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Papp István

A CSÁRDÁTÓL A CSÁRDÁSIG

I. „ A jákóhalmi csárda”

A csárda szó eredete értelmezése:

Csárda szavunk szerb–horvát közvetítésű jövevényszó, amelynek végső forrása a perzsák čãrtãk 
’négy oszlopon álló erkély’, ’négyszögletes szoba’ jelentésű szava. Eredetileg többféle építményt 
jelölt nyelvünkben is az átadó, közvetítő nyelvekhez hasonlóan. Elterjedésében, jelentésfejlődé-
sében szerepe volt az oszmán–török előrenyomulásnak. Jelölte a török határon levő katonai, 
magas figyelőállomásokat, de volt szín, eresz, gazdasági épület, kukoricagóré jelentése is. A 
törökök szerte az országban úton-útfélen számtalan őrházat (török nyelven „csardak”) építettek, 
hogy később a magyar nyelvben a magában álló útszéli házakat csárdáknak nevezte el a magyar 
nép. Mivel ezen épületek többsége közlekedési útvonalak kereszteződéseiben épült, feltételez-
hetően ezek helyén épültek a később szállásadó helyek, csárdák is.

Munkácsy Mihály: Búsuló betyár című festménye
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A csárda jellemzői:

A csárda településen kívül, azok szélein, a pusztákon, az utak mentén álló kocsma. A csár-
dáknak rendszerint kocsiszínjük, szekérállásuk is volt, ahol a kocsik, szekerek fedél alá kerül-
hettek, a lovak pedig pihenhettek. Lehetett saját birtoklású és bérelt. Tulajdonosait csárdásoknak 
hívták. Csárda szavunkra 1755-től van adat. A csárdák a jelentősebb vásáros helyekre vezető 
utak mentén egynapi, félnapi járásra, ill. olyan helyeken álltak, ahol a közigazgatás nehezen 
ellenőrizhette őket. Az ilyen csárdák közül nevezetesek voltak azok, amelyek két megye ha-
tárára épültek, és így lehetőséget biztosítottak a betyároknak elmenekülni a megyei pandúrok, 
rendőrök stb. elől. A csárdákhoz sok romantikus, főleg betyártörténet kapcsolódik. Elnevezéseik 
származhattak attól a helytől, ahol állottak (pl. Hortobágyi csárda a Hortobágyon; Kadarcs csár-
da a Kadarcs folyó mellett; Kondorosi csárda stb.), a cégérüktől (pl. Pintes csárda, Hordócska 
csárda stb.), a csárdás nevétől (pl. Császár csárda, Kétszerkovács csárda, Kelemen csárda stb.) 
és nem utolsósorban a bennük esett nevezetes eseménytől (pl. Törik-szakad csárda Buj határá-
ban, Becsali csárda Alsópáhokon, Nyakvágó csárda Kunszentmiklóson, Falkafogyasztó csárda 
Kiskunhalason, Kapczaszárító a jászberényi határon stb.).  

A csárdák a 18. sz. Magyarországának jellegzetes létesítményei voltak. Egykorú életükről a 
néphagyomány mellett számos adalékot őrzött meg a múlt század szépirodalma, valamint hír-
lapanyaga. Gyakorta örökítették meg a csárdák világát a Magyarországon átutazó külföldiek 

Indul a szüreti felvonulás a jákóhalmi csárdától az 1930-as években
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útleírásai. A csárdabeli időzés alkalmat szolgáltatott parasztságunk számára a napi hírekben való 
tájékozódásra, értesülésszerzésre, valamint távolabbi vidékek népével való érintkezésre. A köz-
lekedés kapitalizmus kori gyökeres átalakulása a csárdákat feleslegessé tette. Legtöbbje meg-
szűnt, elpusztult vagy tanyai pusztai kocsmává, italbolttá alakult.

Összefoglalva az eddig leírtakat, a következők jellemzik a csárdákat:

Lakott területen kívül, forgalmasabb közlekedési, állatterelő út menti pusztákon épült kocsma és 
vendégfogadó. Indoka a török hódoltság utáni pusztásodás, és a ritka településhálózat, a lábon 
hajtott jószág kereskedelme. A terelt jószág etetési, itatási törvényei szerint kb. 20-40 km távol-
ságban voltak megtalálhatók. A csárdában kialakított kocsma és vendégfogadó a vásárra igyekvő 
parasztok, az állatokat terelő pásztorok étkezésére és éjszakázására szolgált. Virágkoruk a 18. 
században volt. A közlekedési utak és a vasút kiépülésével jelentőségük megszűnt. A 20. század 
végén „autós” csárdává alakultak a megmaradtak. A pusztai kocsmák rendesen falvak közelében, 
vagy utak mellett lóváltó állással működtek. A magyar népnek útközben, utazás közbeni kedvelt 
pihenő és mulató helye volt. 
Jellemzői:
elhelyezkedése: város, falun kívüli terület
utak mentén
kialakítása: parasztházszerű, szalmatető, veranda
kínálata: magyaros, népies ételek
kicsi a választék elemek száma
italai a magyar italfogyasztást tükrözik /sör, bor, pálinka/
jellemző a népzene
berendezése: egyszerű, népies jellegű fa bútorok; eszközei: cserép, fa, szőttes abrosz, kemence

A jákóhalmi csárda említése korabeli iratokban

A nagy vagy külső csárda eredetileg a Jászapáti felé vezető út mellett, az úgynevezett csár-
dadombon helyezkedett el. Mellette füves terület, községi közös legelő terült el. Helyén ma a 
homokbányászás után maradt bányagödrök találhatók, talán nem véletlenül tőle délre találjuk a 
községi szőlőskertet. Szintén a közelében találjuk a vásárteret is. 

Már 1779. július 17-én a jászjákóhalmi prothocollum bejegyzése utal arra, hogy szabályozni 
kell a kocsmai mulatozást. A közbiztonság és a közerkölcs biztosítása érdekében az elöljáró-
ságok rendeletekben szabályozták a kocsmákban és a házaknál való mulatozást, táncolást. Az 
említett bejegyzés a nők kocsmai táncolását, illetve „táncba húzását” regulázza.
„Parancsollyák, hogy az Korcsma előt az Legények és Leányok együtt tánczolnak, melybül 
roszak következhetnek; melyre resolváltatott: Ha mely Legény a korcsmában tánczol a’ oda me-
nendő Fehér Személyt tánczban húzza, tartóztattya 15. pálczára fog büntetetni.
2° Ugy az Fehér népek is akik a’ Korcsmához azért mennek, hogy csak tánczban vigyék az 
illyenek is 10. Kemény korbács itiltetik.”

A táncmulatság a falu szélén levő kocsmákban, illetve az utak mentén levő csárdákban folyt. 
S a kocsmákban és a csárdákban minden időben legalább annyit táncoltak, mint amennyit vere-
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kedtek, ezt már a XVIII–XIX. század periratai is híven tanúsítják. A csárdában való táncolásról, 
s az azt követő verekedésről szólnak az 1779-es jákóhalmi perirat tanúvallomásai és ítélete is. 
„… némely Berényiek…az Apáthi Szent-Iványi Vásárról Haza felé jövén, a’ mint úttyokban a’ 
Jákóhalmi Csárdába egy ital bort meg innya be mentek vólna, már a’ raboskodók a’ bor tüzétől 
és a táncztól fel hevülvén lévén, a Berényiekbe mindgyárt bele kötni... vakmerősködtek.”
 „Czéfó Mihály Musikus Czigány... a’ verekedés okát nem tudja, minthogy ő musikált, és a’ nagy 
sokaság között nem is láthatott, azonkívül őtet is úgymond és társát a’ veszekedéskor a’ kemencze 
Suttyába szorították, s’ nekik is szűk vólt a’ Ház...”

Haraszti Jakab 25 esztendős, katolikus tanú vallomása:

„Ez a’veszekedés akkor elmúlván, azután bejött a’ Kortsma Házba egy öreg ember is, a’ kit 
Dantsa Pálnak mondanak, és e’ mit beszélt ottan, mit nem? én nem tudom, minthogy akkor 
tánczoltam, elég az, hogy őtet is meg verték; de ki verhette nem tudom, mivel több felé veszeked-
tek akkor a’ Házban, hanem azt tudom, hogy egy nagy embert én húztam el Varga Mihálynak a’ 
hajából...”

A tanúkihallgatások jegyzőkönyveiből végül is megállapítható, hogy a berényiek provokál-
ták a verekedést, a jákóhalmiak pedig nem hagyták magukat, és jól elagyabugyálták őket. Az 

Fodor Dénes és furulyazenekara az 1970-es évek elején
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iratok hűen visszaadják a jelenlévők mentalitását, taktikáját. Többen vallják, hogy ők nem láttak 
semmit. Mintha csak ma történne. A nejem a vendéglátásban dolgozik, és tőle tudom, ha valami 
ott is történik, a rendőrségi kihallgatáson most is gyakori az olyan vallomás, hogy nem láttak 
semmit. Az ügyet amúgy az akkori eljáró hatóság úgy zárta le, hogy mindkét felet megbüntette. 
Ma ezt úgy csinálják, hogy garázdaság címén büntetik meg az érintetteket.

Milyen is volt vagy lehetett a jákóhalmi csárda? 

A peres anyagban említett csárdaépület az 1700-as évek végén állt. A korabeli iratokból a követ-
kezőket tudjuk: legalább három helyisége kellett hogy legyen, volt pitvar, ivószoba és kamra. 
Lényegében a háromosztatú parasztházakhoz hasonlított. Gerendázatos plafonja volt és kemen-
cével fűtötték. A kemencének volt padkája, sutja. Az udvarán építették meg a kocsiállást, és volt 
gémeskútja, mely a térképeken is szerepel. Az ivóban kellett lennie kármentőnek, a berendezése 
deszkapad, lóca, esetleg asztal volt. Véleményem szerint az 1800-as években másik épületet 
létesítettek. Ezt az 1950-es évek elején lebontották, és ekkor hordták el a homokos dombját. 
Erről az épületről már maradt fenn fénykép, amely az előzőnél nagyobb volt, cseréppel fedve, a 
kocsiállások nem látszanak a képen.

Italmérési jog, kocsma, csárdabérlet

A települési önkormányzatok működési költségeinek jelentős részét az ún. haszonvételi jövedel-
mek /beneficiumok/ fedezték. Ezek közé sorolták a bolti kereskedelmet, a halászatot, csíkászatot, 
a vadászatot, a malomtartást, a sziksóseprést, a nádlást, a káka- és gyékényszedést, valamint a 
hús-, bor-, pálinka- és sörkimérést is.

A legnagyobb bevételt a csárdák, vendégfogadók és kocsmák termelték, amelyeket a helység 
maga működtetett, vagy árendába /bérbe/ adott. 

1845-ben Jákóhalmán a belső és a külső kocsma/csárda/ volt bérbe adva. A bérlő Lukácsi Pál 
volt. Ebben az időben a bérlőket minden év április 24-én, Szent György napján fogadták fel, a 
bérleti jogot egy évre adták ki. 1771-től azonban már három évre szólt a contractus /szerződés/. 
Ez így volt még a XX. század közepén is.  Megfigyelhető a bérleti díjak emelkedése is. 
Válenti Jánosné (Fejes Ilona) 81 éves adatközlőtől tudjuk, hogy az ő szülei /Fejes Mihály (1902–
1989)/ voltak a csárda utolsó bérlői. 1937-től felváltva bérelték a fogadónak nevezett „belső” 
kocsmát1és a külsőt, a csárdát, utána saját kocsmát üzemeltettek a Fő út elején levő lakásukban.  
Előttük az egyik helyi csendőr volt a csárda bérlője.

A csárdákban, kocsmákban kimért bort nemcsak helyben vagy a környéken szerezték be, 
hanem más településekről is vásároltak. Elsősorban a Mátra vidékéről és Eger környékéről, de 
még a Kiskunságból, Kiskőrösről, Kécskéről is származott a nedű. Adatközlőnk szerint ők a 
jászberényi Neszűrből és Gyöngyösről, egy Visontai nevezetű termelőtől vásárolták a bort. 

A borkimérést igyekeztek rendeletileg is szabályozni. A Jászkunság területén érvényben levő 
szokásjog megengedte, hogy a birtokosok saját szőlőjük termését kimérhessék. A borkimérési 
szabályok betartására a helyi közigazgatás által választott borbíró felügyelt. Feladata volt a cégér 
1 A fogadónak nevezett belső korcsmát a rendszerváltozás után bontotta le egy helybéli lakos, aki át akarta alakítani, de 
kiderült, hogy ezzel menthetetlenné vált. Hasonló céllal épült volna a helyére egy új épület, de azóta sem üzemel a Fő 
út Szent József tér sarkán.
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nélküli, ún. kurta kocsmák felügyelete, ahol szigorúan tilos volt a borkimérés. Aki a törvény elő-
írásait figyelmen kívül hagyta, szigorúan megbüntették. Így járt 1773. február 26-án Jákóhalmán 
Nagy János is „aki az elmúlt farsangi napokban a Ns. Districtusok Kemény parantsolattyát el 
mellőzvén házához külső helyrül hordóstúl bort szerezvén és titkon egynémellyekhez hír adással 
lévén tilalom ellenére kurta Kotsmát  indítani bátorkodott”.
 A borbíró feladata volt a csárdákban, kocsmákban muzsikáló zenészek bérének kifizetése is. 
A jákóhalmi csárdában már az 1779-es iratok szerint is cigányzenészek muzsikáltak. Az utolsó 
bérlő idejében Banya Jóska zenekara játszott ott. A tagjai voltak még: Banya Sanyi /bőgő/, Rácz 
Jóska /kontrás/, Cucu Andor /kontrás/, Murzsa (Tuka) Gyula /cimbalmos/. A zenekarban játszott 
a Banya Jóska fia is. Abban az időben egyébként három banda is volt a faluban.2

II. „A jákóhalmi csárdás”

A csárdás hagyományos magyar néptánc (az elnevezés a csárda szóból ered, melynek jelentése: 
kocsma). Új táncstílusunk rögtönzött, individuális páros tánc, a magyar táncstílus megtestesí-
tője, amiben büszke tartású férfiak külön-külön rögtönöznek, szét- és összedobbantva lábaikat, 
majd a nőkkel párban forognak. A romantika korára oly jellemző elnevezése csak fokozatosan 
terjedt el a népi szóhasználatban, s mellette az egyes részek tempójára vagy a jellemző mozgá-
sokra utaló névadás volt az általánosabb. Ilyen, a csárdást jelölő gyakoribb elnevezések: lassú, 
csendes, friss, sebes, szapora, rezgő, sétálós, jártatós, kettős, forgós, ugrós, libbenő, bukós, már-
togatós, szökős, és a csárdásnak két nővel járt változata, a hármas csárdás stb. Magyarországról 
származik, és cigány zenészekkel lett népszerű a környező területeken is.

Kialakulása a 18. századi magyar verbunkosig vezethető vissza, mely sorozási tánc volt a ma-
gyar hadseregben. Szervesen kapcsolódott a csárdáshoz a táncot bevezető szóló verbunk, amely 
egyes vidékeken (nyugati dialektus) a lassút is helyettesítette. Egységes stílusjegyei ellenére is 
jól elhatárolhatók egymástól az egyes táncdialektusokra jellemző csárdástípusok. 
A csárdást a ritmus váltakozása, variálása teszi jellemzővé: a lassú vezeti be, és a vidám, nagyon 
gyors tempójú friss fejezi be. Számos más variáció van, melyeket ritka csárdásnak, sűrű csár-
dásnak és szökős csárdásnak neveznek. A zene lüktető, szinkópált 2/4 vagy 4/4 ritmusú.
A csárdás páros tánc, a férfi és nő legtöbbször összekapaszkodik. Amikor mégis különválnak, 
csalogatásnak nevezzük, ezt főleg az erőfitogtatás, incselgés tölti ki. A tiszai dialektus típusa 
képviseli azt az oldottabb szerkezetű, a verbunk és csárdás jegyeit organikus egységbe ötvöző 
formát, amelyben a nemzeti romantika táncstílusának jellemző vonásaira ismerhetünk.

Mitől jákóhalmi a csárdás?

Ezen írás szerzője a honismereti szakkör mellett, többek közt, a helyi népdalkörnek is tagja. 
A helytörténet kutatását, a hagyományőrzést több helyen, illetve több nézőpontból is műveli. 
Néhány évvel ezelőtt a dalkör a következő fellépésére készült, és új műsor tanulásába kezdett. 
Fodor Dénes, a dalkör vezetője „Jákóhalmi csárdás” címmel állította össze a csokrot. Jómagam 
és mások is azt hittük, hogy a cím alapján a daloknak valami közük van Jákóhalmához, illetve 
2 A két háború között a korcsmák között már nem lehetett nagy konkurenciaharc, mivel a szüreti felvonulást is úgy 
oldották meg, hogy a csárdától indult – napközben ott fogyasztottak -, a bál viszont a Jóska zsidó korcsmájában volt, 
éjszaka pedig ott fogyasztottak.
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feltételeztünk valami jellegzetes táncot, táncdialektust. Az még a műsorunknak is egyéni színt 
adott volna. A dalokat kutatva rá kellett jönni, hogy azok ismert népdalok, nem gyűjtötte egyet-
len ismert népdalgyűjtő sem Jákóhalmán, de még a Jászságban sem. A dalok többsége pedig nem 
is népdal, hanem magyar nóta. 
A néptánc adatbázisokban sem találunk jákóhalmi csárdást. Maximum azt állíthattuk, hogy eze-
ket a dalokat ismerhették nálunk is, meg táncolhattak többek között csárdást itt is, de ettől miért 
jákóhalmi a „Jákóhalmi csárdás”? Némi idő múlva a véletlen segített megoldani a problémánkat. 
Talán az interneten bukkantam egy dokumentumra, amelyből kiderült, hogy 1952-ben  Kaposi 
Edit (Vass Lajos felesége) filmre vett több táncot Jákóhalmán, ez a felvétel megtalálható az MTA 
archívumában.                                          

A felvételek kísérőjegyzékéből kiderült, hogy „jákóhalmi csárdás” címmel egy színpadi fel-
dolgozást táncoltak a jákóhalmi úttörők.3 Erről a filmfelvételről ír, illetve képek is találhatók 
Kocsán László: A jászsági hagyományokról című könyvében. Tovább nyomozva kiderült, hogy 
a könyv szerzője anyaggyűjtést végzett Jászjákóhalmán, többek között felvette a kapcsolatot 
Fodor Dénes dalkörvezetővel is. Itt már kezdenek összeérni a szálak. Az információk birtoká-
ban már bátran mertük kérdezni a dalkör vezetőjét. Ő végül elmesélte, hogy 1952-ben, mint az 
úttörőzenekar tagja, hangszeren játszva részt vett a táncprodukció előadásában. Innen ered a 
dalcsokor címének ötlete, bár annak idején nem ezekre a dalokra táncoltak az úttörők. Egy dalt 
sikerült megfejteni az úttörő zenekar másik tagjával, Csillag Jánossal, amely a „Réztepsiben sül 
a málé” című népdal volt.  
Ezzel megoldódott a rejtély, és így jutottunk el a jákóhalmi csárdától a jákóhalmi csárdásig.
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