tánctípusok táncait a kísérõ zenék hasonlósága is

összeköti. 

RÁBAKÖZ 52

lassú kiforgatása lippentõs

két friss csárdás

különbözik páros leggyorsabb

kar nyitottabb nyugati

Rábaközi friss csárdás

Rábaközi friss csárdás

Figyeljétek meg a képeket, válasszátok ki a szavakat úgy, hogy igaz legyen a két kifejezés!

lassú     kiforgatása    lippentős
két     friss      csárdás
különbözik   páros      leggyorsabb
kar     nyitottabb    nyugati

része van. A 

egymástól. A lassú részben jobbra-balra haladó lépéseket és

és a alapvetően     

forgást táncolnak. A friss csárdás jellegzetessége a lányok

forgást táncolnak. A friss csárdás jellegzetessége a lányok és a

összekapaszkodás. A friss csárdás tempója Rábaközben az egyik

. Ebből a táncrészből hiányzik a dialektus többi részére

jellemző motívum.

A bálokban, mulatságokban a pillanatnyi vérmérséklet, a hangulat határozta meg a táncok alakulá-
sát. Ennek köszönhető Rábaköz és a teljes magyar nyelvterület különböző tánctípusainak sokszínű-
sége.

Tanárotokkal ellenőrizzétek a feladatot!  Ha a megoldás helyes, akkor megismertétek a csárdás 
jellemzőit!



Egy tánctípusba tartoznak a közel azonos vagy hasonló 
elemeket, mozzanatokat tartalmazó táncok. A tánctípu-
sok táncait a kísérő zenék hasonlósága is összeköti.

Írjátok le, milyen tánctípusokról tanultatok eddig!

Karikázzátok be, melyek ezek közül az új stílusú táncok!

A magyar tánctípusokat vagy azok rokonváltozatait két nagy cso-

portba soroljuk: 

A rábaközi dus zenei anyaga igen vegyes. A régi stílusú kísérõdallamok már

háttérbe szorultak. Mégis találunk néhány jellegzetesen rábaközit, ilyen példá-

ul a Szélrõl legeljetek… vagy a Házasodik a tücsök… kezdetû kanásztáncdal-

lam. A német elemek, a határ közelsége miatt hamar beépültek Rábaköz zenei

anyagába, mivel az induló, menetelõ jellegû németes zenék tempóban megfeleltek a ré-

gi ugrós tánchoz, a dushoz.

A modern dallamanyag szinte észrevétlenül épült be Rábaköz zenéjébe anélkül, hogy a

tánc elkopott vagy megváltozott volna.

A Radetzky-mars manapság a legkedveltebb és már réginek számító dallama a dusnak.

A kapuvári verbunk dallama verbunkosaink egyik legrégiesebb formája. A Vitnyéden

táncolt verbunkhoz azonban népies mûdal vagy egyszerû, németes jellegû hangszeres

zene tartozik. Kóny, Szil, Szany és Sobor elmaradhatatlan verbunkdallama az Ez a kis-

lány, barna kislány… kezdetû népdal. 
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leánykörtáncok verbunk

fegyvertáncok, 
csárdás

eszközös pásztortáncok

régi férfitáncok, ugrós-legényes

régi párostáncok

A magyar tánctípusokat vagy azok rokonváltozatait két 
nagy csoportba soroljuk

Írjátok le, milyen tánctípusokról tanultatok eddig!

A rábaközi dus zenei anyaga igen vegyes. A régi stílusú kísérődallamok már 
háttérbe szorultak. Mégis találunk néhány jellegzetesen rábaközit, ilyen példá-
ul a Szélről legeljetek… vagy a Házasodik a tücsök… kezdetű kanásztáncdal-

lam. A német elemek, a határ közelsége miatt hamar beépültek Rábaköz zenei anyagá-
ba, mivel az induló, menetelő jellegű németes zenék tempóban megfeleltek a régi ugrós 
tánchoz, a dushoz.

A modern dallamanyag szinte észrevétlenül épült be Rábaköz zenéjébe anélkül, hogy 
a tánc elkopott vagy megváltozott volna. A Radetzky-mars manapság a legkedveltebb 
és már réginek számító dallama a dusnak.

A kapuvári verbunk dallama verbunkosaink egyik legrégiesebb formája. A Vitnyéden 
táncolt verbunkhoz azonban népies műdal vagy egyszerű, németes jellegű hangszeres
zene tartozik. Kóny, Szil, Szany és Sobor elmaradhatatlan verbunkdallama az Ez a kis-
lány, barna kislány… kezdetű népdal.



A zenei anyag sokszínûségét mutatja a re-

zesbandák elterjedése is, amely a vidék

korai polgárosodását mutatja. 

A rezesbanda a falusiak számára az óhaj-

tott felemelkedést jelentette. 

Az újfajta zenekar megjelenésével a rába-

közi tánczene népies mûdalokkal és néme-

tes indulózenékkel bõvült.

A rezesbanda zenészei sokszor nem „cigányzenészek”, akik a muzsikálással keresik a

kenyerüket, hanem olyan parasztemberek, akik keresetük kiegészítése céljából mellék-

foglalkozásként zenéltek. 

Ezeknek az alkalmi zenekaroknak azonban a cigányzenészek nem örültek. 

A Sopronvármegye címû újság 1926. május 9-i számából megtudhatjuk:

„A nagylózsi cigányzenekar félti a kenyerét.”

Ismerkedjünk meg a rezesbandával!

A banda általában 6–8 tagú, felnõtt férfiakból áll. 

A rezesbanda hangszer-összeállítása a következõ: klarinét, szárnykürt, trom-

bita, basszusszárnykürt, helikon, nagydob, rászerelt cintányérral. 
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Rezesbanda

Klarinét

Trombita

Szárnykürt

Nagydob
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zesbandák elterjedése is, amely a vidék

korai polgárosodását mutatja. 
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Rezesbanda

Klarinét

Trombita

Szárnykürt

Nagydob

rezesbanda

Ismerkedjünk meg a rezesbandával!
A banda általában 6–8 tagú, felnõtt férfiak-
ból áll.  A rezesbanda hangszer-összeállítása 

a következõ: klarinét, szárnykürt, trombita, basszusz-
szárnykürt, helikon, nagydob, rászerelt cintányérral.

A rezesbanda zenészei sokszor nem „cigányzené-
szek”, akik a muzsikálással keresik a kenyerüket, ha-
nem olyan parasztemberek, akik keresetük kiegészí-
tése céljából mellékfoglalkozásként zenéltek. 
Ezeknek az alkalmi zenekaroknak azonban a cigány-
zenészek nem örültek.

A felsoroltak közül előfordul, hogy különböző variá-
ciókban használták a fúvósokat, esetleg egyet-egyet 
elhagytak vagy mással helyettesítették. A klarinétok, 
szárnykürtök és basszuskürtök a legtöbb esetben a 
dallamot játszottak. A trombita – a cigányzenekar-
hoz hasonlóan – jórész egyetlen hangon kontrás kí-
séretet játszik. A helikon – a nagybőgőhöz hasonló-
an – két hangot váltogat, szerepe a kíséret erősítése. 
A nagydob és cintányér negyedenként vagy nyolca-
donként azonos ritmusban szólal meg. Előadáskor a 
zenekart az egyik szárnykürtös, esetleg a klarinétos 
vezeti.



A falusi emberek éppúgy kedvelték a szép ruhadarabokat, mint a mai emberek.

Az akkori, igen szoros öltözködési szabályokon belül mindenki szeretett volna

mégis egy kicsit kitûnni. Ennek a természetes emberi igénynek köszönhetjük,

hogy a régi öltözetek akár egy falun belül is megszámlálhatatlan változatban

alakultak ki.
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A leányok ünnepi viseletének néhány jel-

legzetessége a 13-23 ágú fonatokból kerék-

be rakott haj. Egyik alsónemûjük a kereszt-

pánttal összevarrt pendely volt, felül ing-

vállas bokros inget vagy bubos réklit és

vállkendõt hordtak, amelyhez bécsi erede-

tû színes anyagokból varrt, csipkével,

pántlikával díszített szoknyát és kötényt

viseltek. Általánosan ismert a derékpánt,

amellyel a selyemkendõt vagy fehérhímzé-

ses keszkenõt csinosan a derék köré szorí-

tották. Telente csizmát hordtak, nyári ün-

nepeken harisnyát és színes, magas sarkú

szattyáncipõt viseltek. A cipõk orrát szí-

nes, pillangós szalagcsokrokkal díszítették.

Rábaköz viseletének változatosságát mu-

tatja, hogy egy asszonynak akár 32 alka-

lomra illõ kendõje, köténye is lehetett.

A legények vászonfélébõl csak a mezei

munkához használtak inget és gatyát. Ré-

gen, a 19. század végén az asszonyok fel-

adata volt az ünnepi templomi gatya ki-

hímzése. A gatyát az úgynevezett ellenzõs

magyar nadrág és a csizmanadrág váltotta

fel. Híres a rábaközi puruc, azaz mellény,

melyet akár 120 rõf zsinórral is díszíthet-

tek. Kapuvári jellegzetesség a kicsi fekete

báránybõr kucsma. A fekete posztóruhá-

hoz (lásd a képen) már a mellényt „vágott

nyakkal”, zsebfedõsen készítették. A divat-

tal a hosszabb kabát is a legényöltözet ré-

szévé vált.

A fejrevalókra strucctollat, bokrétákat, sza-

lagokat tûztek a legények, az idõsebbek

kalapjára már nem kerültek díszek.

Magyar leányok

(Gyûjtötte: Kankovszky Ervin, 1930)

Besorozott legény. Gyõr vidéke

(Gyûjtötte: Glück József, 1921)

Magyar leányok
(Gyűjtötte: Kankovszky Ervin, 1930)

A földművelés és állattenyésztés mellett a 
18. század eleje óta Rábaközben különféle 
kisiparok is kenyeret adtak az embereknek 

és szolgálták a lakosságot.

Sorra alakultak a céhek, szabók, takácsok, szű-
csök… stb. A 19. századtól vándorkereskedők is 
vissza-visszatértek szebbnél szebb kelméikkel erre 
a vidékre. Ez tette lehetővé, hogy Rábaközben igen 
híres helyi viseletek alakuljanak ki.

A leányok ünnepi viseletének egyik jellegzetessé-
ge a 13-23 ágú fonatokból kerékbe rakott haj.

Alsóneműjük a keresztpánttal összevarrt pendely 
volt, felül ingvállas bokros inget vagy bubos réklit 
és vállkendőt hordtak, amelyhez bécsi eredetű szí-
nes anyagokból varrt, csipkével, pántlikával díszí-
tett szoknyát és kötényt viseltek. Általánosan is-
mert a derékpánt, amellyel a selyemkendőt vagy 
fehérhímzéses keszkenőt csinosan a derék köré 
szorították.

Telente csizmát hordtak, nyári ünnepeken haris-
nyát és színes, magas sarkú szattyáncipőt viseltek. 
A cipők orrát színes, pillangós szalagcsokrokkal dí-
szítették. Rábaköz viseletének változatosságát 
mutatja, hogy egy asszonynak akár 32 alkalomra
illő kendője, köténye is lehetett.

A falusi emberek éppúgy kedvelték a szép 
ruhadarabokat, mint a mai emberek. Az ak-
kori, igen szoros öltözködési szabályokon 

belül mindenki szeretett volna mégis egy kicsit ki-
tűnni. Ennek a természetes emberi igénynek kö-
szönhetjük, hogy a régi öltözetek akár egy falun be-
lül is megszámlálhatatlan változatban alakultak ki.
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báránybõr kucsma. A fekete posztóruhá-

hoz (lásd a képen) már a mellényt „vágott

nyakkal”, zsebfedõsen készítették. A divat-

tal a hosszabb kabát is a legényöltözet ré-

szévé vált.

A fejrevalókra strucctollat, bokrétákat, sza-

lagokat tûztek a legények, az idõsebbek

kalapjára már nem kerültek díszek.
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Besorozott legény. Győr vidéke
(Gyűjtötte: Glück József, 1921)

A falusi emberek éppúgy kedvelték a szép 
ruhadarabokat, mint a mai emberek. Az ak-
kori, igen szoros öltözködési szabályokon 

belül mindenki szeretett volna mégis egy kicsit ki-
tűnni. 

Ennek a természetes emberi igénynek köszönhet-
jük, hogy a régi öltözetek akár egy falun belül is meg-
számlálhatatlan változatban alakultak ki.

A legények vászonféléből csak a mezei munkához 
használtak inget és gatyát. Régen, a 19. század vé-
gén az asszonyok feladata volt az ünnepi templo-
mi gatya kihímzése.

A gatyát az úgynevezett ellenzős magyar nadrág 
és a csizmanadrág váltotta fel. Híres a rábaközi pu-
ruc, azaz mellény, melyet akár 120 rőf zsinórral is 
díszíthettek.

Kapuvári jellegzetesség a kicsi, fekete báránybőr 
kucsma. A fekete posztóruhához (lásd a képen) 
már a mellényt „vágott nyakkal”, zsebfedősen ké-
szítették. A divattal a hosszabb kabát is a legényöl-
tözet részévé vált.

A fejrevalókra strucctollat, bokrétákat, szalagokat
tűztek a legények, az idősebbek kalapjára már nem 
kerültek díszek.



„Na még egy rálökést!”

Rábaközi dus dallamok

Bojtár volt a nagyapám …

Elment Szent Péter Rómába …

57 RÁBAKÖZ

2. Ki a szõlõt megkapálja, 

jó bor van a poharába

Ki a szõlõt nem kapálja 

folyik is érte a nyála

Ejhaj, igyunk rája, úgyis elnyel a sír szája

Ott lesz fáradt testünk csöndes tanyája

3. Ki a borát meg nem issza, 

nem lesz annak mennybe jussa

Ki a borát mind megissza, 

Szent Péter lesz szószólója

Ejhaj, igyunk rája, úgyis elnyel a sír szája

Ott lesz fáradt testünk csöndes tanyája

„Na még egy rálökést!”
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Bojtár volt a nagyapám …

Elment Szent Péter Rómába …
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2. Ki a szõlõt megkapálja, 

jó bor van a poharába

Ki a szõlõt nem kapálja 

folyik is érte a nyála

Ejhaj, igyunk rája, úgyis elnyel a sír szája

Ott lesz fáradt testünk csöndes tanyája

3. Ki a borát meg nem issza, 

nem lesz annak mennybe jussa

Ki a borát mind megissza, 

Szent Péter lesz szószólója

Ejhaj, igyunk rája, úgyis elnyel a sír szája

Ott lesz fáradt testünk csöndes tanyája



Sej, a szanyi híd alatt …

Szélrõl legeljetek …

RÁBAKÖZ 58

2. Ezt a kislányt ne vedd el, ne vedd el

Nem gyõzöd meg selyem keszkenõvel

Ha nem gyõzöd selyem keszkenõvel

Majd meggyõzöd rudazó kötéllel

3. Hej, te kislány, ne dizzegj, ne duzzogj

Hogy tenéked szeretõ nem jutott

Várakozzál jövõ éjszakára

Megjõ még a tied bizonyára

Sej, a szanyi híd alatt …

Szélrõl legeljetek …
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2. Ezt a kislányt ne vedd el, ne vedd el

Nem gyõzöd meg selyem keszkenõvel

Ha nem gyõzöd selyem keszkenõvel

Majd meggyõzöd rudazó kötéllel

3. Hej, te kislány, ne dizzegj, ne duzzogj

Hogy tenéked szeretõ nem jutott

Várakozzál jövõ éjszakára

Megjõ még a tied bizonyára



Töltsd teli pajtás poharad, poharad …

2. Eltemették az öreget, öreget

Melléje tették az üveget, üveget

Így jár aki mindig bort iszik

Míg a temetõbe nem viszik

Rábaközi verbunk dallamok

Ez a kislány, barna kislány, sej, haj, de kisírta a szemét
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Töltsd teli pajtás poharad, poharad …

2. Eltemették az öreget, öreget

Melléje tették az üveget, üveget

Így jár aki mindig bort iszik

Míg a temetõbe nem viszik

Rábaközi verbunk dallamok

Ez a kislány, barna kislány, sej, haj, de kisírta a szemét

59 RÁBAKÖZ



Rábaközi lassú csárdás dallamok

Ne csicseréssz, ne fütyöréssz …

Kapuvári, de vasútállomáson …

2. A szeretõm karjai, karjai

Nem akarnak hajlani, levelet írni

Meg kell annak hajlani, levelet írni

Ha meg akar ölelni, csókolni
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2. Mindig kértelek a jóra

Ne menj a csárdaajtóba

Mert az néked nem jön jóra

Vasat vernek a lábadra

3. Mondta anyám, házasíts meg

De azt mondtad, hogy ráérek

Elvették a szeretõmet

Hej, szeressen a fene többet

Rábaközi lassú csárdás dallamok

Ne csicseréssz, ne fütyöréssz …

Kapuvári, de vasútállomáson …

2. A szeretõm karjai, karjai

Nem akarnak hajlani, levelet írni

Meg kell annak hajlani, levelet írni

Ha meg akar ölelni, csókolni

RÁBAKÖZ 60

2. Mindig kértelek a jóra

Ne menj a csárdaajtóba

Mert az néked nem jön jóra

Vasat vernek a lábadra

3. Mondta anyám, házasíts meg

De azt mondtad, hogy ráérek

Elvették a szeretõmet

Hej, szeressen a fene többet



Rábaközi friss csárdás dallamok

Sej, a szanyi, de Ignácz gödribe …

2. A csizmámon, de nincsen kéreg, de mert lerágta a patkányféreg

A csizmámon, de nincsen kéreg, de mert lerágta a patkányféreg

De én tetetek, de én tetetek, csizmadialegényt szeretek

De én tetetek, de én tetetek, csizmadialegényt szeretek
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