


Nézzétek meg a térképen, hol található 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye!

Jelöljétek be a térképen, ti hol éltek!

A Felsõ-Tisza-vidék a középsõ vagy tiszai táncdialektus része. 

A térképen halványabb színnel jelöltük a kiterjedését.

Egészítsétek ki a következõ mondatot!

Táncdialektuson azt a nagy értjük,

amelyet összeköt a .

Honfoglalás kori leletek tanúskodnak arról, hogy az újkõkori ember

már élt a területen. 

Árpád kori székhelyként ismert Szabolcs

község, amely híres a honfoglalás utáni

évtizedekben épült földváráról.

1241-ben a tatárok feldúlták a falvakat.

A mohácsi vereség után két évszázadon át ezen a tájon keresztül vezetett a hadi útvonal.
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Ajak, Szabolcs megye

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1973)
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Árpád kori székhelyként ismert Szabolcs község, amely 
híres a honfoglalás utáni évtizedekben épült földvárá-
ról.

1241-ben a tatárok feldúlták a falvakat. A mohácsi vere-
ség után két évszázadon át ezen a tájon keresztül veze-
tett a hadi útvonal.



A régi pásztorélet valóban „rideg” volt. A pásztornak magára hagyatva kellett megbirkóznia 
a mostoha természeti viszonyokkal.  Öreg pásztorok keserűen emlékeztek vissza a kiállott 
nélkülözésekre, a farkasokkal, kódorgó betyárokkal vívott küzdelmekre. A pásztorok életét 
meghatározták a saját pásztortársadalmuk íratlan hagyományai, nemzedékeken át öröklődő 
szabályai. Ezek a „regulák” meghatározták a pásztorok magatartását, viselkedését, ruháza-
tát, viseletének módját. Az íratlan szabályok ellen vétőket ugyancsak íratlan, de annál súlyo-
sabb ítélet sújtotta. Volt azonban életüknek örömteli és romantikus oldala is.
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A megye táncos fejlõdését meghatározta történelme és földrajzi elhe-

lyezkedése. Lankás domboldalak, síkságok és folyóvölgyek, erdõk és legelõk

tagolták a tájat. A kalandozások után a lakosság áttért a földmûvelésre és az

állattenyésztésre.

A szilaj-félszilaj állattartás kedvezett a régies pásztortáncok fennmaradásának.

Mit jelent a szilaj-félszilaj állattartás?

Szilaj: 

Félszilaj: 

Kössétek össze az összetartozókat!
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Pásztortánc ábrázolása Lotz Károly: Vásári áldomásivók c. képén

(1860-as évek)

erdõs vidékek ló- és szarvasmarha-tenyésztés, juhászat

mocsaras-lápos vidékek makkoltatás 

füves legelõk sertés- és szarvasmarhatartás

A megye táncos fejlődését meghatározta történelme és földrajzi elhelyezkedése. 
Lankás domboldalak, síkságok és folyóvölgyek, erdők és legelők tagolták a tájat. A 
kalandozások után a lakosság áttért a földművelésre és az állattenyésztésre.

Mit jelent a szilaj-félszilaj állattartás?

Pásztortánc ábrázolása 
Lotz Károly: Vásári áldomásivók c. képén

(1860-as évek)

Szilaj:

Félszilaj:

Válasszátok ki az összetartozókat!

erdős vidékek

mocsaras-lápos vidékek

füves legelők



Az igazi pásztormulatságok rendszerint õsszel zajlottak le, a pásztorfogadások

idején. Mihály, Dömötör vagy Vendel napján szegõdtek el a pásztorok egész

évi szolgálatra, s ezt gyakran több napos mulatsággal ünnepelték meg. Ezek

többnyire zártkörûek voltak. A pásztorok gyerek módjára birkóztak, egymás

hátán lovagoltak, asztal tetején táncoltak, egymást csupán tréfából rugdosták, bicskával

böködték a táncok szüneteiben.

A pásztortáncok a férfi szólótáncok közé tartoznak. A táncok elõadásmódját

nagyban meghatározza az eszköz használata, amely lehetett bot, fokos, fejsze,

karikás ostor, juhászkampó.

Amíg a lábak táncolnak, a kéz vagy csapá-

sol vagy botot forgat, vagy ujjaival pörgeti

a botot.

Csoportos összeállásban a játékos viasko-

dás eszközévé válik a bot. Sokszor két bo-

tot is használnak.

Figyeljétek meg az eredeti táncos felvételen, hogyan használják az eszközöket

a hagyományõrzõk, majd jegyezzétek le!
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Pásztorbotoló. Lövõpetri, Szabolcs-Szatmár megye

(Gyûjtötte: Borbély Jolán, 1957)

Pásztorbotoló. Kékcse, Szabolcs-Szatmár megye

(Gyûjtötte: Kápolnai Imre, 1956)

Pásztorbotoló. Kékcse, Szabolcs-Szatmár megye
(Gyűjtötte: Kápolnai Imre, 1956)
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Figyeljétek meg az eredeti táncos felvételen, hogyan használják az eszközöket a 
hagyományőrzők, majd jegyezzétek le!



Pásztortáncainkhoz kapcsolódik egy sajátos 
táncműfaj:  a botoló. Elsősorban Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében él a tánc a cigányságnál 

és a magyar pásztoroknál.

A cigány botolóban a lábak ritmikus mozgása háttér-
be kerül, a felsőtest és a karok mozgása az uralkodó. 
Szembetűnő a tánc küzdő jellege.

Pásztortáncainkhoz kapcsolódik egy sajátos táncmûfaj: a botoló. Elsõsorban

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él a tánc a cigányságnál és a magyar pász-

toroknál. A cigány botolóban a lábak ritmikus mozgása háttérbe kerül, a felsõ-

test és a karok mozgása az uralkodó. Szembetûnõ a tánc küzdõ jellege.

Figyeljétek meg a második képet!

Milyen szerepe, funkciója van a botoló férfiak között táncoló nõnek?

A híres botolókat nemcsak a falujukban, de

a környezõ helységekben is számon tartot-

ta, félte és tisztelte a nép. Ha megjelentek a

bálban, mulatásuknak, botos játékuknak

sok bámulója akadt. A botoló tehát egyben

virtusos mulatótánc, bemutatótánc is volt.

A pásztortáncok a magyar parasztság nagyszerû hagyománymentõ tevékeny-

sége következtében jól fennmaradtak. Ezek a kuruc kort jóval megelõzve elter-

jedtek az országban, de a magyar pásztornépek utána is használták mulatozá-

saik alkalmával. 

Ennek köszönhetõ, hogy ezek a szép táncok apáról fiúra szállva, napjainkig fennmaradtak.
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Kettes botoló. Piricse

(Gyûjtötte: Maácz László, 1957)

Pásztorbotoló. Ópályi

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1974)

Hármas botoló. Nyírvasvári 

(Gyûjtötte: Martin György, 1956)
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Kettes botoló. Piricse
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Hármas botoló. Nyírvasvári
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A pásztortáncok a magyar parasztság nagy-
szerű hagyománymentő tevékenysége követ-
keztében jól fennmaradtak. Ezek a kuruc kort 

jóval megelőzve elterjedtek az országban, de a ma-
gyar pásztornépek utána is használták mulatozásaik
alkalmával. Ennek köszönhető, hogy ezek a szép tán-
cok apáról fiúra szállva, napjainkig fennmaradtak.

A híres botolókat nemcsak a falujukban, de a környe-
ző helységekben is számon tartotta, félte és tisztelte 
a nép. Ha megjelentek a bálban, mulatásuknak, botos 
játékuknak sok bámulója akadt. A botoló tehát egy-
ben virtusos mulatótánc, bemutatótánc is volt.

Pásztorbotoló. Ópályi
(Gyűjtötte: Pesovár Ernő, 1974)



A kuruc mozgalmak (1700-as évek eleje) fõ fészke is Szatmár megyéhez kötõdött. 

Hol található ez a település és mi a neve?

Ki volt a kuruc mozgalom vezére?

A kurucok letették a fegyvert a majtényi síkon. A szatmári béke után alig maradt lakója

a térségnek. A harcok után pestis, kolera, a Tisza áradásai, tûzkár és éhínség pusztította

el a lakosság nagy részét. A táj elmocsarasodott, a lápokon, üres pusztákon alig-alig lé-

zengett néhány ember. A következõ évtizedekben folyamatos volt a benépesülés és a

szervezett népességnövelés, a betelepítés.

A Rákóczi-szabadságharc után Károlyi Ferenc gróf a ritkán lakott területekre betelepítet-

te a Békés megyei szlovákokat. A Nyíregyháza környékére letelepített szlovákokat (tó-

tokat) tirpákoknak is nevezték. Az érdekes keverék, tört nyelven beszélõ népet sokan le-

nézték. A tirpák elnevezés a „trpák” gúnyszóból származik. 

A 18. századtól vannak feljegyzések a cigányok megjelenésérõl, akik vályogépítéssel, ta-

pasztással, téglaveréssel foglalkoztak.

A magyar, a tót, a cigány nép egymás mellett élése hatást gyakorolt a tánchagyomány

fejlõdésére is, tovább gazdagodott a tánckincs. 

Nézzétek meg felvételrõl a tirpák és a cigány nép táncait!

Írjátok a táncok sorszámát a népek neve után!

Cigány: 

Tirpák: 
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1. Zsidó hapsz. 

Nyíregyháza, Halmosbokor

(Gyûjtötte: Gábor Anna, 1956)

2. Csoportos cigánytánc. Paszab

(Gyûjtötte: Martin György, 1956)

1. Zsidó hapsz.
Nyíregyháza, 
Halmosbokor
(Gyűjtötte: 
Gábor Anna, 
1956)

2. Csoportos 
cigánytánc. 
Paszab
(Gyűjtötte: 
Martin György, 
1956)
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szervezett népességnövelés, a betelepítés.

A Rákóczi-szabadságharc után Károlyi Ferenc gróf a ritkán lakott területekre betelepítet-

te a Békés megyei szlovákokat. A Nyíregyháza környékére letelepített szlovákokat (tó-

tokat) tirpákoknak is nevezték. Az érdekes keverék, tört nyelven beszélõ népet sokan le-

nézték. A tirpák elnevezés a „trpák” gúnyszóból származik. 

A 18. századtól vannak feljegyzések a cigányok megjelenésérõl, akik vályogépítéssel, ta-

pasztással, téglaveréssel foglalkoztak.

A magyar, a tót, a cigány nép egymás mellett élése hatást gyakorolt a tánchagyomány

fejlõdésére is, tovább gazdagodott a tánckincs. 

Nézzétek meg felvételrõl a tirpák és a cigány nép táncait!

Írjátok a táncok sorszámát a népek neve után!

Cigány: 

Tirpák: 
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1. Zsidó hapsz. 

Nyíregyháza, Halmosbokor

(Gyûjtötte: Gábor Anna, 1956)

2. Csoportos cigánytánc. Paszab

(Gyûjtötte: Martin György, 1956)

A reformkor vezéralakjai közül többen is errõl a vidékrõl származtak.

Végezzetek gyûjtõmunkát! Soroljátok fel a nevüket: 

A reformkor szülte új táncok igen kedveltek voltak az osztrák uralom ellen tiltakozó pa-

rasztság és nemesség körében egyaránt.

Melyek voltak ezek?
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3. Gólyatánc „Virágtánc”. 

Nyíregyháza, Bundásbokor

(Gyûjtötte: Jakab Ilona, 1956)

5. Páros söprûtánc. 

Nagycserkesz, Bundásbokor

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1974)

6. Botoló. Nyírvasvári

(Gyûjtötte: Martin György, 1956)

7. Nyúltánc. 

Nyíregyháza, Halmosbokor

(Gyûjtötte: Gábor Anna, 1956)

A reformkor vezéralakjai közül többen is errõl a vidékrõl származtak.

Végezzetek gyûjtõmunkát! Soroljátok fel a nevüket: 

A reformkor szülte új táncok igen kedveltek voltak az osztrák uralom ellen tiltakozó pa-

rasztság és nemesség körében egyaránt.

Melyek voltak ezek?
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(Gyûjtötte: Gábor Anna, 1956)

Cigány:

Tirpák:

3. Gólyatánc 
„Virágtánc”.
Nyíregyháza, 
Bundásbokor
(Gyűjtötte: 
Jakab Ilona, 
1956)

4. Botoló. 
Nyírvasvári
(Gyűjtötte: 
Martin György, 
1956)

5. Nyúltánc.
Nyíregyháza, 
Halmosbokor
(Gyűjtötte: Gá-
bor Anna, 
1956)

6. Páros söp-
rűtánc.
Nagycserkesz, 
Bundásbokor
(Gyűjtötte: 
Pesovár Ernő, 
1974)



A kuruc mozgalmak (1700-as évek eleje) fő fészke is Szatmár megyé-
hez kötõdött.

Ki volt a kuruc mozgalom vezére?

Hol található ez a település és mi a neve?

A kurucok letették a fegyvert a majtényi síkon. A szatmári béke 
után alig maradt lakója a térségnek. A harcok után pestis, kolera, a 
Tisza áradásai, tűzkár és éhínség pusztította el a lakosság nagy ré-
szét. A táj elmocsarasodott, a lápokon, üres pusztákon alig-alig lé-
zengett néhány ember. A következő évtizedekben folyamatos volt 
a benépesülés és a szervezett népességnövelés, a betelepítés.

A Rákóczi-szabadságharc után Károlyi Ferenc gróf a ritkán lakott 
területekre betelepítette a Békés megyei szlovákokat. A Nyíregy-
háza környékére letelepített szlovákokat (tótokat) tirpákoknak is 
nevezték. Az érdekes keverék, tört nyelven beszélő népet sokan 
lenézték.

A tirpák elnevezés a „trpák” gúnyszóból származik. A 18. századtól 
vannak feljegyzések a cigányok megjelenéséről, akik vályogépítés-
sel, tapasztással, téglaveréssel foglalkoztak. A magyar, a tót, a ci-
gány nép egymás mellett élése hatást gyakorolt a tánchagyomány
fejlődésére is, tovább gazdagodott a tánckincs.

Végezzetek gyűjtőmunkát! Soroljátok fel a nevüket:

Melyek voltak ezek?

A reformkor vezéralakjai közül többen is erről a vidékrõl származtak.

A reformkor szülte új táncok igen kedveltek voltak az osztrák uralom ellen til-
takozó parasztság és nemesség körében egyaránt.Az 1. világháborúban a nyíregyházi huszárok és a szatmári gyalog-

ezred katonái harcoltak és szenvedtek súlyos vereséget. A trianoni 
békével a megye elveszítette jelentős nagyvárosait, gazdasági és 
kulturális központjait. A 2. világháború végén a német megszállók 
felrobbantották a vasútvonalakat és a hidakat, helyüket a szovjet 
megszállók foglalták el. 1944 novemberében több tízezer embert 
hurcoltak el a Szovjetunióba. 1991-ben a szovjet csapatok a megye 
területéről távoztak el utoljára.



Az 1. világháborúban a nyíregyházi huszárok és a szatmári gyalogezred katonái harcol-

tak és szenvedtek súlyos vereséget. A trianoni békével a megye elveszítette jelentõs

nagyvárosait, gazdasági és kulturális központjait.

A 2. világháború végén a német megszállók felrobbantották a vasútvonalakat és a hida-

kat, helyüket a szovjet megszállók foglalták el.

1944 novemberében több tízezer embert hurcoltak el a Szovjetunióba.

1991-ben a szovjet csapatok a megye területérõl távoztak el utoljára.

A Felsõ-Tisza-vidékén fekvõ Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területérõl há-

rom tájegység táncaival ismerkedünk meg: Szatmár, Nyírség, Rétköz.
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A szatmári tájegység „fõvárosa”: 

1. Mátészalka. 

Nevezetesebb falvai pl.: 

2. Tyukod, 

3. Nagyecsed,

4. Ököritófülpös

A sorszámok mellé írjátok a települések nevét!

Írjátok a térképre a folyók nevét is!

Figyeljétek meg és jegyezzétek le, hogy a szatmári tájegység mely szomszédos

országok területén folytatódik.

Nézzetek utána, milyen dramatikus játék ismert Mátészalkáról!

Mi a kísérõ dallam címe? 

Ki a történet fõszereplõje? 

Jegyezzétek le a dramatikus játék lényegét! 
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A vidék új stílusú táncai: a magyar ver-
bunk és a csárdás.

A sorszámok mellé írjátok a települések nevét! 
A szatmári tájegység „fővárosa”:
1. Mátészalka.
Nevezetesebb falvai pl.:
2. Tyukod, 3. Nagyecsed, 4. Ököritófülpös

SZATMÁR

Írjátok a térképre a folyók nevét is!
Figyeljétek meg és jegyezzétek le, hogy a szatmári tájegység mely szomszédos országok 
területén folytatódik.

Nézzetek utána, milyen dramatikus játék ismert Mátészalkáról!

Mi a kísérő dallam címe?

Ki a történet főszereplõje?

Jegyezzétek le a dramatikus játék lényegét!

Új stílusú táncnak nevezzük azokat a táncokat, 
amelyeknek kialakulása, elterjedése a 18–19. szá-
zadra tehető.

A verbunk szó jelentésével és a körben 
járt változatával (körverbunk) a rábaközi
táncok tanulása kapcsán már megismer-

kedtetek.



A vidék új stílusú táncai: a magyar verbunk és a csárdás.

Új stílusú táncnak nevezzük azokat a táncokat, amelyeknek kialakulása, elterjedése

a 18–19. századra tehetõ.

A verbunk szó jelentésével és a körben járt változatával (körverbunk) a rába-

közi táncok tanulása kapcsán már megismerkedtetek.

A következõ történeti forrás alapján ismételjétek át, amit a táncos verbuválás-

ról tanultatok!

Figyeljétek meg az idézet régies nyelvezetét!

A verbuválás módszeréhez tartozott a figyelmet felkeltõ felvonulás, külsõségeit tovább

emelte a zászló kitûzése. A különbözõ látványosságok mellett a szóval és pénzzel való

csábítás, a hetyke hangnem, sõt a megszégyenítés is bevált eszköze volt a verbuválók-

nak. Történeti források igazolják, hogy a verbuváló katonák nõket is alkalmaztak, akik

jelenlétükkel még vonzóbbá tették a verbuválást, és mint táncosnõk is szerepet kaptak.
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�Leg-ottan dél után mi nagy muzsikával
Az utszákon jártunk, zajjal és lármával.
Mint a Kapitánynak értünk Quaratélyához,
Vendégit vezette maga ablakához.
Elõl tizenketten tántzoltunk kerékbe,
Látta, hogy megrakom, mint ez ment végbe.
Hogy Solo tántzoljak, aztat parancsolta,
A nép hogy láthasson, magát nagyon tolta.
El-kezdém tántzomat, minden tsudálkozott,
Szóltak: ugyan tudja járni az átkozott.
Tettem-is elõttök olyan figurákat,
Hogy szemek meredett, tátottak rám szákat.
A taktust sarkantyum pengése kiverte,
Tzimbalmos ezeket ugy ki nem verhette.�

(Gvadányi)

A következő történeti forrás alapján ismételjétek át, 
amit a táncos verbuválásról tanultatok!
Figyeljétek meg az idézet régies nyelvezetét!

A verbuválás módszeréhez tartozott a figyelmet felkeltő felvonu-
lás, külsőségeit tovább emelte a zászló kitűzése. A különböző látvá-
nyosságok mellett a szóval és pénzzel való csábítás, a hetyke hang-
nem, sőt a megszégyenítés is bevált eszköze volt a verbuválóknak.
Történeti források igazolják, hogy a verbuváló katonák nőket is al-
kalmaztak, akik jelenlétükkel még vonzóbbá tették a verbuválást, 
és mint táncosnők is szerepet kaptak.

Ismételjétek át és írjátok le, milyen szerepe volt a ver-
buváláskor a következő kifejezéseknek:

felcsapás-parolázás:

verbunkbor:



Ismételjétek át és írjátok le, mi-

lyen szerepe volt a verbuválás-

kor a következõ kifejezéseknek:

felcsapás-parolázás: 

verbunkbor: 
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Páros tánc a „Verbuválás a Nagy Alföldön” c. olajnyomaton

(Ismeretlen festõ mûve a 19. század közepérõl, Martin György hagyatékából)

A verbunkos olyan szép tánc volt, amilyennel a magyaron kívül egy nemzet

sem dicsekedhet. A verbunkos tánc mûvészi szépségét a külföldiek is megcso-

dálták. 

A Bécsben állomásozó huszárezredek verbunkos katonái a bécsi mulatóhelye-

ken muzsikáló magyar cigányok zenekísérete mellett gyakran bemutatták a magyar

verbunkost.

Mikor Széchényi Ferenc 1790-ben hódoló küldöttséget vezet Olaszországba IV. Ferdi-

nánd király elé, a kíséretében levõ huszárok nagy sikerrel mutatták be az udvari elõke-

lõségek elõtt a táncot.

�Nem akarok, mert nem czélom itt
szólni azon különféle csábnemek,
czímek, sõt gyakori pajkosságokról,
melyeket a dévaj vitézek el szoktak
követni, sõt rosszallom azon trágár
verseket, mellyekkel tánczközben a
nézõ közönséget részint szemérem
rovására, részint egyes személyek
kigúnyolására el-elkurjongatnak��

(Czuczor Gergely) 

Páros tánc a „Verbuválás a Nagy Alföldön” c. olajnyomaton
(Ismeretlen festő műve a 19. század közepéről, Martin György hagyatékából)

A verbunkos olyan szép tánc volt, amilyennel a magyaron 
kívül egy nemzet sem dicsekedhet. A verbunkos tánc mű-
vészi szépségét a külföldiek is megcsodálták. A Bécsben 

állomásozó huszárezredek verbunkos katonái a bécsi mulatóhe-
lyeken muzsikáló magyar cigányok zenekísérete mellett gyakran 
bemutatták a magyar verbunkost. 

Mikor Széchényi Ferenc 1790-ben hódoló küldöttséget vezet Olasz-
országba IV. Ferdinánd király elé, a kíséretében levő huszárok nagy 
sikerrel mutatták be 
az udvari előkelőségek 
elõtt a táncot. Simonyi 
óbester huszárjai Párizs-
ban eltáncolták a ver-
bunkot, aminek művészi 
színvonalán a franciák 
nagyon elcsodálkoztak. 
Sándor orosz cár 100 
aranyat ajándékozott 
Kakas Miksa verbunkos 
káplárnak, aki a kariká-
ban szólót táncolt.

Ismételjétek át és írjátok le, mi-

lyen szerepe volt a verbuválás-

kor a következõ kifejezéseknek:

felcsapás-parolázás: 

verbunkbor: 
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Simonyi óbester huszárjai Párizsban eltáncolták a verbunkot, aminek mûvészi színvo-

nalán a franciák nagyon elcsodálkoztak.

Sándor orosz cár 100 aranyat ajándékozott Kakas Miksa verbunkos káplárnak, aki a ka-

rikában szólót táncolt.

A szatmári verbunkot magyar verbunk néven

tartjuk nyilván. Kialakulása, történelmi és tár-

sadalmi szerepe hatással volt az egész magyar-

ságra.

A magyar verbunk olyan férfitánc, amelyet szólóban a

kocsmai férfimulatságokon táncolták vagy a páros táncok

elõtt a tánckezdés szerepét töltötte be.

A Felsõ-Tisza-vidék õrizte meg leghívebben a verbunk pá-

ros táncot bevezetõ funkcióját.

Jellegzetes táncelemek: a bokázók, cifrák, lengetõk és csa-

pások. A táncban figurázó és csapásoló részek váltogatják

egymást, amelyet rögtönzött (improvizatív) módon adtak

elõ. A verbunk páros, nõvel járt formája is jellemzõ a vi-

dékre, amikor a férfi és a nõ is verbunkos motívumokat

járnak félig összekapaszkodva, majd külön válva. 

A páros verbunkot a csárdás követte. Így ír errõl Czuczor Gergely:
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Férfi szóló: Tóth Gáspár.

Tyukod, Szatmár megye

(Gyûjtötte: Andrásfalvy Bertalan)

Páros magyar verbunk

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1974)

� A virgoncz fiatalságra kerül a sor s megharsan a toborzó, s miután ennek mind
lassuját eljárták, mind cifrázát megrakták volna, következik a friss s ki-ki a
szegletekben álló menyecske- és leánycsoportokból társnõt ragad, s az alacsony
lak, mellyben elébb némi kimért örömlejtést láttunk, most szinte pezseg a tom-
boló széles kedvûektõl.�

Férfi szóló: 
Tóth Gáspár.
Tyukod, Szat-
már megye
(Gyűjtötte: 
Andrásfalvy 
Bertalan)
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elõ. A verbunk páros, nõvel járt formája is jellemzõ a vi-

dékre, amikor a férfi és a nõ is verbunkos motívumokat

járnak félig összekapaszkodva, majd külön válva. 

A páros verbunkot a csárdás követte. Így ír errõl Czuczor Gergely:
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Férfi szóló: Tóth Gáspár.

Tyukod, Szatmár megye

(Gyûjtötte: Andrásfalvy Bertalan)

Páros magyar verbunk

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1974)

� A virgoncz fiatalságra kerül a sor s megharsan a toborzó, s miután ennek mind
lassuját eljárták, mind cifrázát megrakták volna, következik a friss s ki-ki a
szegletekben álló menyecske- és leánycsoportokból társnõt ragad, s az alacsony
lak, mellyben elébb némi kimért örömlejtést láttunk, most szinte pezseg a tom-
boló széles kedvûektõl.�
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A magyar verbunkot szerzett zenére, úgynevezett mûzenére járták. A tánc-

hoz tartozó zenei kíséretet a parasztbanda vagy cigánybanda szolgáltatta. A

zenekar tagjai: prímás, brácsás, bõgõs, cimbalmos, klarinétos.

Ismerkedjünk meg a zenekarral!

A prímet, a dallamot a hegedû játssza. 

A verbunkdallam feszessége a pontozott

ritmusképleteknek köszönhetõ, amelyek a

nyújtott és éles ritmus.

Karikázzátok be a kottában elõforduló nyújtott és éles ritmust!

A dallamot kísérõ hangszerek a brácsa és a bõgõ.

A kíséret ritmusa meghatározza a táncos

mozgását. A verbunkzene kísérete negye-

des lüktetésû. A brácsa és a bõgõ nem fel-

váltva, hanem egyszerre, egyenletes ne-

gyedeket játszik oly módon, hogy a negye-

deket párosával összeköti.

A táncelemek a kíséret ritmusához igazod-

nak, ezáltal a táncban a negyedes ritmusú

táncos mozgás dominál.
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Parasztbanda

(Gyûjtötte: Maácz László, 1956)

Zenész bõgõvel

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1955)

Ismerkedjünk meg a zenekarral!
A prímet, a dallamot a hegedű játsz-
sza. A verbunkdallam feszessége a 

pontozott ritmusképleteknek köszönhető, 
amelyek a nyújtott és éles ritmus.

Parasztbanda
(Gyűjtötte: Maácz László, 1956)

A magyar verbunkot szerzett zenére, úgynevezett mûzenére járták. A tánc-

hoz tartozó zenei kíséretet a parasztbanda vagy cigánybanda szolgáltatta. A

zenekar tagjai: prímás, brácsás, bõgõs, cimbalmos, klarinétos.

Ismerkedjünk meg a zenekarral!

A prímet, a dallamot a hegedû játssza. 

A verbunkdallam feszessége a pontozott

ritmusképleteknek köszönhetõ, amelyek a

nyújtott és éles ritmus.

Karikázzátok be a kottában elõforduló nyújtott és éles ritmust!

A dallamot kísérõ hangszerek a brácsa és a bõgõ.

A kíséret ritmusa meghatározza a táncos

mozgását. A verbunkzene kísérete negye-

des lüktetésû. A brácsa és a bõgõ nem fel-

váltva, hanem egyszerre, egyenletes ne-

gyedeket játszik oly módon, hogy a negye-

deket párosával összeköti.

A táncelemek a kíséret ritmusához igazod-

nak, ezáltal a táncban a negyedes ritmusú

táncos mozgás dominál.

SZATMÁR, NYÍRSÉG, RÉTKÖZ 90

Parasztbanda

(Gyûjtötte: Maácz László, 1956)

Zenész bõgõvel

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1955)

Zenész bőgővel
(Gyűjtötte: Pesovár Ernő, 1955)
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Zenész bõgõvel

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1955)

A dallamot kísérő hangszerek a brácsa és a 
bőgő. A kíséret ritmusa meghatározza a tán-
cos mozgását. A verbunkzene kísérete ne-
gyedes lüktetésű. A brácsa és a bőgő nem 
felváltva, hanem egyszerre, egyenletes ne-
gyedeket játszik oly módon, hogy a negye-
deket párosával összeköti. A táncelemek a 
kíséret ritmusához igazodnak, ezáltal a tánc-
ban a negyedes ritmusú táncos mozgás do-
minál.
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A tánc külsõ megjelenésére az elegancia, méltóságteljes, büszke tartás a jellemzõ.

Azt a kíséretmódot, amikor a kísérõhangszerek egyszerre negyedeket ját-

szanak, dûvõnek nevezzük.

Keretezzétek be az új stílusú zenére jellemzõ ritmusképleteket!

A kísérõhangszerek szerepe nem csak a kíséretritmus megformálásban teljese-

dik ki, hanem a dallamot alátámasztó hangok megszólaltatásában is. Egyszer-

re két hang megszólalását hangköznek nevezzük. Ennek a játékmódnak kö-

szönhetõen a zenekar megszólalása egységes és tömör.
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Magyar verbunk

(Gyûjtötte: Pesovár Ferenc, 1958)

Magyar verbunk
(Gyűjtötte: Pesovár Ferenc, 1958)
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A tánc külső megjelenésére az elegancia, méltóságtel-
jes, büszke tartás a jellemző.

Azt a kíséretmódot, amikor a kísérőhangszerek 
egyszerre negyedeket játszanak, dűvőnek ne-
vezzük.
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Azt a kíséretmódot, amikor a kísérõhangszerek egyszerre negyedeket ját-
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Magyar verbunk

(Gyûjtötte: Pesovár Ferenc, 1958)

A kísérőhangszerek szerepe nem csak a kíséretrit-
mus megformálásban teljesedik ki, hanem a dal-
lamot alátámasztó hangok megszólaltatásában 

is. Az egyszerre megszólaló két hang távolságát hang-
köznek nevezzük. Ennek a játékmódnak köszönhetõen a 
zenekar megszólalása egységes és tömör.



Nézzük tovább a parasztbanda hangszereit!

A nagy cimbalom négy lá-

bon álló, pedálos, húros

hangszer, amely dallam és

kíséretjátékra egyaránt al-

kalmas. Tartozéka a két fa-

verõ, amely rugalmas fából

készült.

A klarinét gyári fúvós hangszer. Általában a prímással együtt, de nyolc 

hanggal mélyebben a dallamot játssza. Szerepe még az is, hogy a hosszan 

tartott hangoknál, mint ahogy a cimbalom is, virtuóz futamokkal díszíti a játékot.

A verbunk zenéjét a reformkorban élõ kiváló zenészek írták: Csermák Antal, Ró-

zsavölgyi Márk, Lavotta János, Bihari János.

Ez a verbunkmuzsika számos zeneszerzõt is megihletett: Brahms, Liszt Ferenc,

Erkel Ferenc.

Parasztságunk emlékezetében tovább él a katonai verbuválás emléke a nép-

szokásokban is.

Ilyen sajátos lakodalmi szokás: a felszolgáló legények tréfás verbuválása.

Maga a szokás abból állt, hogy a võfély a vacsorát megelõzõen a násznagy és

a lakodalmi nép elõtt verbuváló verssel segítõtársakat toborzott magának az ételek, a ke-

nyér és a bor felszolgálásához.

Mindegyik legénynek mondott egy rigmust – rendszerint elég csípõset, hogy a násznép

is derüljön – és ha már elég „katonája” volt, feleskette a „sereget”, hogy híven fognak

szolgálni. Az eskü után a legények rövid tánca következett, majd pedig terítés és tálalás.

Több mint száz éve annak, hogy a legnépszerûbb, legáltalánosabb és legked-

veltebb magyar tánc, a csárdás megszületett.

Keletkezését a magyar tánc szempontjából egy szomorú korszak elõzte meg,

amelybe az úri mulatságokon kizárólag külföldi táncok szerepeltek. Német

volt a táncrend, német volt a társalgási nyelv. 

A magyar tánc csak az egyszerû falusi nép táncmulatságain élt tovább. A magyar tánc

újjászületése Széchenyi István nevéhez fûzõdik.

Az 1839. évi farsangon az egyik Nemzeti Kaszinói bálon Széchenyi István kifogásolta

azt, hogy a táncrendben magyar tánc nem szerepel. Ezért felszólította a jelenlévõ ma-

gyar urakat, hogy magyar táncot táncoljanak! A magyar urak azonban nem ismerték a

magyar táncokat.

A kényes helyzetet Orczy György gyöngyösi földbirtokos mentette meg, aki a tánc szü-

netében eltáncolta a gyöngyösi kapások táncát egyedül is és szépséges testvérhúgával is.

1840-ben a farsang igen kedvezett a magyar párostánc terjedésének.

Az elõkelõ asszonyok fényes estélyt adtak a Nemzeti Kaszinó termeiben Liszt Ferenc

tiszteletére. A vacsora után magyar nóták következetek, majd élénk tapsot váltott ki a

magyar tánc eltáncolása. Maga Liszt Ferenc volt a leglelkesebb tapsoló.
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volt a táncrend, német volt a társalgási nyelv. 

A magyar tánc csak az egyszerû falusi nép táncmulatságain élt tovább. A magyar tánc

újjászületése Széchenyi István nevéhez fûzõdik.

Az 1839. évi farsangon az egyik Nemzeti Kaszinói bálon Széchenyi István kifogásolta

azt, hogy a táncrendben magyar tánc nem szerepel. Ezért felszólította a jelenlévõ ma-

gyar urakat, hogy magyar táncot táncoljanak! A magyar urak azonban nem ismerték a

magyar táncokat.

A kényes helyzetet Orczy György gyöngyösi földbirtokos mentette meg, aki a tánc szü-

netében eltáncolta a gyöngyösi kapások táncát egyedül is és szépséges testvérhúgával is.

1840-ben a farsang igen kedvezett a magyar párostánc terjedésének.

Az elõkelõ asszonyok fényes estélyt adtak a Nemzeti Kaszinó termeiben Liszt Ferenc

tiszteletére. A vacsora után magyar nóták következetek, majd élénk tapsot váltott ki a

magyar tánc eltáncolása. Maga Liszt Ferenc volt a leglelkesebb tapsoló.
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Nézzük tovább a parasztbanda hangszereit!

A verbunk zenéjét a reformkorban élő kiváló zenészek írták: Csermák Antal, Rózsavölgyi Márk, Lavot-
ta János, Bihari János. Ez a verbunkmuzsika számos zeneszerzőt is megihletett: Brahms, Liszt Ferenc,
Erkel Ferenc.

A nagy cimbalom négy lábon 
álló, pedálos, húros hangszer, 
amely dallam és kíséretjátékra 
egyaránt alkalmas. Tartozéka 
a két faverő, amely rugalmas 
fából készült.

A klarinét gyári fúvós hang-
szer. Általában a prímással 
együtt, de nyolc hanggal 
mélyebben a dallamot játsz-
sza. Szerepe még az is, hogy 
a hosszan tartott hangoknál, 
mint ahogy a cimbalom is, vir-
tuóz futamokkal díszíti a játé-
kot.

Parasztságunk emlékezetében tovább él a katonai verbuválás emléke a népszokásokban is. Ilyen sajátos lakodalmi szokás: a felszolgáló legé-
nyek tréfás verbuválása. Maga a szokás abból állt, hogy a vőfély a vacsorát megelőzően a násznagy és a lakodalmi nép előtt verbuváló verssel 
segítőtársakat toborzott magának az ételek, a kenyér és a bor felszolgálásához. Mindegyik legénynek mondott egy rigmust – rendszerint elég 

csípőset, hogy a násznép is derüljön – és ha már elég „katonája” volt, feleskette a „sereget”, hogy híven fognak szolgálni. Az eskü után a legények rövid 
tánca következett, majd pedig terítés és tálalás.

Több mint kétszáz éve annak, hogy a legnépszerűbb, legáltalánosabb és legkedveltebb magyar tánc, a csárdás megszületett. Keletkezését a 
magyar tánc szempontjából egy szomorú korszak előzte meg, amelybe az úri mulatságokon kizárólag külföldi táncok szerepeltek. Német
volt a táncrend, német volt a társalgási nyelv. A magyar tánc csak az egyszerű falusi nép táncmulatságain élt

 tovább. A magyar tánc újjászületése Széchenyi István nevéhez fűződik.



Az egykori feljegyzések szerint a következõ évek táncmulatságain, különösen a farsan-

gi idõszakokban, az idegen táncok mellett már szerepelt magyar tánc is, elsõsorban a

Szõllõsi Szabó Lajos által összeállított, hat részbõl álló magyar társastánc, a Körtánc. 

Korunkban Vásárhelyi László nevéhez fûzõdik a régi magyar társastáncok feleleveníté-

se az Esztergomi táncok címû koreográfiában.

A szabálytalan magyar páros táncot csak késõbb kezdték csárdásként emlegetni, ezzel

igazolni akarván azt, hogy ez a tánc azonos azzal a tánccal, amelyet a falusi csárdákban

vasárnaponként táncolnak a parasztlegények és parasztleányok, azonos a legtermésze-

tesebben járt néptánccal.

A csárdást nagy örömmel fogadták az egész országban. Örömmel fogadta az úri társaság,

mert maga is érezte, hogy a magyarságnak tartozik azzal, hogy nemzeti táncát szeresse,

ápolja és gyakorolja. Örömmel fogadta az egyszerû parasztnép is, mert látta, hogy ez a

tánc az õ táncából született, és büszke volt rá, hogy az úri körök befogadják és megbecsü-

lik a nép táncát. A magyar hölgyek magyar ruhában, gyöngyös pártában jelennek meg

a táncmulatságokon, a férfiak is magyar ruhát öltenek és sarkantyús csizmában járják el

a csárdást. A magyar csárdás az 1840-es években elterjedt az egész országban.

A férfitánchoz kapcsolódó kétré-

szes tánc: a lassú és friss csárdás.

A magyar verbunk, lassú és friss csárdás,

mint magyar nemzeti tánc vált ismertté.

A nemzeti karaktert megtestesítõ táncstí-

lusként örökítette meg ezt a párost a követ-

kezõ korabeli újságcikk.
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A híressé vált Esztergomi táncok a balatonfüredi Anna-bálon

Csárdás. Nagyecsed 

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1974)

Az egykori feljegyzések szerint a következő évek táncmulatságain, különösen a farsangi időszakokban, az idegen táncok mellett már szerepelt 
magyar tánc is, elsősorban a Szőllősi Szabó Lajos által összeállított, hat részből álló magyar társastánc, a Körtánc. Korunkban Vásárhelyi László 
nevéhez fűződik a régi magyar társastáncok felelevenítése az Esztergomi táncok című koreográfiában.

Az 1839. évi farsangon az egyik Nemzeti Kaszi-
nói bálon Széchenyi István kifogásolta azt, hogy 
a táncrendben magyar tánc nem szerepel. Ezért 

felszólította a jelenlévő magyar urakat, hogy magyar tán-
cot táncoljanak! A magyar urak azonban nem ismerték a 
magyar táncokat. A kényes helyzetet Orczy György gyön-
gyösi földbirtokos mentette meg, aki a tánc szünetében 
eltáncolta a gyöngyösi kapások táncát egyedül is és szép-
séges testvérhúgával is.

1840-ben a farsang igen kedvezett a magyar párostánc 
terjedésének. Az előkelő asszonyok fényes estélyt adtak 
a Nemzeti Kaszinó termeiben Liszt Ferenc tiszteletére. A 
vacsora után magyar nóták következetek, majd élénk tap-
sot váltott ki a magyar tánc eltáncolása. Maga Liszt Ferenc 
volt a leglelkesebb tapsoló.



Az egykori feljegyzések szerint a következõ évek táncmulatságain, különösen a farsan-

gi idõszakokban, az idegen táncok mellett már szerepelt magyar tánc is, elsõsorban a

Szõllõsi Szabó Lajos által összeállított, hat részbõl álló magyar társastánc, a Körtánc. 

Korunkban Vásárhelyi László nevéhez fûzõdik a régi magyar társastáncok feleleveníté-

se az Esztergomi táncok címû koreográfiában.

A szabálytalan magyar páros táncot csak késõbb kezdték csárdásként emlegetni, ezzel

igazolni akarván azt, hogy ez a tánc azonos azzal a tánccal, amelyet a falusi csárdákban

vasárnaponként táncolnak a parasztlegények és parasztleányok, azonos a legtermésze-

tesebben járt néptánccal.

A csárdást nagy örömmel fogadták az egész országban. Örömmel fogadta az úri társaság,

mert maga is érezte, hogy a magyarságnak tartozik azzal, hogy nemzeti táncát szeresse,

ápolja és gyakorolja. Örömmel fogadta az egyszerû parasztnép is, mert látta, hogy ez a

tánc az õ táncából született, és büszke volt rá, hogy az úri körök befogadják és megbecsü-

lik a nép táncát. A magyar hölgyek magyar ruhában, gyöngyös pártában jelennek meg

a táncmulatságokon, a férfiak is magyar ruhát öltenek és sarkantyús csizmában járják el

a csárdást. A magyar csárdás az 1840-es években elterjedt az egész országban.

A férfitánchoz kapcsolódó kétré-

szes tánc: a lassú és friss csárdás.

A magyar verbunk, lassú és friss csárdás,

mint magyar nemzeti tánc vált ismertté.

A nemzeti karaktert megtestesítõ táncstí-

lusként örökítette meg ezt a párost a követ-

kezõ korabeli újságcikk.
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A híressé vált Esztergomi táncok a balatonfüredi Anna-bálon

Csárdás. Nagyecsed 

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1974)

Fontos jellemzõje a vidék csárdásainak, hogy a zene hangsúlyos részeire a

mozdulatok felfelé irányulnak, azaz erõteljes térdnyújtás jellemzi, amit (ütem-

elõzõben) megelõz egy erõteljes térdhajlítás. A fönt-lent, nyújtás-hajlítás zené-

hez való illeszkedése szerint a szatmári-nyírségi csárdásokra a fent hangsúlyos

táncolási mód a jellemzõ.

A lassú csárdás jellegzetes motí-

vuma maga a csárdás lépés és

ennek variációi, valamint ver-

bunkmotívumok, amelyet fõleg

zártan, összekapaszkodva jár-

nak. A figurázás inkább a friss

csárdásra jellemzõ. A friss csár-

dás motívumkincse jórészt meg-

egyezik a bevezetõ verbunkkal.

Gvadányi: Unalmas órákban

való idõtöltés címû mûvében

szemléletesen írja le a mulato-

zást, a tánc frissre váltását.
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�A magyar tánc teljesen olyan embert jellemez, ki magát szabadnak és korlá-
tozatlannak érzi, mivelhogy a táncos teste felsõ részét hanyagul mozgatva, a
lábaival tetszés szerint fordulatokat tesz, addig táncol egymagában, ameddig
akar, s akkor fogja meg a táncosnõjét, ha eszébe ötlik és õt egész mesterkélet-
lenül jobbról-balra körülforgatja.
A magyar tánc egyszersmind komoly nemzet jellemzõje. Ugyanis lehetõ kevés
hajlongással kapcsolódik, a táncos kézen fogja táncosnõjét, lábainak és sarkan-
tyúinak lassú mozgatásával kezd bele, elhagyja a táncosnõt, addig táncol ma-
gában, ameddig akar, mialatt a táncosnõnek is egyedül kell táncolnia, mígnem
végül õt párszor megforgatja, s aztán kiki magában külön táncol.� 

(Historisch-politisches Journal 1792 Bécs)

�Azért is e táncot frissre fordítottam,
Húzd rá magyarosan Putyu! Kiáltottam,
Ezzel mindnyájukat úgy megindítottam, 
Hogy házam letörik, már attúl tartottam.

Leányok magokat, mint a pitle, rázták,
A táncot hol elõl, hol pedig viszálták,
A dercét a lisztbõl úgy ki nem szitálták
Õk soha, Amint most farokat rázták.

A legények: üssed, üssed! Kiáltották,
A sarkantyujukat összecsattogtatták,
Magokat a táncba keményen ingatták,
Mint szél a vitorlát, lányokat forgatták.�

A szabálytalan magyar páros táncot csak később kezdték csárdásként emlegetni, ezzel igazolni akarván azt, hogy ez a tánc azonos azzal a tánccal, ame-
lyet a falusi csárdákban vasárnaponként táncolnak a parasztlegények és parasztleányok, azonos a legtermészetesebben járt néptánccal. A csárdást 
nagy örömmel fogadták az egész országban. Örömmel fogadta az úri társaság, mert maga is érezte, hogy a magyarságnak tartozik azzal, hogy nemzeti 
táncát szeresse, ápolja és gyakorolja. Örömmel fogadta az egyszerű parasztnép is, mert látta, hogy ez a tánc az ő táncából született, és büszke volt rá, 
hogy az úri körök befogadják és megbecsülik a nép táncát. A magyar hölgyek magyar ruhában, gyöngyös pártában jelennek meg a táncmulatságokon, 
a férfiak is magyar ruhát öltenek és sarkantyús csizmában járják el a csárdást. A magyar csárdás az 1840-es években 
elterjedt az egész országban.

Csárdás. Nagyecsed (Győjtötte: Pesovár Ernő, 1974) A magyar verbunk, lassú és friss csárdás, mint magyar nemzeti tánc vált is-
mertté. A nemzeti karaktert megtestesítő táncstílusként örökítette meg ezt a 

párost ez a korabeli újságcikk.



Fontos jellemzõje a vidék csárdásainak, hogy a zene hangsúlyos részeire a

mozdulatok felfelé irányulnak, azaz erõteljes térdnyújtás jellemzi, amit (ütem-

elõzõben) megelõz egy erõteljes térdhajlítás. A fönt-lent, nyújtás-hajlítás zené-

hez való illeszkedése szerint a szatmári-nyírségi csárdásokra a fent hangsúlyos

táncolási mód a jellemzõ.

A lassú csárdás jellegzetes motí-

vuma maga a csárdás lépés és

ennek variációi, valamint ver-

bunkmotívumok, amelyet fõleg

zártan, összekapaszkodva jár-

nak. A figurázás inkább a friss

csárdásra jellemzõ. A friss csár-

dás motívumkincse jórészt meg-

egyezik a bevezetõ verbunkkal.

Gvadányi: Unalmas órákban

való idõtöltés címû mûvében

szemléletesen írja le a mulato-

zást, a tánc frissre váltását.
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�A magyar tánc teljesen olyan embert jellemez, ki magát szabadnak és korlá-
tozatlannak érzi, mivelhogy a táncos teste felsõ részét hanyagul mozgatva, a
lábaival tetszés szerint fordulatokat tesz, addig táncol egymagában, ameddig
akar, s akkor fogja meg a táncosnõjét, ha eszébe ötlik és õt egész mesterkélet-
lenül jobbról-balra körülforgatja.
A magyar tánc egyszersmind komoly nemzet jellemzõje. Ugyanis lehetõ kevés
hajlongással kapcsolódik, a táncos kézen fogja táncosnõjét, lábainak és sarkan-
tyúinak lassú mozgatásával kezd bele, elhagyja a táncosnõt, addig táncol ma-
gában, ameddig akar, mialatt a táncosnõnek is egyedül kell táncolnia, mígnem
végül õt párszor megforgatja, s aztán kiki magában külön táncol.� 

(Historisch-politisches Journal 1792 Bécs)

�Azért is e táncot frissre fordítottam,
Húzd rá magyarosan Putyu! Kiáltottam,
Ezzel mindnyájukat úgy megindítottam, 
Hogy házam letörik, már attúl tartottam.

Leányok magokat, mint a pitle, rázták,
A táncot hol elõl, hol pedig viszálták,
A dercét a lisztbõl úgy ki nem szitálták
Õk soha, Amint most farokat rázták.

A legények: üssed, üssed! Kiáltották,
A sarkantyujukat összecsattogtatták,
Magokat a táncba keményen ingatták,
Mint szél a vitorlát, lányokat forgatták.�

Gvadányi: Unalmas órákban való időtöltés című 
művében szemléletesen írja le a mulatozást, a tánc 
frissre váltását.

A férfitánchoz kapcsolódó kétrészes tánc: a lassú és friss csárdás.

Fontos jellemzője a vidék csárdásainak, hogy a zene hangsúlyos részeire a mozdulatok fel-
felé irányulnak, azaz erőteljes térdnyújtás jellemzi, amit (ütemelőzőben) megelőz egy erő-
teljes térdhajlítás. A fönt-lent, nyújtás-hajlítás zenéhez való illeszkedése szerint a szatmá-

ri-nyírségi csárdásokra a fent hangsúlyos táncolási mód a jellemző.

A lassú csárdás jellegzetes motívuma maga a csárdás lépés és ennek variációi, valamint verbunk-
motívumok, amelyet főleg zártan, összekapaszkodva járnak. A figurázás inkább a friss csárdásra 
jellemző. A friss csárdás motívumkincse jórészt megegyezik a bevezetõ verbunkkal.

Írjátok ide azokat a kifejezéseket, amelyek a friss csárdás hangulatát jelenítik meg!

Fordítsátok le a korabeli szöveget, írjátok le röviden, hogyan értelmezitek a tánc leírását!



Húzzátok alá azokat a kifejezéseket, amelyek a friss csárdás hangulatát jelení-

tik meg!

Fordítsátok le a korabeli szöveget, írjátok le röviden, hogyan értelmezitek a

tánc leírását!

A friss csárdás elemei: páros forgás, átvetõs, figurázás: cifra, bokázó, hegyezõ, kisha-

rang, fonó, hátravágó, csapások. A tánc közbeni elengedés, a külön táncolás a páros tánc

fontos alkotórésze.

Figyeljétek meg az eredeti táncos felvételen a hagyományõrzõk táncát! Ho-

gyan építkezik a tánc, milyen részek követik egymást?

Tegyétek a megfigyeltek alapján sorrendbe a következõ táncrészeket!

csárdás, kicsapás, félforduló, figurázás, páros forgás, figurázás zártan, kiforgatás.

A párok összekapaszkodása különbözõ módon történhet.

A következõ táncos fotókon figyeljétek meg, hogyan kapaszkodnak össze a

párok!

Próbáljátok ki ti is ezeket!
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Csárdás. Tyukod

(Gyûjtötte: Pesovár Ferenc, 1955)

Csárdás. Tyukod

(Gyûjtötte: Andrásfalvy Bertalan, 1955)

Csárdás. Tyukod

(Gyûjtötte: Pesovár Ferenc, 1955)

Figyeljétek meg az eredeti táncos felvételen a hagyományőrzők táncát! 
Hogyan építkezik a tánc, milyen részek követik egymást?
Tegyétek a megfigyeltek alapján sorrendbe a következő táncrészeket!

Csárdás. Tyukod
(Gyűjtötte: Pesovár Ferenc, 1955)

Csárdás. Tyukod
(Gyűjtötte: Pesovár Ferenc, 1955)

Csárdás. Tyukod (Gyűjtötte: 
Andrásfalvy Bertalan, 1955) A friss csárdás elemei: páros forgás, átve-

tős, figurázás: cifra, bokázó, hegyező, kis-
harang, fonó, hátravágó, csapások. A tánc 
közbeni elengedés, a külön táncolás a páros 
tánc fontos alkotórésze.

csárdás, kicsapás, félforduló, figurázás, páros forgás, figurázás zártan, kiforgatás

A párok összekapaszkodása 
különböző módon történhet.

A következõ táncos fotókon figyeljétek 
meg, hogyan kapaszkodnak össze a
párok!

Próbáljátok ki ti is ezeket!



Talán a legkülönlegesebb összekapaszkodási módot figyelhetjük meg a következõ képen.

Próbáljátok ki ti is! Ezzel az összekapaszkodással tán-

coljatok olyan motívumokat, amelyek szerintetek ké-

nyelmesen eltáncolhatók!

Pálcikaemberekkel rajzoljátok le, hányféle összekapaszkodási módot ismer-

tetek meg!

Hogyan befolyásolja a táncot az összekapaszkodás?

Jellegzetes, speciális csárdásforma a kör-

csárdás, amely forgásból és figurázásból

állt. A kört leggyakrabban négy fõ alkotta.
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Tyukod

(Gyûjtötte: Andrásfalvy Bertalan, 1955)

Körcsárdás

(Gyûjtötte: Andrásfalvy Bertalan, 1955)

Hogyan befolyásolja a táncot az összekapaszkodás?

Tyukod
(Gyűjtötte: Andrásfalvy Bertalan, 1955)

Talán a legkülönlegesebb összekapaszko-
dási módot figyelhetjük meg a következő 
képen. Próbáljátok ki ti is! Ezzel az össze-
kapaszkodással táncoljatok olyan motívu-
mokat, amelyek szerintetek kényelmesen 
eltáncolhatók!

Talán a legkülönlegesebb összekapaszkodási módot figyelhetjük meg a következõ képen.

Próbáljátok ki ti is! Ezzel az összekapaszkodással tán-

coljatok olyan motívumokat, amelyek szerintetek ké-

nyelmesen eltáncolhatók!

Pálcikaemberekkel rajzoljátok le, hányféle összekapaszkodási módot ismer-

tetek meg!

Hogyan befolyásolja a táncot az összekapaszkodás?

Jellegzetes, speciális csárdásforma a kör-

csárdás, amely forgásból és figurázásból

állt. A kört leggyakrabban négy fõ alkotta.
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Körcsárdás

(Gyûjtötte: Andrásfalvy Bertalan, 1955)

Körcsárdás
(Gyűjtötte: Andrásfalvy Bertalan, 1955)

Jellegzetes, speciális csárdásfor-
ma a körcsárdás, amely forgásból 
és figurázásból állt. 

A kört leggyakrabban négy fő alkotta.

A csárdást főként új stílusú népdalokra, valamint a verbunkhoz hasonlóan 
műzenei dallamokra járták, azonban régi stílusú dallamokat is találunk a 
kísérődallamok között. A lassú csárdás kíséretritmusa azonos a verbunk-

kal: dűvő. A frissre váltáskor megváltozik a kíséret, a kísérő hangszerek a negye-
des lüktetést nyolcadokra bontják, így felelgetnek egymásnak. A kíséretritmus 
felaprózódik, a gyors tempóban szinte pattognak a nyolcadok.



A csárdást fõként új stílusú népdalokra, valamint a verbunkhoz hasonlóan

mûzenei dallamokra járták, azonban régi stílusú dallamokat is találunk a kísé-

rõdallamok között.

A lassú csárdás kíséretritmusa azonos a verbunkkal: dûvõ.

A frissre váltáskor megváltozik a kíséret, a kísérõ hangszerek a negyedes lüktetést nyol-

cadokra bontják, így felelgetnek egymásnak. A kíséretritmus felaprózódik, a gyors tem-

póban szinte pattognak a nyolcadok.

Gyors esztámnak nevezzük azt a kíséretmódot, amikor a kísérõhangszerek

gyors tempóban nyolcadokkal felelgetnek egymásnak.

Játsszátok el a zenekar szerepét!

Elõször a verbunk és a lassú csárdás kíséretét gyakoroljátok !

A dûvõ kíséretet a következõ módon valósítsátok meg:

A bõgõsök feladata: q 
p

q

dobbantás és lábcsusszantás

A brácsások feladata: q 
p

q

taps és kézcsusszantás

Énekeljetek hozzá egy tyukodi dallamot, például: Én voltam az apámnak...

Egy versszak után a kíséret váltson frissre, azaz esztámra!

Próbáljátok ki úgy, hogy a tempó nem nõ, csak a kíséret változik!

Találjátok ki a kíséret szinkronját!

Milyen változást érzékeltetek? Milyen következtetésre jutottatok? Jegyezzétek le!

Táncoljatok is az alkalmi zenekar muzsikájára!

Figyeljétek meg a következõ képet:

Milyen hangszerek egészítik ki a zenekart?

Nézzetek utána melyik tájegység jellegzetessége ez

a felállás?
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Egy versszak után a kíséret váltson frissre, azaz esztámra! Próbáljátok ki úgy, hogy a 
tempó nem nő, csak a kíséret változik! Találjátok ki a kíséret szinkronját!
Milyen változást érzékeltetek? Milyen következtetésre jutottatok? Jegyezzétek le!

Figyeljétek meg a fenti képet:
Milyen hangszerek egészítik ki a zenekart?

Nézzetek utána melyik tájegység jellegzetessége ez a felállás?



NYÍRSÉG

A Nyírség homokos területe nagyobb kiterjedésû: 

Központja:

1. Nyíregyháza

legnevezetesebb falvai pl.: 

2. Kiskálló

3. Nagykálló

4. Bököny

5. Geszteréd

6. Érpatak

Figyeljétek meg a falvak elhelyezkedését a térképen. A sorszámok mellé írjá-

tok a települések nevét!

A vidék jellegzetes régi stílusú férfitánca az oláhos. Ez a tánc az ugrós család

tagja, kanásztánc zenére járt férfitánc.

Táncelmei hasonlóak a már ismert dél-dunántúli ugrósé-

hoz, de attól fejlettebb, összetettebb, mivel a tánc során

önálló szerepet kap a csapásolás. A táncban a figurázó és

a csapásoló részek váltogatják egymást.

Egészítsétek ki a mondatot!

Régi stílusú az a tánc, amelynek kialakulása a tehetõ!

A kötetlen csárdás ezen a vidéken régiesebb formában három önálló részre tagolódik:

csendes, csárdás, ugrós. Tempójuk szerint lassú, közepes és gyors.
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Oláhos. Tiszabercel, Ribár János

(Gyûjtötte: Maácz László, 1956)

A vidék jellegzetes régi stílusú férfitánca 
az oláhos. Ez a tánc az ugrós család tag-
ja, kanásztánc zenére járt férfitánc. Tán-

celmei hasonlóak a már ismert dél-dunántúli ug-
róséhoz, de attól fejlettebb, összetettebb, mivel 
a tánc során önálló szerepet kap a csapásolás. A 
táncban a figurázó és a csapásoló részek válto-
gatják egymást.

A Nyírség homokos területe nagyobb kiter-
jedésű: 
Központja:
1. Nyíregyháza
legnevezetesebb falvai pl.: 2. Kiskálló, 
3. Nagykálló, 4. Bököny, 5. Geszteréd, 
6. Érpatak

Figyeljétek meg a falvak elhelyezkedését a 
térképen. A sorszámok mellé írjátok
a települések nevét!

NYÍRSÉG

Egészítsétek ki a mondatot!

Régi stílusú az a tánc, amelynek kialakulá-

sa a                                                           tehető!
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Oláhos. Tiszabercel, Ribár János
(Gyűjtötte: Maácz László, 1956)

A kötetlen csárdás ezen a vidéken régiesebb formában három önálló részre tagolódik:
csendes, csárdás, ugrós. Tempójuk szerint lassú, közepes és gyors.



Kössétek össze az összetartozókat!

Ilyen felépítés található a híres „kállai kettõs”-ben.

A kállai kettõs kialakulásáról szájhagyomány útján terjedõ legendák mesélnek,

s persze minden mesélõ saját történetét tartja igaznak.

Nagykálló volt Szabolcs vármegye hajdani központja. Az egykori megyeháza,

a mai kórház épületében volt a börtön. Az egyik legenda szerint igen különleges volt ez

a börtön, az alja tüskés fagerendákból volt kirakva. Nagyon fájdalmas lehetett a tüské-

ken állni, ezért a szerencsétlenül járt rab arra kényszerült, hogy a lábait váltogassa. Hát

innen származnak a kállai kettõsben szereplõ válogatott lépések.

A másik legenda a nagykállói várhoz kötõdik, amelyrõl 1674-tõl már léteztek adatok.

A várvédõ katonák, ha elfogtak néhány foglyot, úgy mókáztak, hogy összekötötték õket

egymásnak háttal, s aztán elkezdtek muzsikálni. A foglyoknak táncolniuk kellett, mi-

közben a katonák korbáccsal is „segítették” a táncolást. Persze a rabok igyekeztek kitér-

ni a korbács elõl. Ezt az „ugrabugrálást” nevezték a legenda szerint kállai kettõsnek.

Akkoriban így ijesztgették a gyerekeket: Vigyázz, mert még eljárod a kállai kettõst!

A legenda tovább élt a szokásokban, a farsangi maskarások összekötöttek két embert és

eljátszatták velük a kállai kettõst. Hogy hogyan lett a legendákból tánc, nem tudhatjuk.

A lényeg, hogy immár 300 éve tart az a hagyomány, hogy Nagykállóban eljárják egy sze-

relmi élcelõdésrõl szóló tánc történetét. A mese szerint a szerelmesek arról civakodnak,

hogy miért nem ment el a legény a leányhoz már két este. A hosszú civakodás után per-

sze kibékülnek és beteljesül a szerelmük.

A következõ dalokban már a mulatozásé a fõszerep.
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Lassú csárdás, Kiskálló

(Gyûjtötte: Martin György, 1955)

Csárdás, Kiskálló

(Gyûjtötte: Martin György, 1955)

Friss csárdás, Kiskálló

(Gyûjtötte: Martin György, 1955)

csendes gyors

ugrós közepes

csárdás lassú

Lassú csárdás, Kiskálló
(Gyűjtötte: Martin György, 1955)

Csárdás, Kiskálló
(Gyűjtötte: Martin György, 1955)

Friss csárdás, Kiskálló
(Gyűjtötte: Martin György, 1955)

Válasszátok ki az összetartozókat!

csendes

ugrós

csárdás

Ilyen felépítés található a híres „kállai 
kettős”-ben. A kállai kettős kialakulásá-
ról szájhagyomány útján terjedő legen-

dák mesélnek, s persze minden mesélő saját tör-
ténetét tartja igaznak. Nagykálló volt Szabolcs 
vármegye hajdani központja. Az egykori megye-
háza, a mai kórház épületében volt a börtön. 

Az egyik legenda szerint igen különleges volt ez a börtön, az alja tüskés fagerendákból volt kirakva. Nagyon fájdalmas lehetett a tüskéken állni, ezért a 
szerencsétlenül járt rab arra kényszerült, hogy a lábait váltogassa. Hát innen származnak a kállai kettősben szereplő válogatott lépések. A másik legenda 
a nagykállói várhoz kötődik, amelyrõl 1674-től már léteztek adatok. A várvédő katonák, ha elfogtak néhány foglyot, úgy mókáztak, hogy összekötötték 
őket egymásnak háttal, s aztán elkezdtek muzsikálni. A foglyoknak táncolniuk kellett, miközben a katonák korbáccsal is „segítették” a táncolást. Persze 
a rabok igyekeztek kitérni a korbács elől. Ezt az „ugrabugrálást” nevezték a legenda szerint kállai kettősnek. Akkoriban így ijesztgették a gyerekeket: 
Vigyázz, mert még eljárod a kállai kettőst! A legenda tovább élt a szokásokban, a farsangi maskarások összekötöttek két embert és eljátszatták velük a 
kállai kettőst. Hogy hogyan lett a legendákból tánc, nem tudhatjuk. A lényeg, hogy immár 300 éve tart az a hagyomány, hogy Nagykállóban eljárják egy 
szerelmi élcelődésről szóló tánc történetét. A mese szerint a szerelmesek arról civakodnak, hogy miért nem ment el a 
legény a leányhoz már két este. A hosszú civakodás után persze kibékülnek és beteljesül a szerelmük.
A következő dalokban már a mulatozásé a főszerep.



A tánc és a dal elválaszthatatlan egységben

él tovább a helyi hagyományõrzõk és tán-

cosok, valamint a hivatásos együttesek lá-

bán is.

A kállai kettõs neves zeneszerzõnk és nép-

zenekutatónk, Kodály Zoltán által vált vi-

lághírûvé.

1921-ben a vegyes kari és népi zenekar muzsikájára Rábai Miklós készített koreográfi-

át az Állami Népi Együttes számára.
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A nagykállói református parókia udvarán: 

Kodály Zoltán, táncosok és a hivatalos urak

(Gyûjtötte: Klániczáné Erdõhegyi Karolina, 1926)

A Kállai Kettõs 

Táncegyüttes

(Gyûjtötte: Klániczáné Erdõhegyi Karolina, 1924)

Eltáncolták Kodály Zoltánnak a Kállai kettõst

(Gyûjtötte: Klániczáné Erdõhegyi Karolina, 1926)

Állami Népi Együttes

Kodály Zoltán – Rábai Miklós: Kállai kettõs
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Állami Népi Együttes

Kodály Zoltán – Rábai Miklós: Kállai kettõs

A nagykállói református parókia udvarán:
Kodály Zoltán, táncosok és a hivatalos urak

(Gyűjtötte: Klániczáné Erdőhegyi Karolina, 1926)

A Kállai Kettős Táncegyüttes
(Gyűjtötte: Klániczáné Erdőhegyi Karolina, 1924)

A tánc és a dal elválaszthatatlan egységben él tovább a 
helyi hagyományőrzők és táncosok, valamint a hivatásos 
együttesek lábán is.

A kállai kettős neves zeneszerzőnk és népzenekutatónk,
Kodály Zoltán által vált világhírűvé.

A tánc és a dal elválaszthatatlan egységben

él tovább a helyi hagyományõrzõk és tán-

cosok, valamint a hivatásos együttesek lá-

bán is.

A kállai kettõs neves zeneszerzõnk és nép-

zenekutatónk, Kodály Zoltán által vált vi-

lághírûvé.

1921-ben a vegyes kari és népi zenekar muzsikájára Rábai Miklós készített koreográfi-

át az Állami Népi Együttes számára.
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A kállai kettõs a csalogatós csárdás egyik legszebb példája, amikor a pár a kü-

lön táncolás közben egymással évõdik, incselkedik.

Miben nyilvánul meg ez az incselkedés? Figyeljétek meg a rajzokon!

A Nyírségben a férfiak csárdásra

járt virtuóz, fõként csapásolásból

álló mutatványos táncának elne-

vezése: csárdás egyedül.

101 SZATMÁR, NYÍRSÉG, RÉTKÖZ

Kállai Kettõs Táncegyüttes

dr. Ratkó Lujza: Kállai kettes és ugrós

Kállai Kettõs Hagyományõrzõ Táncegyüttes

Hargitai Zsuzsa – Molnár Lajos: Kállai kettõs

Csárdás egyedül. Tiszakanyár, B. Lakatos István

(Gyûjtötte: Kápolnai Imre, 1956)
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Kállai Kettős Táncegyüttes
dr. Ratkó Lujza: Kállai kettes és ugrós

Kállai Kettõs Hagyományőrző Táncegyüttes
Hargitai Zsuzsa – Molnár Lajos: Kállai kettős

A kállai kettős a csalogatós csárdás egyik legszebb példája, amikor a pár a külön táncolás 
közben egymással évődik, incselkedik. Miben nyilvánul meg ez az incselkedés? Figyeljétek 
meg a rajzokon!

Végezzetek gyűjtőmunkát! Milyen táncalkalmak lé-
teztek a nyírségi falvakban?



A vidék egyik falvának, Érpataknak a jellegzetes táncos hagyománya a felnõtt fiatalok,

lányok és fiúk közös párválasztó játéka, a hajlikázó. A játékot énekszóra játszották, és

táncolták a szabadban böjtidõben, de a lakodalmakon, táncmulatságok szüneteiben is

elõfordulhatott.

A bandázások alkalmával elég volt, ha hárman összegyûltek, már el is kezdték a hajli-

kát. Nem kellett sok idõ, hogy a többiek is csatlakozzanak a bandázó fiatalokhoz.

Jellegzetes forma a hármas csárdás, amelynek szép példáit ismerjük a Nyírségbõl.

A tánc mutatványos jellegû, a férfi két nõt táncoltat egyszerre.

Végezzetek gyûjtõmunkát! Milyen táncalkalmak léteztek a nyírségi falvak-

ban?

Az egyik ilyen mulatozási lehetõség volt a citerabál. Ilyenkor a muzsikát egyetlen

hangszer, a citera szolgáltatta.

A citera húros, pengetõs hangszer. A húrokat a zenész egy

rövidebb lúdtollal, bal kézzel nyomja le, egy hegyes, hosz-

szabb lúdtollal pedig jobb kézzel pengeti. A kísérõ húrok

megszólaltatása, a pengetések változatos alkalmazása (ütés, 

pergetés) akár virtuóz játékot is lehetõvé tehet. Egy jó citerás a muzsi-

kájával betölti az egész tánctermet. A hangszernek nagyjából 5 dal-

lamhúrja van, a többi 15-20 húr zengõhúr, amely az alaphangot és a

ritmust adja.
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Citera

(Gyûjtötte: Pesovár Ferenc, 1955)
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Hajlikázó
(Gyűjtötte: Maácz László, 1956)

Hármas csárdás
(Gyűjtötte: Maácz László, 1956)

A Nyírségben a férfiak csárdásra járt virtuóz, fő-
ként csapásolásból álló mutatványos táncának 
elnevezése: csárdás egyedül.

A vidék egyik falvának, Érpataknak a jellegzetes táncos 
hagyománya a felnőtt fiatalok, lányok és fiúk közös pár-
választó játéka, a hajlikázó. A játékot énekszóra játszot-
ták, és táncolták a szabadban böjtidőben, de a lakodal-
makon, táncmulatságok szüneteiben is előfordulhatott.
A bandázások alkalmával elég volt, ha hárman összegyűl-
tek, már el is kezdték a hajlikát. Nem kellett sok idő, hogy 
a többiek is csatlakozzanak a bandázó fiatalokhoz. Jel-
legzetes forma a hármas csárdás, amelynek szép példáit 
ismerjük a Nyírségből. A tánc mutatványos jellegű, a férfi 
két nőt táncoltat egyszerre. Az egyik ilyen mulatozási le-
hetőség volt a citerabál. Ilyenkor a muzsikát egyetlen
hangszer, a citera szolgáltatta.

A citera húros, pengetős hangszer. A húrokat a zenész 
egy rövidebb lúdtollal, bal kézzel nyomja le, egy he-
gyes, hoszszabb lúdtollal pedig jobb kézzel pengeti. 

A kísérő húrok megszólaltatása, a pengetések változatos al-
kalmazása (ütés, pergetés) akár virtuóz játékot is lehetővé te-
het. Egy jó citerás a muzsikájával betölti az egész tánctermet. 
A hangszernek nagyjából 5 dallamhúrja van, a többi 15-20 húr 
zengőhúr, amely az alaphangot és a ritmust adja.
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Citera
(Gyűjtötte: Pesovár Ferenc, 1955)



RÉTKÖZ

Legjellegzetesebb falu errõl a vidékrõl: AJAK

Jelöljétek be a térképen!

A csárdáson kívül jellegzetes nõi tánc a

karikázó.

A megyében máshol nem táncolták a kari-

kázót. Ebben az esetben is az idegen népek

betelepedése (rutének) és kultúrájuk be-

épülése eredményezte a tánckincs sokszí-

nûségét, gazdagodását.

Ismételjük át a karikázóról tanultakat!

Alkossatok mondatokat a karikázóról! Használjatok néhányat a következõ ki-

fejezések közül is:

– böjt, karikatánc, kocsikala, rida, templomtér, iskolaudvar, domboldal

– kézfogás, karfûzés, vállfogás, derékfogás, ének
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Nõi körtánc

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1973)

A fonóban

(Fotó: Virga Attiláné, 1950)

A csárdáson kívül jellegzetes női tánc a karikázó. A 
megyében máshol nem táncolták a karikázót. Ebben 
az esetben is az idegen népek betelepedése (ruté-
nek) és kultúrájuk beépülése eredményezte a tánc-
kincs sokszínűségét, gazdagodását.

Legjellegzetesebb falu erről a vidékről: 
AJAK
Jelöljétek be a térképen!

RÉTKÖZ

Ismételjük át a karikázóról tanultakat!
Alkossatok mondatokat a karikázóról! Használjatok néhányat a következő kifejezések
közül is:
– böjt, karikatánc, kocsikala, rida, templomtér, iskolaudvar, domboldal
– kézfogás, karfűzés, vállfogás, derékfogás, ének

RÉTKÖZ
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(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1973)
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Nõi körtánc

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1973)

A fonóban

(Fotó: Virga Attiláné, 1950)

Női körtánc
(Gyűjtötte: Pesovár Ernő, 1973)



A körtánc az õsmagyar táncok egyik legrégibb alakja. Minden népnél elõször a körtán-

cok alakultak ki, mert a körformálás volt a csoportképzésnek a legegyszerûbb és leg-

könnyebb formája.

Az ajaki karikázó néven ismert körtánc többféle funkcióval is bírt. A csárdás dallamra járt

karikázó lassú és gyors részbõl állt, amit böjtidõben, de azon túl bandázáskor is táncoltak.

Másik funkciója a páros táncot megelõzõ elõtáncolás, amire inkább a körcsárdás kifeje-

zés illik, hiszen rövid karikázó után a körcsárdásba a férfiak is bekapcsolódtak, majd a

körbõl kiszakították párjaikat, akikkel aztán elkezdték a páros táncot.

A kör felbomlásakor maguk a nõk is megszakíthatták a kört és párosan járták a csárdást.

Ilyenkor az egyik lányé a vezetõ szerep. Lassú és gyorsabb részbõl áll a táncuk, aszerint,

hogy a nótakezdõ egyszer csak „ kapkodósabb” dallamot kezd el énekelni.

Figyelmesen nézzétek meg a

fotókat! Mi „olvasható” le a fo-

tókról? A képek alapján ismer-

tessétek az ajaki csárdás jel-

lemzõit!
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Körcsárdás

(Fotó: Brencsák Miklósné, 2002)

Csárdás

(Fotó: Brencsák Miklós, 2002)

Tánckezdés

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1973)

Csárdás

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1973)

Csárdás. Ajak

(Gyûjtötte: Pesovár Ernõ, 1973)
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A Felső-Tisza-vidéken a legteljesebb formában Ajakon maradt fenn a népviselet. Az ajaki lá-
nyok-asszonyok a hónap négy vasárnapján egyöntetűen ugyanabba a színbe öltöztek: fehér, 
piros virágos fehér, piros virágú zöld, majd a vörös következett.
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Csárdás
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Írjátok a képek alatt található elnevezésekhez, milyen korosztály viselhette

azokat!

Az elmúlt években sok tánccal ismerkedhettetek meg a táncórá-

kon, illetve sok tánc jellegzetességeirõl, érdekességeirõl olvashat-

tatok a Néptáncoskolában.

Tudásotokat foglaljátok össze a következõ feladat megoldásával!

Csoportosítsátok a táncokat aszerint, hogy melyik régi és melyik új stílusú!

Írjátok a számokat a megfelelõ helyre!

Régi stílusú táncok: 

Új stílusú táncok: 

Dolgozzatok kis csoportokban!

Találjatok ki olyan feladatokat, amelyben a táncolásnak, bemutatásnak és a

magyarázatnak is szerepe van! Írjátok fel ezeket kis lapokra, majd a csoportve-

zetõk húzzanak feladatot a csoport számára!

Értékeljétek a látottakat, hallottakat!
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rozmaring pacsirta menyecskecsüngõ, mizli fõkötõ, mizli, 

menyecskecsüngõ

1. körcsárdás

2. oláhos

3. cigánytánc

4. zsidóhapsz

5. csendes csárdás

6. friss csárdás

7. karikázó

8. pásztortánc

9. botoló

10. hármas csárdás

11. cigánycsárdás

12. ugrós

13. verbunk

14. kanásztánc

15. dus

16. csalogatós csárdás

17. körverbunk

18. mars

19. pajtástánc

ROZMARING

PACSIRTA

MENYECSKECSÜNGÕ

MIZLI

FÕKÖTÕ

Írjátok a képek 
alatt található 
elnevezések-
hez, milyen 
korosztály vi-
selhette
azokat!



A Felsõ-Tisza-vidéken a legteljesebb formában Ajakon maradt fenn a nép-

viselet.

Az ajaki lányok-asszonyok a hónap négy vasárnapján egyöntetûen ugyanab-

ba a színbe öltöztek: fehér, piros virágos fehér, piros virágú zöld, majd a vörös

következett.

Írjátok a kép mellé a viseletdarabok elnevezését: integetõs kendõ, keszkenõ,

ráncos ujjas, szoknya, szõrkötõ.
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Írjátok a kép mellé a viseletdarabok elnevezését: 
integetős kendő, keszkenő, ráncos ujjas, szoknya, szőrkö-
tő.

Az elmúlt években sok tánccal ismerkedhettetek 
meg a táncórákon, illetve sok tánc jellegzetessége-
iről, érdekességeiről olvashattatok a Néptáncos-

kolában. Tudásotokat foglaljátok össze a következő feladat megol-
dásával!  Csoportosítsátok a táncokat aszerint, hogy melyik régi 
és melyik új stílusú! Írjátok a számokat a megfelelő helyre!

1. körcsárdás
2. oláhos
3. cigánytánc
4. zsidóhapsz
5. csendes csárdás
6. friss csárdás
7. karikázó

8. pásztortánc
9. botoló
10. hármas csárdás
11. cigánycsárdás
12. ugrós
13. verbunk
14. kanásztánc

15. dus
16. csalogatós 
      csárdás
17. körverbunk
18. mars
19. pajtástánc

Régi stílusú táncok:

Új stílusú táncok:



„Na még egy rálökést!”

Szatmári dalok

Szól a figemadár…

Fekete gyûrûfa sátor…

2. Úgy hívják a libát, ékes

Csaplárosné lánya kényes

Édes annak zúza, mája

Piros mind a két orcája
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2. Csókold meg az orcám

Százszor egymás után

Én is megcsókolom

Vasárnap délután

3. Hajnalljon, hajnalljon

Csak meg ne virradjon

Hogy az én galambom

Jó utat haladjon

„Na még egy rálökést!”

Szatmári dalok

Szól a figemadár…

Fekete gyûrûfa sátor…

2. Úgy hívják a libát, ékes

Csaplárosné lánya kényes

Édes annak zúza, mája

Piros mind a két orcája
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2. Csókold meg az orcám

Százszor egymás után

Én is megcsókolom

Vasárnap délután

3. Hajnalljon, hajnalljon

Csak meg ne virradjon

Hogy az én galambom

Jó utat haladjon



Rózsa Sándor szereti a táncot…

2. Nem iszom bort, fogadásom tartja

Vizet iszom, ha a babám adja

Azt is csak úgy, ha szájából adja

Mint a galamb párját hogy itatja

Fekete tyúk szedegeti a meggyet…

2. Komámasszony eresszen fel az ágyra

Hadd tegyem a jobb kezem a farára

Nem csinálok semmi gorombaságot

Éjfél után megoldom a gatyámot
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Rózsa Sándor szereti a táncot…
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Mint a galamb párját hogy itatja
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Lóra csikós, lóra, elszaladt a ménes…

Nyírségi dalok

Zöld erdõben de magos…

2. Este kezdtem, sejehaj, este kezdtem a lovamat nyergelni

Reggelig tart, sejehaj, reggelig tart a szerszámot rárakni

Csillag ragyog a kispej lovam fején, nem kantár

Egy sem legény, sejehaj, egy sem legény, ki a lányokhoz nem jár

2. Lóra csikós, lóra, elszaladt a ménes

Csak egyedül maradt a pányván a nyerges

Elejbe, elejbe, a csikós elejbe

Mert be talál szökni a babám kertjébe

3. Kiszáradt a tóbul mind a sár, mind a víz

A szegény barom is csak a pásztorral él

Én Istenem, Uram, adjál egy csepp esõt

A szegény baromnak jó legelõ mezõt
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Esik az esõ nincsen sár…

2. Fel van a lovam nyergelve

Én ülök a nyeregbe

Én ülök a szeretõm ölébe

Te meg babám elmehetsz a fenébe

Ez a falu, ez a falu egy nagy szomorúság…

2. Aratják a, aratják a gabonát lefelé

Sorozzák a sejhaj a fiúkat befelé

Nem bánom én, sejhaja, ha besorozzák is

Katona az én szeretõm, legyen a másé is
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Akkor szép az erdõ, mikor zöld…

2. Elvágtam az ujjam, jaj, de fáj

Fügefa levelet tettem rá

Fügefa levele éjjel harmatos

Kicsi a szeretõm, de csinos

Ez az utca jaj, de sáros, göringyes…

2. Kapcabetyár, ha erre jársz, kikerülj

Házunk elõtt van egy lóca, rá ne ülj

Ha ráülsz is, jól vigyázz, hogy le ne ess

Mert már nékem kisangyalom nem kellesz
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Rétközi dalok

Temetõ kapuja…

Hacacáré, hacacáré, hacaca…
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2. Delén kendõt kötöttem a fejemre

Irigyemet hadd egye meg a fene

Irigyemet akkor egye a fene

Mikor engem másnak gyaláz lefele

3. Tûzrõl pattant kis menyecske vagyok én

Kinek csók kell, jöjjön ide, adok én

Adok is én százat is egy legénynek

Csak éngemet vállaljon szeretõnek

2. Szedjétek, szedjétek

Rólam a virágot

Csak azt az egy fehér liliomot

Lányok, le ne szakítsátok

3. Ha leszakítjátok

El ne hervasszátok

Ültessétek a sírom közepébe

Mélyen a fekete földbe
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Falukerülés

Nem megyünk mi messzire…

2. Hej, tulipán, tulipán

Teljes szegfû szarkaláb

Tele kertem zsályával

Szerelemnek lángjával

Hajlika

Hopp, Sárinka, Sárilinka…

2. Így kell járni, úgy kell járni

Sári, Kati tudja hogy kell járni
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