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TÁPÉ TÁNCALKALMAI ÉS HAGYOMÁNYAI  

Tápéról, Csongrád megye szegedi járásának erről  a 

Tisza mindkét partján elterülő kis helységről Juhász Gyu-

la úgy emlékezik meg, mint a "legrégibb" magyar faluról. 

Északon Algyővel, keleten Maroslelével határos. Nyu-

gati szomszédjával Szegeddel már összeépült, hiszen a vá-

rostól mindössze négy kilóméterre fekszik. 

A dömösi prépostság 1075-ből származó oklevele már 

necc: csupán a falu létezéséről tesz bizonyságot, hanem töb-

bek között Tápé családfőinek névsorát is tartalmazza. Az 

oklevél felsorolja hány "eke" van Tápén, mennyi mézet kell 

a falunak szállitania és emlitést tesz a "márc"-ról azaz 

mézsörről is. Nyilvánvaló, hogy a falu jóval 1075 előtt ke-

letkezett. /Az ásatások a honfoglalás előtti évszázadok te-

lepüléseinek gazdag anyagát tárták fel a falu határában. 

IV. Béla király a falut Szeged városának adományoz-

ta,  At fordulópont Tápé életében, mert rövid megszakitások-

kal a v : iros jobbágy faluja marad egészen 1848-ig. Sorsa ez-

után is Szeredhez füzi, ás ma is a. városhoz kapcsolja. 

A falu lakóinak életét hosszú évszázadokon át a viz 

/a Tisza/ határozta meg. Tápé "vé zete és élete a Tisza". *  

A folyó biztositotta a lakosság ; e •élhetését /halászat, pá-

kászat, tojásgyűjtés, vizimadarak árusitása és fogyasztása, 

nád, gyékény, stb./ Ugyanakkor a Tisza áradásai nem egyszer 

+  Dr. Bálint Sándor egyetemi tanár 1964. február 23-án Tápén 
a Csongrád megyei honismereti szakkörvezetők számára el-
hangzott előadásából. 



elsodorták a falut. Legutóbb 1879-ben, a szegedi árviz i-

dején.  A  falu mai képe az árviz után alakult ki. 

A Szeged környéki falvak közül Tápé a leginkább 

ha •yoraányörző, és hagyománytísztelő.a is a hagyományok 

kimeríthetetlen forrásának tekinthetjük. 

Irók és művészek, majd a Gyöngyös Bokréta és a 

Népi- eyüttes révén az egész országi; előtt feltárultak a tá-

pai népi hagyományok. Ezek na -y része az uralia;dó o ztály-

lyal való szembenállásból keletkez, 

Ady Endre, Móra Ferenc, Gulácsi Irón, Radnót - i 

Miklós is 1r a tápai tájról, illetőleg Tápé népéről. Nyi-

lassy Sándor festményeiben örökitette meg ennek a tájnak 

a hangulatát, a nép nehéz életét, az utcákat, a tápai Ti- 

szapartot, leányokat és legényeket, a szinharaóniában pom-

pázó viseletet, a vasárnapokat, stb. Helier ndÜn festőmü-

vészt /aki 1920-ban  az ellenforradalom áldozata lett/ és 

a ma élők közül Dorogi Imrét, WJinkler Lászlót is me gihlet-

te ez a táj. Juhász Gyula felülmulhatatlan, klasszikus 

szépségü verseiben szól Tápéról. /Tápén, Vizimalom, Tápai 

Krisztus, Tápai lakzi, Tápai n:sta./ Karcolataiban, riport-

jaiban is megemlékezik a faluról. Móra Ferenc a középkori 

termalom-freskók és a lebői ásatások ügyében többször meg-

fordult Tápén. Több írásában megemlékezik a falu népéről. 

4 falukutatók is sok anyagot találtak ezen a területen, és 

pad egy szakdolgozat, értekezés foglalkozik a falu hagyo-

mányával. "Tápé szegény-gazdagcár :óból sokra futotta".. 
A következőkben Tápé táncalkalmait ós egyéb gaz-

dag hagyományából ismertetünk néhányat a századfordulótól 

♦ dr. Bálint Sándor egyetemi tanár idézett előadásából. 
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napjainkig elsősorban, 	;% :nár elhunyt,' 	Fai napig 

is élő, idős tápai emberek emlékezete alapján. 

Tánctanulás és a permekkor táncalkalmai  

A századforduló idején a legény és a leány nem 

a tánciskolában tanulta a táncot. Ak kor mé- nem volt falun 

tánciskola. Minden táncalkalomnál ott lábatlankodtak a gye-

rekek, akik "lesték" az idősebbeket, és utánzással -sok-

szor a felnőttek biztatására- megtanulták a táncokat. Már 

egészen kicsi 4orban kapcsolatba kerültek a tánccal, annak 

valamilyen formában mindig részesei voltak. 

A fiatal menyecske férjhezmenetel után c;ak kü-

lönleges alkalmakkor táncolhat; tt. Ugy kivánt hát részese 

lenni  a táncnak, hogy elment nézőnek. Ilyenkor  magával vit-

te kisgyermekét, akit a karján ritmusra táncoltatott, s ő 

maga is  illegette-billegette  magát a zenére. A tápai gyer-

mek igy korán megismerkedett a ritmussal. Otthon mondókák, 

versikék ütemére táncoltatták a szülők. 

A már járni tudó gyermek nem csupán otthon és a 

közvetlen rokonság összejövetelein tanult táncolni, hanem 

disznóbálban, csökön /keresztelő/, me; egyéb alkalmakkor, 

főleg a lakodalmakban és a bálakon. Minden táncosalkalomraal 

ott található a gyermesereg. A felnőttek néha rendreutasi-

tották, esetleg a sarokba parancsolták, de el nem  kergették 

őket, sőt biztatást kaptak a táncra. Párba állitották és 

igy biztatták a kicsikett "Gyerök táncujjon a lánnyal ",az-

az fiú tawcoljon a leánayal. 

Otthon az ::pa régebben a citera rnuz.. ' írd j ára tán- 



toltatta gyermekét '  vagy épen "öregapja" citerázott. Ma 

már legtöbbször a rádió szolgáltatja a zenét. Az émult 

nyáron a hirtelen kerekedett rivatar alkalmával az utcán 

tartozkodó nagyanya iry szólt unokájához "Gyere ha .rna... 

benönyünk a házba, ott táacoj junk a nyoszojánl" /Az igék 

jelentő módu, jelen idejü, többenszámu, első személyis ige-

aiakjai helyett - tárgyas ós alanyi ragozásban egyaránt -

fels.%ólitó módu igealakot használnak./ 

Az iskoláskortól kezdve kiszélesedett a tánco-

lási lehetőség a r: ernek számára. Eryediil is elmehetett 

táncot, bálat nézni. Az e:y utcabeliek n,gyors összetartot-

tak. Csapatokba verődve folyt a Játék. Ennek keretében mind 

több helyet kapott a tánc. A kisebb lányok játékrendjébe, a 

táncos gyermekjátékok közé bekerült a nagylányok koszorután-

ca /körtánc, karikázó néven is ismeretes./ A korosztályok 

és lakóhely szerinti csoportokba tömörülő leányok mellé fiuk 

is csatla.koztdk. /Tápén a társadalmi helyzet szerinti megkü-

lönbatztetés nem volt kirívó./ Ezek a kisebb csoportok álta-

lában a faluvégen, a libalegelőn és a "tőtés-ajba" /a Tisza 

parton/ állandó helyen játszottak és táncoltak. Ezek a cso-

portok azután e yütt maradtak a férjhezmenósig, illetve a 

Vberukkolásig". 

Egészen a felszabadulásig fennmarrdt az "Apró 

szentők" napi "lányverögetés" szokása. A lányokat mogyorófa-

vesszővel /később akármilyen vesszővel/ faron veregették s 

közben ezt a versikét mondták: 
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Odorics...dáborics 

Aprószentök a !:.ii j a, 

Sok lögyön a kóbász, 

Még több a szalonnal 

Ebben a szokásban nem nehéz felismerni a bősé-

get, termékenységet kivánó har;yományt, amely még pogányko-

ri elemeket hordoz magában. 

Ugyancsak a gyermekek /a fiúk/ őrizték meg leg-

tovább az újévi köszöntőt és a húsvéti locsolkodást. Újév-

kor házról házra járva /ajándék, illetve  el' enszolgáltatás 

reményében/ igy  köszöntötték a háziakat: 

Az újév rög.:elin mindön jót kivánok, 

Ahuva csak nézök, xiyi j:j anak virúPok. 

Még a hó fölött is rúzsa nyiladozzon, 

Dalosmadár zengjön mindön rúzsabokron. 

Mindön szép, mindön jó lögyön nagy büsé -be, 

Szájjon rájuk áldás az új esztendőbe. 

A husváeti locsolkodáskor: 

Jóröggelt, jóröggelt kedves liliomszál 

Megöntözlek rúzsavizzel, el nő hérvadozzál. 

Kerek erdön jártam, himös tojást láttam, 

Bárányhuzta zörgő kocsin ideszálltan. 

Nesze friss rúzsaviz, szép kis gyöngyvirágom, 

Hun a to jás, piros tojás, tarisznyámba várom. 

Köszöntések után az ajándék /a gyüjtés/ össze- 
, 

számolása mindig lányos ráznál történt, ahol azután a 

bandába tartozók /fiúk és leányok/ táncmulatsággal zárták 

a napot. 



A F7ú erekkor élménye volt még a "citurabál", 

melyet azért rendeztek, mert a gyermekek felnöttek bálján 

ne. táncolhattak, s ez kárpótlásnak száraitott. A na yobbacs-

ka fiúk  és  leányok már keveseltók a játékot, a na-ok mulat-

ságán meg nem vehettek reszt, illetve az ottani lábatlanko-

dás már nem elégitette ki síket, ezért rendezték meg farsang-

időben az emlitett táncmulatságot. 

Az idősebbek /70-80 évesek/ közül még többen em-

lékeznek a gyermeklakodalmakra. VAhmelyik háznál megrendez-

ték s ebben a felnőttek is segédkeztek. Volt ott menyrsszor;y 

fehér ruhában, vőlegény bokrétás kalappal, kisvöfély szt::la-

cos bottal, J)antlikixs kalappal és gyermekvendégsereg. Végig-

játszották az egész lakodalmat. Előzőleg még vendégeket is 

hivo ;r:.ttak s az édesanyák fonottk;--lácsot sfitüttek. "Vót ott 

k/sa is,  mög egy kicsike bor is kc riilt!" 

Mind a citurabál, mind  a gyermeklakodalom tánc-

rend_ je azonos volt a fei.nöttekével, s azonosak Troltak a tán-

cok cos. s  s. 

A tárai felnöttek tehát megteremtették gyermeke-

ik számára a táncalkalmakat és a gyermekek Jól megtanultak 

táncolni. A mai idősebb nemzedék még az emlitett alkalmakkor 

és módon tanulta a táncot. És, hogy jól megtanulta, azt a 

sok jó táncos' bizonyitja. 

A felszabadulás  után  

megváltozott a helyzet. A  hagyományos táncalkal-

mak megszüntek, a hivatalos bálikon a gyerme kek nem vehet-

nek részt. Ma már a családi ünnepeken is kevesebb a táncle-

hetőség. A tánctanulóst a gyermekek számára a helybeli szü- 
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letésü Török József általános iskolai tanár által 6 etre-

hivott "Kisegyüttes" biztositja. 

Ebben az e,yüttesben a iskoláskorú gyermekek  

két csoportban is játszanak, illetve tncolnak. Külön az  

alsó- és külön a felsőtagozatos tanulók. Sok énet.et, tán- 

cot tanulnak. Ezek nagy része a tápai na yma ,ák hagyatóka,  

de az ország más tájairól is vettek át táncokat, dalokat. 

Izesen, erőteljesen, igazi tápai hangvétellel énekelnek s  

az ide57cnb3l átvett dalokat is teljesen átformálják a ma-

guk izlésének és szokásának ne4 felelően. Ug; ::•anez mondható  

el a más tájról átvett játékokról is. A szinpadon olyan ön-

feledt ját'5k, tánc ós dalolás folyik, e oly biztos öntudat-

tal mozognak ezek a gyereke, hogy önkéntelenül magukkal 

ru°gadjék a nézőket.  

Müsoruk rendkivüJ. gazdag:  

T~3~tár cok 	/páros tánc/  

Kisszók tánc 	/fiúk tánca/  

Sapka tánc 	/fiúk tánca/  

Habár ~átk 	/lányok tánca/  

Tizp;rcben 	/páros tánc/  

Kör, kör, ki játszik? /páribm tán,{ /  

Kelocsai lánytánc  

"Cicelle", illetve leányvásár /páros tánc/ 

Egyszer e€ y királyfi /páros tánc/  

Pusztafalusi lánytánc 

Egerbocsi lányt :'nc  

Fehér liliomszál /páros tánc a G lgamentéről/ 

Decsi korsós tánc /páros tánc/ 



Kőke-L a 	/pares tánc/  

'fost viszik /pá::os tánc/  

'Jvege s tánc /l 	 ny tánc/.  

A követke zőkbei . két játékot  Ismertet in k az e-

g r tt;es müsorábóls  

Babás j:ít ék.  

Tizporcben. /Lásd a mellékletben./ 

A felszabadulás után virágzásna : indult néptánc-

mozgalomban résztvevő pedagógusok közül többen felismerték.,  

hogy  a gyermekei: müvészeti nevelésében a táncra neveless  

néptáncmozgalmuuk továbbfejlődésének elengedhetetlen alko•.  

tó része. 

Tápén is felismerték, hogy a gyermek nem kicsiny  

felnött, hanem olyan növekvőben lévő egyén, aki a felnőttek  

teljesitményéhez fokozatosan érke<>Ik al, ezért a yermekjá-

ték került a gyermektánccsoport munkájának középpontjába. A  

játékból fokozatosan alakul ki a tánc. i  tápai gyermek-tánc-

ese cárt fennU1ásának tizenkettedik évét ünnepli s ugyanak-

kor a Népm1velési Intézet irányításával a  gyermekek  táncra  

nevelésének :3z igénye országossá szélesedett.  

A ~.°elnvstet. ~;áncalkalrmi  

Táncolás szempontjából azt számítják felnöttnek,  

akit a bálazó if jurák; maga közé tánco n , k befogad. E kor a  

lányoknál általában 13-14 év, a "gyerökök pedig  16 éves  

korban lösznek legényök". Lány-és legényavatásra raár nem  

emlékeznek az öre-,ek, de baba csak az mehetett, aki jól tu.  



ö.ott tancolai. Tehát gyermekkorban meg kellett tanulni a  

faluban szokisos táncokat.  

A  falu ifjuzága igyekezett minél előbb táncal-

kalmat terentcni. A  táncmulatságzak és a bálnak -::.=;volt a  

ha;,..romá.nyos rendje /ezt később isműrtetjük/. A főcél a tán-

colás. Voltak azonban olyan összejövetelek is, amikor a  

tánc csak alkalmi, csak járulékos, pl a "disznóbálban"/disz-

notór/, vagy más ..unkaalkalmakhoz fűződő találkozások-, va-  

1~3mi ~t családi ürulepck alkalmával /keres ,tJ3, név- és szü-

letésnap, házassági évforduló, ctb/. A szokásos t" Wnulat-

ság rendjétől legjobban a lakodalom tért el, amelynek tel-

jesen önállá s:.ertartásrendje van. /Erről később részletesen 

beszélünW. 

Az év igazi táncos ideje a tápaiak számára a far-

sangi id3szat volt; Ekkor minden szombaton é s vasárnap tán-

coltak a kocsmában Jászág-etetése haza kellett  minden fia-

talnak érni s ezzel vé det ért a táncul . tság. Házibálakat  

is rendeztek. Itt összegyűlt a ro oná, is:nerösök, azomszé-

dok...... ttvó'tak ott még öregházasok is!" ;zvcF;y Nagy  Mi-

hályné 1957-ben iE . mondta el , r;y farsangi házi-bál "igaz  

történetét":  

"őzszesattek mindönféle kacatot. Egyik fölöltö-

zött papnak, a másik mög doktornak. Nagy teritéüt csinátak,  

közbe ivogáltak, mög tréfálkoztak. Aztán az üstbe fölfőzőtt  

bocskorhus /valódi rossz bocskorszij/ ószrevét.en valakinek  

a t:znyérjába keri lt, az nyiszájja, e'vni nem biri - az-

tán vau  ám nevetés. Ha Lem birja e'va;fialni mögrá ;i, attu'  

mög beteg lösz. Gyuri az orvos-doktor aztán be kő neki szö'n- 



z.i orvos ságokat,mindönfélét, aztán szörűncsésen mög is  

ha't. Hát a paii olénekű'te s 1. sz. dallam. Aztán kivitték  

a hóba Szen' I iháj lován, de ű ögbotlot  ri, nagyot döccen-

tei és lée jt ötté k a hóba. Hát láss csudát, fő'táraadt a ha-

lott. Vó't nagy öröm, mög rivalgás. Viászakisó.eték a ház-

ba, ott a ,foktor keze'to. Mög is borotvá'ták, aöghőmérás-

tók. Aztán a hó'tt mindön asszon't, lán't mögtáncó'tatott."  
Le;;uar yobb volt a táuculási kedv  a farsang három  

utolsó napján. Vasárnap, hétfőn és kocideu :i , lyt a vigado-  

zás.  

Kedden délben abba kellett hagyni a mulat-  .st.3zeí~ 

dán roggal egy legény "ta/j/icskára Ult,...azt tó'tták;  

né4;y mög 	a tuskót, hogy araég lark' kimaradt a farsang- 

bu$ annak szégyöuire lögyön." Mái házaknál /lányok há. akuál/  

szerelmes nótákatcnekeltek s ozés•ú kaptak kolbászt, szalon-

nát, kalácsot, amit azután este a kocslaábau borivás közbon  

elfogyasztottak. Itt daloltak is, de t;_alc már nem volt.  

A böjti időben csak dugott bál volt, de nagyon rit-

kán, mert a sülök nem en;eátlyeztók. Az ix j uság vasárnapon-

kint a ;öltésen sétált. Ebben az időben még "danó'ni só lö-

hetött!" A szigoru rendelkezést a fiatalok kijátszották. A  

"nyomáson" „; alekeztek azután., játszottak itt lopva nó-

hcwy lépést táncoltak is. Jatszották a "barc nykázást". *in.-

den menyecske és nagylány előtt ott volt a bárányka, azaz  

egy-egy 8-10 éves 	Igy párba állva kört alkottak  

ú, hogy a bárányok belül álltak és <; :.ivül álló legény "a  

gazda" megkérdezte: "Hogy a bárán'?" isire azt felelték: "Egy  

tetü, egy balha!" "Erre kiugrott mind a kettő. Ha a "gaz- 



da" elfogott közülük égyet a báránnyal beállt a k6rbe, mig 

a kirjmaradó lött a gazda." 

A másik játék a "Hátsó pár előre fuss!", amit e-

gyébként a faluban "Csiga ide párom!"-nak nevetek. Vasár-

naponkint 	"a tő'tésön sétá'tunk, aztán ki-ki a párjá- 

va' lémönt a nyomásra. Ott füves he'jöt választottak, ojjat, 

ahun arányos vó't a fő'd." Egymás mögött párosan felsorakoz-

tak, mig az oszloppal szemben felallitott valaki elkiáltot-

ta magát: "Egy-kettő-három, csiga ide párom, utolsó pár e-

lőre fuss!" A hátsó pár egyik tagja az pszlop baloldalán,a 

másik a jobb oldalon futott előre s azon i yeI ezett, hogy 

egy megjelölt területen úgy tudjon találkozni, hogy a fogó 

egyiket se foghassa el. Ha a pár találkozott anélkül, hogy 

a fogó bármelyiket elfogta volna, - beálltak az oszlop ele-

jére első párnak s a játék a hátsó pár előrefuttatásával uj-

ból kezdődött. A hátsó pár ismét előre futott s ha a fogó 

ügyes volt az egyik futót elfogta s most már ő állt be első 

párnak az elfogottal. Természetesen a legény igyekezett el. 

fogni azt a leányt, aki neki kedves volt, a leány pedig az- ► 

zal a legén.yel fogadta meg magát, akit ő kedvelt. Ilyenkor 

az oszlopba való párbaálláskor néhány ütemet táncoltak, s 

ezt cenki nem vette zokon. Az ilyen vasárnapi-játszó is vé-

get ért estefelé, mert haza kellett menni és a jószágetetés-

nél és a fejésnél kellett segédkezni. 

Szokásban volt a farsangi időben, hogy a házibálak-

ra a tréfásabb kedvfix emberek maskarát öltöttek. Főleg legé-

nyek és menyecskék. Leánynak nem illett maskarát ölteni. A 
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maskarások ördögnek, kéményseprősnek, kovácsnak, ide •en 

utazónnk, azaz messziről jött vendégnek öltözködtek. Rend-

szerint követség utján jelentkeztek. 

Az e7yik legény vállalta a  követ  tisztségét. Be-

kopogott a házba és nagyhangon jelentette a messziről jött 

vendégek érkezését. A fiatalság nagy lelkesedéssel vette a 

hirt. A háziasszony nem mindig örült a maskarásoknak, mert 

némelyikek illetlenül viselkedett. Legtöbbször azonban be-

tartották az elirt erkölcsi normát, nem lépték tul az il-

ledelem határit. A makarák általában ner: beszéltek, nehogy 

hangjukról felismerjék őket. Ha mégis beszélniök kellett, 

torzitott, fojtott hangon szólaltak meg, sokszor idegen 

riyelvekeG utánozva. Egymással komikus mozdulatokkal tárol-

tak, bolondoztak, ijesztgették a jel_enlévőket, főleg a lá-

nyokat. Igyekeztek jó hangulatot teremteni. Táncra kérték 

a mulatozókat. A nőnek öltözött legények ra.e táncoltatták a 

lányokat, a férfinak öltözött menyecskék a legényeket kér-

ték fel. Illett megtáncoltatni a ház gazdáját ós ns>zoriyát 

is. A háziak borral, kaláccsal kínálták a maskarásokat. Né-

hány pohár bor elfo,;asztása után továbbálltak. Utközben 

legények kisérték Őket, nehogy valaki álarcukat leszakitsa. 

Ugy mondják az idősebb emberek, hogy a maskará-

sok csak az első vilár;háború óta jártak a bálakba bolondos-

kodni. 

Minden táncmulatság véget ért estefelé az ottho-

ni munka matt, kivéve a nagy szervezett táncmulatságokat, 

a bálat.  

A husvét ismét alkalom volt a t rncra. Husvét 
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szombatján megbeszéltók a legények, kik tartoznak egy ban-

dába, hány órakor indulnak és mi lesz az utvonaluk. Erről 

igy beszél Nyinkó Mihályné 	"Hnsvéti locsó'kodásra 

összekomáztak még szombaton a kocsmába', aztán hajna'ba 

mán indu'tak is; azt danó'táks Nyisd ki babám az ajtót..." 

Azután délután elke zdték a t: ncot s másnap kedden is foly-

tatták. Mindkét napon úgy kellett befe jeni a táncot, hogy 

a lányok legkésőbb ójfélre hazaérjenek. A locsolkodás érde-

kessége, hogy több udvarban táncraperdültek rövid időre. A 

lányt a katnál locsolták vödörrel. A szagos vizzel - amit 

rózsaviznex. neveznek - való locsolkodás csak az első világ-

háború óta divatos. 

Ezután a szorgos hétköznapok következtek, de 

szombaton délután több lányosház előtt téncra perdültek a 

fiatalok. Legtöbbször muzsikus nélkül, csak ugy egymásnak 

dalolgntva, vagy alkalmi éppen ott lévő, v-_Ay a közelből o-

davctődő muzsikás "szavára". Itt sokszor az asszonyok is 

megjelentek s a kispadon beszélgettek. 

Pünkösd a következő táncalkalom nagyobb tártemu,.. 

latsághoz, 

A nyári vasárnapi táncok a leghangulatosabbak. 

A táncosok ilyenkor nincsenek teremhez kötve. A  kocsma ud-

varán, friss levegőn lehet táncolni, tréfálni. Ez a tánc is 

litánia után kezdődött és este, fejés idejére, jószágetetés-

re befejeződött. Nótaszóval, csoportosan lehetett felvonul-

ni a tánchoz, és nótával lehetett hazatérni. Nem minden  

lány k' rült táncba. A táncba nem hivott lányok kerültek e-

gyet s közben eltávolódva a tánchelyiségtől daloltak. Volt 

idejük, hiszen egy tánc ebben az időben e j órahosszat is 

eltartott. 
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Egyes munkák befejezéséhez is kapcsolódtak a 

táncmulatságok. Ilyen munkabefejezést az arat?s, a az'iret 

ós egy-egy összefogásdal megépült ház zöldágazása. 

Ádvent idején nem volt tánc, de karácsony- és uj-

évkor bálat rendezett az ifjuság s hosszu szünet  után na-

gyot mulatott. 

A táncmulatságról,  illetve a bálról külön kell 

szólnunk. A tánenulatságot Tápén a kocsmAros rendezte. Ki-

söpörte, rendbehzta ós az alkalomnak megfelelően feldiszi-

tette a tánchelyiséget. Azután mo ;fo#,adta a muzsikásokat. 

A t..:ncb először a legények érkeztek, akik a dobszógól ér-

tesülteks.a bálról. Már amugy is várták. 

A  uuzsikások akik régente dudások, majd citurá-

sok„ a két világháború között vonósok és fuvosok,a litánia 

befejeztével a tánchelyiség előtt néhány marsot játszottak 

el. A legónyek néhány nótát - nallEatót, legtöbbször mult-

századbeli népies müdalt-é:ekeltek. Közben a keritósen ki-

vül a lányok is gyülekeztek. A táncrend következő láncsze-

me az a tánc, amit a legények magukban jártak. "Legényes"--

nek mondják. Ez lassú csárdás, illetve verbunk. Ilyenkor a 

legények jól "kirakták", cifrázták a lé;Jéseket. Ezután meg-

beszélték, hogy melyik legény, melyik lánnyal kivár táncol-

ni. Egy jó táncos legény diszes zsebkendővel kitáncolt a lá-

nyokhoz, s elsőnek azt a leányt szólitotta nevén, akivel ő 

táncolni kivánt. Ez a leány megfogja a kendőt. Ezután sor-

ba mondta azoknak a leányoknak a nevét, akiket a t3bbi le-

gény kivánt táncosnak. A táncoló legény a leányt kendőn-

fogva-, a többi leány pedig az első leányt, bárhol érint- 
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hette - néha csak messziről tartotta feléje a kezét, mint-

ha fogná, h_czen 15-20 leányt is vitt a legén y  s azok egy-

szerre nem fonhatták meg az első leányt - vonult a bálte-

rembe. /Jelen esetben a kocsma udv , .rába/. "Hátsó körösztö-

ző"-t járt a legény s a lányok is ütemes t_nclépésekkel ju-

tottak az udvarba, illetve a terembe s itt a legények inté-

sére - akik a közelükben helyezkedtek el - a legényhez :.men-

tek s kezdödőtt a párostánc. 

A legtöbb legény elsőnek a "szetőjit" hivatta a 

táncba. A  fől órától egy óráig tartó tánc végén leányok 

kivonultak a kocsr. ►"ítál nem mesze lévő zsákutcába, a "köz"-

be ős innen *leskelődtek", kiket kérnek be a legények a kö.-

vetkező tánchoz. .A  kocsmában kezdődő muzsikára közben maguk 

is tá eraperdültek e mással, de.zt rövid idő mulya abbahagy-

ták. 

A következő táncok inditása nem volt már annyira 

ünneeélyes mint a nyitótánc. A táncos kiállt a kocsma ajta-

jába és nevén szólitotta a leányt. A lány fejbiccentéssel 

jeleztet tudomásul vette a táncbahivást• Elindult a legény 

felé. Melléje érve egymást kézenfogva, vagy kendőnfogva a 

táncterembe léptek, ahol azonnal táncolni kezdtek. A tánc 

befejezése után a leány ismét visszatört a többi lányhoz. a 

"közbe", vagy a "bangétra". /A  bangót a Tiszatöltés sétára 

alkalmas o dala 

Előfordult, hogy a leány nem kivárt táncolni az 

őt táncahivó legénnyel ős a Nivást nem vette tudomásul. Ez-

zel megsértette a táncbahivó legényt. A legény igyekezett 

bosszut állni. A bandájához tartozó valamelyik legénnyel 
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behivatta a táncterembe a  leányt.  Táncközben a kijárat-

hon közel a leányt lek;rte.Tápén nem volt szokásban tánc- 

közben a lányok lekérése. Ezért mindenki tudta, hogy a sér-

tett legény "kitáncoltati" a lány;,. A muzsikások is tudták,  

hogy kitáncoltatás következik. Abbahagyták a táncnótát, rá-

zenditettek e. :ilarsra. ♦ sértett legény a leánnyal a ki já- 

rathcz ért és ott a leányt e!;szerüen kidobta, kilökte a  

kocs:iaa  j  t ón.  

Megtörtént, hogy két legény egyszerre ezólitott  

táncbú ev-y leányt. Iiyankor nehéz helyzetbe került a lány.  

~3r~. y :e ly i'ket választotta a két legény közül, a másik megsér-

tődött. Ha egyikkel sej: ment táncolni, mind a kettő harago-

sa lett. Vigyáznia kel ., ett most mar nagyon, inert a két le-

tény bandájához tartozó legények közül bármelyik könnyen  

"kilükhatte" a tereinböl.  

A "kilökött" leány azon a vasárnapon aár nem tán-

colhatott. A többi lány sajnálkozása közben sirva hazatért.  

::igy szóyen érte és bánatában sirt. Róla "Lepetyöltek a  

lán. ok a bangéton, mög az e;ósz falu rajta koptatta a nyel-

vit." Édosanyja összeszidta, miért ilyen ügyételen, miért ha-

ragitotta magára legényeket. Érthető az édesanya aggodal-

ma, hiszen a  legények sokszor még évek mulva is bosszut áll-

tak, ha módjukban állt.  

Ács György a népmiivészet mestere mesélte, hogy  

"reguta" korában egy lány nem :_yent el vele táncolni. A ku-

vetkező táncban meglátta egy másik legénnyel. Égtelen ha-

ragra gerjedt, mert a másik legény még katonának sem kellett;  

csak olyan "rucsadi legér vót." Ezért a lányt az ajtó kö- 
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zelében elkapta, a muzsikások már huzták is a marsot, ő 

meg a lányt kilökte, de még utána is rurott. A lány után 

kiáltotta: "Mögmutatom, hogy nem különb legén• az mint én, 

mer csak oj jan rucsadi!" A lány más csak azután mert  el-

járni a bálba, amikor Ács György bevonult katonának. 

Másképpen alakult a lány helyzete, ha bátyja, 

vagy seretője volt. Ha ezek időben tudomást szereztek a 

r.ásik banda legényeinek a szándékáról, bandájukkal eláll-

ták a ki j.ár tot. Nem  engedték a lányt "Iili.ikni". Ekkor ve-

rekedtek. Ha a lányt kitáncolták és sirva elpanaszolta ott-

hon, hogy mi  történt vele, a bátyja. /h a  nem volt a bálban/ 

összeh.ivt,a a maga bandáját és elmenve a bálterembe fele- 

lősré-re vonta a kitáncoltatókat. E felelősségre vonás rend-

szerint verckedésel vé(7z5dött. Ugkyancsnk verekedtek, ha e-

gyik legény táncközben meglökte a másikat. Az egy bandába 

tartozó legények mindig összetartottak. 

A kocsmáros által fölfogadott rendezők tiszte 

volt a rend fenntartása, a békesség megőrzése. Erre a tiszt-

ségre idősebb, tekintélyes legényeket kért fel. A rendtar-

tók nem fizettek ás a szeretőjükért sem kellett fizetniök. 

A rendfönntartás nem volt könrnyü feladat és nem mindi'; Si-

került. Sokszor nem tudták megakadályozni a siiriivérii legé-

nyeket a verekedésben. Nem egyszer előkerült a bicska, su-

lyes sebesülés, sőt haláleset is történt. 

A csendőrök megtiltották, hogy a legények bics-

kával ;jelenjenek meg a bálon. Verekedés alkalmával mérje 

előkerültek a bicskák. Erre a csendőrök a kocsmaa , tóban 

megmotozták a legényeket. Nem volt náluk bicska, mégis ami- 
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kor verekedtek, kezükben ott villogott a bicska. Kitünt, 

hogy a lányok vitték be. 

Emlitettük, hogy a házibálakat és kisebb mulat-

ságokat este befejezték, mert mindenkinek haza kellett tér-

ni és  ;  jószágellátásban segédkezni. A bál azonban vacsora 

után folytatódott. A délutáni táncban megkérdezte a legény 

a lányts "E'gyünné-é velem este a bálba?" A lány nyugodtan 

mondhatott nemet. Nem volt harag, mert a beszélgetés csak 

kettőjük között történt. Más nem hallotta, tehát nem volt 

sértés. Ha a lány igent mondott, akkor a legény elment a 

lányhoz és a szülőktől elkérte a lányt. Azután együtt men- 

tek a bálba. Ez általában éjfél előtt ért véget, mert a  leg-

távolabb lakó lánynak is haza kellett éjfélre érnie. A bál-

ban a legények egy-egy uj figura bemutatásakor ezt rikkan-

tották* 

"Ide nézz a fi urára 

Né az anyád szonyájára. Ijjujjujjujju!" 

"Lábom termött a táncra 

Szömöm a kacsintásra.Ijjuj juj juj ju!" 

ks még sok mást kiáltoztak, hasonlóan a lakodal-

mi riki-aantó.kh. z. Itt nem mindig ragasztották a végére az 

ijjujjujjujt! 

A legényeknek is volt kendőjük, nem csupán a leá-

n;yoknak. Aki ismerte a kendőh sználat szabályait, sok tit-

kot megtudatott. A legény megizzadván kendőjével törölte 

meg magát. Ha a lányt akarta meghöditani, udvarolni szere-

tett volna, a következő szavakkal hozta a leány tudomására: 

"Türü'dd mán  lé rull-im a verejtéköt Örzsi!" Ha a leány azt 
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feleltet "Van kendőd, türü'dd nög maradt", a legény tudomá-

sul vette a feleletet. Nem haragudott, hiszen ez csak ki-

sérlet volt az udvarlásra. Többet nem beszéltek róla, ez 

kettőjük ügye, nem tartozott másra. E titok csak akkor ke-

rült nyilvánosságra, ha valami oknál fogva összevesztek a 

.... ~egyteást ócsá'jják." Ha a  leány a felszólításra igy fe-

lelt: "Add ide a kendődl", z k&-or volt benne némi ha jlandó-

ság a legény iránt. Ha azonban a saját kendőjével törölte 

le a legény homlokáról a veritéket, ...."Akkó' a'mmán na-

gyon kedves vót!" 

Feltünő, ha a legény nem a szeretőjével kezdte 

a táncot. Ez hütlensóget jelentett, s a leányok is és a le-

gények is külön-külön megtárgyalták s ki -ki érzése és ho-

vátartózandósága szerint itélte el a "gyalázatost", akit 

hibásnak tartott. 

Tánc után hosszabb szünet követezett. Ilyenkor 

szellőzködtek és a legények be-betértek az ivóba néhány po-

hár bor elfogyasztására. Közben daloltak ia, s a lányok 

szava felelt rá kivülről más nótával. 

A következő táncnál már fesztelenebb volt a han-

gulat. Tánc közben is mondták a muzsikások által diktált 

nótát, s közben egyet-egyet rik; ' antot.tak. A rikkantók min-

dig célzatosak voltak. Valakire, vagy valamire fel akarták 

hivni a többiek figyelmét. Ilyenkor azután elmaradt a szo-

kásos lakodalmi ijjujjujjujjujt Ha pl. a legény közhirré a-

karta ;;enni, hogy a leány elfogadta közeledését azt kiál-

totta: 



"Ez a kislány kicsike, 

Ebbű' lösz a mönyecske!" 

"Táncó'  t  n t om Zsuzsikát /Pannikát, Mariskát, az Ilkát/ 

E'huzoni a viz/i/-puskát!" 

Aki buslakodiki 

"Tisza partján elaluttam, 

Jajj, de szonorut á'mottam!" 

"Itt az egész Tisza mertén, 

Nii:cson oj.jan árva mint én!" 

Tápén az édesanya nem Kísérte a leányt a bálba. 

Ezért az asszonyok mindig kiokitották leányaikat s ezért 

kellett a tánc után azonnal hazatérni. Az éjfél után haza-

térő leányt na on megszólták, ha me'látták. Ne_. sok becsü-

lete volt as ilyen leánynak, ezért a leányok vigyáztak és 

betartották , a tárvénynél is erősebb szokást. A lányok 

a táncból hazatérve nem daloltak akkor sem i  ha csapatosan 

mentek.  A  legények annál inkább. Zengett a  nótaszótól a fa- 

lu. 

Miután a lakodalmak és a bálak nótái-néhány la-

kodalmi funkciót aljtámasztó, kiemelő nóta kivételéve' +• 

azonosak, a nótákat, dalokat a lakodalmi szertartásnál 

részletesen ismertetjük. 

A lakodalom 

A;: élet három na y  állomása: a czületés, házas-

ság és a halál. Az elsa kevtőnél vidáman 	ntik az uj- 

szülöttet, illetve a házasokat. jtU..l.'.-nö cn a házasságkötés- 
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hez fűződő szertartásszerű szokás ad képet Tápé táncairól 

és dalairól. A házasságkötéssel kapcsolatos szokásanyag bo-

nyolult szertartássorozat, amelyben teljesen kiigazodni a 

tápaiak közül is csak az tud, aki nagyon sok lakodalomban 

vett részt, vagy aki a lebonyolitásban komoly tisztséget 

vállal. 

Mielőtt lakziról beszélhetnénk, szükséges, hogy 

a fiatalok megismerjék egymást. Ismerkedési hely és alka- 

lom a bál, egyéb táneiulatság, a templom, a vasárnapi ját-

szó és régebben a "merigető". /Artézi kut nem lévén, a Ti-

szán alkalmas helyen vizmeritéshez elkészített kutszerü gö-

d .ör pallóval/. 

Az ismerettség után a fiatalok szivében szerelem 

fakadt. Szálait egyre fonogatták, er5sitették. A véd:: há-

zasság lett. Előfordult azonban, hogy a rokonság idősebb, 

tapasztaltabb asszonyai boronálták össze a fiatalokat, kit 

a rang, kit a va yoni helyzetnek megfelelően. A férfiak rit-

kán avatkoztak az asszonyi "praktiká"-ba. A gügyü /a falu-

ban 618 hivatásos házasságközvotitő asszony, vagy a rokon-

ság valamelyik erre a célra felkért talpraesett asszony tag-

ja/ ügyes kérdezésgetéssel tisztázta a. leány hozományát s 

azután megkérdezte ...."mikó gyüjjön a legén'?" A háziak fe-

leltéks "Majd  e'gyüttök szombaton!" "Majd e'gyüttök vasár-

nap!"  A gügyü feladata nem a fiatalok szándékának kitudako-

lása- hiszen a fiatalok már megegyeztek 	hanem a hozomány 

me z nyugtató elintézése. 
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El jegyz és  

A fiatalok megegyezése és a szül>k beleegyezése 

után tartják a kézfogót. Ezzel hozzák tudtára a falu népé-

nek, hogy házasságot kivárnak kötni. Az eljegyzést leggyak-

rabban kendővivésnek mondják. Kendővivés, ajándékvivés i-

dején_ a legény fiutestvérét, ennek hiányában barátját kér-

te megs 

...."vasárnap ebünné-fia vinni az ajándékot?" 

Legközelebbi vasárnap a házasulandó legény - csa-

ládja hathatós  közremüködésével - szépen becsomagolja az 

ajándékot és testvérével, vagy kisérő barátjával a lányos 

házhoz indult. Ott már várták. 

Az  eladólányt - természetesen - a hozzátartózói 

addigra minden jótanáccsal ellátták, az édesanyja azonban 

utoljára a következő dallal figyelmeztette: 

/Lakodal om s 1 sz. dal/ 

A lány mégis csak nagyon várta a  legényt, hiszen 

"szivezerinti" volt. Sütöttek, főztek, úgy készültek a csa-

ládban bekövetkező nagy eseményre. A legényt kisérőjével e-

gyiztt mindjárt beengedték és a leány megkezdte az ételek, 

italok, sütemények felszolgálását. Amikor a bor öntése kö-

vetkezett mindenki feszülten figyelt, hogy a leány kinek a 

poharába önt először. Ha a vőlegényjelöltnek, mindenki fel-

szabadultan örült, mert ime a leány most már nyiltan mások 

előtt is megy:flotta, hogy azt szereti. Ez jelentette az 

igent. 

:ezután a legényen volt a sor. Felkelt az asztal- 
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tól, elővette az ajándékot:  

"...Gyüjjenek ide János bácsi, Ilka néni, oszt  

nézzék mög, mit hoztam!"  

A magával hozott ajándékot a legnagyobb komoly-

sággal adta át, a legnagyobb csendben. Ilyenkor nem mókáz-

tak, nem tréfáltak, ennek itt helye nincs. A menyasszony  

részére: selyöm-jegykendő /fejrevaló/, a két világháború  

között, főleg a 30-as évektől gyürü. Bicska, egészséges  

piros alma, papucs, ...."mög égy csomó pircöm-pörcöm /az-

az adesség/. A menyasszony nagy becsben tartja a kendőt s  

ezt nevezik a faluban jegykendőnek. Elsőkendő az, amelyet  

a leány az édesanyjától kap az esküvőjére. A vőlegény is  

kap a  leánytól egy olcsóbb selyem jegykendőt, amit a csiz-

májába t .ker kapcának.  

Néh :ny nappal az esküvő előtt a leán osháztól is  

visznek ajándékot a völegény házához. Itt már sok a tréfa  

és huncutság. A vőlegény kap .... két szöm paszurt, mög  

égy szi'vát, cigarettát, vőlegényszalagot ós vőlegényvirá- 

got. Az örömanyának, lányainak esetleg menyeinek oelyemSej-

kendőt, az örömapának, fiainak esetleg veleinek zsebkend-

dőt, szivart, míg a gyerekeknek ruhát, édességet ajándékoz-

nak. Itt már nótáznak és tácolnak. Kimondott tánc és ezt  

az ünnepséget kifejező nóta nincs. Bármelyik hangulatos 

nóta jó az ünnepi alkalomra.  

Amint számbavették otthon az ajándékokat, fel-

sorakozott a menet s nótaszóval indultak a vőlegényes ház-

hoz:  



-24- 

"Jaj, de sokat áztam, fosattam, 

Mikó' házasodni akartam..." 

Lásd. Lakodalom 2. sz. dal.  

Sok kiváncsi és főleg szomszéd ós utcabéli volt 

szem- és fültanuja az eseménynek, sőt bizonyos mértékig 

résztvevője is. A vőlegényes ház elé érve annak ajtaját 

zárva találták. Hatalmasan bezErrettek a kapun, mi re  bent-

ről megszólalt egy sztentori hang: 

"Kik vattok, hunnan gyüttök?" 

Erre a kérdésre sokféle választ lehetett adni, végül is 

az érkezők valamelyike bekiáltotta: 

"Szerelöm utján gyüttünkt" 

Derül erre mindenki, akár kivit- , akár belül 

van a kapun. Közben a második kérdés is elhangzott belül- 

ről s 

"Pikó' veri a ludon a legt6bb tall?" 

Ismét meg indul a találgatás. Sok, sók tréfás fe-

lelet _:tán elhangzik a helyes felelet is: 

"Mikó' rajta a gunárt" 

Ezt is tudomásul kell venni, mert az igazsághoz 

tartozik és nagy kacaj jutalmazza a szellemes feleletet, 

s még a bentiek is csodálkoznak a felelet értelmességén. 

Azonban  a  vendé,rnégbe érkezők még mindig  kapun kívül vol-

tak, mert a harmadik kérdésre is választ kellett adnioks 

"Mik6' tankozik a kendörvirág, a butavirág, 

mög a szőlővirág?" 

Csak akkor riyilik ki a kapu, amikor  erre a kér-

désre is helyes felelet ér_kezik.A helyes felelet nem: sokat 
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várat magára: s 

"A lakodalomba', me' a fehér abrosz a Kendörvi-

rág, a kalács a buzavirág, a szőlővirág; nög a bor!" 

Kapunyitás után bent kezdődik a tréfa-móka, sza-

porodna a vendéjek, itt va13nrk a háziak, csak éppen a vö-

legény nincs sehol. Kérdik a vendégek a vőlegényt, erre a 
háziak behoznak a rokonságból egy kamaszt. Karban kiabál-

ják a ver : ^ <<ek: 

"Nem ez az, nem ez az!" 

Érre ezt k:i.engedtók, hoztak helyette e gy  véneb-

bet, bajuszosat, _Ale egy veszedelmesen pergő-nyelvis me-

nyecske a s , oh±a közepére pattant s már mondta is a csufo-

lódót: 

"Vén az uram vén, 

Nem szel°etőm én, 

Kopasz a feje, 

Nincs ölég eszel" 

Nagy volt a nevetés, s ha a következő völegény 

-pótló még "biccentős", sánta is  volt, a  jókedv tovább fo-

kozódott: "leaprendálták", csufolták az ujabbakat. Végül 

is előkerült az igazi vőlegény, aki ha akárhogy is ilézött 

ki méf*is csak á lett a kedves *  csak neki örültei. valahányan. 

A vendégek közé ültették a vőlegényt, s megkezdö-

dött a kölcsönös kin.lgatás. A lányos házb`l hozottal a 

háziakat és viszont. Természetesen ilyenkor is tréfálkoz-

tak és igyekeztek a másikat becsapni, horyy a mulattatás 

ki ne fogyjon. Gyakori becsapás, hogy cé : ít szeleteltek 

fel, amelyet kitűnő konyhamüvészttel liszttel, tojással 



tésztaformában süt ;.ttek meg s azzal kinálgatták a vendége-

ket. d+a; yon kikacagták azt, aki ily a tésztába harapott. 

A vendek Között meg mindig; akadt "áldozat", aki a Yeni. 

gulat kedvéért szivesen vállalta ezt az áldozatot. Nál 
vendég "széryenlös" volt, neril serte kivonni s ugy tette 

mintha sővárogamiistc. Az  ilyennek a szájába nyomták e 

volt ujabb kacagás. 

Evés-ivás után következett a tánc. A házbeli-

ek közül egy is ény felugrott ős a vendégkoszoru asszonyai 

közül vaia.sit a köztyte hozott. Ujabb nagy hahota követke-

zett, mert vallyik tréfacsináló a padok alatt a vendé-

geik lábát, vagy szoknyáját egymáshoz k5t }zte, s aho,<y a 

erény a felkért n yecs ót a középre huzta, az összesnek 

menni kellett, laort össze volt bogozva, láncolva. 

dnlolva, trétáikozva, táncolva gyorsan tolt 

az idő s tulajdonképen ekkor került sor az ajánd.&kok étal. 

dósára. ier. ,.int sok vid€smság, kacagás következett, =ert a 

legkisebb ajándóktér yat is száz papírba csomagolta, hogy 

nagynak tünjék, s emelkedjék a hangulat a kicsoaagoláskor. 

Mire az ajándék előkerült a szoba is tale lett papirral. 

Nagy sikere volt az 8zmobak hozott ezivarnú. B:..t is a-

gyoncsomagolták, s legtöbbsstir nádvirágból "nádbuzogány-

1361" Mpáklyából" kószitettek. Ha nc3g-„yujtották büdös volt. 

A rendes szivar csak azután került elő. 

Végül i_.; elérkezett a bucsuzkodás ideje. A  venr. 

dégek sorban megköszönték a szives vendl#tást, a háziak 

pedig megkérdezték: 

"Vó't-é valami kit,güőeni való 



-27-  

A sok megnyugtatás és parolászás után ut-

nak indultak haza s vidám nótaszó verte fel a falu 

csendjét:  

"Hogyha néköm száz forintom véna, 

A kilincsöni szinaranybu' vóna. 

De mive', hagy nincsen, fábul, van a kilincsöm,  

Madzag a huz6ja" 

/A tápai kilincsek nar részének ebben az  

időben csakugyan madzag volt a nyitója, mind a bejárati 

kiskapukon, mind a pitvarajtókon/.  

Lakodalms  3  sz.  dal  

A legidősebbek arra is emlékeznek, hogy a  

lakodalmi ünnepségek tulajdonképpen az ágyvitellel  kez- 

dődtek:. Pégente az ágyvitel a lakodalom egyik legfonto- 

sabb aktusé volt, mert az esküvő napjára már a völeg€-- 

nyes háznál kellett az ágynak lennie. A lakodalmat meg-

elöz,jeg ünnepi r. en t indult a vőlegényes háztól, a meny-

asszony Agyának, iádra jának, ágynemüjének és e : 7yéb holmijá-

nak kikérésére. 	indultak s utközben is tácoltak.  

Legáltalánosabban elterjedt a közismert népies m ~~cals 

"Most viszik a menyasszonynak Agyát,  

E'vesztötték a nyoszolya lábát, 

Arai ic babám nem feksző a'  zá -  yba,  

Mi . ; mög nem lösz a nyoszolya négy lába."  

Lakodaloms  4s  sz. dal  

Ilyenkor is próbára tették, most már a meny-

asszony házánál a lakodalmasokat. Kérdéseket tettek fel  

számukra és egyéb sok akadályt kellett leküzdeniök, mig  
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bejutottak a menyess7onyos házba. Emlékeznek még arra,  

hogy rigmussal kérték ki a' a gyat, azé rnemüt, elmonda-

ni sajnos már nem tudják. Csak a következő dal maradt meg  

emlékezetükben:  

"Miska bácsi, Gyurka bácsi,  

Hej, csak a ládám hozza kend ki,  

Hej, csak a ládám hozza kend ki."  

"UGy e'd .~,ja kend a  p: zba,  

Sej, rá né taná•jjon a gazda,  

Sej,rá né taná'jjon a gazda.»  

"Benne van a sel.yömkötő, selyömkendő.  

Hej lá Jgot vet az mind a kettő,  

Hej lángot vet az mind a  kettő."  

Lakodaloms  j. s ,* dal.  

Mindenesetre  sokkal értékesebb az előbbi népi-

es müdalná.l éo récebbi szokásokra is utal. 

A lakodalom napja  

Sok előkóo;',ület előzte meg a laLodalcm napját.  

végül mégis csak rtc juk virradt. A pol ,  ;d2i esküvőt a leg -

na6yobb csendbon dé1elöit 'artották meg, délután az egy-

házit annál nagyobb pompával., dalo? óssal, muzsikálással.  

Rut, el uár gyülekeztek a vendégek. aendszeri.nt  

ilyenkor hozták el ajándékaikat. A lakodalmas háznál fo-

gyasztották el a ::e, elit és az ebédet is. Dire te mplom..  

ba indulásra került sor, a „ok borozgatástól már nagy a  

hangulat. A lakodalmasokat lakodalmi virággal feldiszitot- 



.29- 

ték,  a  férfiak boros-üveget raf;L,dtak, az asszonyok kalá- 

c sot• 

A menyasszonyt időközben felöltöztették. A 

vőfély már itt volt s indulás előtt rigmust mondott, a-

melyben elbucsuztatta szüleitől, testvéreitől, lánybará-

taitól, rokonairól, szomszédoktól: 

"Zeng bucsuzó szavam, hullanap. könnyeim, 

Tőietek bucsuzom kedves szüleim." stb 	 

Hosszu sirds-rivás következett, amelynek egy-

szer mécs.is vége szakAt. A menyasszony fejére feltették 

a koszorut, s a vőfély diszes zsebkend3t nyujtoit a meny-

asszonynak s kandal  fogva elindultak a násznép kiséreté-

ben a templomba. 

da külüű. indult a lakodalmas nép /a vőlegény 

násznépe/ és ;sülön a lányháló /a meny E,szony n sznépe/, 

akkor a vőlegény násznépe a hangosabb. Ilyenkor úgy il-

lik, hogy a vőlegény érkezzék előbb a templomba. A nász-

nagyával a sekrestyébe-ment s ott vcrta be a menyasszony 

érkezósét. Amikor a menyasszony a templomajtóhoz érkezett, 

akkor indult a vőlegény  a  sekrestyéből, s a szentélyben 

összetalál_o z tak. 

Ha együtt indult a két i:enet, akkor elől ment 

a menyasszony a násznaggyal, s azut:n a vőlegény az egyik 

koszorúslánnyal. A menet élén régen kardos legények rug-

tattak lóháton, emlékezésül a nem sok biztor.sáot jelen-

tő török világra. Nótaszóval, muzsikaszóval vonultak a 

templom felé. 41mikor a nászmenet a templom közelébe ért, 
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a zenekar és a vendégség agyszerre rákezdi az utolsó már 

csak formai figyelmeztető dalt: 

"Sej kislány, kislány jó mögondó'd a dógot, 

Huvá töszöd lánykori bondogságod? 

E'viszöm a gyöngyvirágos ó'íár elé lótöszöm, 

Sej on van többet soha fő' nem vöhetöm!" 

Lakodalom: 6 sz. dal  

Esküvő után a menet a lakodalmas házhoz, te-

hát a vőlegényes házhoz indul. igyi nóta követi a mási-

kat, majd fölváltva nóta és zexm k vetkezik, s közben la-

kodalmi iikKantó, va zr rigmus. itienetközben táncolnaL, fő-

leg az asszonyok csoportja és a legények. Ismerőst, jó—

barátot látnak az uton a lesők között azt mefpkinálják bori-. 

ral, e_;y-egy falat kaláccsal /fonott-kalács/. 

Emlitettűk már, hogy a gyermekek a felnőttek 

táncalkalmain mindi;;  részt vesznek,, igy természetesen a 

lakodalomban is.  Az uton vonulva is utánozzák a felnőttek 

táncait, mozdulatait, elsajátitják azokat a jelleg:etes-

ségeé.et, auelyeK a tápai táncra jellemzőek. A külső szem-

lélőnek feltUnik, hogy a gyermekek és a felnőttek egya-

ránt végeznek egy másutt nerc szokásos„ jellegzetes kar-

mozdulatot, amelyről a tápaiakat bárhol fel lehet ismerni. 

aenetközben ilyen rikxautókat kiáltanakt 

"Aran' b .ráng, aranykos 

mönyasszonyunk aranyosi •••.ijjuj juj juj ju! 

"Aki miránk báraaszkodik, 

liászi.agy alá kévánkoziki" 	....ijju j  juj juj jui 
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"Aki eztet iri'lli, 

	

Keze, lába törjön kit" 	ujjujjujjujjul 

"Ez az utca kanyarodik, 

A vőlegény szomorodik" 	ujjujjujjujju! 

A rikkantók között vannak drasztikusabbak is, 

bár a vőfély és a násznagyok figyei.eztetni szokták azo-

kat, akikről tudják, hogy "szeretnek disznó'kodni,.... 

csunyaszájuak." A szeliieböek közül valú: 

"Aki kinéz az ablakon, 

Tarka kutya fossa uyakonl" 

Menetközben feltétlenül eléneklik a követke-

ző népdalokat és ::1.1dalokat: 

"De szép a rczaaring boko ba, 

	

Mikor bekötik koszoruba 	" stb. 

Lakodalom 7• sz. ual 

"De szeetnék hajnal-csillag lön. ii, 

Babám udvarába  

Lakodalom: 8.sz, dal  

"Osszefol,y ik. a kis 'taros a Ti:.,zaval, 

Összeillik a szííke a barnával...." 

I,akm: 9. sz. dal 

Beérkezve a vőlegény utcájába, a la_.odalmas ház 

közelébe felhanó .ik a dal: 

"Lakodat Dm ve.n a api utcánkba, 

Férjhő' mönt a Putyus Mári lánya...." 

Lakodalom:  l0 sz. dal 

Lásd: 4.sz. dal.  
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Emlitettük, hogy a nászmenet élén néhány lo - 

vas  legény haladt karddal a kezében. Itt emlitjük, hogy a 

fiatal pár után ugyancsak kardos legények haladtak külön-

böző rangfokozattal, de gyalogosan. A lakodalmas házhoz 

érkezve, az első két kardos legény néhány tánclépéssel a 

kapuhoz /bejárathoz/, utcaajtóhoz érkezve a kardot kereszt-

be szögezte ós ezalatt kellett a násznépnek átvonulni. A 

lakás ajtajához érre a vőlegény belépett és visszafordul-

va lábát a küszöbre tette, a menyasszony kivülről maradt 

s ő is küszöbre tette a lábát. Nagy perecet adtak a kezük-

be és nagy  lelkesedéssel buzditották a fiatal párt törjék 

ketté a perecet. A leányon és asszoni' á menyasszony párt-

ján, a legények és "efbürök", tehát a nős férfiak a vőle-

gény pártján voltak. 

Amelyik nagyobbat tört, azt dicsőitették, hogy 

hosszu életü lesz s ővé lesz a hatalom a } zasságban. A 

perecből azután mindenki karott egy "csipötöt". Igy osz-

tották szé j jel. 

A következőkben a vőfély szerepe a lakodalmi 

szertartásban egyre jelentősebb. Ő a rigmusmondó !  legtöbb-

ször a táncmester és a rendező. A násznép az ifjú párral 

me -érkezett a lakodalmas házhoz, illett őket beköszöntenie 

"Ime a mönyasszony és vőlegény mögérközött 

Kérem az örömstalöket, csókó'jják mög üket!" 

Kézfogás és körülcsókolás következik. "Isten 

hozott!", "Isten éltessön3"-nel köszöntik a fiatalokat. A 

továbbiakban azonban ujabb nehézségek és : t réfák következnek* 
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mii; a vendégek elhelyezkednek az udvaron felállitott cá-

torban. Ultetési sorrendre nincs szükség, mert mindenki 

ismerte az ültetés rendjét s azt be is tartotta. Csak  a 

más vidékről jött vendégnek jelő3ték ki a helyét. A két 

násznagy a főhelyen ült. Eléjük állt a vőfély és beköszön-

tötte a vőlegényt. Ezután kiment és ken.dánforva bevezette 

a menyasszonyt, őt is beköszöntötte, majd kérte a nászna-

yo kat : 

"Tisztő't násznayurair.ék, 

Tessék parancsó'ni, 

A táncaestö:rnek 

A sortáncot e'járnii" 

A kapott  parancs  alapján rög tön elkezdödött a 

sortánc. A vőlegényt a násznagyoktól háromszor kellett ki-

kérni. A vőlegény, a menyasszon yal komótosan járta. Köz-

ben a vőfély sorban kikérte a koszoruslányokat és legé-

nyeket párosával, ma,,'d a többi vendéget, s végin az egész 

vendégsereLet, sorjában. 

A sortánc lerkedvesebb nótáin 

"Kis Tápéba két uton köll benönni, 

De szeretnék a ruzsam:a' beszé'ol..." 

Lakodalom: 11  sz. dal. 

"Nincs édösebb a fekete szőlőné' 

Nincs kedvesebb az első szeretővé'...." 

Lakodalom: 12.sz. dallam. 

"Erdő, erdő siirü sütét erdő, csuhajla, 

Közepibe két szál aranyvessző csuhajla..." 

Lakodalom: 1.3. sz. dallam.  
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"Tul a Tiszán van égy kis ház sárgára van festve, 

Abba' lakik, abba' lakik égy barna mönyecske..." 

Lakodalomi 14, sz. dal. 

Tánc után szünetet tartottak, a szünetben éne-

keltek. Egyik legszebb tápai "hallgató nóta" a következő 

népdal: 

"Kék szivárv: ny, kék szivárvány kuszoruzza az e.;et, 

Szőke kislány, barna kislány csalta mög a szive.met.." 

Lakodalom: lj, sz, dal. 

AL,után ujból táncoltak, majd daloltak egészen 

a vacsoráig. Tápén a vacsora a lakodalom fővendégsége. I-

dőpontja a késő esti órákra esik. Az ételeket a vőfély 

hordta fel a maga szervez—te hadssregrel, de a koszoruslá-

nyok is segédkeztek, sőt nagy vendégsereg aAalrával sokan 

a rokunságból, nők, fér iak vegyesen. A vőfély rigmussal 

mutatta be a felszolgálókat a násznagyoknak, és a násznép-

nek. Felköszöntötte az asztalt, és a  vendégeket is  bekö-

szöutötte, csőt magát a nász-lakomát. Közben tréfás, vendég-

biztató rigmusokat, -versikéket mondott: 

"Hogyha mögengedik néköm még itt állni, 

Szeretnék a mönyasszon_ yas égy kicsit táncóni. 

Egy lassut, mög egy  frisset e' já'ní, 

Luxig a nönyasszony vélle nem enge'r rie hálai I" 

Aatalmas hahota tört ki erre, s gyakori a közbe- 

kiáltást 

"Ehhön vá'na ken'nek esze mi?1" 

Vagy: "Más tán nem is kéne?1" 

Vagy: "Mi a paszur? 1" 
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A vőfély is észrevette ~nyelvbotlását" s rög-

tön helyre is igazitottas 

"Ejnye mi a patvar, de mögbotlottam, 

Hogy beszédövet igy ellőditottam. 

Még nem is it cam, mán is mögtántorottara, 

Es a részöltség miatt nem t'om, mit szólottam!" 

Közben tálaltak. A vőfély itt is sorra mondta 

beköszöntőit: a levest, a paprikást, sülttésztát, stb. e-

gyenkint dicséri. A tréfa azonban eKkor sem hiányzik,mert 

sok minden falás mellett kinál a vendégeknek: csir'keorditást, 

barrolynyeritóst, bornyuköhögést, iireskocsi.zörp°ést stb. 

Vacsora közben a zenekar játszik, s ami«or pihe-

nőt tart, énekelgetnek,azok, akik előtt é dpen nincs étel, 

íjagy már elfogyott  az egyik fogáss várnak a másikra. A 

hallgató nóták legtöbbször népies miidalok és magyar nóf ák. 

Pl. "Kéket nyilik az ibolya  nem sárgát, 

Mit tavad?od én is jártam tehozzád..." 

.akofaloms 16. sz. dal.  

A vacsora végefelé lakodalmi énekként a "Kánai 

mennyegzőről" szóló vidám történetet éneklik el, s közben 

egy—egy szakasz hangulatának :Y,egfelelően üritr étik e 'ymásu-

tán a poharakats 

"Az i gazi Messiás mán e'gyi .i.tt, 

Sokféle csudákat köztünk tött, 

A vizet is borrá tőtte, a násznépet vendégölte 

Kánár menyegzőbe." 

La: .odaloma 17, sz. dal.lam.  



Vacsora után "kásapénz" szed . s következik. /A 

bekötött kezii szakácsnét a vőfély vezeti be rigmussal/. 

ikajd bejön a többi szakácsnő is fazekúkkal, fedőkkel, fa-

kanalakkal *  s nagy lármát, zajt csapva mulatnak, énekelnek. 

Ismét a vőfély áll elő, aki előkésziti az ui sor- 

táncot: 

"Perec-kalács tányérjára, 

Töltsünk bort a pohárba, 

Ugy öntsük a szájába, 

Ne fáraggyon érte maga, 

?e széditse mög a szaga. 

Lám mö; fortuk a  galambot, 

Vertük néki a nagydobot. 

Adjunk néki libacombot, 

Majd mögnyomjuk az ezüstgombot. 

Huzzad, h_.zzad muzsikás legén' 

Hallgass a nótáva' mé legén' 

llari-bari, dinorr-dánom, 

T 'tsön bort násznagyuram, nem bánom!" 

Mig a rigmus tart a szomszéd egymás közt meg-

jegyzik: "De jó' aff7a1" 

A pohár bor után a vőfély igy folytatja: 

"Szp völegényhő' illik a möny&sszon' 

Ugy tündöklik, mint a szép sárga aran. 

Olyan szépen ragyog, mint a sárgaréz, 

Sokka' édősebb, mint a lépesmóz. 
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Szépen összekarii' ;;ek, 

Egymás ölibe ülnek. 

Szá'jjon áldás mind urára, 

Mind pedig asszonyára. 

Zendítsétök a muzsikát! 

Táncó'tassuk nög: Zsuzsikát, Sárikát,Juliskát,stb. 

Tisztő't nászra uraznék rög e'hu. zák 

A faluházGu' a vizipuskáti" 

Az uj sort .` nchoz mást már sorba kikéri a vőfély 

a vendégek, t a nűszhar -y tál a. tánchoz: 

"Pásznagyuram te s:.ék parancsó'ni, 

Pisze Pistának a sortáncot e'járni!" 

Ameddig egy ülő vendég akad, addig ismételten 

hangzik a táncbahivó vőfély-rigmus. Amikor már mindenki 

táncol a vőfély na>.ot kiállt: 

"Cig?'n' , 	nem c se i•él ! " 

A táncosok gyorsan párt változtatnak, s mindenki 

igyekszik elkapni azt a táncost, akivel s;ívesen táncol, 

hiszen előzőleg azt kapta párnak, akit a vőfély kijelőlt. 

A vőfély többször is megismételheti a párválasztó-rendel-

kezést, végül ismét az ő hangját halljuk: 

"Mindönki keresse mög a ii  gáét!" 

N `;y zür-zavar támad, mert bizony vannak olyanok, 

akik nem szi_vesen táncolnak a "magukéval", tehát a vőfély 

által kiosztott párral, s inkább az a törekvésük, hogy el-

illanjanak. 

A táncoknak vége-hossza nincsen, s ha mégis 

abbahagyják, a szünetben nótáznak. Közben e . yre isznak. 
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Igy biztatják egymást agy, ivásra: 

"Ez a pohár bucsuzik 

János bácsi most iszik. 

É'jjön, é'jjön, é'jjön a barátság." 

Ezt addig éne _lik, mig az "áldozat" a bort kiit-

ta. Amikor kiitta felhangzott a jó kivánságt 

"Most ivottá kedvére, 

Yá'Jjék egészségére! 

Fii ön é'jjön a barátság!" 

Erőszakosak a bort kínálók s addig; nem távoznak, 

míg a sorra kerülő ki issza a bort. Ha na gyon makacs és 

sokáig;  szabadkozik, a felszabadult, er"?sen boros hangulat-

ban drasztikusak. Ezt éneklik: 

"Ha nem iszik belülle, 

Nagy lofasz a seggibe! 

Nincsen, nincsen nincsen igy barátság!" 

Lakodalomi 18.sz. dal  

Tovább folyik a tánc, a nóta . A menyasszony a 

vőféllyel és két rokon asszonnyal elvonul a házba, hogy me-

nyecskének öltözzék. Régen selyemruhába, ujabban piros-pety-

tyes ruhába. Ilyenkor kötik be az ugynevezett első kendővel  

a fejét, tehát az.;a1 a kendővel, amelyet  az édesanyjától 

kapott. 

Amikor a vőfély kendőnfogva bevezeti az ujasszonyt 

a lakodalmi sátorba a násznagyok elé a két p-yortyás asszony 

kiséretében, elcs itul a lárma s mindenki feszülten figyel. 

A vőlegény a két násznagy között ül. A vőfély komoly szavak-

kal kezdi, de később tréfával, mókával fiaszerezi: 

i 
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"Mer' szép mönyasszonyunk az előbb még lány vó't, 

De nézzek csak, hogy e'vá'tódzott. 

A koszoruját nem látom hová lött, 

Arinyi bizonyos, a feji beköttetött." 

Majd áldást kér az Aj pásra: 

"Áldjuk az Uristent az ő szent fölségéért, 

Hogy ez a lakodalom ilyen szépen végetért. 

Te hintsd mög ez új párt égi kegyelömme, 

Áldd is mög üket, számos jó gyerökke'." 

Áldást kér az örömszűlökre, a vendégekre, majd ismét tré- 

fálni kezd: 

"Me ' a ' új mönyecske szömöldöke 

Többet ér, mint a gazda hat ökre. 

Hát még az a csalfa szöme, az a piros szája, 

Sok al többet ér mint a fejpárna. 

ügyé ,galambom, szép nönyecském, 

Hónom alá röpült kicsi fecském, 

Szépség3s rúzsa, ékös i.il'jom, 

Ilyen köllene so% szá., mill'jom!" 

Végül pedig sok bős&:;et kivár: 

"....sok disznót az ólba, 

sok libát a tollba, 

szalonnát a kamrába, 

piros bort a hordóba, 

gyerököt a mönyasszony hasábaI". 

=Aajd a muzsikásokho.. fordulva, akik mar  úgy is tust huztak 

minden rigmus után - naty hangon kiáltja: 

"Nosza muzsikások ne szunnyadozzatok, 

Hanem egy takaros csárdást huzzatok!" 



Ez a nóta meg van szabva, ettől eltérni nem lesiet: 

"Jaj de csinos mönyeeske lött ebbü' a lánybú' 

Kerek kontyot csinájjunk a hajábu' 

Jaj, de csinos kis barna, suhog rajta a selyömruha, 

'sztend -r€ e'vöszöm kettőre mög mögveröm, 

Ö lött az én, csárdás kis feleségöta!" 

Lakodalom: 19. sz. dal. 

A menyasszonnyal tácolnak, majd a vőfély kiszök-

teti a kijáratnál s e•kor utána dob, dk a már eloltott gyer-

tyákat. Ez is a bőségre, termékenységre utaló szokás. 

A vőfély rövid idő multán ismét megjelenik az 

ujasszonnyal, a násznagyoktól kikéri és utoljára hoz :.a "köz-

forgalombal" Fölpattan egy székre, kezébe veszi a "restalt" 

s kezdetét veszi a harmadik sortánc i, a restatángi  

"Eladó az ujasszon'i" kiáltja nagy hangon. Erre 

az alkalomra már me érkeztek a "lányhálóbu' ' a lány rokonai 

s egymás kinálgatásával, a közös dalolással és táncolással 

méh- magasabbra csapott a jókedv. Az új asszony és "ujembör" 

férfi és nő rokonai mind táncoina:4 az u, asszonnyal, tehát 

sorban, s ugyanagykor a rostába dobják a rászánt összeget. A 

rostába hull, egyre hull a sok pénz. A tánc befejezésével 

a rostát a pénzzel együtt a násznagyiak adják, aki 

tartalmát egy tányérba önti, majd a tányérral együtt az uj-

asszony asztalra helyezett kötényébe, de  ugar, ho y a tányér 

darabokra törjön. Az ujasszony összefogja a kötényt és ki-

fut a sátorból, nyomában az ujembör. A zenekar rázendit a 

"Rákóczi .induló"-ra és ezzel ér véget a tápai lagzi hivata-

los része. 
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Az ujasszony éjfél előtt érkezett rokonait már 

kárlátooknak mondják, azaz ká'llátósok. A réstatánc u-
tán hazatérő "ká'llátós"-okat természetesen illik hazaki-

sérni. Nagy nótaszóval indul a két összekavarodott csoport 

a "lányháló"-ba. Ott  ujból evés-ivás és mulatás. A hazaté-

r" lakodalmasokat ismét elkisérik a "lán'h.áló"-sok, s igy 

ide-oda járnak, dalolva- táncolva. 

Hajnalban az új pá..:ral az élen a lakodalmasok ze-

neszóval elindulnak a lanyos házhoz. Itt óriási örömmel 

fo€;adják őket ós vig mulatozás után, ugyancsak a násznép 

kisé.cetében, zenekarral e yíitt vig nótaszóval, tánccal vi z-

szaté.rilek a lakoaatmasházhoz, de magukkal hozzák az ujasz-

szony még otthon mc:.radt ruháit. 

A lakodalmasok legtöbbje fáradt s amikor ismét 

zelcseüdzl a Rákóczi induló azaz a marsoló, az uj pár és 

közvetlen rokonai, akik segédkeztek a taka.c..tásnál, mosoga-

tásnál betérnek a házba, a t ibúiek ;)edi ; haza. 

Mes:;ziról még jelzi a nóta, hoTy az utolsó lako-

dal :aasok most térnek haza: 

"Haza, haza, haza, gy e rünk mán, 

A szép piros hajnal urasad mán. 

Szép a piros hajnal babám, aranyos, 

Este járok hozzád  babám, de  nem most!" 

Lakadaloms 20.sz. dal. 

A lakodalom nem ér véget minden alkal3mmal eny-

nyi idő alatt. Vannak mulatós ciab+.rek, akik folyta t ják a 

mulatságot. Az idősebb emberek a v ca is emlékeznek, hogy a 



századforduló után összevont szokások régebben több napig 

is eltartottak. Igy a kárlátás nem a lakdalom napján tör-

tént, hanem később. Ujasszony-.avatás a régebbi időben né-

hány nappal  az esküvő után történt. 1 -eni;e a lakodalom 

befejezését jelentette a misedik, vagy  harmadik  napon fel-

tálalt "kitoló Mása". Ez üzte el az utolsó vendéget. 
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A Tápai Gyöngyös Bokréta 

Az eddigiekből is láthatjuk, hogy a faluban 

szervezett táncélet nea volt. Változások a táncékétben 

hosszu ideig nem adódtak. A továbbiakban azonban a modern 

életforma mind kevesebb tánclehetőséget biztositott. 

A táncokban és a táncéletben a nagyobb változást 

az első világháboru hozta. /Ez tapasztalható az egész or-

szágban/. A hagyományozódás rendje ekkor megtört, s a hu-

szas években felnövekvő nemzedék már csak részben folytat-

ta ott, ahol az előző nemzedék abbah ' ;yta. A háboruban a 

faluból sokan vettek részt. Többen meghaltak, s akik visz-

szatértek, azoknak sokáig nem volt kedvük táncolni. A hu-

szas évek végén tánciskola nyilt a faluban, mely a hagyo-

mányvesztést még inkább elősegitette. Az eddig csak a "vó.-

roson" /Szegeden/ látott  polgári  társastáncok - lassan u-

gyan- tért hnditottak a faluban, elsősorban az itt 615 ipa-

rosok között, majd a városban dolgozó legények is agy_ akkor 

divatos társas táncokat terjesztették. Eleinte keverve, és 

még sokáig a csrd : .s volt a legfontosabb tánc. Azonban a 

különböző motivumok koptak, szegényedtek s sokan már csak 

az e ;y-és kétlépéses csárda:.st ismert °k, s azt is csak "si-

mán". Természetesen nem mindenki járt tánciskolába és a ré-

gi hagyományozódás ereje még sokáig - egészen napjainkig 

az első helyen tartotta a csárdást. 

A táncalkal:rak egy része eltünt, mások nem a régi 

rend szerint folytatódtak. A gyermeLek részére sem adódott 

elég alkalom a tánctanulásra. A mulatságok, bálak rendje 



is más és csak  itt-ott található veg a régi hayomány. 

Amikor a hap;yomány bomlásnak indult és a polgári 

táncok erősen tért hóditottak Tápén is - 1934-ben a faluban 

megjelent Paulini Béla, aki a község jegyz 3jável és a segéd-

jegyzőjével tárgyalt a "Gyöngyös Bokréta" megalahitásáról. 

A jegyző ne11 tartotta fontosnak a tánccsoport megalakitá-

sát, de a segédjegyző - Bodó Mihály -tá pai származású lé-

vén, mégis csak a táncosok pártjára álltűs igy 1934. tava-

szán kidobolták a faluban, hogy a "Hangyában" /régi szövet-

kezeti bolt, kapitalista vállalkozás/, a nagyteremben jelen-

jen meg minden leány ás legény, aki szeret és tud táncolni, 

mert megalakítják a "Bokrétát". 

Felöltözve -azaz népviseletben- ünneplőben jelen-

tek meg a leányok és a legények. A zenekar huzta i a fiatalok 

pedig já_ták, ki, hogyan tudta. Paulini Béla feállt egy szék-

re és onnan figyelte a táncosokat. Aki kedvére táncolt, azt 

a segédjegyző felirts s igy alakit:>tták meg, a csoportot. 

Török Fere.cné a továbbiakról a következőket mond-

ts....."hdikb e'mögvó't, a többiek emöntek, münk ott marat-

tunk, azután danó'ni köllött. Égyik nótát mondtuk a másik 

után, aztán Paulini kiválogatta azt a mi néki tetszött. Mi-

k6' e'möfrvót, a<_kó' ezökre a nótákra köllött nekünk táncó'-

ni azt, amit műnk tuttu.nk. Nem sokat avatkozott a' bele, 

hogy mit táncolunk, csak égyszörre köllött kezdeni, aztán 

mögfigyeTte 	pár járja szöbben, aztán a'szonta: tük is 

uFy járjátok!" 

Paulini Béla néhányszor megjelent a faluban, i-

lyenkor a jegyző öszehivta a fiatalokat, azaz most már 
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a "gyöngyösöket",- ahogy a faluban nevezték őket - s meg-

nézte mennyire haladtak a tanulással. Ujabb tanácsokat adott 

azután hosszu időre ismét magára hagyta a csoportot. A jegy-

ző gondoskodott arról, hogy e °y-egy alkalommal rendelkez4-

sükre álljon a Hangya nagyterme, és a zenekar. Legtöbbször 

azonban saját maguknak daloltak, s úgy táncoltak. 

Tápénak a legjellegzetesebb tánca, illetve tánc-

léése a „daru.-döbögős". Erre a táncra a legidősebb embe-

rek is úgy emlékeznek, hogy azt a faluban mindig tudták. 

Ez a tánc tetszett meg Paulininak is. Több dalt énekelte-

tett, amelyre  a darudöbögőst járták és végül is a 

"Harmatos a kukorica levele 

Ujjára jártam nálad az esete...." 

Gyöngyös  Bokrétai  1. sz.  dallam. 

Erre a dalra járatta a darudöbögőst. A bokrétások egészen 

a második világháború kitörésééig a szerepléseiken e dal-

ra táncolták a darúdöbögőst. Sőt még a felszabadulás után 

is, amikor a Kisgr-tda párt ujból megalakitotta a bokrétát, 

évekig még erre a dallamra járták a darudöbögőst. A "Tápai 

Népiegyüttes" azután megváltoztatta a dallamot s a faluban 

szokásos népdalra járta és járja a táncot. 

/Lásd. a 2. sz. mellékletet/ 

A Tápai G,:öngyös Bokréta első szo.:.eplése 1934. 

augusztus 20-án Budapesten volt Szent István napján. 

Paulini Béla és még néhányan megjelentek a Pesten 

elszállásolt bokrétásoknál s me,»nézték a nüsorukat, amelyet 

azután a következőképpen rörzitettek: 

1. Kis Tápéba két uton köll bemönni /lásd a la- 



kodalrni dalok között/ c. népdalt  énekelték  

a színpadon. A lányok ós  menyecskék elél-, a 

legények pedig raögöttiik álltak. Ezután énekel-

ték; 

2. Márványkübü• m:rványkübü' van a Tisza feneke 

c. népdalt. 

G7.:ön^ryös Bokréta: 2.sz. dal  

3. _fis kutya, nagy kutya ne ugass hiába; a követ-

kező dal. 

GYönEyös Bokréta:  3 1  sz. dal t  

4. Száz forintos, száz forintos selyömkendőm 

nagy rojtja c. dal befejezése után a lányok 

hátraadták a selyemkendőket a mögöttük álló le-

gényeknek. A legények a kendőt egy  előre  elké-

szített székre helyezték. 

Gyöngyös Bokréta:  4.sz.dal.  

, zután elkezdödött a tánc. A nők egy koszorv- 

táncot lejtettek s a nóta végére éppen a férfiak-

hoz értek. A nóta: 

5. Zö'dre van a, zö'dre van a rácsos kapum festve 

cimü népies müdal. 

Gyöngyös Bokréta: 5. sz =  dal 

A  fér :lakhoz érve a ruár említett: Harmatos a 

kiskor c levélre táncolták a legfőbb számot,-

a-mi a tápaiakat a többi bokrétás csoporttól el-

sősorban megkülönböztette-a Darudöbögőst az is-

mertetett módon. 
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Majd lassu csárdás következett. En.Lek a nótá-

ja többször változott. Nem volt kötött rend-

je, illetve u y .írták, mint otthon, a ténior-

me nem volt fontos:  

6. A tárai biró ur udvariba.... 

Gyönxyös Bokréta:  6. sz. LLal 

A gyo:.s csárdás volt az utolsó előtti tánc.  

Eddig minden tá4hoz daloltak. A f yors csárdás-

tól kezdve a táncosok elhallmattak, mert a da-

lolás fárasztó volt. A tápaiak szerint "arő-

zse nótára" járták a frissest, a gyors csár-

dást. A dallam:  

7. Ég a kunyhó, röcsög a nád...c. népies müdal.  

Gyönyör s Bokréta: 7 sz. dal  

Es végül felzendült a bálakriál és táncmulatságok-

nál említett mars, azaz a Rákóczi induló s ez ~fel kiaarsol- 

tak a szinpadról. Ezzel ért véget a bokrétások müsora.  

Egyéb olyan táncról, amely sajátjuk lett volna,  

nem tudnak a tápaiak. A többi táncot ury tanulták el má-

soktól pl. az Üveges táncot.  

A budapesti tartózkodás 3 napot vett igénybe. Pau-

lin.l Béla fedezte - szerintük -- a költségeket, tehát az u-

tazást, a szállást és az étkezést. Bort is adatott a szerep-

l;sel után. A legényeket többször kihivta mondván: "Gyertök  

nagyböndőjü tápaiak, igyatok!" ivlinden nap - három napon ke-

resztül - 8-10 bokrétás csoport szerepelt, ami arra en{,ed  

következtetni, hogy az országban kb. 30 helyen volt bokréta,  

amit a mellékelt térkép is L azol. Zászlóval, jelvénnyel  



vonultak fel. Sajnos a zászló és a jelvény hollétéről a ta-

gok nem tudnak. 

A bokrétás miisort csak Paulini engedélyével le-

hetett bemutatni. Szigoru parr3ncsot adott, hogy jegyző 

mást szereplést ne engedjen. /Ugy gondolom jel:temző,  hogy 

a jegyzőt kérték fel a csoport vezetésére és nem a tanítót, 

pedig ebben az időben működött a faluban néhány tanitó, aki 

foglalkozott kult:rális ügyekkel, mig a jegyző nem./ A har- 
minc  s évek végén kapcsolódott a munkába ós •ridett sok segít-

séget a bokrétásoknak Lele József helybeli születésü tanító. 

A jegyző nyugalomba vonult, Lele Józsefet katonai szolgám 

latra hívták be. Csóti Mihályné, egy tanító özvegye vette 

kézbe a borétások irányítását, 1941-ben pedig Török József, 

aki akkor még tan. itókéozős volt s aki később a Tá ai Népi-

együttes egyik vezetője és koreográfusa lett és mind a mai 

napig müködik. 

Sze ., eplésük a hagyományos Szert István napi buda. 

pestín kívül: 1933. jaguár 12-én Hódmezővásárhelyen a Gaz-

da Ifjak Kongresszusán, Sze eden többször is, pl. 1939-ben 

a Kenyér-nap alkalmával, majd Szabadkán is 1941-ben. 

A műsor évekig azonos volt. Évek múltán Paulini 

azt javasolta, hogy állítsanak össze új rasort, illetve bő- 

vitsék a műsort egy h^lász-játékkal. A játék menete a  követ-

kező volt: 

A színen megjelent  két legény: Kószó István /ide-

je/ és iolnár József /Géci/. Flmondtak egy  mesét egy halá sz-

legényr 1, aki szerelmi bánatában a Tiszába ölte map-át. Er-

re elénekelték /a szinpadon kivül állók pedig zümmögték/: 
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"Hej  halászok, halászok, mit  fogott  a hálótok" 

c. népdalt. 

Gyöp yös Bokréta 8.sz. dal&  

A két nesélo és öreg halásznak vol öl-

tözve. A dal vér-én megszólalt  az egyik: "Mégs€' gyünnek 

azok a fijatnlok?!" A vészóra bejött-ek a legények s 

folytatódott a busulás: 

"Kilenc hete, miuta itt halászok, 

Könnyeimti.il égy csöp vizet sé látok...."  

Gyöngyös Bokréta: _9.  sz.dal 

Azután jötte a lányok, az öreg halászok félre 

vonultak bánatukkal /künn gyorsan legényekké változtak/ 

és kezdődött a tánc, 

Később a halászjátékba beiktatódott néhány szó-

ló énekszám, mert egyesek szépen tudtak énekelni. Szóló 

számok: 

"Kiöntött a Tisza a pa.rtjra..." 

"tn vagyok a halászlegényén járok a viz tetején.." 

"Itt a tavasz szántani kék..." 

Gyöngyös Bokréta: 10,  11.1_  12,sz. dal  

A Gyöngyös Bokréta a második világháborúban be-

szüntette a müködését. Alapitó tagjai e y kivételével me 

is élnek és fiaik, lányaik közül többen szerepeltek a Né-

pi Együttesben, s szerepelnek még ma is. 

A Gyöngyös Bokréta alapító taja.i: 

NaF7f 	és felesége /Eár akkor házasok voltak/ 

Molnár József 	" 	 " 

Lele József ff 

ff 	 It  



KJ zó István és Bodó P^nni, 

Biacsi Antal 6s Vincze Etel /Sonka Étus/ 

Molnár András és K..ószó Mária /Palika Manci/ 

Török Lajos ós Nyinkó Erzsébet /jelenleg házasok/. 

A Tápai Népi ee;,yiittes  

A háború a haj omá:vokat egészen sziik területre 

szoritol,ta. A sok gond és aggodalom közepette az embereknek 

nem volt kedvük és gondjuk a t:>ncra. Az i juság hébe-hóba 

szervezett e ;y-egy táncolási alkal:.a_t. Ido is kevesen jár- 

tak. 

A felszabadelás után erősen megváltozott a hely-

zet a faluban. A különböző pártok politikai célkitüzéseik 

szolgálatába igyekeztek állitani a kulturális életet, igy 

a zenét ós a táncot is. Minden párat a maga ifjuságát töL ö-

ritette szervezetbe s az ifjesági szervezet létrehozta a 

maga kulturesoport j át. Igy T áL én a Kommunista Párt if j usá--

ga, a MADISZ. énekkart és szinjátszó csoportot szervesett. 

A Ki2gazdapázt újból életrehivta a "bokrétát", a Nemzeti 

Paraszt Párt Népi Ifjuság szervezete létrehozott egy tánc- 

csoportot. A  tömegszervezetek is igye :ettek kulturesopertot 

szervezni: az önkéntes tüzoltó egyesület sziajátszó csoprr-. 

tot, az MNDöZ. énekkart, stb. 

Egy  faluban enne i csoport és sokféle érdek caak 

az erők szétforgácsolásához vezethetett. Ezt  belAtták a ve-

zetők,- különösen az 1947-es kiállitás és kulturverseny u-

tán,- melyet a Szabadmüvolődési Felügyelőség szervezett. 

Az első tárgyalás az erők összefogása érdekében 
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már 1947-ben :regindult, majd folytatódott 1948-ban és 

1949-ben is, de eredményre nem vezetett. Végül 1974-ben 

létrejött az egységes kulturcsoport s ősszel már az erők 

e';yesitéséből született: szinjátszó csopo;:t, énekkar, és 

tánckar kezdte meg a próbákat. Ebben az időben hirdették 

meg a kulturális csoportok részére az Első Országos Kultu-

rális Verseny-t. 

Az Else Országos Kulturverseny feltételei kö-

zött szerepelt, hogy a kulturesoportnak a saját falujában 

kell először bemutatnia a misorát, s ha a falu lakóinak tet-

szésével találkozik, részt kell venni a körzeti, majd a já-

rási versenyen. 

A Tápai Kulturesoport - ahogyan akkor hivatalosan 

nevezték - decei:iberben mutatta be müsorát a Révész-féle 

kocsma tánchelyiségében. A terem zsafolásig megtelt, sőt 

sokan kivül rekedtek, a szinpad kicsinek bizonyult, de a 

falu népe elismerte sajátjának a csoportot, a m isort is. 

Néhány hét mulya körzeti bemutatón vett részt a csoport Al- . 
győn. A két bemutató eredményeként Sze°eden a járási verse-

nyen a l, ezeti Szinházban vettek részt a tápaiak. A Délma-

mYarország  c. napilap 1951. január 30-i számában /kedd/ e-

zeket rja: "Darudöbögős", "fenyegetős" és "sortánc" a tá-

péi 

 

kulturcsoport mü.során"...."Több mint száz éves már a 

Szegedi Nemzeti Úzinház tiszaparti ódon kőépülete, de olyan 

sikert, amilyen január utolsó vasárnapján tombolt a nézőté-

ren, valószinüleg keveset látott. Tizenkilenc község kultur-

csoportja mérte össze erejét..."... 	"amikor a zsűri ki- 

hirdette, hogy az énekszámokban és a népi tánccsoportok 

versenyében n tápéi kulturcsoport lett az első." 

i 
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A járási versenyeken legjobb eredményt elért 

csoportok a me lyei döntőn mérték össze erejüket. Február 

18.-án Hódmezővásárhelyen találkoztak a járások győztesei. 

Erről  a  találkozóról ezt irja a Délmagyarország 1951.feb-

ruár 20-i száma a "Kulturforradalmunk nagy seregszemléje 

volt a Téli F;;lusi Kulturveseny megyei döntője c. cikké-

bent 

"Tápé község kulturesoportja aratta a legna<-yobb 

sikert a bemutató során. Komoly képzettséget, művészi já-

tékot mutattak." 

A Délvidéki Hirlap c. lap ugyanez év február 13-i 

számában "Áradj zengő dalunk..." cinien Huba László tollá-

ból külön beszámolót ir a tápéi kulturcsoport életéről és 

munkásságáról. 

Eddig az időpontok,a lapok kulturesoportról beszél-

nek és nem együttesről. A tápaiak egymás között azonban né-

piegyüttesnek nevezik csoportjukat azért, Chert ebben a nép 

apraja nagyja vett részt. A legidősebb résztvevők eddig az 

időpontig 50 évesek. /Az énekkar néhány tagja és a lakodal-

mas táncban a gyertyatáncot járó asszonyok/. ált lános is-

kolások is vannak, közülük a legfiatalabb Tari Rozika és 

Török Pál, a "greAk-táncosok." Tari Rozália 8 éves, Török 

Pál 11 éves. 

A műsor ey keretjátéka 

1. A Farkas Ilka büszokuyája /Bálint Sándor "Szq-

ged Népe" c. kiadványából/ c. népdal dallamára rigmust é-

nelelnek: 

NépiegYüttess 1. sz, dal 
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Rigmust  

Nézd csak milyen készülődés Tápé községében,  

Összesucnak, összebujnak utcán és a téren.  

Gyanus vagy té Maris lelköm, e'jjársz mindön este.  

Pedig édösanyád féltött,- 	3ön léptöd leste.  

Nincsen titkom, Julis lelköm, gyere té is oda,  

Me' nagy versenyre készülünk, s most folyik a próba.  

Ez a lányok rigmusa volt. Ezután következett a férf Laké:  

"Mondd csak kedves Jóska öcsé., mi is az a próba  

Nem kártyáznak mán esténkint, a mi szomszédunkba!  

Gyüj jön kend is Lajos bátyám, nézze mit csiná' j fiunk,  

Darioj junk is,  táncojjunk is, hozzá muzsiká' jjunk!"  

Igy gyülekezett össze a szinpadon száz szerep- 

lő, s amikor együtt voltak kezdődött a  

2. lakodalmas játék.  

Ennek keretében szerepelt:  

a./  sok népdal /a lakodaI omn.ál is ~e rtett jük/  

b./ a darudöbögős /tánc/ 2.sz. melléklet.  

c./ koszoru-tánc /karikázónak nevezik/  

d./  vásárhelyi kisbotostánc, és a  

e./  széktánc.  

3. A népdalok mellett szerepelt néhány tömegdal,  

főleg oókedalok.  

A müsor kb. 40 perces.  

1951. március 15-én kezdődött az országos dön-

tő Budapesten az Ifjusági Szinházban. Az országos döntő a  

Budapesti Kulturális Hét keretében zajlott le. Minden este  

bemutatót tartottak.  
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A tápai együttes a negyedik bemutatón vett részt 

március 18-án a fenti műsorral. Erről a versenyről a kö-

vetkezőket irta a Világosság 1951. március 19-i száma, a 

"Száz tápéi dolgozó paraszt az Ifjuság Szinház szinpadán" 

c. cikaébent "A tápéi kulturesoport bemutatkozója volt az 

est le plta,-;yobb eseménye. Enl1ek a kulturesoportnak előadása 

bizonyitotta, hogy milyen hatalmas átalak ító ereje van a 

szocialista kulturának és mekkora alkotó erő, szépség és 

üröm forrása, a dolgozó nép." "A tápéi csoport bemutatója, 

amelynek kiemelkedő számait meg  eell e  mételni, me gmutatta 

kulturális téren az átalakuló falu uj, szocialista arcula-

tát." 

A Szabad  - áp erről a bemutatóról március 20-i 

szúmában a következőket irta: "E,'ybeforr a nézőtér ás a 

szinpad" c. cikkében: "És még ezután is tudott ujat, szé-

pet, nayszabásut adai  a sorozatos bemutatók zárószáma, a 

tápéiak száztagu ének-és táncegyüttese." 

Itt nevezi a napi sajtó először együttesnek a tá-

pai csoportot. Ismét a napilaokra kell hivatkoznunk, amikor 

az Orszáros Kultu:verseny Disz-előadásának értékeléséről 

szólunk. A szabad Nép március 21-i száma ezt irta: "Ezrek 

közül a tizenkét legjobb. Képek a Kulturház diszelőadásáról." 

" 	Sokarcu nép....Hán_yféle arc néz le ránk a szinpadról 

"És a tápéiak! Milyen öntudatosan állnak az idősebb fér-

fiak és asszonyok a legények és a leányok között. Arról be-

szél ez az öntudat, biztos an állunk a l .;.bunkon, ezer év ó-

ta végre szilárd föld, a magunké van  a talpunk alatt. Biz-

tosan állnak, elfoulatlanul mozognak a sziupadon, ahol a- 

i 
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zelőtt soha sem fordultak meg /sokuk először van most Bww  

fiapesten, először hagyta  el a faluját, egy-másik először  

ült vasuton./ i+ézd ítt ezt az ezüsthaju öreget!" stb.  

Ez  az os4tatlau elismerés, sőt lelkesedés mutatko-

zott meg a nézőtéren is s igazolta, hoci a nép miArászete  

magával ragadta a Zbvaros népét, köztük az u1ságirókat, a  

hivatásos müvészeket, a müvészeti élet irányitóit és a kor-

mány tagjait  is, s 	különben a 161i öldi képviselőket. A  

Népszava március 21-i számában olvashattuk:...."A legkiemel-

kedőbb élményt 100 tagu tápéi ének- és táncegyüttes szerep-

lése nyujtotta." Azután: "Valami ellenállhatatlan vidámság,  

lendület, szépség van ezekbeli a tápéiakban." Vagyt "Szépen  

énekelnek és még szebben táncolnak." "Az együtteshez tart-

tozó kisfiu és kislány ugyanolyan kecsesen járta a táncot,  

mint  a felnőttek."  

Itt emlitjük meg, hogy a diszbeautatón beautatás-

ra került az eddigi müsor kiegészitéseként  a  örök József  

által komponál Mtápai fenyigetős" tánc. / ~+.sz. melléklet./  

Ekr,_or sz'.repelt először Tóth Pál és felesége 70 éven felü-

li házaspár szólótánccal, a lippenőssel.  

A Kis Ujság azt irja e szereplésről, hogy "Külön  

tanulmányt lehetne irni a tápéi kulturcsoportról."  

Révai József akkori népművelési ra;niszter igy fo-

galmazta meg a Párt II. Kongresszusán azt a törekvést, a•  

mely a felszabadulás után az eddig elnyomott néptömeg, a  

dolgozók vágya: "A c?olLozó nép a kultura cselekvő részve-

vőjévé akar válni, nemcsak mint közönség, hanem mint alko-

tó is ki akarja venni a részét az uj c,:a;yar kultura L•eg-

teremtéséből."  
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Több folyóirat - Müvelt Nép -, több napilap irt 

mé heteken át, sőt hónapok mulya is erről a bemutatóról 

s hivatkoznak rá még ma is. A Szabad Nép pl. március 22.. 

én vezércikket irt: "Népi kulturánk uj győzelme" cin en.  

A Tápai Nél:iegyüttes tarjainak névsora: 

Waldmann József tanitó együttesvezető, énekkar-

vezető, Török József tanitó együttesvezetó h.,  tánckarve-

zető; Huszka István községi párttitkár; Terhes János ta-

nácselnök; Szénási L,sz16 tanácstitkár; Forrai I:tván,Vin-

cze Józsefné, Vincze Etel i  Miklós Antal, Nasr Istvánné, 

Molnár Mária, Cs.  Tagy István, Pászti Pál, Ürdögh Rozália, 

Cs. Nagy Ilona, Csuri Teréz, Csuri Andrásné, Márta Pálasé, 

Márta István, Széll Lajos, Terhes Mihályné, Terhes Anna, 

Koszó János, Bodó Istvé.n /jelonleg tanácselnök/, Ilia György, 

Berta József, Nagy Ferencné, Laczi Jusztina, Sövényházi 

Zoltán, Vincze Pá1, Vincze Pálné, csuszka Istvánné, Waldmann 

Józsefné, Terhes János, Molnár Károly, M lnár Mihály, Mol-

nár Mihály /Nancsi/, Nagy Mihály, Tari Anna, Nagy ..ihályné, 

Honai Istvánné, ifj. Honai István, Koszó Anna, Tóth Pil, 

/a legidősebb 72 éves/, Tóth Pálné /felesége/, Vincze Jó-

zsefné, Berta Ferenc, Berta Ferencné, Révész Zsuzsa, Tóth 

Etel, Koszó Mária, Koszó Rozál, Hódi István, Révész Piros, 

Révész Efra1mné, Révész Regina, Terhes Györgyné, Terhes 

Sándor, Nagy Rozália, Vincze Józsefné , Miklós Antal, Kéri 

Ilona, Őrdögh Irén, Nagy Istvánné, Molnár Mária, Lele Ist-

ván, Berta József, Lele I1 na, Lele Antal, Tari Rozika 

/8 éves/, Török Pál /11 éves/ 9  Tari Mihály, Tari Mihályné 

/Tari Rózika sziílei/, Török György, l•liklós József, Miklós 
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Károly, Török Györgynó, %siklós József, Török György, Pó- 

sa János, Terhes l;dhály, Szabó Ferenc, Horváth Lajos, Zakar 

János, Zakar Jánosné, Zakar Justtina, Török Antal, Márta 

József, Tari Emma,  Tari Irón, Török Rozália, ííaurnann János, 

/tanitó/, Hatvani Magdolna  /tanitónő/, Bartos Mar;do?.na /ta-

nitónő/, Nagy Ferenc i  Sövényházi István, Terhes r. Józse `', 

Ács Zoltán /községi népin{ívelési ügyvezető, tanitó/, Hanó 

János, Török G;-őrryTné, Berta Józsefné. 

Fontos dátum a Tápai Népied yüttes életében 1951. 

április 14-15. Április 14-én mutatkozott be a Sze -gyedi lyem_ 

zeti Színházban a Mojszejev vezette Szovjet Állami Nópie-

gyüttes fergeteges sikerrel. 15-én, vasárnap, az akkori 

MSZT. kulturteremben -ma Szeredi Karara 	találko- 

zott Mojs. ejev és együttese a tápaiakkal. A Kis Ujság 1951. 

évi április 19-i száma irt e találkozóról: "Csongrád népe 

megcsodálta a szovjet népi együttest, Mojszc jev megnézte 

a tápéi táncosokat" c. cikkében: "Forró nnepléssel veszik 

körül/t. i. a tápalak - szerző megjegiyzé._;e/ Igor Mo j sze jevet , , 

aiti künn a kapu előtt egyik-egyik karjára e..eli a tápéiak 

két legif j-bb táncosát..." ..."Most más tudjuk, itt Szege-

det is láttuk, hogy a művelődés, a müvészet az,  amiben  két 

nép egymásra találva megértheti egymást." 

Azért neveztem fontos dátumnak ezt a találkozást, 

mert inasan szárait juk azt az időszakot, ami  kor a tápaiah bi-

zonyos a faluban lelelhető elemekből /mondák, ballada tö-

rodék, mesék, stb./ összefüggő táncjátékot, népijátékot i-

gyekeznek formálni. 

A  talál .ozás hatására hamarosan két uj népijátók 
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alakult ki az e yüttes müsorán, amelyek - bátran mondhatjuk-

közös alkotások. Közös :e  beszélések, dalolások, táncnoti-

vumok összefüzése, térformák alakítása előzték meg a végle- 

ges f ~ rmába öntést.  

1. A %ápai Meri ,etán az e:y ik játék címe /3.sz.  

melléklet/. Rövid tartalmas ETy  halászlegény megszerette  

a nagygazda lár17át, a leány is viszontszerette, de nem le-

hettek egymáséi. A sck üldöztetés, zaklatás és boldogtalan-

sáú miatt a legény a Tiszába ölte magát. A  leány epekedett 

utána, majd hervadásnak indult s amikor bizonyossá vált e-

lő; : te  a  legény halála, elment utána a Tizába. Le ,s ,ebb  

dala e játéknak 	• 

"Ki a Tisa vizét issza". 	 

Népié üItes t 2 sz, dal;  

Másik nagyon szél‘ 	értékes dala: 

9 it ér néköm ez a világ 	" 

Népie ;yüttest 3.cz t  dal  

A játék második részében arról volt szö,hogy 

ma már más a helyzet. A fiatalok boldogsága többé nem Vigg-

vénye a szülők va yori helyzetének. Örsnek uj életünknek, 

fiatal d ;uknak és táncolnak.  

Közben Tóth Pál és felesége - az idős táncospár. 

megvált az együttestől. Ettől az időponttól Ács Györ  .y és  

felesége táncolt az e ..  ; 'Utte sben mint legidősebb pár. Ács  

György kése bb a népqüvészet mestere kitüntetést  is megkap-

ta. Tóth Pál es felesége a "lippentős" tánc elterjesztője; 

Ács György és felesége pedig több motivun mer tanitó ja.  
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Lippentőst /Tóth Pál és felesége legkedveltebb  

motivuma/t A párok szembenállnak terpeszállásban térdhaj-

litással, testsuly áthelyezés jobblábon balra csipőfordu- 

.  lással 	+ugyanez ellenkezőleg  

gosan.  

Ritmusai  

s azután folytatóla- 

A következőkben Ács György motivumait ismertet- 

jük:  

Bokázót Páros lábbal, párhuzamos lábfejjel ter-

peszbe ugrunk 	+ a levegőbe le.uáulve össze?itjük a bokán- 

kat 	+ugyanezt mégegyszer megismételjük. Ritmusa:  

Bokázó oldalt: Jobb lábon a testsuly, felugorva  

kicsit balra ugrunk 	+ utána a bal-lábat a jobbhoz üt- 

jük . Ezt ism. tel jük tetszés szerint, majd az ellenkező  

irányban folytatjuk. Ritmusa:  

Csizmaverő: Bal lábon állunk, a jobb láb kifelé  

forditott térddel 90 fokos .elemeléssel,alsó lábszár rézsut  

a bal láb előtt. Lépés: Bal lábon helyben felugrunk, ugyan-

akkor a test előtt, mialatt a jobb lábat a fent leirt módon  

emeljük 	+ jobb kézzel megütjük a job.; alsó csizmaszá- 

rat 	Tetszés szerint folytatjuk vagy helyben, vagy for- 

gás közben.  

Bejövetel:  A tánc megkezdéséhez ez ~,el a lépéssel  

szokott  Acs  György a szinpadra .`,rkezzki/: fezünket oldalt  

fej magasságig fcleraeljük. Jobb lábbal oldalra és előre lé-

pünk 	+  bal lábbal hátul keresztezzük, a jobbat  

Ezt tetszés szerint ismételjük és nagy kart is leirhatuiik  

vele.  

*T örök József bocsájtotta rendelkezésemre a motivumok leirását.  

1 



Ugrós:  stercelőző mindkét láb térdhajlitása. P&  - 

ros lábon felugrás ,jobb térd emeléssel 	+ jobb lábbal a 

bal láb 	lépink +ütemelv ző 	Ritmusa: 

Nagy csizmaverő:  A kiindulásnál a bal lábon kife-

lé for-atott térddel, mély térdhajlitással állunk, a jobb-

lábat sarkon rézsut elől a földre támasztjuk /a jobb lábon 

nincs testsuly/, del.ekunkkal a yizszintesig előre dőlünk• 

a./ mélyen tartott és nyuujtott karral a két lá-

bunk között e:°yet tapsolunk 	+jobb tenyérrel megcsapjuk 

a jobb csizmaszárat belülről; a csapáscló után a jobbkar 

mélyen oldalra .Lendül, ugyana:..kor a balkar is mélyen oldal- 

;m  lendül 	+ az a./ részt méh; haroms7. or megismételjük 

b./ A testsulyt hau, litott térddel a jobb lábra is 

rávisszek úgy, hogy a bal lábon is marad testsuly és lá- 

bunk között egyet tapsolunk 	+ jobb tenyérrel a két lá- 

bunk között a földre csapunk 	+ a b./ részt mégegyszer 

megismételjük 

c./ Derékal felegyenesedve a test előtt egyet 

tapsolunk; a  taps  után mindkét karunk a magasba lendül 

+ maFrasan a levegőbe lendülve összeütjük sarkunkat 	+ 

az ugrásból a motivum k induló helyzetébe érkezünk vissza 

+ ebben a helyzetben maradunk 	Ritmusa: 

lemény, lead.iletes figura. 

Erekből a motivumokból sok tánc született. Ács 

György kedvenc tánca az ugynevezett "oláhos", melyet ka-

tonakorában tanult. Ennek daliamat 

Néuiejyüttes: 4.sz. dal  
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"A Tápai Merigetőn" c. népijáték második részének 

legszebb dalait 

Népieryüttest 5., 6.. 7., 8. sz. dal. 

Kálmány Lajos is emliti a "Merigetőt", mint viz—

szerzési alkalmatosságot a Tisza partján. Arról is emlitést 

tesz, hogy itt táncra is perdült a fiatalság, az idősebbek 

pedig b: szélgetve töltötték az időt s közben a fiatalok sae-

sát intézték. 

Közben olyan népi költő is feltűnt, mint Tari Jó-

zsefné, aki 1952—ben már 43 eves s a Mit ér néköra ez a vi-

lág., c. népdalhoz az uj játék hangulatának megdelelő szöve-

get irt: 

"Hallottátok— e mán hitit /Népie;yüttes: 3.sz.dal/ 

Telkös Julcsát mostan kérik. 

Koszó Pista mögkérette, 

De az anyja nem en< ,;edte. 

Szép csillagunt, is mán e'tünt, 

Beborult a mi szerelnünk. 

Fáj a szivem téutánad, 

Majd  elepes.;t a bubámat." 

Ugyancsak Tari Józsefné irta a következő népdal-

hoz az itt közölt második és harmadik szöveget. Ti. az e-

gyüttesnek szüksége volt még két szövegre, de csak egyet 

ismert:  

Népien=;yüttes 9. sz. dal:  

Eredeti szöveg: 

"Megkötöm a lovam, piros almafához, 

Megkötöm a szivem gyönge vijolámhoz. 
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Lovaimat eló'dom, mikor a hold gyün fő' 

De tétülled ruzsám, csak a halál óld fő'." 

Tari Józsefné által költött szövegi 

+yergölöm a lovam, föl is ülök rája 

E'vágtatok hirös Tápé falujába, 

Ott lakik a ruzsám, nádfödeles házba, 

Csütörtökön este vár a kapujába' 

Az én árva szivem emészti a bánat, 

Kilenc A116 évre visznek katonának. 

Inkább löszök bétyár, az alföldi pusztán, 

Mégsé löszök szóga a csáp;zár udvarán. 

Kétségtelen, hogy e versek nem kiforrott müvé-

szeti alkotások, de formásak, mondanivalójuk kifejező s a 

célnak megfeleltek. Nem is szólva arról a buzdításról, amit 

Tari Józsefnénak jelentettek, aki m.é; ma is egyik legakti-

vabb tagja a tápai kulturális életnek. 

2. Az együttes m -sik játéka a "Gyékényes", a-

mely később .,Molnár István koreográfusnak a jav:.slatára és 

az 6 beállitásában kapta a "Sodró-fonó" nevet. Ti. Tápén 

sodorján és fonják a gyékényt. 

Tápé szorgos lakóinak e = ;yik megélhetési forrása 

a gyékény. Augusztus második felében a cséplés végeztével, 

a kukoricatörés előtt a tápai férfiak egy része - némely 

évben 2-300-an is, 5-6-os csoportokban, de néha 15-16-os 

csoportokban "bandákba", ma "brigádokba" verődve - elindult 

gyékényt vágni. Gyékény-szatyorba ker 1 a szükséges élelmi- 

szer és fehérnemif /tarhonya, liszt, zsr, szalonna, kolbász/ t  

	"tuirgya ez azé' van, me' égyik napon tarhonyás-krunp- 



li vót, a másikon mög krumplis-tarhanga!", mondták tré-

fásan. "Az embör fő'vöszi a kancabocskort azt möhett" A 

gyékényszedés 3-5 hétig tartott. Hajnalban keltek, szor-

galmasan dolgoztak. A gyékényszedés azonban bizonyos 

tékig mechanikus munka. Volt alkalom a mesélésre és a da-

lolásra. A legnehezebb munka a "sasolás", azaz a gyékény-

kötés. Este vacsora után megint csak volt idő mesemondásra, 

tréfálásra, nótázásra. Vasárnaponkint még táncra is sorke-

rült. 

Vasárnaponkint a kocsmában annak a falunak a la-

kóival kerültek közelebbi isme.:gittségbe, amelyikben a gyé-

kényt vágták. Megis..erkedtek a falu egy-két tánclépésével, 

megtanulták egy-két nótáját. Hazaérve azután ezeket táncol-

ták, énekelték. Az otthoniak megtanulták s rövid időn belül 

teljesen a maguk képére formálták s ugy táncolták, énekel-

ték, mint a sajátjukat. Néha emlékeztek arra, hogy melyik 

dalt hozták in ;ukkal. Pl. azt szokták mondani: Na Jani,most 

danó'jjuk e azt a bézdánitt" /Bezdán falu Jugoszláviában/. 

Ilyen magukkal hozott dal állitólag: 

"Hosszu farku fecske, 

Bácska/j/i mönyecske...." 

Nópiegyüttos: 10. sz. dal,.  

A "Sodró--fonó" rövid tartalmat 

Folyik a gyékény "hámizása", selymözése", sodor-

ják az "iant", s közben egy fémi elpanaszolta az élet ne-

hézségeit. A panasz befejezését szomorú nóta követi: "Meg-

kötöm a lovam...." /9. sz. dal/ Azután egy asszony panasz-

kodott  s  a vége szintén nóta: 



"Tisza partján nem jó  léfekü ~nni...." 

Néniegyüttes= 11.sz.dal  

Ezután a lányok és legények mondták el röviden  

a maguk bizakod ."' sát s a következő dallal fejezték be:  

"Kistápei tem lon! előtt...."  

Népiegyüttes: 12. sz. dal.  

A fiatalok hangulatos éneke, tréfája megteremtet-

te az alapot a tánchoz. Félre tették a munkát és táncolták 
 

a darudöbögőst, vegyitve a lippenőssel, stb. Az idősebbek 
 

pedig gyönyörködtek a fiatalság táncában, annak jókedvében 
 

feloldódnak s 5k is segitenek énekelni.  

—

 

• or • 
 — 

1951. májusában értesítést kapott az együttes ve-

zetősége, hogy a tánc:ar résztvesz a berlini VIT-en. A ve-

zetőségnek eleinte az volt a véleménye, hog;;  az együttes  

énekzene-tánce yüttes, s ha a tánck  trt k zlön szrepelteti  

ellentét támad az e ; ;yüttesben, megbomlik az együttes nagy..  

szerűen mükődő közössége.  

Mégis azon elgondolás alapján, hogy a VIT. az  if-

juság ünnepe és a tánckar - terraészetszeri.ileg - csak fiata-

lokból áll, a budapesti kiküldöttek meggyőzték az együttes  

vezetőségét a VIT-en való szereplés jelentős; ,érői. Igy a  

tánckar részt vett a berlini ifjusági találkozón, ahol si-

kerrel szerepelt a Sódró-fonó tánccal.   

Nemzet  1952. május 13. számban Ács  

Györgyről irt cikket, akinek a tánclépései alapjára tulajdon-

képpen a " ' odró-fonó" tánc készült.  

i 
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A biüvelt Nép 1952. novemberi száma már arról ad 

hirt, hogy Szered és Tápé a II. Országos müvószeti verseny-

re készülődik.  

A Délmagyarország 1953. március 29. száma: "A  

II. Országos Kulturverseny tanulságai és a megkezdődő nép-

rajzi gyüjtés" c. tikgében ". tápai együttes és a  megyei  

csoportok" alcim alatt a következőket irtat "A tápai együt-

te több évi sikeres és művészi munkája hatalmas lenditőe-

rőt, öszt nzést jelentett a megyei együttesek alakulására 

és fejlődésére. A szegedi bemutatón valóságos "tápai nap"  

volt; minden második csop.rt "tápai" müsoi•t adott: "Vasár-

nap délután Tápén", "Tápai szüret", "Tápai pálcás, fenyege-

tős, széktánc" stb". .viajd ugyanebben a cikkben más helyen 

..."A csoportoknak a következő tulajdonságokat kell átven-

ni a tápaiaktól egyes motivikai elemek mellett: hagyománya-

i állandó szorgos gyüjtését, lelkesedésüket a népi kultu-

ra. ügye iránt, szivvel, lélek el dolgozó nevelőket kell 

álli ~aniok csoportjaik élére." 

Az együttest elhalmozták meghívásokkal. A sok 

meg'ivásn .k nem tudtak eleget tenni, de nem is akartak, mert  

a szorgos tápaiak csak munkájuk ,.tellett, szórakozásból,kedv-

telésből, müvelődési szándékkal végezték munkájukat at e-

gyüttesben. 

1953. május 1-én nagyszabásu ünnepséget rendezett 

a falu veetősége. Uj népi játékkal készült az együttes. 

Ennek "Majusjárás" a cime. A juték már május elsejét mege-

lőző este kezdődött, amikor táncosok és énekesek járták a  

falut s betérve egy-egy házba a következő hivóratóval in- 

i 
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vitálták a népet a nájus 1-i ünnepségre: 

"Eljöttünk, eljöttünk, jöttünk köszönteni 

És e ház né;ének örömöt hirdetni....." 

Népie„aüttes: 14.sz.  dal 

Másnap a : ie-hivóttak - kb. 2000 ember - felvo-

nult az ünnepség szinhelyére,zenekisóvettel a menet élén 

az együttes haladt. A malom mögötti szabad térséf-en a fel-

állított színpadon folytatódott a "Májusjárás" az együttes 

előadásában. 

Május 2-án az ujszegedi szabadtéri s..inpadon 

mutatta be az e-y`ttes a müsorát. A Délmagyarország 1953. 

május 5-i száma e szereplésről igy irt: "A tápéi népiegyüt-

tee tagjai május 2-án U j szegeden éne számaikkal, . táncaik-

kal szórako;ytatták Sze•ed dolgozóit, de egyben tanitották, 

nevelték is uj életünk megbecsülésére, néviünk és hazánk fo-

kozottabb szeretetére." 

Még a télen történt, hogy az együttes próbáján 

megjelent két egyetemi h.11gató. Lelkesedéssel, csillogó 

szemmel nézték a próbát s néhány nap mulya a következő ver-

set kapta az együttes vezet 5sége póstán 1953.  decemberben. 

A Tápai Együttes próba.. ja után: 

Tápéról jöttünk. Késő este volt már, 

Csend őrködött a házacskák felett. 

Kutyák csaholtak itt-ott a kapuknál. 

Az első hó osett. 

Szekerünk zörgött, nagyokat nyikorgott, 

Suhogva szálltak kövér hópihék, 

de bennem, belül csak az a dal forrott, 

mit ott daloltak kendős nénikék. 
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A komoly ferfiak bekecsben, kucsmákkal, 

villogó szemü lányok, r.yere'kek, 

úgy éreztem, hogy  nótájuk itt szárnyal, 

s ők röpítik a zörgő szekeret. 

Ó minden, minden benne volt e dalban, 

Amely most velük belém költözötts 

A Tiszát lattan, lenn csobogni halkan, 

A napot kelni a ifaros fölött, 

S a földet, mellyel eggyé-válva élnek, 

a drága földet, mely végre ővék 

- igy  zugott bennem, igy kisért az ének; 

Ütere szálltai; már a hópihék. 

Suhanva ott a békés éjszakában 

Csodás batárrá igy vált szekerem. 

Tudtam, hogy értük indulok el bátran, 

és ők :>isérnek, 5k jöinek velem, 

széles utat vágni az igazságnak 

és 	minden gonoszság felett. 

Lovaimé Tápétól már messze jártak 

s én dudolgattam azt az éneket. 

A verset iró egyetmi hallgató Farkas András sze-

gedi lakos arra tett igéretet, hogy a Tápai Népiegyüttes 

"háziirója" lesz. Sajnos röviddel ez ;tán t arikus körülmé-

nyek között elhunyt. 

Az együttes szinte töretlen lendülettel dolgozott 

tovább s bőséges rr.i.isorából sok-sok szereplésre tellett s Mó-

rahalom, Hódmezővásárhelyen, Balástyán stb. P1. a balástyai 
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felkészülésről a Délmagyarország 1'54. január 2-i száma  

irt "A tápéi kulturesoport próbáján" cimmel. 

Közben a Rádió is érdeklődött az együttes műso-

ra iránt. Több alkalommal ;oiyt megbesAlés egy rádiósze-

replésről, s ennek megfelelően kellett az együttes egyik 

Játékát "A Tápai Merigetőn" cimüt átdo.4gozni és meE-tanulni.  

E tárgyalások ós próbák eredményeként a  Magyar  Rádió 1955.  

április 1-én a Kossuth Adó-ban 18 óra 30 perctő' sugároz-

ta a játékot. A "Magyar Rádi'ó`ié. lap XI. évf. 13. száma a  

24. oldalon igy  h ~dette e m isorát: "16,30: "A Tápai  eri- 

etőn...." Zenés Játék. Előadja a Tápi Népi Együttes.  `ü-

vészeti vezető: Waldm .nn József. Közremüködik: Molnár János,  

Tari Erzsébet, iázta József, Biacsi Sándor, Révész Zsuzsa,  

iiagy Rozika 6s a s- L -edi "Béke" népi zenekar Rácz Náci ve-

zetésével."  

Ezt a müsort a Rádió később néhányszor ma  •isné- 

telte.  

"Gyömbér Pali balladája". Él a faluban egy balla-

datöredék Gyömbér Palitól. Nagyon hasonlit Bogár Imre  bal-

ladájához. E ballada érdekessége, hogy benne Gyömbér Pali  

néven szereplő betyárt falusinak mondják a tápaiak. A bal-

lada igy szól:  

Kiáradt a Tisza  

Nem akar hi€ ga'nni,  

Az a birös Gyömbér  Pali  

Átal akar rtönni..."  

Népie,rüttec: 15.sz. dal 
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Az együttes vezetői a ballada ismeretében és egy 

ponyva-kötetben talált dchánykertészekről szóló tudositás 

összeötvözéséből készitettek egy játékot. E kertészekről 

Bálint Sándor is ir Szegedi Szótárában, bár tápai ketésze-

k.:et nem etilit. A tápai öregek emlékezete szerint voltak tá-

pai dohány kertészek a Pallavicini uradalomban. Ezt a játé-

kot később Dr. Boros János a rádió munkatársa kibővitette 

s e bővitett anyag az  ery?.ttes vezetőinek véleménye szerint 

alapul szolgálhat egy népi-operához. Ugy gondolta a vezető-

ség, hogy ez több a népijátéknál, s a zer_ei igényesség mi-

att nem dráma, inkább opera. E szövegkönyv Vaszy Viktor 

karnagy kezébe került /ma a Sze^;edí Nemzeti Szinház igazga-

tója/, s Vaszy alkelrzasnak találta átdolgozás után - opera 

zövegkönyvéül. A megszületett zenéből már :észleteket is 

bemutatott =  de maga az opera a mai napig nem készült el. Ez 

már csak azért is sajnálatos, 21ert egy .k legkorábbi agrár-

mozgalmi bizony ték az 1848/49-es szabadságharc után./A szö-

ve7könyvet mei_lélcelem./ 5. sz. ue11éklet.  

A Cápaiak próbáikat - művelődési otthon hiányá-

ban- az iskolában tartották. Rendszerint két tanteremben 

folytak a próbák. Néha azonban_ három helyen, a nagy létszám 

miatt. Bántotta a tápaiaket, hor-y sok falu kulturházat ka-

pott, de Tápé - annak ellenére, hogy sok társadalmi segit-

sé:et igért - nem kapott. Az együttes tagjai is harcba 

szálltak a müvelődési otthon3rt. Alant ismertetjük azt a 

rigmust, illetve  játékot, amelyet a fenti_ cél elérése ér-

dekében alkottak: 



Leányok fordulnak egy idősebb asszonyhoz s énekliki 

"Mondja kedves Annus néni, miért vayonk hárman? 

Hun vannak mán  a  többiek, löhetnénk vagy százan." 

Néuiery3ttes: 1 sz. dal 

Folyik a tréfás panaszkodás. A férfiak egyenkint 

majd kisebb csoportokban érkeznek. Az asszonyok és leá-

nyok felelősségre vonják őket: 

"Mondja kedves Jóska bácsi, 

M é' nem tu'nnak iö.e j árui? i 

A műsorral mink mán készen állunk, 

Szerepölhessünk ez a vá unk." 

A fér iak ugyancsak nötaszóval felelnek. Megma-

gyarázzák, hogy mindennap van valami elfoglaltság: 

"Münk hétfőn m inkába álltunk, 

Keddön mög a sarat hánytuk, 

A szérdai nap vó't a sorozás, 

Csütörtökön az ) varlás." 

A következőkben egy  mulatságos esetet figuráznak 

ki. A minisztérium küldött Tápénak a mé,r meg nem lévő kul-

turházba háromszáz széket: 

"Tényleg errül jut eszömbe, 

A falunk szép kulturterme 

Van mán székünk, va y háromszáz támlás 

Erre épül a kulturház. 

Az égyszöri erabör is ugy járt, 

Mögvötte a ruha gombját: 

Van szép gombom, mán csak ruha kéne, 

Ha idén nem, hát gyüvőre. 



Nékünk nincsen kulturházunk, 

Ahun inlet  ott próbálunk, 

Minden fontos, mindig van sok dó reunk 

Kulturával semmi gondunk!" 

Nie p Eaüttest 8. sz. dal  

Uj dallam csendült felt 

"Igéretöt kaptunk mink mán sokat 

go t y majd kapunk égy szép kulturházat. 

Itt, mög ott, mög amott lösz a he'jje, 

I . 6rto a járás mög a megye. 

Faragónó kigyött a járástu'/népművelési előadó/ 

Sok házat mögnézött elül, hátú' 

7égti.l az égyik mögtetszött néki 

A kulturházat ide ir'éri. 

A raegyétíi' aztán kigyiitt Vázár /pénzügyi előadó/. 

Motorjátu' csak ugy zug a határ. 

"No ez jó lesz, üsse mög a ménykü". 

Jóváha;rjta az osztályvezető. 

A Délma:yar, mög a Viharsarok 

Ruh.1a irtat: egy ciksorczatot. 

Levegőben röpködtek ezrösök, 

De a kulturházbul sémm3  sé lött!" 

Nópieryü.ttest  16. sz, dal 

Táncraperdü.lve folytatták uj dallaminalt 

"Neii kő"  félni lösz mindön 

Lösz majd é^? nagy tcröm. 

Benne szinpad akkora, 

ra .nt égy j egösveröm. 
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Férfi-női ötöző, 

Tussal fő'szeke'vs, 

Benne vil.az , rádió, 

Sok-sok férőhellye' . 

Lösz ott sakk, mög dominó 

Sok szép könyv százáva' 

Szereplő is  vagy  kétszáz 

üind a ypirtzháva' 

Próbán a tanácselnök 

Fogagy ya a nái,et 

énekli a csoportban 

A legszöbb énököt." 

És ezután mindenki -énekes, táncos, muzsikás — 

énekelte a tőle teihető legnaaobb lelkescdéssel és for- 

t i s s z ilnóval : 

"Aki ezt is elhiszi 

Szamarabb a lóvá...." 

Népiecyüttes: 17.sz. dal. 

Az erüs kritikán talán enyhitett az utolsó dal, 

am-ly a nép bizal,.át igyekezett bizonygatni: 

"No de azé' mi nem félünk, 	/8. sL. dal/ 

Tudjuk azt, hogy  mi  lösz vélünk. 

Lösz még nékünk, lösz s 'Lép kulturházunk, 

Majd hozzá segit a pártunk!" 

A bizalom ugyan jogos volt, de a beteljesedés é-

vok mulya következett csak be, akkor sem ugy, ahogyan azt 

a tápaiak gondolták. A Délmag yarország 1957. október 8-i 
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szénában igy  irt:  "Épül - ha lassan  is- a művelődési ház 

Tápén." Az avatást november 7-re tervezték. November 19-

én ezt irta a Délmagyarországs "Luca széke-e a tápéi műve-

lődési otthon?". Végre 1958. február 8-ra tűzték ki az a- 

vatás idápontját. Az együttes három órás müsorral szórakoz-

ttta a nagyterhet zsufolásig megtöltő tápaiakat és a meg-

nyitásra érkezett vendégeket. A müvelődési ház Juhász Gyu-

la nevét vette fel ezzel is leróva háláját a költő Tápéról 

és népének életéről irt felejhetetlen széiJségü verseiért. 

A Juhász Gyula Művelődési Otthon nemcsak a meg-

nyitás napján bizonyult kicsinek, hanem az utána következő 

hetekben, hónapokban is. A nagyterem 240 férőhelye kevés 

az ünnepségek alkalmával, sokszor  egy-egy  előadás alkalmá-

val is. A szinpad méretei is kicsinyek és amire a legna-

gyobb szükség; volna - alig van egyéb foglalkozásokra hely. 

A szinpad mellett található 2 öltöző. A bejárat előcsarno-

kából nyilik a nagyterem ajtaja, egy büffé ablaka és az 

ugynevezett könyvtári szoba. Ebben található a televizió, 

itt van elhelyezve a pianinó, arait az együttes még 1951-ben 

kapott szereplése eredményeként. Ezt a helyiséget használ-

ják kisebb összejövetelek alkalmával és szakköri foglalko-

zások tartására is. Igy a tánckar, a kise:yüttes és sokszor 

az énekkar is - i niót, illetve még r indig v.z iskolában pró-

bál. 

Az együttes évek éta nehéz körülmények között tud-

ja csak munkáját folytatni. Szeged közelsége miatt és a meg-

változott életkörülmények folytán soran dol;oznak a szege-

di gyárakban, mások a szegedi középiskolák tanulói. fiz ü 
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zenek és az iskolák is mo:követelik, hogy az ott dolgo-

zók /tanulók/, kulturális tevékenységet ott fejtsenek ki, 

ahol "kenyerüket keresik. Ezért a gyermek-együttesbők ki-

kerülő nagyszerü utánpótlás rendszerint valamelyik sze , °edi 

csoportban folytatja munkáját. A Szegedi ÉDOSZ Népiegyüt-

tes táncosutánpótlása is jelentős mértékben tápaiakból a-

dódik. 

A másik nehézséget a népi hagyományok iránti ér-

deklődés csökkenése jelenti. A modern életforma nem igény-

li a hagyományokat. A rádió és ai televizó müsorában a nép 

táncai és dalai csupán érdekes szinfoltot jelentenek, egy 

a sok között. 

Ugyancsak nehézséget jelent az emberek sokirányu 

társadalmi lekötöttsége. Nincs idejük eljárni a próbákra. 

Ez a kijelentés ellentmondásos, de csak látszat-

ra. Inaz, hogy a nyolc órás munkaidő általánossá tétele az 

emberek: számára több szabad-időt bi_ _: t;ositott. Ha azonban 

megvizsgáljuk az általánosan elfogadott tételt: 8 óra mun-

ka, 8 óra pihenés-szóra,:ozás és 8 óra alvás, - az elsőt 

és az utolsót elfogadh.at juk, de a  középsőt nem. Ti. a sza-

bad-idő tüzetesebb vizsgálata alapján ezt tovább kell tag-

lalnunk, ugynevezett járulékos időre, vagy kiecészitő idő-

re. Az üzembe való eljutás, onnan a hazamenetel, az ottho-

ni halaszthatatlan házimunka, szülöknél a ryeraer:x:evelés, 

a különböző gyülések és a nagymérvü rendszeres isolai ta-

nulás esáltalán ne,a szabad-idő. 

Mindenesetre a tápaiak életkedvét, az e:yüttes 

vezetőinek fáradhatatlanságát és a tagok életrevalósátrát 
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jelenti, hogy e adhézségek ellenére ma is sokat hallunk 

a t<ípai kisegyüttesről és a nagysgyüt űe sről, amely hol 

itt, hol ott  szórakortatja,  tanitja agy, embereket, a falu 

ünnepségeit pedig felejthetetlenné teszi. 

A zenekar 

A táncok alá a muzsikások szolgáltatták a ze-

nét. A muzsikások bandába verődtek. Jól emlékeznek az idő-

sebb emberek a citurásokra, tanburásokra. 

A tápai citurabanda 6 tagból állott és még a 

két hábÜru között is eljárt a lakodalmakba, bálakba muzsi-

kálni. Régebben tökciturán muzsikáltak. Ezt a mandolinhoz 

hasonlóan a hónuk alá szoritották és pengették. Később 

ugynevezett nagytamburával egészült ki a zenekar. Ezt asz-

talra fektették. "A játak ugy történik, hogy a játszó a 

bal kezének mutató- és hüvelykujja közé fogott és he er-

re faragott ludtollal vezeti a hangfutamokat, jobbjában 

pedig egy másik toll lenyomásával és mozgatásival a kívánt 

hangmagasságot éri el." /Bálint Sándort Szegedi Szótár/. 

Ennek  a zenekarnak az utolsó vezetője /primása/ Biacsi 

/Jelemen/ János ínég ma is ól. 

A zenekar összetétele: primás, második .primás, 

tercpriaás, brácsos, cimbalmos, bőgős. Sokszor azonban bő-

gő helyett mélyciturával bőgőztek. 

A legidősebb nemzedék emlékezetében homályosan 

ól a bőrduda "bürduda" rmléke. A  tekerő nevü hangszerről 

még sokan tudnak, de olyan emberrel nem találkoztam, aki 

látta és hall-tta volna alkalmazását. Általában édesap-

juktól, főleg nagyapjuktól, na :- yanyjuktól hallottak róla. 
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A  ma  élő fiataick is sokáig csak hallomásból ismerték a 

citerazenekart. Ma már ismerik, mert az e y.ittes feltámasz-

totta és uj taokkal egészítette ki s egy—egy alkalommal  

fel is lépteti — mint érdekességet — a citerazenekart. Az  

uj zenekar csak asztaiiciterát használ, mert zengőbb a hang- 

ja.  

A faluban müködő másik zenekar az u yn.evezett  

magyarbanda. A tápai magyarbanda /az elnevezés valószinü-

leg a cigány muzsikusoktól való megkülönböztetésre utal/  

két változatban muzsikált.  

Az eyik válto zatban a primás, segédprimás, kont-

rás, klárinétos, cimbalmos és nagybőgős játszott. Pl.ha a  

bálai teremben tartották, vagy a lakodalmi menet után a  

sátorban.  

Ugyanezek a muzsikások szükség setén átalakultak  

fuvósbandává. Trombita—, szárnykürt—, klárnét--, helikon—,  

tuba—  és na °,ydobból állt az ugyancsak 6 tagú banda. Ez volt  

a második változat. A fuvószenekar a bálak megkezdése előtt  

öszemuzsikálta a fiatalságot. A kocsma—ajtó előtt állva a  

szabadban, litánia után egyik marsot a másik után fujták s  

iny adták a fiatalság tudtára a bálkezdést.  

Komoly szerepe volt a fuvószene,arnak a lakodalom  

napján, amikor az eski:vőre kisérte a násznépet, riajd az es-

küvő után a lakodalmasházhoz vonuláskor. A sátorbéli vigas-

ság idején előkerülne: a vonóshangszerek, de egy—egy haza-

távozó lakodalmasveLdég kikisérése ismét fuvóso - ,al tör-

tént és történik — bár ritkán— ma is. A bálból egyedül ha-

zatérő legények is "fölfogadták" — főleg a mulatós termé- 
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szetüek -- a bendőt és hazakísértették magukat. Lakásuk 

közelében a "Fel, fel vitézek" c. marsot mvzsikált;ák. A 

legények eljártak egy utolsó verbungot. Számukra ezzel a 

tánccal fejeződött be a mulatság. 

Ma már a "városból" jár ki a regfogadott táncze-

nekar. Legtöbbször 3 tagból all: szaxofon-, tangóhar«ori-

ka-, és nagybőgőből. 3 tafru helybeli modern tánczenekar 

is müködik: klarinét, tangáharmonika és nagybőgő. 

isiklós Károly /Töpe Káraj/ és öccse Miklós József 

a ma még müködő vonós- és fuvószenekar vezetője. Midnketten 

otthon, édesapjuktúl tanulták a 7.4zsikálás mesterségét. A 

kótát nem ismerik, zenei érzékük azonban kiváló. A modern 

táncok kiséretét mégsem tudták nie .tanulni. Ez tőlük távol 

álló terület, amelyet nem becsülnek sokra. 

1961. márciusába Tápén tartották a Sárvári Szem-

le táncbemutatóját. Egószen véletlenül arra vetődött e gy  

müncheni német mérnök, - aki a MAV. igazgatóságon szerelt 

egy autómata gépei; -s tomAcsa. Me : néz t;e a tápaiak táncát 

s megkérdezte, hogy ezek hivatásos táncosok-e? Amikor 

megtudta, hogy a falu fiai, leányai, e gye tlen szót mondott, 

de azt többször megismételte: csodálatos" /Wun.derbar/. 



Babás játék. I.sz.melléklet. 

Gyermektáncok I. Tankönyvkiad5 Budapest 1959. 



Babás játék 

A játék 12 lány készére készült, de kevesebb, vagy 

több párosszámu gyermek is járhatja. A játék babaaltatáosal 

kezdődik. Mivel a babák még nem álmosak, szab ad nekik egyiki-

csit némi, hogyan játszanak a gyerekek? A játékok 

csip-csékával kezdődik, ezt követően a Gyere Kati táncba, 

majd az Ajt ", ablak nyitva e. alakitó játékkal folytatódik. 

Ezután az Ádámnak volt két fia kezdetű játék következik, u-

tána a Kukkós játékkal sz "rakoznak. Vcgül a Bujás játok és 

a vidám fellesető Cicás fejezi be a játékok sorát. 

Közben a babák elálmosodnak, a lányok a k..rjukba 

viszik őket s ringatva, halkan csititgatva altatják a kivo-

nulnak a szinpadról. 

A játék motivurnai: 1. rin, - , 2. szökdelés, 3. gug-

golás, 4. sétálós. 

1. Ringó  /pianó, andante!: Kis terpeszben állunk. 

Áthelyezz'zk a testsulyt a jobb lábra, a bal láb 

talpon érinti oldalt a földet J +áthelyezzük a 

testsiilyt a bal lábra, a jobb láb oldalt talpon 

rinti a földet ! 	. Ritmusa: 

2. zökdelV.'s /mezzopianó, allegretto!: J8bb lábbal 

el :;re l ípünk . + jobb lábal féltaloon előre 

szökkeniink, 'i al itt a bal lábat a jobb boka el- 



lé emeljük . 	+ a 1.; nést a szökdeléssel bal láb- 

bal megismételjük 	! ! . Ritmusa: 	! 	.l 1  

3. Guggolós /mezzopianó, allegretto/: Két kislány  

egymással szemben 11. előre nyujtott kézzel ke-

zet fognak. Az egyik kislá ny leguggol. A guggoló  

kislány szökkenéssel i -értékekben előre halad  

/a guggolást megta it j a/, mig a pdr j a ogyszc rs  

hátráló lépésekkel /egy lépés . / iszza ,  viszi  

magával guggoló párját.  

4. 	bét:_1ős /piano, moderato/: Jobb lábbal előre  ló- 

pinnk ! + bal lábbal előre lépünk ! + a jobb  

lábat a bal mellé zárva, mindkét térdet meghaj-

lit juk J~  + térdünket nyu jt juk h  + térdisinket  

meghajlítjuk + térdifinket nyujtjuk  !l  

Ritmusa: 1  1 i  

A játék menete  

Babás játék "A" dallam. "Babaaltató" s Aludj édes.  

A kislányok az I.t. szrint félkörben állnak. Dudol-

ják a dalt, de még a függöny mögött. A dal végére l;sam fel-

gördül a függöny, Most már hangosabban éneklik a dalt. Kis- 

t  .  rpeszben állnak, a babát két kezükben maguk előtt tartják,  

neki éneklik a dalt. 



Babás játék "B"  dallam "Feljött már" 

A dallam }cárom versszaka al!:1tt a kisl 5.r1yok az 1. 

motivumot /ringó/ járják. A dal P refrénig mindig csak fel-

váltva egy-egy gyerek énekli, a többiek közben csak dudolj .k 

a dalla ' ot. A refrént mind együtt éneklik /"Aludj, aludj.."/. 

Ének közben meg-met.7eimogatják, ringatják a babájukat. 

Ének végeztével felkiáltanak: "ugy _látom, cég 

nem álmosak a babák!" A. kislályok egyik fele kérdi: "M1  g el-

álmosodnak, addig játszunk, jó?" "Jó!"- feleli a másik fele. 

Az egyik kislány kiszalad a közéhre és mondja: "Vigyük oda 

hátra, hogy ők is játszanak!" "Jó vií'yi!k"-mondják mind, ezzel 

háltra szal_:adnak, és a kulisszák mellé teszik a t)€3hákat, hogy 

ne zavarják őket a játékban. Ezután felállnak a II.t. szerint. 

Csip-csip-csóka"  

A hátal állósor kislá.~nyai előre e. el ik jobb ke-

züket, a velük szemben_ ál i ó jobb kezével megcsi^i az ő jobb 

kézfejüket, erre ráteszik a háttal állók bal kezű '-et pá.• juk 

jobb kézfejére, megcsip .k, párjuk padig bal kezével megcsi2 i 

az ő bal kezüket. A játék közben a csipegetés állandóam ugy 

folytatódik, hogy mindig a legalsó kéz kerül fölülre, s Teg-

csipi a kézfejet. Közben hangosan jó ritmusban mondogatják: 

"Csip, csip, csiböricske, 

ág, mág, magéricska, 

Fekete kutya, ne tüdő, 

Vékony vászon lepedő. 



Az urak raounse..  

Lakodalom kvlesa.  

Elszállott a eséka,  

Elszállott a eséka!"  

Az "elszállott a os6ká" -ra az 1.sor és a 2 .sor a  

2. motivumma1 /sztikdnlés/ a III. t. szerint helyet oseré1.41  

szökdelés közben karj.ikk:sl utá.nozz4k a malár röpülésének moz-

gását. A IV. t. szerint érkeznek.  

Ezután nér,e:?75zer előlről el játszák a játékot. A  

helyoserével_ a sorok 7n;3 -int, riza.ker,;.lnek el".>bbi, heiyti1rA.  

d a1 _ aan  I .  

"lurP.  Kata  ±_i1C~c~•  . . ." 

A gyerekek párosan kezet fognak. A hittal illó  

sps /"2" ^,-)r/ kislányai lefrigf olna'7.  

1-4. :ite.^: .A h ítsó sor 27(4rekei c=netlik az első  

két iite~.iet, r3 felel 	sor /"2 "/ a h4r - r cuiik-negyedik  

Ute-T-: rvel.  

-8 •  ütem: Az V. t. szerint haladnak a  3. moti-

vum-nal /gug7olásis  

"C" dal. i a.m II.  

Megismétlik az előző játékot, de szerepeserével,  

a ezzel visszaérnek előző 'Helyükre.  

3<abás ') ték "D" dallam I.  
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"Ajtó, ablak, nyitva..."  

A gyerekek a VI.t. szerint kezet fogva kört huz-

nak és kaput tartva, a VII. t. szerint érkeznek. Egy kislány 

a körön kiviit áll.  

1-4. ütem: A gyerekek éneklik e dalt, közben a 

kívül álló kislány a "Bözsi néni"-sétálva kerüli a kört. 

ütem:  "Bözsi néni" beleselkedik a kapun.  

6. ütem: A "koppantok" szóra dobbantva beugrik  

a kör közepére. Közben olyan mozdulatot tesz, mintha a fá-

ről almát akarna szedni. 

7_8• ütem: Mikor "Bözsi néni" meghallja a nevét,  

szégyenke -ve elkezd a körön belül köreit járni /az almaszedést  

abbahagy ja/.  

9-10. ütem: A körb'm állók esi pőre teszik a kezü-

ket, és usy én ekel riek tovább.  

11-14. ütem: Mindnyájan kezükkel fenye7etik "Bö- 

z i éhit". 

15-16. ütem: Mindnyájan agyat tapsolnak, és jobb-

ra négy kis ténssel kis k;rt irnak le, közben "Bözsi néni"  

beáll a körbe.  

"D" dallam II.  

Q jb ~~l eljátszók a ,játékot, most egy másik kislány  

lesi a "Bözsi _géni". 



Babás játék "E" dallam. I.  

"dámnak volt kát pia..." 

Aki az elő'5b a Lzizsi nénit alakitotta, választ  

maga mellé egy pert és beáll a középre, közben a tibbiek a  

kör ' ől félkört al-jkit.ar_ak és a VI1I.t. szerint érkeznek. Mind-

nyájan énekelnek. .amikor az énekben odaérnek, hvgy "lábaival  

dcm, difim, dcim," a két kö.répen Alló 	ritmusban jobb- 

6 :l-jobb lábbal dobogva helyben lép. A kezeivel "csatt, csatt,  

csatt" szövegre a  két kislány 	rit.rusba.n hármat tapsol,  

az ujjaikkal zum, zum, zuE" szövegnél 	karjukat magasba  

emelve 	ritmusban hár u t pattogtatnak a kezükkel.  

A "Vadkécsa fürdik"-re j nbb mcnrAirán yba fordulva  

kört sárnak, s egyszerű járó lépésekkel körbe járnak IX.t.  

szerint, mig a két belső szintén  kézfog  sal a  k: r n belül 

ellentétes irányban jár. Az  utolsó két.terare másik pár áll  

a középre s közben a  kört félkörré nyitják, Akit a  'TIII.t.- 
w n. 1. 

"E" ri lam II,  

Ujb '1 el i g ts zák a játékot, de most gyorsabb ten-

p~ ban éneklik a dalt és a dobogást, a tapsot és pattintást  

mindnyájan esírZlják. A körbeniá.rás helyett mcst a 2. -noti-

.•um-1,1 /szökdelés/ haladnat. A végén a két belső kislány nem  

µ1l he  a körbe.  



Babás játék "F" dallam I. 

"Yeltam én...." 

"Kukkér ját.',k" 

Ai el3z " játkban szereplő két kislány közül az 

egyik kendővel beköti a másik szerét, majd beáll a körbe. A 

bekötött ezEmü kislány a körben tapogat "zva járkál, közben 

a többiek énekelve, a 4. rnotivum:el /sF t_álos/ járnak körbe. 

A dal végére a bekötött szemü kislány valakit °ne7fog a kör-

ben játék 'cözUl. Azonnal mon.djat "Kukk!", majd a megfogott 

r feleli : ",sukk!". A kérdezőnek azonnal ki kell tat: 1nia,hogy 

ki volt az. Ha eltalwl. j a., akkor szerepet cserélnek; ha nem, 

tova bb marad a körben. A körb^r... € .1.i aszerint, hogy eltalál-

ta-e kit fogott reg a hunyé, azt mond áks "Az!", vagy azt, 

hogy "Nem!" 

"F" d li.1 fan 

Azonos az előző dallam-^al, de most a kör botra ha-

lad.. Ha a középső kitalálja, hogy- kit fogott meg, akkor. he- 

yat cserél azzal, a'_d.nok a nevét kitalálta, ha  nem akkor S 
r-arad tovébhra Is rom,  "Cica" a  következő játékban. 

Babás átélt "a" dallam I. 

"111111 -322110—.. 

/Tujós játék, és cicás játék/ 

A gyerekek a X.t. L, zerint átbujnak azon  a kapun, 

amit a kést hátul '1.16 leány tart, az étbujás után kört zár-

nak És leguggolnak. A kör bujása közben a "cicá"-nak be- 



köti?- a szerét.  

"Cicás játék"  

A guggolók kérdezik: - Cice, mise ginit fogtál?  

::gerct !  

Gugüolók: Hová tötted?  

Cica 	• Yap pó'cára!  

Guggolók: Ki ötte miig?  

Cica....: lap macskája!  

Gubgolók: Cice-mice, mit ksressz? /Xö^bon a cica 

ugy tesz, 	keresne valamit./  

Cica 	• Egorot! 

Gu€ tolók: Fogj ride én ö.r., «a ?ehet. itt áru' j ják  

a ozi'vát, ropogtatják a nacját./Eköz- 

ben a cica, a kör fel' indul tapogatóz- 

va és megfogja az egyik gy^ rek nyakát,!  

GuGcolóó: Cico-mice mit f o; t á1 .?  

Cica 	•  .E oret!  

úat, -oi óks A.  a nove?  

Erre a cica 	:.on i j a :;inr.ak a leánynak a nevét, a- 

kit metfogot t. Ha  kitalál ja -- szorep  .:t cserélnek, ha nem,  ő 

marad a cica. 

"v" dal M arli II.  

~,;e€is:nétlih az el3b6i két játékot.  

A játék után az egyik  leány azt mondja: " .Iont al-

tassuk el a babákat, I1ert dL csak!" A többi fe' . eli: "Jó, al-

tassuk". dini hátrari.eg' és a bábákat a karjára veszi.  
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B ab ás játék "H" dallam I.  

"Tente baba tente...." 

A dalt énekelve és a babákat maguk előtt tartva 

/nekik ,:'neklik a dalt/, lassan előre jönnek és az I.t. sze-

rint félkörbe állnak fel. Az első v rsszak eléneklése után 

mindnyájan mondják: 

"Csicsija, babája, nincs itthin apója, 

Oda van vásárba, i44rton v'aárjába." 

Egy kislány mondja: "Ciberébi rabiba, r.'r nem al-

szik a baba?" :gy másik ráfelel: "Hajiba, csisziba, alszik a 

kisfiam bubuja!" 

Mind mondják: "Dubidábi háti, rakoncai páti!" /Ez-

zel bal kezükbe fogják a babát, a jobbal pedig a következő 

szövegre fenyeget ik a babákat/: 

"Té kisgyerök, té kislány, 

mond mög néköm igazán, 

melyik ujjam bökte? /A bökte szóra egyik ujjuk-

kal megbökik a baba hátát/. Ezután karjukra fektetik a babát 

ás k ivetkez ' k az altat.  

"H" dallam II.  

"Altató". 

A XI. t. szerint egy leány kiválik a félkörből ás 

lassan s "t l •atva énekli a dal első versszakát. A dal végére 

a falkör jobb széléhez kell érnie. A többiek is halkan dudol- 
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Babás ját "k "H" dallam I.  

"Tente baba  tente...."  

A dalt énekelve ős a beríkat mai°uk előtt tartva  

/nekik neklik a dalt/, lassan olbe jönnek és az I.t.  ze-

rint fölkörbe "1lnak fel. Az első v r:.:szak elénekló:ie után  

mindnyájan rnondjáks  

"Csicsija, babája, nincs itthin apója,  

Oda van vásArba, Msrton v'.:árjába."  

Egy kislány mondjat "Ciber ,  bi rub :.ba, ~ " r nem al-

szik a baba?" gy másik ráfelelt "Hajiba, csíaziba, alszik a  

ki. ~ fiam bubuja!"  

:'1ind mondjákt 'D bidábi háti, rakoncai pátit" /Ez-

zel bal. :ez<ikbe fogják a babát, a jobbal pedig a következő  

szövegre fenye et ik a babákat/s  

"Té kisgyerök, tő kisl ny,  

mond mög néköm igazán,  

melyik ujjam bökte? /A bökte. szóra egyik ujjuk-

kal megbökik a baba hátit/. Ezután karjukra fektetik a babát  

ős kvetkez•k az altatl.  

"H' dallam II.  

'kltat6'.  

A XI. t. szerint egy leány kiválik a f,.'lkörb51 ős  

lassan s t 11 -atva énekli a dal első versszakát. A dal végére  

a félkör jobb szél `beat kell érnie. A többiek is 'ialkaaa dudol- 
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ják a dalt, és közben a 1 motivumot /ringó/ járják. Közben 

meg-megsimogatják a babákat. 

"H" dallam III.  

A dal második versszakát dudolva, a XII. t. sze-

rint lassan sétálva és a babákat ringatva vonulnak el. Az é-

neklés fokozatosan 'ralkul. A. dallam közepétől szép lassan 

legördül a függöny. 	. 
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IT.sz. mellcklet. 

T i z, e r c b c n 	 

?' r;ik :; :3v: sef s szeálli t'ise. 



"Tizp ,rcben!" 

Mint ahogy a t Inc neve is mutatja, a gyermekek 

az 'araközi szönetet vidám játékkal töltik. A tizpero végét 

jelző csengetésre és a sorakozó felsz:litáza éppoly vidáman 

szaladnak a koraoly mrsnka megkezdésére, illetve folytatására. 

Az elsC egy kifordulós játék. P@ro.:an hátul ke-

resztezett kézfogással haladnak körbe, majd kifelé fordulva 

/a kézfogás marad/  irányt váltanak.. 

A második játékkal körben haladva hol tárjitják, 

hol sz`.ikitik a kicirt. A harmadik játék fogsdi, a::elyi.ek vé-

cén a kis "egér" végin is a "fugák" martalóka lesz. 

A  következő egy felelgetős játék, amelyben "Pis-

ta" azt a ieányt választja párjának, aki nevetés nélktil hár-

mat tud fordulni. Az ötödik s egyben utolsó játék ismét ki-

fordulés, arelybon hol szemben, hol a körnek háttal tócolnak. 

Az egész játékot egy rövid kis tárioos rész zárja. 

A tánc végén megszólal a "tízperc" végét jelző csengő, a  er-

re mindannyian kifutnak a szinpadr "1. 

A tánc motivu nai : 

1. Szökdelős Jobb lábbal előre lécünk  P  + jobb 

lábbal apr>t előre ugrunk, mialatt a bal lábat kis térdhaj-

litá sal a jobb lib  mellé emeljük  .h  Ismétlés ellenkező 

lábbal. Ritmusa:  .77 

Megjegyzés: Könny-dén tovahaladva, játékosan jár- 

juk a m tivIl  ot. 
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2. Aidázó: Jobb lábbal kis térdhajlitással a bal 

1'`b elé 1,"piink. ! + bal lábbal oldalt lépünk 

Ritmusa: ! ! 

Meg j e.a r é3: Kis szintkülönbséggel járjuk a moti-

vu ot. :ind ét lábol, talpra lépuxik. 

3. Eines Job lábbal pr. t oldalt lépünk /bal  

lábcenk talpra oldalt ;n:zr• J/ J  + jobb térIü 1c3t kissé meg-

hajlitj - ik J 	Ismétlés ollenkezó l .bb 1. Ritmus: 

Megjegyzés: Egész fino,i kis ingással járjuk a  

mc tivuraot .  

4. Egylépéses :rsl.adó csárdás: Jo ~b lábbal oldalt  

lépünk ! + bal lábbal a jobb láb mellé 	 Ismétlés  

azonos lábbal. Ititmusas  .i 

Megjegyzés: Áll::anúóan jobbra haladó csárdás lépés.  

5. Dobogés cifralépő: a./ Jobb lábbal dobbantva  

oldalt 1 "p ink 	+ bal lábbal dobbantva a jobb láb mellé lé- 

pilnk + jobb lábbal, ki > térdhajlitás:>al dobbantva oldalt  

légiink J + előlről ellenkező lábbal megismételjük J 	+  

b./ bal térdünket kiryujtjuk, mialatt a jobb lábbal a bal  

mellé dobbantunk ! + ebben a helyzetben  maradunk  X  

Ritmusa: J J ! I ! . !  !  .~ 

iiiegjegyzéo: Az '1./ rész többszöri ismétlőse után  

a b./ résszel tárjuk a motivumot. 

6. Dobbantó  lengető: Jobb lábbal, kis térdhajli-

Vssal dobbantva helyben lépünk, mialatt a bal als láb- 



- 3 -  

szárt a föld felé hátra lenditjük 	+ jobb lábbal helyben  

ugrunk, mialatt a. ballábat a föld fölé előre lenditjük  

Ismétlés ellenkező lábbal. Ritmusa:  

vieRiepyz ~ s: A dobbantás el6g erőteljes, a  l:blen- 

dit a könnyed. 

7. Sarkós dobok : A bal lábon állunk. A jobb lá-

bat sarkot: előre tesszta J + jobb lábbal a bal láb mellé  

lopunk . + bal lábbal dobbantva a jobb láb mellé lépünk  

+ jobb lábbal dobbantva a bal láb mellé lépünk 	+ bal láb- 

bal kis térdhajlitá . sel dobbantva a jobb láb mellé lépünk •  

Ritmusa: ! J I  

.eg j egyz és : A motivum alatt .1 . ! ! 	ritmusban  

tapsolunk.  

6. Lengets: csal lábbal féltalpon helyben ugrunk,  

mialatt a jobb lábat  a föld fölé előre lenditjük . + jobb  

lábbal kis tj 'dhajlitással a bal láb mellé ugrunk, mialatt  

a bal lábat kis térdhajlitással a jobb láb mellé emeljük  

Ismétlős ellenkező lábbal. Ritmusa: :  . 

Megjegyzést Könnyed, laza motivum.  

9. Sarkos váltva: Bal lábbal féltalpon helyben  

ugrunk, mialatt a jobb lábat sarkon előre tesszük . +páros  

lábban féltalpon helyben ugrunk 	Ismétlés ellenkező láb- 

bal. Ritmusa:  .~ 

Megjegyzés: Aprú %'rások al, könnyedén járjuk..  



10. Sark .s:  Bal  lAbbal féltalpon helyben ugrunk  

mi  alatt a jobb lábat sarkon előre tesszUk 	+ még egyszer  

ugyanugar ugrunk  É  IsmÉtlás ellenkező lábbal. Ritmusa:  . . 

2,:eg j egyz és: A jobb láb sarkával könnyedén a föld- 

re  koppantunk.  

11. !orgó:  P áros-lábbal féltalpon kissé előre,  

illetve hátra t ;emu:-. ! + jobu .  lr JJal kis té .dhajlitással  

dobbantva helyben ugrunk, mialatt a bz:.;i ais :lábszárat a viz-

szint esig hátra 1e:zd t jiik 	21i musa:  1  :~ 

»Ie ; j egyz e; s: 24ros ai járjuk, egymás mellett állva  

elől ker('3ztezett házfogással jobbra  

forogva.  

tánc menete:  

A táncot 6 pár  j. rja, de járhatják caak lányok is.  

Tíz p''rcb cin  "A" daliam  

1-2. ütem:  Egy  táncos az T.1;. szerint az 1. moti-

vummal bet rieol . a szinre, mint aki elsőnek érkezett. Táncra  

^i aL c :1o7cli a dallam szöveg:. A IX.  t.  szerint középre ér-

kezik.  

). Utem: A II. t. szerint helyben járva az 1. mo-

tivrmot mirdkét irányba kezével intve - hivja a többi tán-

cost is befelé.  

4. Utem:  A táncos most 	.' . ritmusban tapsolva  

ílivja a többieset.  

5-6.  Utem: A többi táncos nagy  lármával, zsivaj- 
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jal, énekelve a II. t. szerint berohan a Színre, s a III.t. 

szerint a színpadot megtöltve az 1. motiv i Ia1 szaladnak, 

kergetőznek. 

II. "A"  dallam 

Az egész dallapi alatt folyik a kergetőzés, sza-

ladgálás, de la..::nként mindtiki me ;k.:fesi a  párját,  s a dal-

lam végén a IV. t. szerint párosan körbe állnak fel, °reneti-

rányba fordulva. A párok hátul keresztezett kézfogással áll-

nak. 

III. "A"  dallam:  

A IV. T. szerint párosan az 1. motivumnal halad-

nak körbe. A dallam végén a párok 1/2 kifelé fordulva, /a 

fiu balra, a leány jobbra fordul/ haladási irányt változ-

tatnak a'élkül, hogy a hátul keresztezett kézfogást elenged-

nék. Az V. t. szerint érkeznek. 

IV. "A" dallam  . 

Az 't'.t. szerint 	a:. 1. ulotivtunma7_ az  ellenke- 

ző irányba  haladnak tov{lbb. A dallam végére középre fordulva 

a VI. t. szerint hátul ksrcsztezett kézfogással kört  alaki-

t :i.nat; . 

Tizn -TChen "3" dallam I. 

•  1-4. iite^it Körben a VI.t. szerint a 2. motivum al 

balra  haladnak. 



1-6. üteme A 2. motivumot folytatják, de a há-

tul keresztezett kézfogást elengedik, s a kört fokozatosan 

egyszerű kézfogásig tágitják.  

Folytatják a 2. mctivumot, de  most fo-

kozatosan szökitlk a kört, {sorét hAtul keros7te ,4ett kézfogá-

3ig. A  d ' l lr1 s7 övepét végi s  éneklik. 

II. "B" dallam 

Azonos az I. "13" dalamn:al. 

Tiz:eroben I. "C" dallam  

Uj játék indul. A ?II. t. szerint, egy leány be- 

egy a kör közepére - ez lesz a fogó. A körben állók pedig 

elengedve a nátul keresztezett kézfogást, egyszerit kézfogás-

sal zárják a kört. 

1-3. ütem: A kis "egér" a kör közepén, a dallam- 

oz igazodva, s az "egeret" utánozva szaladgál. A körben ál-

1 k a  3. mot ivum ot j r j <tk, a dallam szövegét éneklik. 

4-6. ütem: A körben állék megjátszva a dr;llam szö-

vegét, kezüket előre nyujtják, mintha abban volna az enniva- 

1 ::. 

7-10, ütem: A körben álló táncosok most l41bujjhe-

gyen wegindulnak a kör közepe felé szükitve a kürt, a kis 

"egér" körött. 

11-13. _ütem: A körben állók most kifordulva ujjal 

a fogóra mutatnak, s közben a VIII. t. szerint hármas körö-

ket alkotva szabaddá teszik a kis "egeret". 



Ii. "C" dallam  

1-13. ütem: A hármas körök a 4. motivumot járják. 

A kis "egér" a VIII.t. szerint szalad a "fog(; pár" elől, aki 

üldözi. /A fog y-nak kezaket elengedniök nem sza .i :ú. Ily kell 

üldözni az egeret/. A "fog:} párnak" n3.r_i siker'.il elfogni az 

"egeret", s igy akár-na: körök a dallam v6g6n ujra egyesülve 

a IX.t. szerint körulfogjak az egeret. 

III. "c"da.17.am ..__._..._.._._.__. __..___ .._  
l-3,2JI_ütem: A körben All6k az 5/a. motiv117:ot jir- 

j?jt hatazor, s a dallam vé.gf5n as 5/b. motivtim7ial zárlák. Az 

"egér" a k3rben sza.lad.gá_.1, a" foe  pár" sikertelenül igyek- 

szik a körbe bekPriilni. 

IV. "C" dallam  

1-6.Utom: A körben állÚk kezüket magasan oldalra 

eelve tenyerüket összeteszik 4s a 6. motívumot ját• jRk. 

7-13. ütere: A 6. rnotivunot folytatva szüklti.k a 

kört ás ismét h,: ruias köröket alkotnak a  az "egeret" igy is-

mét szabaddá teszik. Sz alatt a "fogú pár" igyekszik az "e-

geret" elosipni, ami a dallam vég,;re síx .rül, ugy, hogy ö3z-

szefogott kezét ráhuzza as "egérre", s ezzel jelzi, hc,gy 

fogta. 

,3. citera: A hármas körök most  isiiét egy k:ürré 

egyesülve, hátul keresztezett kézfogá:3sal a 2. motivur ot 

járják, körbe fogva a megfogott "eger:t" es "fogú párt". 



V.-VIII. "C" dallam  

Azonos az I-IV. "C* dali a : , -r 1, azzal a kiilönbség-

gel, hogy az olyik Pcgú leány az  "egér", benr marad a körben, 

L:ig a volt "eE4r" lesz a fogd párja, t, vele kimegy a körön  

kivid s kezdődik elölről játék.  

Csört3~ a  bors ~ s ..._.~.~..-...,. 	 ...  

By flu  bekiáltja  O. játék nevét, '~:ire a+indarinyian  

ul,rrí?.va, tapcolva, s kia.bál.vas "cr=örög a. borsó, csörög a  

bab ", a X.t. szerint egy sort ala'ritanaY:. A_ or  meF-al akulá-  

Ea  után a  l_, okialtG fiu a X.t. szerint  1Lör{.il szaladja a sort.  

A orban 	c::c.'cor tovl^b mondva a 4zcveplt a  7. motivumot  

járjik. A  sza..la.dé i'i•~ a XI. t. szerint visszaér a MolyórP  

rit^usbau Mxw•at dobbantva csendre inti a sorban  

6116kat, mire asorbél e^7 leányka el re lép: RI.t. szerint.  

A  i'iu és a leány  'rc z ^t  ; a 17.ötTetkez8 párbeszéd  ala- 
kul ki:  

F u....... : A`~- yon'.:;ten a'?i Méni! /Kezet fognak/  

Mari néni : J6 na! ot Pista!  

7iu... 	 : Van-e , fiának szén lánya?  

Mari néni : Van ám a pirosalmáben!  

Piu 	 : uivja csak elő!  

Mari néni : Hé! Kati  lányom, gyere már no! -A XI.t.  

zerint egy leán„T előre jön, s ,:regálla  

közöttilk csípőre tett kézzel. 



Kati 	• Itt vagyok! 

Fiu 	• .:it ettél ma? 

Kati 	 s Aludt e j et ! 

Fiu 	 s : sít ittá' rá? 

Kati 	 : Hidegvizet. 

Fiu 	 s Mi van a szádban? 

Kati 	 s A fogam. 

Fiu 	 s Köpd ki! 

Kati 	 s Nem köpöm! 

Fiu 	• Nézz az égre! 

Kati 	• Fölnéz az égre s utána mondjasJaj, de szép. 

Fiu 	• Nézz a fődre! 

Kati 	 s Jaj, de esunya! 

Fiu 	 s Fordu'j hármat, de né nevess! 

Kati 	 : /Elke•zd forogni, de a fiu nevetteti, s igy 

előbb kuncog, majd elneveti magát, s kisagy 

leguggolva egyet tapsol és elszalad/. 

Fiu 	• Ez nem kő' ! 

Ezt a fe l elgetős részt mégegyszer mepismétlik,a a 

következő leány már nem neveti el magát, amire a 

Fiu 	• No! Emmán jó lösz! /:.st 3 fordul egyet a 

leánnyal/. 

Tizpercben I. "D" dallam  

1-3. ütem:  A sorban állék elől keresztezett kéz-

fogással kezet fognak, -rajd a 2. motivum ,al balra haladva a 
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_ II.t. szerint kört alakitanak, s ugy forognak tovább. A töb-

biek is osatla ' oznak hozzájuk. Éneklik a dallam első vers-

szakát. 

4-5. üteme A kézfogást elengedik, s 1/2-et jobbra 

fordulva a kör középpontjúban háttal érkeznek. Kézfogással 

folytatják a  2. motivumot, továbbra is balra haladva a XIII. 

t. szerint. 

6. ütem:  Most 1/2-et balra visszafordulva a XIV.t. 

uzerint ismét elől keresztezett kézfogással járják tovább a 

2. motivumot. 

II.-III. "D" dallam  

Azonos az I. "D" dallam ^al, a dallam 2. és 3. vers-

szakát éneklik. 

IV. "D" dallam  

1-2. ütem:  Mindannyian k:rben a 8. motivumot járják 

háromszor 	ritmusban vált tt lábbal dobbantanak. 

1-6. ütem: Azonos az 1-2. ütem 'el. 

V. "D" dallam  

1-2. ütem: Mindannyian a 9. motivumot járják négy- 

szer. 

3-4. ütem: Mindannyian a 10. motivumot járják. 

5-6. ütem: Tovább folytatva a 10. motivumot ismét 

párokra szakadnak, s a XV. t. sz ,:rint elől keresztezett kéz-

fogással állnak fel. 



VI. "D" dallam  

1-6. ütem:  A párok a XV. t. szerint a 11. motivum-

mai jobora forognak egymás körött. A dallam végén megszólal 

a tizprc végét jelző csengő, s a "sorakozó" felhivás - mi-

re abbahagyva a táncot , szétszaladnak sorakozni. 

• - . 	• IND 

A felszabadulás után virágzásnak indult néptánc-

mozgalomban résztve . ő pedagógusok egy része hamarosan felis-

merte, hogy a gyermekek mUivészeti nevelésében a táncra neve-

lés néptáncmozgalmunk továbbfejlődésének elengedhetet'en al-

kot" része. Tápén felismerték, hogy a gyermek nem kicsiny 

felnőtt, hanem olyan növekvőben lévő egyén, aki a felnöttek 

teljesitményéhez fokozatosan érkezik el - ezért a gyermek  

játék került a gyermek - tánccsoport munkájának középpontjá-

ba. Játékból fokozatosan alakul ki a tánc. A t.ípal gyermek- 

tánccsoport fennállásának 12. évét ünnepeli s ugyanakkor or-

szágosan is a Népművelési Intézet irányitásával - a gyerme-

kol: táncra nevelésének az igénye országossá szélesedett. 
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TV/a. sz  mell ~klet. 

P.arudöb'3g"s .  

Török József  Ci4 sze:ílli t ~sa. 



T A daruddbö'öa.  

Tuba jdonkénnen két ló sből álló tAnc. ;z első 

lépés széles sarok lépéseivel a darumadár járását, táncát, 

/döbögését/ utánozza. A lépés forduló ugrása hangsulyos, de 

könnyed. A második lépés, a forgás igen  heves  és gyors.  A  ? e-

e nyele a láb hátralenditásável cióg fokozzák is a seüességet. 

it  tánc lépéseis 

1. Daruddbdggas J,bb lábbal sarkon, nyu jtott térd- 

del előre 1'pank 	J+ bal lábbal, hajlított térddel dobbant- 

va a jobb zell.é lépünk 	J + egy negyedet b:11 ra fordulva  elő- 

re ugrunk a jobb lábbal, mialatt a bal láb :t térd magaságig, 

előre n ző térddel a jobb mellé felkapjuk J+ jobb lábon 

helyben felugrunk 	Ismétlés ellenkező lábbal, ellenkező 

oldalra fordulással. Ritmusa!  J J .1 J 

:-3egjegylős$ Leányok éj legények párosan szemben 

álinak egymással és előre nyujtott karral kezetfognak. I.t. 

szerint. A lé^és inditásánál a leányok 1/8-ot balra, a legé-

nyek 1/8-ot jobbra fordulnak II.t. szerint. A legcnyok bal-

lábbal, a leányok jobb lábbal kezdik a lépést. A legény bal 

karját és a leány jobb karját csipó ma s..ágbél lenditi ki 

rézsut oldalt és fel, a másik7.arjukat kissé előre emelik.  I-

g^n ta°oltan, darabosan és határozottan lépnek ős fordulnak 

és a függőlegez irányt hang:ulyózzák. A felső test egészen e-

gyenes, a lábak keményes mozognak. A fordulat után a III. t. 

szerint érkeznek meg és folytatják a léréat /a  leány bal láb-

bal, a legény job lábbal/. 



2. Ridázó-forgó /leányok lépése/: Ballábbal, fél-

talpon kissé oldalt 1: flünk 4+ jobb lábbal, hajlitott térd-

del közvetlenül a bal elzé keresztbe lépünk 	J A lépés 

többszöri ismétlésével jobbra forgunk. Ritmusa: . 

3. Ridázó-forg,. /legények lépése/: Bal lábbal fél-

talpon ki- 04 é oi dalt ló'Iink 	J + jobb lábbal, 1ajlitott térd- 

del a bal elé keresztbe lé link, mialatt a bal alsólábszárat 

hirtelen lendülettel térdből hátracsapjuk 	a lévés 

többszöri ismétlésével jobbra forgunk. Ritmusa: J 

Megjegyzés: A ridázó-forgé.snál a párok sze'iben áll-

nak egy'r.ással. legény jobb kézzel fogja a leány derekát, 

bal-ké ; ; el a leány felkarját fogja. A leány balkézzel a legény 

felkarját fogja, jobb kézzela legény vállát. Két ridázó lé-

péssel egy egészet 	tehát a forgás igen heves. A 

lépések itt simábbak, mint az I. lépésnél. A legények hátra-

esapodó lába erőteljes lendületet visz a forgásba. 

A táno menete: 	I. Dallam.  

1-4. ütem:  A párok az I. t. szerint felállva 

ják az 1. lépést. 

.271_111p_m: A második lépést járják. 

8-9.üte . 're: Ismét ' az 1. lépést járják. 

II. Dallam. 

1-9 intem: A 2. lépéssel sebesen forognak jobbra. 

A 9. ütemre ujb'l az I.t. szerit érkeznek s kezdődhet a 

tánc előlről. 
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IT/b. sz. melléklet. 

Darudöbögős. 

:hlnár 	koreográfiája. 



Tápai darudöb ögö s  ü. 
liolnár István feldolgozása 

A tápai táncokra, igy a darudöbögösre is az eleven, 

nagy lendületit, humoros előadásmód jell.e7ző. A táncben benme 

van a tápai fiatalság egcsz vidám, erős, boldog élete. A leá-

nyok papucsa j6kedvüen csattog, amikor táncosan lépkednek, a 

legények nagyot csapnak tenyerükbe, amikor vidám kedvük kere-

kedik. A leányok sok szoknyája lendületesen libben együtt •for-

gásaikkal, karjuk vidám, lengető mozdulatai is a jókedvet és 

derűt tükrözik. Hatirozott kiállásukkal szinte vezető szere-

pet visznek a táncban. 

A közölt táncot a koreográfus a tápai "darudöbögős"-

ből és a "körösztöző"-ből állitotta össze. Mindkét táncot ma 

is járják Tápén. Az eredeti táncokra jellem^ző, hogy hiven 

tükrözi a kísérő zene hangulatát és pontosan rajzolja meg a 

dal szerkezetét. 

A közölt koreogr zfia a leányok vidám, daloló bej4-

vetelével kezdődik. Bürü csopo ttban, mint egy szines mezei vi-

rágcsokor vonulnak be a leányok. Egyszerre csak kintről erőtel-

jes taps allat sz ik 6s megjelennek a  legények.  Ez vdratlanul 

érte a leányokat, csodálkozásukban összecsapják kezüket és 

pajkosan hátra futnak. A , egényic csopo rt j áb61 most kiválik 

et y játékos ked'.Ii legény, aki nagy kendőt lobogtatva biztos 

u rásokkal a lednyok cso port ja felé tart. A kiváncsi linykák 



lassan a feléjük közeledő legény felé fordulnak. A legény a 

kendőnél fogva -iuzza a leányokat a legények csoportja felé. 

;ost m "x együttes tánebe kezdenek a legényekkel, előbb egy-

más mellett, majd párosan táncolnak. Hangulatuk mind vidámabb 

és frUebb lesz; igy kezdődik el a körösztöző. A leányok paj-

kosan futkosnak a legények körül, akik biztos kézzel, lendü-

letesen vezetik a leányokat. Csak ugy repül a sok szoknya. 

Az egész szinpad e`even, szinte megkétszereződni látszik a 

t ínco6ok száma, annyira betöltik mozgásukkal a teret. Most 

hirtelen elválnak a lányok ás külön járják. A legények kemény 

csizma csap ikkal kisérik a leányok táncit. Ujabb rövid Dároa-

táne következik, majd hirtelenül és váratlanul végeszakad a 

táncnak és a táncosok a szélrózsa minden irányába villámgyor-

san kifutnak a szirnpadr."l. 

A táncot hat pár ad a elő, Az egyik legénynél nagy 

szints kendő v an , amit a ti.nc elején az évébe tIr. A táncot 

több, vagy kevesebb pár is előadhatja. 

A leányok lába szegedi papucs van. 

A tánc motivumai  

I. heánz-séta /mp/s A leányok felkarjukat rézsut e-

lől magasan  tartják, alkarjukat pedig a függ: leresben behaj-

litva; a tenyér előre néz, az ujjakat  lazán kissé be.ajlit• 

ják. Jobb lábbal sarokról talpra gördülve kis lépéssel előre-

lépünk és közben kevssé jobbra forgatjuk bal lábfejcinket és 

Isinőnket; mindkét alkarunkat párhuzamosan jobbra lengetjük 
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+ bal lábbal, sarokrél talpra gördülve, kis lépéssel e-

lre lépünk és közben kisé balra forgatjuk a jobb lábfejet 

és a csipőt; alkarunkat most párhuzamosan balra lengetjük: 

Ritmusa: 

Megjegyzés: 

A saroklépés nem élesen történik, inkább olyan, 

mint amikor e27 rendes járó-lépésnél előbb sarokra vissziik a 

testsulyt és ugar gördülünk á.t teljes talpra. Mind a lábfő, 

mind a esipő forgatása kismértékit. A kar lengetése igen jó-

kedvű, csak alkarból történik a mozgás, szintén nem nagy ki-

lengéssel. Az egész motivum hangulata igen vidám. 

2. Leány-séta helyben /mp/: Azonos az első motivum-

mai, az z ..1 a különbséggel, hogy a lépéseket helyben járjuk,  

neon haladunk velük. 

3. Legények bejövetele /f/: Kiindulásnál a legények 

arccal a köz8nspg felé állnak. Ütem előtt bal lábbal, hajlí-

tott t:"rddel helyben dobbantunk, mialatt a jobb lábat oldalt 

a föld felé nyujtjuk, fejUnket jobbra forgatjuk s elől tar-

tott karral egyet tapsolunk: . + a. /Jobb lábbal sc.:rokr ".1 

talpra görchilve széles lépéssel oldalt lépünk: 	+ bal láb- 

bal, kis lépéssel és hajlitot t térddel talpon oeuszaaz-, a a 

jobb mögé keresztbe lépünk. A két utóbbi lépés alatt lassan 

hát mögé visaeik kezünket; a kézfejek kb. a keresztcsont ma, 

gasságában támaszkodnak a háthoz 	+ bal lábon 1/8-ot for- 

dulunk jobbra . + jobb lábbal, széles lépéssel előre lépünk 



; + jobb lábbal, ha.jlitot ~ térddel talpon dobbantva és  

1/4eet jobbra fordulva előrecsusszanunk, mialatt a bal lá-

bunkat elől hajlitásb  ~1 hirtelen és erőte' j es mozdulattal a  

föld felé előre nyujtjuk és fejünket balra f'ordit juk 	+ b./  

As a. rész ismétlése bal lábbal kezdve, azzal a különbséggel,  

hogy az első lepéssel rézsut előre lépünk és a lépősek alatt  

nem fordulunk el 	! .I ! + c./ Jobb lábbal sarokról talpra  

gördülve széles lépéssel előre lépünk és fejcinket jobbra for ,  

ditjuk : + bal lábbal, hajlitott térddel, talpon csusszanva  

kis lépéssel a jobb mögé keresztbe lépünk : + jobb lábbal  

széles lépéssel előrelépünk ! + jobb lábon, iajlitott térd-

del dobbantva és 3/8-ot balra fordulva talpon helyben esusz-

szantunk egyet, mialatt a ballábat oldalt aa.jlitásból Hirte-

len, erőteljes mozdulattal oldalt a föld fölé nyujtjuk ős fe-

jünket előre forditjuk  

nitmusas 	I ri I  

.'ieg j egyz és s  

A bejövetelt inditó taps hirtelen éles, mintha meg  

akarnák ijeszteni a lányokat. A lépések kemvnyek, h.atirazot-

tak, igen vidámak ős jókedvnek. szélesen lépkednek, igen nagy  

teret irnak le. Itt a saroklépés igen határozottan, hangsuly-

lyal történik. A motivum b./ és c./ részei tulajdonképpen kis  

variációi az a./ résznek. Az egész bejövetel a lányoknak szól,  

felé j lik mennek a let. ónyek ős aha:: yan a haladás irányét vált-

ják, ugy változik kis mértékben az első sarlas lépé;;, amelyik  

elősz _r oldalra, másodszor Mézsut col, re, harmadszor előre  
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történik. A lépései közben fordulatok is ehhez a haladás-

hoz igazodnak.  

4. Sarkaslépés oldalt /f/s Bal lábbal, sarokcél  

talpra görditive széles lépéssel oldalt lépünk .4+ jobb  

lábbal, hajlitott térddel a bal lábhoz közel talpon csusszan-

va a bal mögé keresztbe lepünk 	+ bal lábbal kis lépéssel  

oldalt lépünk . + bal lábon, liajlitott térddel, dobba'.tva.  

belyben csusszanunk, mialatt a jobb lábat oldal hajlított - 

térdti lábemelésből hirtelen  erőteljes hangsullyal a föld fö-

lé oldalra nyujtjuk J . Ismétlés ellenkező lábbal. 

Ritmusa: J  J  J 

Megjegyzés:  

A lépés dinamikája és hangulata azonos a 3. moti- 

vuméval .  

5. Uj ró-oikra /mf/: Bal kezünk hátmö  jött van, jobb  

kezünkben elől Magasan kendőt fogunk. Jobb lábbal féltalpon 

rézsut előre ugrunk és közben a kendőt magunk előtt a magas-

ba keresztbe lenditjük  :`+  bal lábbal, kis lépéssel féltal-

pon a jobb mögé keresztbe lépünk  .,  + jobb lábbal hajlitott  

térddel rézsut előre lépünk, mialatt a bal lábat hajlitva bo-

kamasságig a jobb mellé e el jtik  .  . Isniétl:s ellenkező láb-

bal . 

Ritmusa:  ~•~ J 

keg j e cyz és s  

Az ugrások magasba-lendülők, hegyesek, felkapott  

lábbal történnek. A m':tivum ellenkező oldali is':ictl(snél a  

kendőt oldalra lenditjük.  



Ezzel a motivulv,, a1 halad a szólista legény a leányok fel:. 

A kendő lengetése incselkedő játék. 

6. Fonás /mf/:  Jobb lábbal féltalnon dobbantva, 

kis lépéssel a bal mögé keresztbe lépünk, mialatt a bal la-

bet kifele forgatott és hajlitot-t térddel közvctleniil a jobb 

boka elé emeljük 	. + jobb lábon, féltalpon, balra rézsut 

el re csusszanunk, mialatt a b.1 alsólábszárat a jobb láb- 

szár csel' ett, a jobb láb mögé ker:. sztbe visszük 	.I Ismét- 

lés ellenkező lábbal. 

Ritmusa: . . 

Megjezyzéss 

A fonás hangs,alyos része mindig a dobbantó há-

tul-koresztező lépés. Ez ad a motivumnak határozott, kemény, 

igen vidám hangul_ at ot . 

7.arudöbögös /mf/:  Jobb lábbal, széles lépés-

sel sarkon ebre lépünk . + bal lábbal, hajlitott térddel 

dobbantva a  jobb allé lépünk 	. + jobb lábbal, kis lépés- 

sel előre lé •.ünk, mialatt a bal lábat térdmagasságig a jobb 

mellé felhozzuk /a leányok csak boka-magaságig eelik a lá-

bukat/ . + 1/2-et fordulva jobb lábon helyben ugrunk 

Ismétlés ellenkező lábbal és ellenkező oldali fordulattal. 

8i Sinusa: 	: • • 

Megjegyzés: 

A leányok ennél a motivumnál ugyanugy tarnják 

karjukat, mint az l.sz. motivunnál. Az olső lépésnél jobbra 



lent:retik a' ar j ukat, a r .sodik lépésnél balra, a har,_:adik-

ná.l pedig visszaviszik a függőleges irlnyba. A legények, a-

mikor a jobb lábbal kezdik a l  ~ x  t, balkarjukat lazán te:;t  

melletttartják, jobbkarjukat hajiitva mag sba erieli.k /kóz-

főtartázuk szintén lazán hajlitott/, amikor bal  lábbal kez-

dik a lépést, fordítva. Mind a leányok, mind a le i nyek  i-  

r en vidáman, határozottan, kehtényen szinte darabosan Járják  

ezt a o.otivilMot. Izmos lábam ugranak, az ugrással a függő-

leges irn.,y'c I1a.1gSU.ly7Z7,rá•  

8. !3okázójmf/: Páros lábbal, párhuzamos lábfe j-

jel terpeszbe /II. poz7ció/ ugrunk 	+ a levegőbe lendül- 

ve ő szeüt j : k sarkunkat 	+ ugyanezt mé gegysz er °'egismétel- 

jük  

Ritmusa:  Fi 1  

Megjegyzés:  

F"rge aprozó ugrás.  A.  sarkak doszeütc se igen hir-

telen mozdulattal történik ós ugyanolyan hirtelen mozdulat-

tal ugrunk le terpeszbe is.  

9. Sarkas -lépés bokázóval  /mf/:  Bal lábbal sarok-

rél talpra gördülve előre lépfink  !  + jobb lábbal igen apró  

lépéssel előre lépünk 	+ féltalpon kis  terneszbo /TI.nozi- 

eió/ ugrunk i'4. a  levegőbe  lendülve öss ,efit jük a sarkunkat  

+ páros lábbal féltalpon álapállásba érkezünk + a  

levegőbe ugorva összeütjük a sarkunkat  .  + jóbb lábra fél-

talpra érkezeink, mialatt a bal lábat a :föld fölé el "renyu jt-

juk  • 



áii.t dasa!  

Megjegyzés: 

A motivum széles előre lépéssel kezdődik, majd hír- 

. telen éles, kis, erősen ritmizáit ugrásokba csap át. Ez a 

ritmus-váltás, és a széles mozdulatokból az apróz: mozdula-

tokba való átt:rós igen friss, szinte l;üiiioros, jókcd,rti jelle-

get  k6 csöncz a motivumnt :. Labda könnyiis - ee1 kell e' pal--

tani, hogy  az utolsó igen apró ugrást pontos ritmusban tud-

juk megoldani. 

10. .futkosó  /mp/:  A leány sZnben áll a legénnyel. 

Jobb kézzel kezet fognak /a  leány bal keze csipőn van!. Az 

alábbi mctivumláncot csak a leányok járják a II.t. szerint. 

Jobb lábbal, hajlított térdeel futva előre lépiink j + bal 

lábbal futva előre lépünk ! + jobb lábbal helyben futva a 

hal mellé lépünk /a két utóbbi futólépé. yel 1/2-et forgunk 

jobbra és igy a II.b./ t. sz€ rint érkezünk: J + bal lábbal 

futva a jibb mellé lépünk . + j o:)b-bal -1 óbbal futva előre 

lépünk /a két futólépéssel 1/2-et forgunk halra és ezzel a 

II. b./ t. szerint haladva a II.a./ t. szerint érkezünk/ 

+ jobb-bal-jobb lábbal  féltalpon helyben futva 1/4-

et fordulunk balra, /ezzel a II.c./ t. szerint érkezünk reg/ 

+ bal lábbal sarokról talpra 	előre lépünk 

. + jobb lábbal a bal mellé lépünk /ezzel a két léa: ssel 

a Ií.c/ t. szerint haladunk előre/ + bal-jobb-bal láb-

bal féltalpon futva helyben lépünk, mialatt 1/2-et forgunk 
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j -bbra a II.a./ t. szerint és a II.dJ t. szerint érkezünk 

.r 	+ jobb lábbal sarokra  talpra gördülve 	lé- 

pünk 	+ bal lábbal a jobb rr.e11.é lépünk /ezzel ü két lé- 

p: s_ el  a  II. ű/ t. szerint haladunk előre/ . + jobb-bal láb-

bal futva ;,lyben lépünk, ezzel 1/4-et fordulunk balra és 

ujbvl a 17.a/ t. szerint érkezünk meg 	 . 

Ritmusa:  .i 	J t I 1 1!! i I I l Í 	1 1 1 

Megjegyzés: 

A lány ide-odafutkosása alatt  a legény a 11. 

és a 4. notiv.r ot járja. A lá77 motívuma tulajdonképpen 4 

részből Al:  az első résznél /1 ütem/ a legény jobbjára ka-

nyarodik be, a második résznél ujból kikavarodik és a le- 

gény elé érve annyit fordul, :hogy már jobb válla;. Al  a le-

gény felé /2.'Utem/. A h,iradik résznél a legény előtt jobb-

ra fut, majd «regfordul /3. ütem/ ás a negyedik r:s,nél bal-

ra lép és futva ujra szembe  fordul  a legénnyel /4.ütem/. Ez-

után előlről kezdi ezt a játékot, a vidAman 1:acska_ringozó, 

hol betekerőző, hol sebesen kigombolyodó futást. Az  első, 

térdha,jlitásaal történő futás kis hangeul;; t kap. »zt a hang-

aulyt a derék könnyed, hirelen előrehajlitá;sával és az egész 

L st belelendülésével oldjuk meg. A jobb kézfogás az egész 

motívum alatt végi , meguarad. 

11. Bokázó /mf/: Ezt a legének járják. Jobb 

óbbal, a jobb sarkat a balhoz Utve bal melJ. lépünk 

; ballábbal, a bal '.ark-at a jobbhoz !Ave a jobb mellé  lé- 
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pUnk 	J  + jobb lábbal, a jobb sarkat a balhoz titve a bal  

mellé lépünk 	.1 +  jobb térdünket kissé meghajlitjuk, mi- 

alatt a bal alsélábezár. at a föld fölé oldalra leadit jük.  

.~ + ugyanezt - legismétel jUk ellenkező lábbal kezdve /bal -

jobb-bal bokáz ős/, azzal a k'zilönb:iéggel, hogy az utolsó ne-

gyedh nrgra a jobb lábat kis térdhajl_itáson kereszttil oldalt  

a főd fölé yyujtjuk /a negyedik motivum bevezető lá.bnyujtá-  

s11/ .l .1 	.i 

Ritmusa: .L I •l ,I .1  

:.legjegyze s:  

Ezt a notivumot a legények árkor járják, amikor  

a lányok a 10. motívum 	kit iitemét járják. A bokázék ha- 

tározottak, kemények, pat - itcgók.  

12. K z i á  /ríf/:  Ezt a m Bot ivumot a legények jár-

ják. Jobb lábbal előre ugrunk, mialatt  a bal lábat párhuza-.  

mos térdhajlit.csal a jobb boka magasságáig a jobb láb mel- 

lé e ei jük 	J + jobb l  ~b  hal hT?l.ybon felugrunk, riialatt a  

bal  lábat a föld fölé kiny jt juk 	Ismétlés ellenkező  

áb u tel .  

Ritmusa:  J  

l+ieg Jegyzés:  

Ezt a motivu ot Járhatjuk helyben is. A levegő-

ben lévő láb mozgása - mint ahogyan a notivazn neve is mond-

ja - kir ► á szerüen lendül előre a föld fölé. Igen_ határo-

. z tt, kemény, tagolt znazgás3a1 járják a kirug t.  
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13. KörözSa  cifra  Imp/:  Jobb lábbal féltalpon  

oldalt  ugrunk 	h +  bal lábbal f5ita..lpon k6zvetlem.il a j  obb  

lá.bfő mögá keresztbe léni:nk 	jobb 	kx3s4 ha jli-  

tott térddel  1131j-bti1 14 -ei3r.k, mialatt  9 bn?. 1á°raba1. a föld  

Litt ki ._ körivet trunk 1e  rézsut e1,51r51 oldalra 	. +  

Ismé tl s ellenkező lábbal.  

Ri t -us  a : 	!  

Meg jCr-y z és i  

Finoman apr l.: ó, kön:Ayeden uPrá notLvm. A láb iv  

igen r;ors és sLözvot7_onül a föld fölött történik. Aindegyik  

léné6t eb(:szen finom, ton :,E;ú ha47c:tllyal: j.á.rjuk; élesen,  vi -  
 c` 	fw 	i' cr • ~ .. 	i. 	♦ . 	~  y  ~s  _ i~ 	r ♦  

l~a.go.an do~~boryt.:.u~ ki a m ~~,im~._z ry ~.~^~~~.~aU. A leb i~ek  kis  

er3tQ1 j oa eb hFn j ár t ák, 4 -) 4,:  a lAn, o.c.  

14. Faté,-cifra: Jobb l6boa.l féltalpon futva e1 ,7-  
re 1éptink 	bal ldbba.1. ,  fél  t  al.non a  jobb  r.iell.é lépünk  
jobb lább.jl, kio lénéssel, fé]_ta7..7)oii. :futva el3re lépünk  .1 
Isr.,étl(!s ellenkező  

Ritmusa: j--.1   I  
, :ieejevyas:  

yzt a futé-cifr. ít a  lányol. 	Járhatjuk  

helyben iJ és forogva is.  Kö:.2ny ~~~~én, :mint() tovaröppenve tin-

coljuk 

 
  ezt a 1°io {11viLm0  t .  

17. :i't1'",,,r-jor{,6 fmf'/:  133 -ot kifordulva jobb láb-  

ba2 oldalt u:runk, mial.lt;; a 1}a1. lábat kissé ballitva boka  

mlg«caás;ig a jobb  ao17.c; emeljük 	+ bal lábbal a jobb elé  
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keresztbe lépünk 	. + 1/4-et balra fordulva jobb lábbal 

olüalt ugrunk, mialatt a bal  alsólábszárat a jobb mögé a viz-

szintesig keresztbe lendítjük 	+ bal lábbal a jobb mögé 

keresztbe lépűnk 	A motivumal 3/4-es fordalatot te- 

szün 7 meg balra. 

Ritmusa: ! ! .I J 

:•ieg j egy zé s : 

Ezt a motivumot párosan járják. A leány a legénnyel 

szemben  áll és előre nyujtott kézzel kezet fo{rnak. Az ugrások 

igen lendületesek, nagy kilengésnek. Különösen a második ug-

rásnál röpülnek magasra és fordulnak hirtelenül. A legény szin-

te maga körött röpiti a lányt, ugyanakkor ő maga is lendüle-

tesen és magasra kapott lábbal ugrik. Forgás alatt a karok 

nyujtottak, igy a távolság a forgópár között még fokozza a 

lendületet és lehetőséget ad a széles nagy ugrásokra. 

16. Fonás előre Jmfi:  Jobb lábbal, kis térdhajli-

tással a bal elé kereatbe lépünk, mialatt a bal alsólábszá-

rat a jobb mögé a föld fölé keresztbe lendítjük 	J + jobb 

lábbal féltalpon hátracsusszanunk, mialatt a bal lábat kis-

sé ha jlito tt t(rddel közvetlenül a j ob'b lúb mellett vive a 

jobb elé keresztben a föld fölé leidit jük 	1 Ismétlés 

ellenkező lábbal. 

Ritmusa: 

Megjegyzés: 

Ez a motivum fordítottja a 6. mot-nak, jellege, 

hangulata azonos a 6. motivuméval. 
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17. Nagy csizmaverő jf/t  Ezt a motivumot a 

legények járják. A kiindulásnál a bal lábon kifelé forga-

tott térddel mély térdhajlitással állu ,A, a jobb lábat sar-

kon rézsut elől a f ldre támasztjuk /a jobb lábon nine en 

testsuly/; derekunkkal a vizsintesig előre dőlünk. a./ :'ié-

lyen tartott és nyujtott karral a két lábunk között e7yet 

tapsolunk 	.+ jobb tenyérrel megcsapjuk a jobb csizmaszá- 

rat belülről; a csapásoló utón a jobb kar mélyen oldalra len-

dill, ugyanakkor a bal kar is mél en oldalra lendül . + 

a./ részt még 3-szor megismételjük . 	J J ! 	+ b./ A 

testsulyt hajlított térddel a jobb lábra is rávisszük / a 

ballábon is :sarad testsuly/ és lábunk között  egyet  tapso- 

lunk 	+ jobb tenyérrel két lábunk között a földre csapunk 

+ a b. részt még egyszer megismételjük . . 	e./ derék- 

kal felegyenesedve test előtt egyet tapsolunk; a taps után 

mindkét karunk a magasba lendül 	+ magasan a levegőbe 

leng"lve összeütjük sarkunkat • + az ugrásból a motívum ki-

induló helyzetébe érkezünk vissza : + ebben a helyzetben 

maradunk. 

Ritmus*a J..J J1! ► ! J J J 1 J! ,Y 

Megjegyzést 

Igen kemény, lendületes legény-figura. A legé-

nyek ennek táncolása közben állandóan az előttük táncoló 

lel.nyokra néznek. Bokaverő-ugrás igen magas, nagy lendüle-

tet és sok izomerőt igényel. 
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A  tánc menete 

A.  lányok a jobb hátsó kulissza mögé állnak be. A 

zene két ütem elLzenét játszik. 

"A" Dallam I. 

A lányok a III.t. szerint az első motivu ral besé-

tálnak. Egy teljes kört irnak le. 

"A" Dallam II. 

A lányok folytatják a kört, majd rézsut előre jön-

nek és kb. a dallam közepétől kezdve helyben a második Inti- 

vuriot járják. Mind az első, mind a második dallam al 'att vidá-

man an énekelnek, jóizüen lengetik karjukat és szoros csoport-

ban vonulnak körben a szinpadon. A IV.t. szerint órkeznek. 

"A" Dallam III. 

1-3 ütem:: még a dallam kezdete előtt a legények 

a bal elülső bejárat  mögött a 3. motivum ütem előüti részét 

/a tapsot/csináljuk. A dallam kezdetére vonulnak be a szin-

nadra a 3. motivummal, amit a lányok felfelé hal:,_dva járnak. 

/V.t./ A lányok az első ütem első hangjára előre hajolnak, 

ö..,zecsap ják kezüket, e . yenek combjukra csapnak csodálkozá-

sukban, mert váratlanul érte őket a legények bejövetele. A 

ütem második -re előre döntött felsőtesttel 1/2-et fordul-

nak balra, majd apró futtalépésekkel hátra futnak a. Uzinpad 

jobb hátsó sarkába; csak egy lányka néz vissza a legények fe-

lé, azt a többi kezénél fogva huzza maga után. Hátra érve 

egy kupacba összedugják fejüket, mintegy megbeszélik, hogy 
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■otA mitévők legyenek, majd lass an, kissé kiváncsian a le-

gények felé kezdik forditani fe j'aket. 

4-6 ütem: Az első legény kiválik a legények cso-

port jábcl, ővéből nagy kendőt vesz ki. Jobb kezében tartva 

magasah lobogtatja ás az 5. motivamal a lányok felé tart, 

akik lassan mindjobban feléje forditják fejűket és dereku-

kat. A többi legény a VI. t. sz rint a közönséggel szemben 

a 4. motivumot járja váltott lábbal. 

7-9 ütem: A szílista legény a lányok csoportja e-

lé ért, ekkora már a lányok te jesen fel " je fordulva áll-

nak és d rekukkal már teljesen  kiegyenesedtek. A '.egény fe-

léjük dobja a kendőt, amit mindegyik lány ott fog meg, ahol 

éri; igy félkörben sorakoznak a kendő körül. A legény az 5. 

motivum al hátrálva vezeti a lányokat kis ívben a VII. t. 

szerint elemre, a többi legény felé. A lányok egyszerit apró-

z" lépésekkel követik a legényt s közben nem eresztik el a 

kendőt. A többi legény folytatja a 4. motivumot. 

10-12 öten: A szél 'z'5 legény tovább vezeti a lá-

nyokat, eg 'szen a legények csoportjához s közben a 6. moti-

vumot járja hátrálva. A többi legény folytatja a 4. motivu-

mot. A  dallam  végére a VIII.t. szerint érkeznek meg.  A lá-

nyok elengedik a kendőt, a szlózé, legény pedig ővébe dugja 

vissza a kendőt. 

"A" Dall m IV. 

Mind a lányok, mind a legények a 7. motivumot 
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járják az egész dallamon keresztül, a VIII. t. szerint. 

"B" Dallam I. 

A legények a IX. t. szerint két hármas sorban egy-

más vállára teszik kezüket és a 8. motivummal hátra huzódnak 

két félkörbe. A belső sor előbb ér helyre, mint a külső. A-

mint helyükre értek /hátul a színpad közepén/, helyben jár-

ják a 8. motivumot. A lányok közben a következőképpen rende-

ződtek el: Egy lány áll a középen csipre tett kézzel. N6gy 

lány er_nek karját fogja meg, a hatodik lány pedig előttük áll 

csipaőre tett kézzel. Ebben a szoros alakulatban járják tovább-

ra is a 7. motivumot, azzal a különb:.;éggel, hogy jobbra ha- 

1 adva jobb lábbal előre lépnek, 71ig balra haladva bal lábbal 

oldalt lépnek /a kézfogás miatt/, tehát  balra haladva a kö-

zönség:-el szemben oldaloL7va járják a motivumot. 

"D" Dallam II. 

1-3 ütem: Még az előző dallam utolsó ütemének utol-

só hangára a leg nyele a 7. motivum utolsó felugrását csinál-

ták, mintegy beindit iásként a következő részhez. A dallam kez-

detére a X. t. szerint a 7. motivummal a legények belső so- 

ra a lányok mellé táncol, mig a lányok, szintén a  X.  t. sze-

rint járják a 7. motivumot. A 3. ütemre a három első legény 

a lányok előtt eggyel előbbre megy  és az első sor leányaihoz 

c atl akozik, mig a legények hátsó sora a leányok hátsó sorá-

hoz csatlakozik. Igy morfit párok alakultak /XI.t./. A párok 

belső kézzel mélyen tartott karral kezet fognak, külső kar- 
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juk hajiitva magasan van /az e táncban szokásos tartásbar/. 

4 -9 ütemi Most párosával ugy jrják a 7. motivu-

mot, hogy amikor a leány jobb lábbal kezd, a legény bal láb-

bal kezd. A fordulatoknál a legény mindig lendületesen ellen-

diti a leány kezét. Ez a lendités pontosan mindig az ütem 

negyedik Nyolcadára történik. Megfordulva ujb,él belső kézzel 

kezet f c na.k. Igy járják a darudöbögőt hat ütemen keresztül. 

10-12 ütem: Folytatják a 7. motivumot az előbb le-

irt médon s közben félkört alakitaniak a. X'I. t. szerint ha-

ladva ás a XIII. szerint érkeznek. 

"C" Dallam I. 

1 -9 ütem: A párok kézfogással a XIII.t. szerirt 

haladnak a 9. motivummal körben és a végén a XIV. t. szerint 

egy félkörben érkeznek. A lányok bal, a legények jobb lábbal 

kezdik a mctivumot. 

10-12 ütem: A XIV. t. szerint érkezve szembefordul-

nak egymással, el5re nyujtm t karral, két kézzel kezet fognak 

a párok és a 8. motivumot jár jé.k helyben. 

"D" Dallam I. 

.A lányok és legények jobb kézzel fognak kezet a 

V. t. szerint. A lányok a 10. motivumot járják. A legények 

közben mindig a 11. motivumot járják egyszer + a negyedik 

motivumot kétsz^r. Az utolsó ütere a lányok a legényekkel 

szembefordulnak. 

"D" Dallam II.  
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1-4 üte s Lányok a 13. motivumot járják hátraha-

ladva /oldal ugrás helyett réz::ut hátra ugranak/, mig a 

legények követik Őket a 12. motivlam?:al, ki.:sé előre halad-

va /XVI.t./. A 4. ütem v "ge n a lányok elengedik a legények 

kezét és felet fordulva a kör középpontja felé érkeznek, aY ol 

megfogják egymás kezét. /XVII.t./ 

5-8 ütet: A 1 ínyok szorosan félkörben a 13. mo-

tivumot járják jobbra, balra. A lc : ények az 5. ütem első 

hangjára tapsolnak egyet, majd a 6. motivummal hátrahalad-

nak, visszamennek helyükre /XVII.t./. Bal kezüket hátmögé 

teszik, jobb karjuk ajlitva a magasban van. 

9-11 ütems A lányok folytatják a 13. motivumot. A 

legények a 9. ütem első hangjára ujból egyet tapsolnak és 

ujbr"1 a l:_nyok felé haladnak 8. motívummal. A kartartás a-

zonos, mint az előző ütemekben. 

12-15 ütem: A lányok elengedik a kézfogást a 12. 

ütem első felében 1/2-et fordulnak meg 13. motivum al jobb-

ra, igy a lege nyekkeliezembe érkeznek meg, majd igy folytat-

ják a 13. motivumot. A legények ezalatt helyben j.írják a 6. 

motivumot. Közben a legények jobb kézzel megfogják a leányok 

jobb kezét. A lányok balkeze csipőn van, °;ig a legényeké haj-

litva a magasban. 

"D" Dallam  III.  

A  lányok futkosó része következik a leg "nyek kö-

rött. Mindegyik pár ugyanazt csinálja, a térrajzokban viszont 

csak egy  pár utját rajzoljuk meg. 
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1.ütem: A lány a 14. motivummal a legény mellé 

táncol, majd  a 14. motivumot helyben járva 1/2-et  fordul  

jobbra és igy a legény jobbjára érkezik, miközben a kézfo-

gést nem engedik el, tehát a karok test el tt vannak /XVIII. 

t./ és b./ t./. A legény közben a 6. -otivumot járja helyben. 

2.Utem: A lány kétszer járja a 13. motívumot elő-

re és ezzel 1/2-et fordul balra a c./t. szerint. A legény 

folytatja a 6. motivumot. 

3-4.ütem: A lány a d./t. szerint a 13. motivummal 

1/2-et fordul balra és ezzel a XIX. a./ t. szerint érkezik 

meg. Ezután a 13. -otivumot háromszor járva a legény el tt 

fut el, nagy ivben kerülve őt és a b./t. szerint érkezik. A 

legény továbbra is a 6. motivumot 

5. ütem: A lány erősen haladva a 13. motívumot jár-

ja egyszer, -gajd két széles futólévéssel 3/4-et fordul jobb-

ra és ezzel az első lépéssel mély térdhajlitással bedobban 

és az ugró :3::a1 1/2-et fordul a levegőben jobbra, igy háttal 

érkezik a közönségnek. Ezután folytatja a 12. motivumot. 

6. ütem: A lány nagyokat futva j ír j a a 13. motivu-

mot é: ezzel a c.t. szerint kerüli a legényt. A legény a 12. 

motivumot j'rja hely en. 

7-8. ütem: A` lány a 13. motivuvial 1/2-et fordul 

b .lra és ezzel a d./t. szerint érkezik meg. : ajd a 13. moti-

vumot háromszor járva megkerüli a legényt a d./t. szerint. 

A 8v ütem második felére a legény a 12. motivummal 1/2 -et 

fordul jobbra és igy  megint a nézővel szemben érkezik /XX. 

a./t./ 
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9. Bitem: A lány most két futólépéssel átfut a le-

gény jobbjára a XX.a./t. sz' rint, majd a 13. motivumot hely-

ben járva 1/2-et ` ' ordul jobbra és ezzel a xX.b./t. Üzerint  

érkezik. A 17gény folytatja a 12. motivumot  

10-11. ütem: A lány most a IX.o./t. :3z.rint  e 

13. motivum.al  átfut a legény baljára, ",ajd a 13. motivumot  

~gysz r helyben járva 1/2-et fordul jobbra ős ezzel a XIX.  

d./t. szerint érkezik. A legény folytatja a 12. motivumot.  

12. ütem: A lány négy futólépéssel /egy lépés / , 

majd utána a 13. motivum al 3/4-et körivet ir le a legény kö-

rött a XXX.c./t. szerint. Közben a legény is a 12. motivum-

mal kis körívet leírva 1/2-et fordul Jobbra a XX.d./t. sze-

rint érkeznek meg.  

13. ütem: A lány egyszer helyben járja a 13. mo-

tivumot, majd egyszer kis ivben a legény balj ríra ut a d./t.  

zerint. A legény helyben járja a 12. motivumot.  

14-15. ütem: A lágy a 13. rnotivum Bal 1/2-et for-

dul balra ós ez el ujó(',1 a XIX. d./t. szerint érezik meg,  

majd  onnan a 13. motivumot hárorszor járva átfut a legény  

jobbjára. A legény helyben járja a 12. motivumot. Lz az egész  

fxtkosó rész rendkivül lendületes. Az egzres r'szek között  

sem-i megállás nin- en, csak a könnyebb érthetGség kedvéért  

irjuk le ütemenként ezt a t :: ner "szt . Igen nevesen ás tempe-

ramenta.mosan fut a 1 "ny, nagyobb kanyaroknál szinte ugrik. A  

fordulltok élesek, a szoknya csak ugy röpül, amikor a legény  

a leányt hol a jobbjára, hol a baljára perdíti. A kézfogás  



-21_- 

végig meEmarad, egy pilllanwrtre sem engedik el egymás kezét. 

Egyen belefutásoknál a leány egész testével, egy helyen pe-

dig a legény is egész testével el3re dől, hogy még sodrólen-

dülc.te legyen a futásnak. 

"E" Dallam I. 

A leány ős a legény előrenyujtctt kézzel kezet 

fog  es  a 15. motivumot 1 ír j a sebesen és hévvel egymás körött 

forogva. 

"D" Dallam IV. 

1-4 Utems A lányok elengedik a legények kezét, 

hirteteniil a kör köz:ppont ja felé fordulnak és az első moti-

vum al a kör középpontja fel haladnak a XXI.t. azc-rint. A 

leg."nyak közben a lányokat nézve a 17. motivurnot járják. 

5-8. tltems A lányok moat tömör csoportokban a 

X'II. t. szerint fordulva haladnak tovbb a 1. motivummal, 

agyig a legények egy lepéssel közelebb lépve és a lányok kö-

rött a félkört szükitve járják a 17. motivun!ot. A sz'.ikitést 

motivum közben szél. os el'relépéssel oldják meg. A lányok 

a 8. ütemben az utolsó két lépéssel párjukkal szembe for-

dulnak. Most ujbél a lányok futkosó kerülgetése következik. 

9. Utems A lányok két futólépéssel a leg nyekhez 

mennek és jobb kézzel kezet fognak, majd a 13. motivum:iial 

1/4-et fordulnak jobbra ós ezel a XXIII.a./t. szerint ér-

keznek. .' legények a 6. notivumot járják hátrálva, ezzel tá-

gitják a félkört. 
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10-11. Utem: A lányok a 13. motivurrot háromszor 

járva a legények előtt elfutr&k az a./ t. szerint, majd a 

13. motivumot egyszer járva a legények balján 3/4-et forog-

nak balra ér: ezzel a b./t. szerint érkeznek. A legények a 6. 

motivumot járják  helyben. 

12. ütem: A lányok a b./t. szerint a 13. motivu-

mot k(ítszer járva  a legény előtt elfutva annak jobbjára ke-

rülnek a c./t. szerint. A legények továbbra is a 6. motivu-

mot járják helyen. 

13. ütem: A lányok a c./t . szerint a 13. motivxm-

mal 1/2-et fordulnak jobbra, majd egyszer .elyben járják a 

13. motivumot. A lepényelv folytatják a 6. motivumot. 

14. intem: A d./ t. szerint a lányok a leg. nyek- 

kel szembe futnak a 13. rnotivwnmal és a leg _ nnyel szembe ér- 

kezve két kézzel fognak kezet. 

15. ütem: A 8. motivumot járják egyszer, majd hir-

telenül egymást kézenfogva a szélrézsa minden irányába kifut-

nak a szinpdról. 
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TörA J ázsef koreogr3f i á ja. 



Fen,yiget ős 

A tánc 1 ' pései: 

1. Fenyegetős: A táncosok terpeszállásba áll-

nak. 1/8-ot jobbra fordulva és - ' lyen jobbra hajolva a test 

mellett jobboldat tapsolnak egyet 	J + a testsulyt rávi- 

szik a jobbiábra /a bal láb csak földérintő helyzetben van/, 

a derékkal 1/4-et balra fordulnak és rézsut jobbra előre dől-

nek, a jobbkart hajlitva az arc elő viszik és mutatóujjal 

J : ritmusban fenyegető mozgást végeznek. 

Ritmusa: 	j 

Megjegyzés: A lenycgotés játékos, jókodvii mozgás. 

A leány a vele szembenálló legényt, a legény a vele szemben 

állé le.Anyt fenyegeti. A leg "nyek a f enyegotésnól nem teszik 

csipőre a bal kezüket - mig a leányok igen - ._ano°n karjukat 

mélyen oldalra eelik. Derékkal mindvégig erősen dűlt hely-

zetben maradnak. 

2. Kisecifra forogva: Jobb lábbal futva előre lé-

pünk 	+ bal lábbal féltalpon a jobb mellé 1 punk J + 

jobb lábbal, hajlított térddel futva előre lépünk, mialatt 

a bal alsólábszárat térdből hátra ler_ditjUk 	! .A lépés- 

sel agy egészet forgunk jobbra. Ritmusa: J J J 



3. Kis-cifra hátra: Bal lábbal hátra uc:runk  J~ 

+ jobb lábbal féltalpon a bal 'ellé lépünk 	+ bal láb- 

bal, ki sé hajlitott térddel hátra ugrunk, mialatt a jobb  

alsólábszárat térdből hátra lenditjük . 	

. Ismétlés el- 

lenkező lábbal. Ritmusa:  

Me• jegyzés: Mindkét cifra-lépést futva, kissé  

nehézkesen, de nem sulyosan járjuk.  

A tánc menetes  

Az I. t. szerint a leányok a belső körben, a le-

gények a külső közben állnak fel.  

1-4. titem: Pinanyájon az első lépést csinálják  

nf ~~,yszer.  

5. ütem: A leányok a II. t. szerint a 2. lépés-

sel egy legénnyel tovább forognak és közben kiforognak a ké  

vetkező legény elé a h iső körbe, majd a 3. lépést járják ve-

le szemben egyszer. A leg -~ nyek bal lábbal kczdve a 2. lépést  

egyszer helyben járják forgás nélkül, majd egy zer jobb láb-

bal kezdve előre haladva, szinténorgís nélkül. Ezzel a le  

péss91 követik az előb$k táncoló leányt.  

6.8. ütem: Párosan váll-derékfogással haladnak a  

III.t. szerint körben, a leányok a 3. lépéssel, a legények  

a 2. 1 ,5pés  :col /forgás né1kil./ A 8. ütem végére ujbél az I.  

t. szerint érkeznek és kezdődik előlről a tánc.  

Dallama: "A tápai halastó, halastó.... •  

NépégyUttes: 13.sz.dal.  



  

♦  

d q  

~  b
P

~ 
0-  

   

  



s~ I.sz. ~e}_l ~klet. 

A "Gyingyös Bokréta" legszebb  



flok iróás //dkoddl/orn   

p n 1r1 ,1: C., (;ty  

M il e!) Van :t taluhan, De azt, hogy  
inn, !, van.  ye nt a naptárbot tudom meg,  

arrlíl, hogy a templom kórnyékén  

. \ tion  t.g áll. Igen, aki ismeri nálunk  

kas kal, I'O;;tiitl tisztában Van az- 
h __‘: Iak' n l;ilonl lesz Tápen.  
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VII.sz.mellóklet. 

A  merigetőn c. népi játék. 

Nagy Dezső gyu j tése . 



A tapai népi eRY . ttes3 ;,: ►;;;IG.E:LU#i c. nédi  ~átéka  

• mow  A II. ürszáos Kulturversenyen 1953.  
lOWii,jtöttes N ry Dezső  

Szereplők a falu dolgozói, tsz. tarok, ipari 	ar-ok, fia- 

talok és idősek cca. 120—an. Helyi viseletben.  

- • - • -  .- 

s háttér a Tisza partja. Idő vasárnap délután.  A kórus  

bittórben /szinfelak mögött dudol, 8 lány a meriretőnél  é-

nekel/. mely előzmény: régebbem az egész falu lejárt a  

Tiszához "neriF-etní", _:iert nem  voltak ártőzi kutak. Itt az-

tán összetalálkoztak a fiatalok, öregek és vasárnaponkint  

önekkel, tánccal töltötték idejüket. Ismerettségek, szerel-

mok is születtek. Ehhez  has- 1116  hangulatban kezdődik-  a já-

tók.  

lány érlekel s  

Ti::za partán elaludtam  

Jaj de szomorut álmodt€ua  

Legálmodtam azt a':; egy° et  

R6zs m nem le;.zek a tied.  

Tisza partján éjön c y halász  

Kalapján van fekete gyász.  

Ki van a két szo. e sirva,  

A rózsáját tette sirba.  

/MialF tt rseriretnek bejön ef,y öreg •' sszony a fiatalokra néz  

ős a közönség felé 4 ondja/s  



Ti^za partján, Tápé alatt, hol a folyó lassan halad 

í;;(1üa vigört odajártunk, meriretni régente 

Jut  is aft as •• 
Alig vártuk a .Szombatot, kik csöcs68 korsót ka )ott, 

A gyüttünk vizórt szaporán, lenn a parton -.-erir ctve 

! ,*nyel örült a leány, néha me - jött :ai1 3©nk kedve 

i tánc is porzott itt bizAmt 

/Az utolsó sorba belevág a női kórus, kintról és a szi. 

nen lévő 8 lány körtáncba kezd./ r:neksz;jvereks 

(sszefolyik a kis Mamas a Tiszával 

összeillik a szőke a barnával 

Mit báal's ön hog illik, hogyha ne.. is 

Barna a  baba  Mt*a va;4ek mar m is. 

Ablakagya yea  két cserép muskátli 

Ha a:. szeretsz ne muszáj hozzá yulni. 

Szép szemedet ©1 oe tudom feledni, 

Igy jár, aki iciizán tud szeretni. 	. 

Jr: j, jaj, ja, ja, jaj j—' j annak a kislánynak 

Kinek máe !'aluba van a babája, 

Lám az enyls vélem lakik egy faluba 

é: sincsen a szive* véle nyugalomba. 

/Ez alatt az őre-asszony irigykedve n-.zi a fiatalokat és 

a tánc vágón 	szól$* 

No  csak rajta szóljon az a nóta, fürce lábatok 

Birja mód; a táncot járni, szoknyátok csak ú 7y lobog. 



• 	- 3 -  

k abroayicával a vállukon /erre  

akasztják a vizes v5dröt/. A lányok erre kifutnak, egyik  

ián rx ak a kezéből kiesik a korsó és azt yr6báljn sirva  

összerakosgatni. A kórus kint llama Agrat 41, a legények  
a következő dalra j önnek bc;fe+$s  

Tiszapartján x.11 a legény  

A merigető tetején  

Hogyha szédiil baw a kislány feje  

rbját ő mk:rí tele. 	 . 

Lefelé folyik a Tisza  

Nem folyik az többet vissza.  

Rajtan vau a  AWL WNW csókja  

Ha  sajnálja vow* vissza.  

Ha  sajnálja  vegye visas&  

kértem én minek aft*  

Vedd vissza a páros csókjaidat,  

Fel€,_ ;  trld el a s ~a aidat.  

Neza azért adta az ide  

Hogy :.ost aztat visszavegye  s  

Amman azért adta aztat ide 	 . 

Szeroty je legyek érte.  

Az utolsó bejővő iginy me lát,;a a tisiró lányt /€ azd.ag.  

láay— szegény l.1047 szeretik eryir. áet./ O elegy a lény—

hoz ós vigasztalja• A . lány könnyein át a legényre i osolyog  

— a kórus rákecdis /zainden kórusszám á ca. ella me, /  



ii17ntött a Tis:;a vize,  

MOina kislány ftLrdi'. benr so.  

itt is mec,fiirlidtom benne,  

2Am is ragadt a szerelme.  

Ki a Tisza vizét Issza,  

9,1.^,yi.k a.nn.a'x sz ive vissza.  

tn is i.ttall mán hAlillle  

MI is az án ezivem tUlle.  

/A lány és legény páros t-incba ke ~ d/s  

Széles  viz a TieuEi, . e:' '. ~o..n.y palló rajta  

Ne menj arra ruzsám z  mert leesel rulla.  

Nem eséik4 	esök, a Tisza  vizébe  

Inkább eifk rtxz,siam véled aze xe lemb®.  

Szerelem,  sze re1+AMf átkozott gyötrelem  

Mért nem temették  meg minc?een falevelem.  

Szél hajva. a habot, Tiara meg a ::s.lmot,  

Szerelem c;~3.nA1  ja, az atyefisá€,ot.  

/A tánc vége felé ez öre ,ass 1-my nary hangon  összecsőditi  

a falu népét/s  

Gyertök, €ryertök fiuk lányok, nézzátek calk  itt mit láttok  

Telkös Julcsa cifra, kényős, szeret:5je ez a bérds.-  

Kars Hallottátok Q már hirit, Telkös Julcsát mostan kérik  

De az anya no :. enwedte, Koszó Pista uxii6kLr(!tte.  

%e gény s  
gziveasi a bu ep szti, nem ha  ; nnk tégöd szeretni  

Szögéiir YaKyok az a biinöm, édesanyád azér €-,yül.öl.  
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Lf3gyt tIn ép csi.11arack is :..án oltün:t, beborult  a 	s.:e::elmünk  
rAj a szive:: te ut•~.ína3, laa,;d elQp: czt a bubánat.  

Aiwa: Möa lányom, gazdag lányom, j6 is vagy te,szép is  

va. -7 te  

Azon  felül gazdag vegy té, mégi,r ilyen gyiitt.ment senki  

Clelgeti derekadat?  

Lanys Édecttnyám c3öudcaebben, agymásé leszünk  mi  ketten.  

Anyai  Wymásé lösztök a föd:beL. *  odal,A  at a  te  ::etöbcn.  

~ Saültelek a világra? a vi2.ág°;na:-: csu:Cságára?  

/A 1egftibe8 foxául/:  

ilút  té t té eenki.házi kudu© naögén,ység, szeretnél az  

uborkafára ú ásd c:i?! :űill ana a lánycm nög, vele a  

gazda  - ságo~.'? 	 . 

Zegény s  

iés 	nekem gasoligsága, mög w pénze, csak  a  lánya  

14a fösW;ny kend  öreg kánya, ;aljön a pénzQsz.;ák,jira  

Költsön rajta, n<: ~.om nea köll,psztu].jcn el a pAnzével!  

Anyas Uristen vissr.asIMi,jal •rmüc:f; , atl`ul a  zsandárral  

1114s neki a l ályrom kima w4ikirodssz mingyárt mellőle  

mai n&  Usz.-.altik Itt  Zs.:.:d:ir, zsandár. . .  

k;ittettlek!  
Legény:  

C^ak rikoltoz : vén csorosLlya,zsandár ne;n ér a nyomomba  
Vigyázz, vigyázz uz 	meg dér a kutyára!  

Anya: 1'_'•dás lányom, `azdag lá.ayon, kényön nevelt VisÉgsaá.].oB  
Csak nem hex^,rud.sz el érette, ilyen leány,amarion -te?  



Swázat i; i:aps$,ne : is Azw et, gazdaüribrE.t is meg szőbbet.  

Sagett is rl t; r 	3.l,yen,CnJrba Mid  ozömélyit+en.  

Gazdag 1e~ys  

A. legszőbb ház a mi házr.:.1c, husz kaszás vag rendöt ná- 

lunk,  

28g számolni k_~ - i s löhet, an:.yi ott 3;jószás marha  

Ha  hozzám jös_,;, himvott páxma,selyöm lö__,z a iejed.alja  

Pénzünk anLyi  i*  hogy atij4 184Apst. . .  

T..ányllici s811 nékiim a s#erelaild....  

Csak köll néleö,~ az a r;ziligéalroessllc gazdag 1Any ne lönnék an  

Utána még mög.l.,::osöm valgy r, halál:;na t lel 'm.  

Anyai Atk+oz/ s  

Inkább a Ti 2::A !iaiOk►áre.  

int ar-y` bar3a lagány tblesbo.  

/Az anya átka a.tán a lá.n ,y. ,o{ rva, czo ,71:. ;• ~ w::. 31. A czinpad  

elsötétedik. A kórus balk=  kez-li/s  

Kék rzivs:vAny, kft ssitl►árvár.y.  

Ko::t17,:yru.J 	az aGe L  

Szőke !sislány, burnt  kislány 

Ogalta me g a s..ivasae,,  

De én azért Lem átkozlak — a jó iEten  áldjon meg,  

Kön.~yoidt8l a zriobkendc`Sd -- soha  EC  száradjon iaQg.  

Csak ttto.,baaf  csak titokban  akartalak szeretni,  

De  ki kfll.lett# de ki kellett anaka: világosodni.  

Lef.-i;v.d.ta az :d.ös any..d, ho gy in  ,;A.ro : tol,ozád  

Kitagadott  a cs71'i ti.bbl, hogy  ne járjak tehozzád.  



WO 7 +  

/A 2. s2ak3az végc fol.S aSp  laFaMa SUMt a isi.u.n,  
mely eü6Q:;.en besr:téter'ik — éjszaka 	esend. . 

A sstl.npad ayes* 	las3cn bejön az öre -; Witter a j,zipaSM  

val, ke: ri3lnéz és 4110111i s  

Kilencet üt: tt az óza  

TérjeteIc hát nyugovóra.  

Tflzre, vizre vtgyáezat.I:  

Ho3► Wokat ne vcxtl j etok.  

/Majd :A felá inaaá# •i£Jzi?lI1 íJFie ;4Ut.{vzik a 9zeó.II;{1ec ónv—  

nyel./  

Legény:  

LndrAr, bátytia hunn, merre járt ?`:;c;m 1A: ; ta ke,.d a Juliskí.tt?  

TItokba 	tem al ~ ~Q~ aög$zöktet:;L: wég az égbe.  

Bakteri  

ne;: aziiktetöd azt 	Pinta, = ::crt ss ._ 	többet visesca  

Tégnap macét nagy bujába, bc:lQ$ltc a Tiszába.  

A szöf;égy emből' ssor•ime, Ic•serübb mint a köyere.  

FIe j  e  átkwv-t ú cudar vi1ác, miter 	nékünk virdI;Y  

Legén;  t  

Andras 	isten aldja,, nines n+asaze Sándor tanyája,  

Hall aft  easzor a PiotAru1, va,;y az aka:mtófájúrul.  

/lerérly el/  

Kar/kintrőlit Cai11aco'c,csi.11agok, 	ragyos;atok  

Etnak a lQe:4Na  utat :utaa5atok  

Mutassatok abet amok a lecóys.ek,  

nem tal.Al4a Nisi.  a  sSerc3tci,jének.,  



r. G'  w  

/figl dare-M P  Sift  csend,  csak a baktor All  eltünööd.ve a szin  

közepén..  -.,,ór e  ma.:?4 er*►r"d6 pur;karoporáe hr1_latszik/.  

Orer~t Ki az? 112,040 Puska ropog,hej,Eazdapok vir7,yáz..a'.ok  

S^Prte a nagy éjszakába, hK~x~,Y sajta All  6r-5 lanr*ba  

Ae4 gazdar•ok most m.á,r féltök  
Mint a fába r ,orult rórög .  
Hanem  t-n sanlk a betyáreh•ri helyettünk ifrazsá .:  ote  

/Ezután nafly robagaZ  be  j.önr.iek .a betyárok. ratyába, fokoe-  

sal a kézbe,  árr►-lArtyha j a1 a savegük me1Latt én a jól v6r---  

zett munka 8zömére betyártáncot lejtenek •• a elvetkező  drx-  

lokra/s  

Zavnros a Ti sza  nem  a.k.^.r .h3. -adni  

Az n hir.zas Rn7sa Sá.nc?®s  átal akar m`inni  

Átal akar mönxxi, lovát akar  kötni,  

A szö7ed.i nnrry csárdába el  atarja  .  acini.  

El akarja anni, subát akar vönni  

Gyere kedves kisam°yalor.i, ;jb lösz takarózni.  

A tápai 	n6r"y szép lovat mondanak•  

Ellppnám az é  szaka, horyha van SOM virradna  

kezd a hajnal hanadni *  r°A°.  két zsandár vasalni  

1;, dr9;vasalják gyönge kQ; eret, betösznek as or;rryesbe.-  

itetösznek az er:-;zioaoc, egspi®böi a kettesbe  

Gyere  babám 	ki, net  kavgyái. eilaervanni  . 

i:ivál.talak ki ;d5t. Al,  mell )0gy;.ak ei Yerveu.n3.  



Eladow. a jewlieLdaMs kiviless a ezeretile 

/A bet4irak asst jEttea. a faulla, most a sMilipyless,ény, 

kine a s4mretőZe Tiszábt. ate maEit igisgagt6telre a 

faluba 144.vUa Cikat. Bevonul a falu emegimy wipe, 69 tapcsal 

kiséri a tanoot  i  au-a211 a betyirokat* 8 betyár  tin. 

eolja fi beViLvtár;ot. A '4;z4.,,13 utia a batjarok oltávozr,akd 

I. I/60s  

• Tr' ',v,Frr 

/Az e1Az5 nzin -nely Witét volt ktvilArosodik 1!1s>,aa. 

den szorep18 a sziapadon van . 120 f8 68 a betyárok el. 

távoecn Utn kinfl ma bomendó/1 

"!,eldi volt, 	Oron volt, 

Igaz volt, de vée lett, 

Kezdjfink 	Ane,:se,t.v.r 

Az 6.nor v4  2Y1 nAtAt namArt 

Iol jiirt41 to 	in $,a1Aqz16ny 

litimakod 11871.1( 9 viz tetej6214 

FfikertR416mat klitobtam, °try nay heist fortam 

TiszAbal 

Hol jArt41 te 1-67,r3Ar. ilyen kOmin 

'atom a ruhbdról hates m6r 

Nftkarnózs6s k'srtb ,Fin 1 4rtam, rózsát szakajtottam 

A kiskertbel /et csnk zUmmörve/ 

Ezslcitt a 



ti szőke Tisza m`:€;  most is  

Ott folyik Tápé alatt  

De a arel*iga t aiak watt  
Csak  as  ew..1614 1.14agait.  

iawiralra titan  4r1isi eat*  . 
. Xiaaraarilik a 1a4xar2k ineen  
• liarok 3a adsOkrask  
lass  h.ot., jt Ass  saritani  
?k eg.y kicsit beeziago Li  

ssasitlg$tni„ viha:: w41r4  
♦ liassapart j 4n tincoln1•  

01,y aaainlatailg aesaqrktarlt  t nibs  
kti: ae: „c3ul., ae annyi tvicra•  
Tlog.Y song  bole  a bat3Ar  
Node  ra;ja{i aeaeg,3.At,jákk hisses  
*pex>, ea' tt J 8attel:  sa~t 

/Lin,yolc kendöt 1ob+u6tta t va bevonulnak -- leatar.yilase— a kö—  

vetikeeeö dal.sai#a  
Ra,jeaaaaaltá jbam kimentem a  révbe  
d6 do1gora van itt a tazusbbIt  
Mass a kola?. a ttgati oldal,ta  
01iniaa kaacat3ixa#tpk a selasioc-ra•  

04yere ga3aa~ma a Ili**  által  

4tst várlak s!v eaz ekerkap+ivai•  
JAI ragout  az ekAne 1ti a szarvát  
Liaeru az érc ki suu.;;,yaYsaos BlGt! vaL «  



Bemondós Vár e van az aratAMMO  

A kévék körösztbe állnak 

Eddig a rin 6 buzatáblánai. 

daloltunk - most Nagy Julcsanak. 

Szőke hajad b...zatábla 

Leljen az aratójára 

De az arató ne vágja 

Bane °:i kösse, de  nem  hátra 
Köf je kontyba, szép kévóbe, 

Ugy legyél a felesége. 

Hisz te voltál a le -első 

s a legjobb marokverő. 

/ügy van, . l t  enzés/ 

Lányt Ezek közül válasszak én? 

Tán nincs mán Tápóba legény 

Ha va, .agy, hát hol nia adnak 

His. en már :iom is aj ana. . . 

Hej, van ne:em egy legényen 

Odalenn a Tiszaezélen 

Lenn a hajójavitóban 

Este miil:dig varul szoktam 

De most ő se a jön. No megálljt 

Megtudom, hogy merre kószál. 

Gyereki /befut a azinre - a nép körülve azi/ 



12. 

Asszonyok, :sör,  lányok 

Gyertök csak ide 

2pp most jöttem a mühalyból izibe. 

Tudjátok ög nary nap van ra. 

Ezért jötte:_, na:-y szalaüva 

:munkás lett a Tóth Jóska 

A mi Jóskánk /csudálkozás/ 

tr'ár azóta . minden  legény ott van nála. 

jk danolnak lenn a gyárba 

Körülfogták, ölelgetik 

Csókolgatják, majd szétszedik 

Azt üzenték mind yárt jönnek 

i rtilatság lesz ma— na ' y Ünnep! 

Férfiak/kintről/ Fölszántotta a t .e aktor a tszcs föd'  it 

Tul a Tiszán a rótön szántja még a többit 

Gyere édös ruzsám vessünk bele butát, 

Gyere i€razits.:k el az életünk sorját. 

/Legények bevon ,  il ak/ 

Bemondó legényt síé °e van  mar  a markának • 

Dudája futt mán a gyárunk, 

Danolunk most, vidd kedvünk támad, 

Danoljunk a Tóth Jóskának. 

Izmos  kemény karod Józsi 

J ó1 bir azsz'sz'm t markolni 

i)e találjon most  sár őszre 
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Lágyderekú s: - erotőre 

. Szeretőre most és télre 

3ekivaló Peleségre. 

.unkás le ány a parasztlánynakt Gyere ide gyöngyviráron 

Nyiljon öröm az orcádon 

r'éslő virág a szerelmünk 

04as siOlp lesz az életünk 

Annyi l•ez a bond.ogs .ga  

Amennyi szem a buzába. 

/U r va éljen!/ 

Beugrik egy legény =yo de ni' stün hol a Töpe 

Hadd szóljon a hegedeje. 

Tánc Wirillimam  4.1 életet tükrű;ő né jáalokpa  , melyben 

mindenki réeztvesz /a cape l la — vegyeskarra/ 

H.za, haza megyek mán, 

Piros hajnal h.' sad rám 

Szép a piros hajnal, arat -os 

Este járok ho .zád, de nerc most. 

Gyese, gyere, gyeye r;alambom 

Gyere hozzám, várlak, ha Mad=  

Szép az élet tszcrébe Unálunk 

Tó:-ed ide, hej de rég várunt. 
.11111,  • 4111111 . 	

- . .. , - 

Hajnal tájban kimentem a révbe 

Jó dolgom vnn itt a tszcsébe 



Átvisz a ko-p a tulsó oldalra  

Jnnan kacs irtok a ±-a1aibeara.  

Gye.r.e ralambla a Tiszán által  

•  Itt vxrlak mAn az ekekapával  

Jó tartom az ekének szarvát  

Lesem az én kisangyalon szavát.  

- • - • - • r  •  - •  NW  

Tisza partján áll a legény  

Pöre kalap van a fején  

Belépett az Ady tszcsébe  

Barna «islány az  eszébe.  

Tisza part j ín All a leány  

Odas.. clad mind valahány.  

Belét ok mán mind a tsze ébe  

Kacsingatlak a legényre.  

- • - • -  •  OR/0  • MO  • 0110 • -  

A tápai ró ;As kertek alatt  

B.:rna kislány rozmaringot prat.   

leszek a rozaarinfrszedő je  

Barna Kislány inaz szeretője.  

Tisza part a nem jó elalunni  

-ert a Tisza ki szokott Inteni.  

A babámat cl akarja v' nni  

Keservesen :::egy fogom siratni.  

- • - • 	• ~ • ~ • NM  •  Ow 
 



VOW 

Fölszántotta a t+uktor a tszcsé főd,it 

Tul a Tiszán a rétön szántja mán a többit. 

Gyere édös ruzsóa vessünk bele buzát, 

Gyere  i;azitsuk el az életünk sorját. 

A k'zösbe még könnyebb, nálunk mán a munka 

Ezt tudja a falut knar: apra, nő - nagjua. 

Azután mög sej.haj, nóta mög tánc ,;árja, 

Dolog, nóta, trög a tánc - az életünk sorja. 

/Kendületes fortéval végződik a tánc és erre jön a függöny./ 

z2;el a népi játékkal indultak a tápaiak a II. Orszároe Kul-

turvcrsenyre. A "Merigetős" gondolata Waldaann elvtársban 

született mg.-  A keretet egy II. éves irodalmár egyetemi 

hallgató dllitotta össze- a népdalok részben helyi pyiijtér 

részben közismertek - ezeket Waldmann és 2 tápai tanító 

tanitotta be. A  táncokat rézben helyi motivumokból - Török 

József tanító állig tta be. Az egész játék kiviÜelezásét - 

a szakmai és ideoló iai tnnrácsaimssl L1;f°aa is segitette 

A próbák közben pedig az e yes részletek számos változáson 

mentek keresztül, melyben az eltesz e yüttea kolAktiva részt-

vett. -  Az e vüttes a '1Merittős" néni :játékkal a sze ecii  

"A  ási bemutatón a bi •áló bizotts ' e háti  •  döntése ala  •  'ón 

igen kiváló minüsitést  

y Dezső 
muzeológus. 



VIII.sz.melléklet. 

Gyömbér 2ali balladája. 
Népi daljáték. 

Boros Jinos ös sze áll i t ása . 



GYÖMBÉR PALI BALLADÁJA  

A Tápéi Néni Egyiittes népi daljátéka. 

o z e r e p l ő k : 

Idős mesélő férfi 

iska, hetvenkedő legény 

Pali b ácsi, középkoru f 'rfi 

Közbeszóló lány 

Közbeszóló assz,)ny 

Gyömbér Pali 

KÁsz ó Piros 

Dalász 	 ... 

1. adu 

2. :.ajdu 

Sánta, betyár 

Kócos, fiatal betyár 

1. falusi férfi 

2. falusi férfi 

Falusi asszony 

/Egyébként a legjobbnak azt gondolnám, ha a falusiak mind 

a saját keresztneviikön szerepelnének./ 

K ö z r e m ü k ö d i k : Vegyeskar 

Tánckar 

Gyermekének és t :nckar 

2-3 zenész 



A színpad beosztása:  

Az első jelenetben  a teljes szinpadot betöltik a gyékényszö-

vők, ugy, hogy a báloldali kijárás és a közép szab ;don marad. 

:3zúv"székeken folyik az ijanozás, szövés. 

Az első jelenet végefelé, mikor az dreg mewani kezd, a gyé-

kényszövők las.;an balra huzódnak, a mesélő közepébe. Eppen e-

zért ugy csináljuk, hogy a jobbcldalcn ne legyen szövőszék, 

minek hurcolósa feltűnő és hosszadalmas lenne. Itt talán ija-

nozzanak inkább. I;y az első jelenet végére a szin jobb első 

része, s némileg a jobboldali háttér 13 üresen marad, s a 

me( játszott jelenetek alatt az egyUttes szövő tarjai is az e 

téren folyó játék felé fordulnak, majd a maaáléa folytatásá- 

t nál ismét az öreg felé. 

1. jelenet  

/Gyékényezés közben szól a nóta. Tán az, hogy "KiAradt a 

Tisza"....ismételve/ 

Pali bácsi: 	Ez a nóta mintha csak a 2istáru szúi].! 

14iásik férfi: 	Az ám! 

Megint más férfi: /nevetve/ De  a hogy üt vóna a já iy Ulibe? 

Me 

 

nemcsak 	vőt síros, ilanem föj- 

jebb is! /férfiak nevetnek!/ 

Egy asszony: 	:longyák mán e, mi esött a Pialáva? 

Másik férfi: 	Hát tik nem hallottátok? 

Lány: 	 Neon ám! 

Pali bácsi: 	Peig most esött az őszön, hogy gyéként 

s :őni v "tunk. 
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Másik asszony: 	A Pistával? Szót se szót rulla ! 

Lány: 	 Mongya mán e, Pali bátyám! 

Egy  a s zony : 	Ne kéresse magát kéccő ! 

Pali bácsi: 	Mondom, ha tunni akarjátok. 

/ munkálkodik egy 1--icsit, s mikor teljesen felé fordul a fi-

gyelem, igy folyta-ja/ 

Pali bácsi: 	Könn vágtuk a gyékényt ..../:elységnév/ 

határában 	n /tá jnáv/. ölig nehéz 

munka vét, mer maj tórgyig ért a viz. 

Egy öreg férfi: 

	

	Csinátátok vőna az én id3nbe. hifik nem gu- 

micsizmába, de mezitláb vIgtuk! 

Pali bácsi:/folytatja/ 4ikó Wko *o4ott, beindultak a faluba, 

a szállásra. Ott a :tán övéshöz láttunk. E-

lő a bicskát, a tarisznyát. A  Pista mög: 

Aggyátok ide a tarisznyámat. A  tiedet? 

Nincs a nálunk' Nem hoztátok e? /Mer U 

hátramaratt/ Nem gondótuk '.egy esnéd. Nem  

hoztad e? Nem. Téti, az akko. kint L1aratt. 

vontuk néki, maj hónap rögtan' j ja. Vissza-

indut a sötétbe. Mink  várjuk, várjuk, de 

csak :iem gyün. Möguntuk várni, elaluttInk. 

Lö%detött éfél, mikó nagy ugatásra riatbunk. 

Hát égy fekete embör lép be. Csak a szöme 

fehérlött. f.it  akar - kérgyUk. Alunni. Kend 

is itt? Itt  hát.  De mint táraiak va,yank. 



Az jó, me én is a vagyok. E!°.kó tanátok ki 

a hang j ábu, hogy a Pista /nevetés/ 

As z ony : 	 Kérénbe járt tán? 

Pali b gyesi: 	Dehogy. A tarisznyáját mögtanáta ott, ahova 

akasztotta, de észrevötte, hogy a esizmába 

föl.izrü befolik a viz. Nem vét egészen hótt 

viz, valahunnan nyomást kapott, rtyőni. kez-

dött . Emont d, de mink má erre mind. fölug- 

rtunk. Antlink vissza a gyékényhöz, me ha 

nagyot nyő a viz, rög-ere eviheti, emit le: 

vágtunk 

Miska: 	 És ezé gyütt vissza? 

Pali bácsi: 	Ezé. 

Miska: 	 No én ranam álltam véna neki, do mbra. hor- 

dani a gyékényt. Nem futottam vóna mingyá 

segiocségé. 

Pali bácsi: 	Aszt 	birtad vzna egyedű? 

Kiska: 	 Birtam véna hit!  

Idős mesélő: 	Nana Miska, nefn kő olyan nagy legénnek lön- 

ni. Még ugy jársz éocő, mint  Gyömbér Pali. 

A is magába akarta! 

T, •-ny : 	 Hit a mög ki vőt? 

Egy a ,  sz ony: 	Nem tudod, a n".ta is mongya: "Zavaros a 

l i :: z a, nem akar higgani, az a betyár Gyöm-

bér Pali, átal akar mönni" .. . 



Lány: 	 A nótát honné tunnám, de aszt nem tuttam, 

hogy Gyömbér Pali tényleg vőt. 

Egy férfi: 	 Vőt, vőt. Betyár vót, a Ruzsa Sándor ban- 

dájába. 

1á3ik asszony: 	Tápaji betyár! 

siska: 	 Aztán hogy e ctt azza a Gyömbér Paliva? 

Egy férfi: 	 tiszt mán csak 	 /a mesélő noire/ 

bátyád tuggya. 

14ny : 	 Ténleg tuggya 	bátyám? 

Mesélő: 	 Tudom hit,  Igy, akarom! 

Többen krlelik: 	Mesés je P. /kezdenek közelebb huzódni 

hozzá./ 

Mesélő: 	 Gyömbér Pali tört_ónettyit? Icát a régön vót. 

.../elgondolkozik, még közelebb jönnek/ 

Mesélő: 	 Öreg apán akkó meg gferök vót...Tán száz 

esztendeje is /ionét elgondolkozik, pipáz-

va, közben a szia jobb oldal, kiüt fi, köré 

gyűlnek félköralikban, az eddig szorgos 

munka kezd teljesen abLaniarad i/ 

Mesélő: /mikor mindenki elhelyezkedett/ Len,  va,:,;y száz esz-

tendeje, tavaszon törtCln. A tiszaparton ta-

nálkozott Gyömb r Pali a babájáva... 

Fiatal: 	 Ténleg betyár vót? 

Mesélő: 	 Akk3 Tég nem • Egy legén vőt a faluba /kö- 

rülnéz/. Olyúrforma, Kiirt  tó __iska fiam. 

A gyerökök, tán öregapán is köztük vót,kinn 



— 6 —  

jáccottak a merigetőné ahun a Pali a Pi-  

ros«a tanákozott...  

2. jelsnet  

/A szin jobboldalán hirtelen játszó gyereksereg fut be. ralál-

cat ják, mit ját3zanak, aztán belekezdenek az egyik gyermek ját6k-

ba. A gy kj:nyszövők is őket nózik. 	bejön /osak később  

venni é3z:re őket/ Pali és Piros egy báránnyal. A gyorekek a já-

ték végén egy lepke után alszauadhal, de kintről is behallat-

szik mc g egy ideig - a beszclgetc.:s alatt is - játékos énektik./  

Piros: 	Gyero kis báziám, nézd milyen sz5p  

nyőtt az é j je . Tisza  burmatty a ébre.lzt ette  

....ögyé.  

Pali: 	No u5zd, báránaal beszége ~ !  

Piros: /zavartalanul/ Ugye milyez jé fii e. Én kerestem neköd.  

Pali: 	Mé hozzá bcszész, a y3e érti!  

Piros: /a rányhoz/ isiég hogy te nai `rtöd? Hiszen tó vagy a  

legokosab á báráí: az egész világon. Az  án  

bár n:.ám /simogatja, e k zóen világért se  

nézne a legé;iyre/  

Pali: 	Addig dimogatod, mig kullancsot nem  kapsz  

tiulle. 

Pirost 	Tulled kullancsot, báránkám? 1 a lod, ait  

beszénok? De én nej, csak simogat ? ak, mög  

is ölel ! ok! /M€ához azorit ja a bárány fejét  

nagy  szeretettél simogatja, közben lopva  

a legélyt figyeli./  



Hát Pn akkó mö .^tűk is! H:sz  en látom, van  

mán s zr retőd?  

Pires: /ki ~ sé ijedten  felnéz/  

Pali:  Ez R rrár án é !  

Piros: /lassan, mosoly alatt/ Hát... szivelöm, nrm tagadom,...  

me.  . .  

Pali: 	Isten álgyon Piros! /elfordul, mintha in- 

dulni akarna/  

Piros: /gyorsan/ 	Me én ezt a bárány tUlled kaptam!  

Pali: /sebesen visszafordul/ .Azé szeretöd?  

Piros: 	Azé hát! Indul, hogy megfogja, de a lány  

kisiklik, majd ugy áll, hogy a bárány közé-

bök kerüljön. Kis ideig nézik egymást, majd 

a lány, kissé ingerkedően nótába kezd: "Ti-

sza szélin kikiitött a vadliba...."  

Pali: /hirtelen belevág a második sorba/ "Még aszt mongyák,  

jobb a szűr, mint a suba!"  

Piros: /fo1.yt at ja/ Jobb a suba, mint a hideg kör önyeg,köpönyeg!  

Pali: /fo ;itat ja/ Kedves róz.s•ám, de igazán szeretlek!"  

Piros, Pali:  /A két utolsó sírt együtt éneklik, közhon  

egymáshoz közelednek, átkarolják egymást,  

Piros Pali villára Tlajtja a fejét/  

j. jelenet  

/A szin jobboldalán elneJ.yezkedett kórus férfitagjai halkan  

énekelni kezdenek: "1) rül borul a Kisz árul .... " A második sor  

után rábeszél:/  

Pali:  



Piros:  

Pirr,s:  

,yün:lek  '  a halászok /mindketten egy pontra  

figyalnak, kb. x tel  jacs sLin hátamögé, s  

raág Andig a az in jobboldalán, egy':.ást ít-

ölelve. Piros Palihoz bujva./  
Ni, nttl.yen :•z ,.:E:n htiznak :  

/Ének 6rős6dik%  
na tÉ halász lcr.né . . . .  
/n -.Ly 6z ei et e+t el/ Akkó mi lönne?  

P3r^s: /kissÉ álmodozva/ Akkó én itt €Li_Znék a parton, íigyelném  

a vizet, s ha11.Latn:ím, mikó gyüssz naza.  
IIall.gatnám az 6nekö3st, atannúm, hogy az én  

embörr:: ének;ll .... 

Pali: /;>'agáh.oz szorítja a lányt, hosszan ca3kol  ja. AL énsk a 1114-  
sodik strófa vÉgÁrA teljesen feleröaödik, :::a jc? hir•celer.  
befejeződik. A háttérből h_".ror^ halász 	i'ei a föld- 

ről, mintha csónakból szá).'níutiak ki. A le4ekint64esebb  
koru beszél./  

Halisa: 	Dobd i c`.c> ; kötelet, te gy erök! jezt vissza- 

fordulva :~.c,rd ja, lehajol/  

Piros: : /A hangra ijedten  el.hi..z cidik Palit C1, de ay ecyik karjá-

val csak tart  ja/  Alt fogtak  Kel bácsi?  

1lcil.:zaz : /mintha csak  most venné 4: zre őket./ Nó rz6zc', a Piros  

mög a Pall! /kis sziinet, közben a csónak  

f el é  far dLl/. Ugy né  z öm n.ö gf o; tuk, ami  az  

uradalo  ia?r j  4 ./Icesernyéeen felnevet/  Most  

mán csak  kettő hiányzik!  
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Pali: 	Kettő? 

Halász: 	Az, ami az adóba kéne, mög az, ami a bog- 

rácsba kéne! /közben a másik két halász is 

előjön/ 

1-yerek: /hesza? ad a Szin jobboldaláról/ Pali bácsi,gyUnnek! 

/i jeatsóg van a hangjában, 	miied` obJan 

kif i.py e lne k. / 

Pali: 	Az ispány ba,jduji! 

Piros: 	, it akarhatnak? 

Halász: 	Jét nem, a biztos! 

1.2. 'r_ajdu: 	/hatalmiak teljes tudat4.ban beérkeznek,meg- 

vetően végignéznek a szinen levőkön, majd 

az 1. haj du szeme a bárányor_ akad meg/ 

1. haj du: 	Na, itt a hibán! 

2. h j du: 	Tuttam, ho y a lánná kő keresni! 

Pali: /fö jtott haraggal/ Mit akarnak ezze a bár nnya? 

1. h<,j du: 	Hogy mit? 3viin° i! 

Piros: 	Lz# evf.nri? Nem löhet. Ez az enyim! 

2. l'aj du: 	T{ijed? Hát asztán! Té is  a f ?.vh: való vagy 

s az egész falu adósa az uraid.tomn'::k, a mél-

tésigos Palovics őrgrófnak! 

1. hajda: 

	

	Most asztán ftzetni kő. =Tószó- a, szerszám- 

a, buzáva, dohánya, ki mivz tud. 

Halász: 	win.dönt ettsznek? 

2. haj du: 	noz°y m -T ndönté? Anryiva tartozrak ezök a ko- 



-10- 

szosok, hogy ki sé telik abbu, a A jük van. 

1. hajdus 

	

	 Mi v an  ezöknek! Tetvük! /köp/ Na, ide  azt a 

bárönt! 

Piros: 	Nem engedöm! 

1. hajdus 	 /A bárány feli" indul, de Piros utjába ill/ 

Piros: 	Ez a bárón nem is az enyim, me..me án ezt 

kaptam! 

1. ' } ajdu: 	Ifit számit! /erőszakkal akar a bárányhoz 

jutni, közben a lány karját elk%pja, hogy 

félrelökje, de az nem karja ma-7át!/ 

Karmész, te  koszos?  /Rá akar ütni/ 

Pali: /aki eddig Önmagát fékezve figyelte mi tört,'nik, most 

na7y indulattal kitörve/ Hozzá ne merjön 

nyuni! 

2. hajdu: 	Nagy a szád, te paraszt! /puskát e :el rá/ 

1. hajdu: 	/fellöki Pirost/ 

Pali: /a puskát kir":.ntja a, 2. hajdu kezéből és lenti az 1. haj-

dut / 

2. hajdu: /ijedten, de méltóságát tartva/ Segits5g! /kiw elé 

iszkol/ Segitség! /kintről, távolodva/ Meg-

ölte az ispány emberit! /még messzebbről/ 

Ezé mögfizeec, te rongyos bétyár! 

Piros:/A földről fölpattanva, Palihoz sietve/ Pali! Kedvesöm! 

Mit töttá? 

Pali: 	Amit tönnöm köllött! 

Halász: 	Ugy,upry, nem hagyhatta...De most asztán.... 
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Pincs : 	 +Teneküj j, me ha elfognak, a szögedi várba 

csuknak, tán még fő is akaszt,:nak! 

Halász: 	 V y ekiidik katonának, nagy időre, idegön 

o raz ágba. 

Pali: 	 Mtinnöm kő. 

Piros: 	 De mi lesz veled, mit tösző? 

P,al 1.: 	134tyar löszök! Akkó maj nem én f :"lök tíillük, 

de fik félnek t illem! 	• 
',fitos: 	 I3étyár? 

Pali: 	 Ne :fc j j, nem feledközök mög rullad. Eddig 

Mikl,5s Pali jegyöse v5tá. :•Iostantu.../kicsit 

gondolkodik/ Gyömbér Psl_i. 

Piros:  /ké ségbeesetten/ Pala. 

Pali: /kemény szeretettel/ :L;; szö bétyár szore;;ő. e? 

Piros /mint egy eskiit/ Insznkt 

Pali: /a halászokhoz /s Átvitisnek, bele bácsi? 

2. halász: /fejét •rakargatya/ Tiltya a vármögye. 

Halész: 	 ügyara mit! Mt lönie, ha mink sé tartanánk  

d ;s7 n? Át,rteziik! 

Pali: 	 Isten álgyon Pi.rr+s! Hallasz *ión; felillem! 

/Csókkal buosuzn.ak, Pali  a  ssin háttercibe indul a halászokkal, 

Piros könnyesen néz utánuk./ 

/A teljes vegye3kar halkan,  majd  e yre erősödve lo kez d a 

Gyömbér balladába, Ps ei ének''.i az első három str "f .t, ezalatt 

Piros lassan visszaindul fain felé , kimegy/ 
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4. jelenet 

mesélő: /a figyelem a sz inpadon teljesen felé fordul/ 

Igy lőtt bétyár Pali, igy lött Gyömbér Pali a 

neve. Hamarosan hallottak ruha a faluba. Ro-

zsa Sándor bandájába állt, a n .gy tettőket vitt 

véghön. Mögdéz smáta a gazdagok vagyonát, s a 

szögér:yöknek atta. A faluba is mindig gyütt va-

lami, vagy  ágy csöves - igy }iitták a marhát - 

vagy égy kocsi köles, l'i.szt. Még di . znó is. Igy 

osztán csak eitengőttek valahogy a falubeliek, 

ha a Palovics ispánya mindönöket elvitette. Vár-

ták, v árták sorsuk jobbrafordulását,  de az is-

pány még rosszabbat terveit. Ük a fődet akarták, 

amié a szabadságharcban, Kossuth zászlaja al tt 

véröztek, de az uradalom mást akart: elfizni Uket 

a füdrü, a falubu. Igy hát keservesen köszöntött 

be az ősz. De a legbánatosabb Kószó Pirogi vét, 

aki Palit várta, várta, mindhijába várta. De éc-

cő üzenet gyatt: mönnyön ki hajh lba a merigető-

re. Mingyá tutta, hogy eszt Pali üzente. Ki is 

mönt hajnalba, nalba, szivszor ongva várta. 

5. jelenet  

Piros: /nagykendőbe burkolózva, a távolba figyelve bejön a 

Szin j obboldain. Fájdalmasan énekli szerelemes da!u- 
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kat: "Tisza szélin kikőttStt a vadliba 	Alighogy  

a ne[*yedik sor végére ér, b c~tonnan..../  

Pali: 	Möggy:=ttem kedvesőm.  

Piros: /ujjongva szalad a karjai közé/ Pali!  

Pali: /nagy szeretettel/ Régön vársz?  

Piros: 	Fél esztendeje.  

Pali: 	Nehéz vót várni?  

Piros: 	Nehéz vót Pali.  Az ispánt' emböreji sosé hat- 

tak békin, nullad akartak mögtunni valamit.  

Ne'n csak éngöm, az egész falut sanyargatták.  

Ha tUlled nem gytitt véna, annyi mindön, tán  

má éhön is haltunk véna.  

Pali: 	De most vége a szenvedésnek, Pi ros! Érted  

gyiittem.  

Evisző?  

2 i i : 	E-ni s:, l ek magunkhoz a b ét yárt anyára. Ott maj  

jó dogod lösz, téjbe, vajba fürösztünk, sén-

kitU ső kő fénöd.  

Piros: 	És a faluva mi lösz?  

Pali: 	A faluva? Gondunk lösz arra is. Na gyiissz?  

A fUzesné vár a Csillag. Egykettőre evisz  

minket innét, messze fődre! Gyere kedvesöm!  

P i ros: 	Mágyök !  

Pali: /Piro st kézenfogva ki/.  

/tTegyeskar: ballada 4-5 szak:Lszát énekli: "Nincsen a Tiszának" /  
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des  él ő  :  

6 . j el enet 

És a Csillag evitte ifiket a bétyártanyára. Tán  

ide a Maros-szögbe, bokros-mocsaras vidék vót.  

Bétyárok buvóhelye. A vármögye embörei, némöt  

császár katonáji a  közelbe se mertek mönni.  

A hétyárok tisztölette fogatták a hírős Gyöm-

bér Pali szeretőjít. Ruzsa Sándor parancsára  

még mög is tartották a bétyárlakodalmati  

7. Jelenet  

Bétyárlako dalom  

A tápai lakodalmi hagyományok legjavának felhisz . álásával kel-

lene ide összeállitarii egy 6-8 perces tAncos mulatságot, melyben  

Pali mint vőlegény, Piros mint menyasszony szerepelnek. Lakodal-

mi mondókák, bekiáltások. Persze a lakodalasok u>zinte csak mind  

férfiak. Betánoolássdl, vary lakodalmi tréfás hivatóval kezdő-

nék. Közben nem kell f él iii a vaskosabb tr "fáktól sem, hisz bé-

tyárok közt vagyunk. A végén, talán Palit ás Pirogit az "uj ház-

ba" kiuérve t `vozhatnának.  

8. jelenet  

Py1es~ lő:  Tartott a lakodalom három éjje, három nap.A  

negyedik nap hajnalán két embör gyü tt a falu-

bu. A Sánta bétyár kisérte Uket. Gyömbér Pa-

lit keresték.  
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9. j Aler.Et 

1. ás 2. falusi 
férfi, Sánta: /bejönnek/ /falusiak szeme bekötve/ 

sánta: 	 De itt asztán áj janak mög kentök, egy ta- 

podtat só tovább. És ha a kendő alu kipis-

lognak, akkó is a halál fijaji! /hátul el/ 

/kis ideig magukban állnak a falusiak/ 

1. falusi: 	Hallod-é sogor :̂ Itt vagy tó is? 

2. falusi: 	Itt hát! 

l.falusi: 	 Te ségor, nekön e nem teccik. 

2. falusi: 	Fész? 

1. falusi: 	 Ne félök, de fái napja bekötött szöm ,e 

visz' tek ide-oda. Aszt só tudom melík ország-

ba va t.yok mán. 

2. falusi: 

	

	un lönnénk? Bétyárols tágba. Errefelé i j e- 

nök a szokások. 

Gyömbér Pali: /bejön 5áata nyomába/ Lévöhetik a kendőt. /bogoz-

zák az egyiknek nehezen megy, Sánta segit 

neki/ Nagy szemekkel, megilletődötten néz-

nek a hires betyárra, nem mernek szólni/ 

Pali: 	 No! 

1. falusi: 	/még egy kissé habozik, mielőtt szólni mer/ 

A falu vőgött ,ryütt ünk hozzád  /elhall-

gat, de hogy látja, hogy az nem szél, csak 

szigoruan hallgat, folytatja/ Nagy veszöde-

lömbe vagyunk. 



Palit /kissé 
2. falusi: 

Pali: /az i. 

1. falusi: 
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fej kapja a fcj t, de azért hallgat/ 

Az ispiny azt pa.rancsj,ta... 

fal uAra a t intet 6Yvel/ Kend •mongya! 

Az ispány azt p.rancsóta, ha{-Lyu'n e az u-

radalmat, a falunkat, ^e fődet  ugysé kapunk 

....hogy mink nern jobbágyok vótunk, hanem 

szabad kertészök....4ekünk ne.: jár... 'za-

badok vagyunk....szabad akármőre nyoTorug-

nunk, csak az uradalomba nem mradh tank.  

/elhallgat/ 

Pali: /kis szünet után/ : it töttek? 

1. falusi: /ijedten pislog t rsára, Palira/ 4ögesküttUnk, hogy 

nem mongyuk. 

Pali: 	 Néköm elmondhatták. 

2. falusi: 	Igaz:3' #.{-ot töttUnk! 

1. falusi: 	Me az ispány lészödette fejünk föl: a tet3t, 

szétro.bótatta viskóinkat. 

Pali: /nem szal, de are•n látszik az indulat/ 

2. falusi:  

1. falusi: 

2. falusi: 

Pali: 

1. falusi: 

Pali: 

Vót, akit agyonUtött a g'rénda. 

Az öreg „ártony bá eF:y fehérbe akart vil it -gá 

mönni keserűs . ginbe. 

Még égy vackunk si»es, ahun möghuzóggyunk 

télvíz idejin! 

mám? 

Mögvan. 

S mit töttek? 
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1. falusi: 

	

	Va y harmincan elő a baltát, fejszét s éj- 

időn rá az ispáriyra. 

2. falusi: 	Igazságot töttiink. 

Pali: /kis f: llpatás utam/ Jó tötték. /hallgatás után, félhan-

gosan/ 

1. falusi: 

	

	03:3zeszödték a férfijakat a faluba tus béhaj- 

tottAk őket a vármöóyére. 

2. falusi: 	Vagyunk azé, akik möghuzttunk a nádasba. 

ali: 	TUllerí mit akarnak? 

1. falusi: 	Aszt, hogy segij jön nékünk kiozabaditani 

iike t ! 	 . 

Pali: /elgondolkozik, csend/ 
2. falusit 	Ugy gondó tuk, hogy ha mink, akik mögmarat- 

tunk, mög tik..../Pali nem szól közbe, ezért 

elhal lgat/ 

Pali: /azünet után/ Kfszabadij juk ifiket! 

1. falusi: 	Tuttuk Pali ..../Pali kézmozdulatára elnallgat/ 

Pali: 	 Kentökr e nine s sz kség, möi iy an ek nana, asz- 

tán várják a többijekst... 

2. falusi: 	De ehhön sok embör kőt 

Pali: 	Bizza csak rám és cimborájimra. H4rman is  

elegen löszünk! No, mögnonttam. /Sántához/. 

Kösd be a szömUket, asztia vidd  ifiket arra, a-

merü gyüttek. /kis gondolkodás után/ 	v r- 

já. K4dd ide Pirost. 



Pali: 

Pirost 

Pali : 

/:;Ant a szó nélkül el.  Az egyik falusi ár 

bekötC)tt szemmel áll, a isik  nem  tudja mit 

kezdjen a kendővel, Piros érkezik Sántával/ 

Iiazamfísz a faluba 104ros, Elfogt "k a fa uheli 

férfija .t, ki kő szab :ditanom kct. Bátyád 

is kösztük van. e vny haza és vrl.r j rám. 

De Pali, mi lösz ha.... 

Tanuld mán mög, hogy a bétyártany ín ne-a  be-

szélni kő, hanem engödel.Teskönni./megenyhUl-

're/. Né fé j j, visszamék érted! Aiegcsókol ja, 

majd azok intésére eltávoznak, utánuk ő is ki/ 

10. jelenet  

	

oséiő: 	 De Palinak ez a tötte ne^: sike Ult. A kato- 

nák sokan v tak, tik .a g kevesen. i:ög is ltt-

tf k a l:.,bát.  ;6enekUnijfik köllött. Evigtettak 

a nádasba, de a vérnyomok hozzávezettek a 

vármöt;ye eiaböre jit . 

/Ve,ryeskar: Gyö nb ,.'r ballada 9. ,10.,11., 12. szakasz "A lo-

va elvitte"/ 

	

Celélő: 	 Nagy dijadalla vitték Gyámbér Palit a vCtrmö- 

gy re. A vármögye uraji örömükbe, hol*j  mög-

foktak egy hirőe bétyárt, :nö azé is, :me sön-

ki se vallott, a falubeli férfijakot hazae-

resztötték. Odahaza a faluba csak Piros vőt 

azomorusPali csak nem gyütt, hirt sé hallott 
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feline. Pros álló nap a 4szaparton, a me-

rigetőné várta  Ut, v -t`y hirt felülle. 

11. ,jelenet 

Piros: /epyediil jön be, de hariarosan egy-két lány, asszony 

jön utána. bzánelommal nézik, szólni se mernek hozzá. 

Megmeritik korsjukat   és 217ennek. Közben Piros a sze-

relmi dalt :nekli/ 

/Messziről felcsendül ujra a hal iszok éneke. Dp most 

ezt éneklik: "Tisza viza gyiin e gy  hal.ás7 	" Piros 

elhallgat, figyeli a közeledő  halászokat,  nf?hány as s zony 

i3 megáll vele. Halászok dala v:gén a hárbr: alász ujra 

megj el ereik. / 

Piros: 	 Ttmnak valamit Kele bácsi? 

Halász: /h,allgata'on előlép, miközben.  a másik kettő kissé hát-

rább marad, szünet után/s A pijact6rön ma 

débenökötbtték Gyömbér Palit. 

Piros: 	 Pali! ösz c+:3ne, de  tartja  ..agát, az asszonyok  

közelebb hozódnak hozzá/. 

Balász: 	 Mán föll_épött a székre, mikó igy kijátott: 

's.oi ;yátok nög Pirosnak, hógy most mán né vár-

jon! 

Piros: 	 /zokog, majd hirtelen felnéz, elszántan, kis- 

sé odébb lép, a többiek :elé mondja/: 

Isten mögálg ya magukat!  /Hirtelen iramodás-

sal a ozin hátsó részében eltűnik. A többiek 

utána Sietnek/, 
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/A kórus halkan ziim ögni kezdi a balladát. Egy 

parton álló assz ory másiknak/: 

Egy asszony: 	Min vége, viszi a viz. 

1412Y: 	Pali után mört . 

/Vegyeskar: A ballada utolsó szakaszit énekli: Leapadt a TIsza.. . 

Közben a halászok és asszonyok lassan elhuzcdnak és a vet yesk.ar 

ismét kezdi elfoglalni al egsz sz inpadot . Az  ének elhangzása 

után egy  ideig csend, majd egy férfi ujra dolgozni kezd a 

gyékénnyel. Többen követik ovldáját./ 

Mesélő: 

Asszony: 

Férfi: 

Mony q • 	..bviesi mesélő neve /a falu népivel 

mi lött. Az uradalomba ac-:1radhattakri 

:sem, az uradalom mindenüket epusztibtta, mön-

ni jük köll öt c.s vidékön, más falvakba  ke-

restek uj o -4t _ent a régi kertész községbelijek. 

Lövet, hon a té öregapád is akkó gyütt Tápéra. 

/kis csönd, némán folyik a munka/ 

Na  mit üzornorkot'cok? Ma min más vil zg van. 

Ma mágia vígan sz lhat a nóta! 

Azám, ugy .: u ka is s z ap oráb . 

/Vidám dalba, tineba kezdenek. Talán: 

A tápai merigetőn... / 

- • - • • ■ • 
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Juhasz Gyula három Tápéról szóló verse. 

Bogoss Biqa kézirása. 
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