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BÁCSKAI ÉS HEGYHÁTI (SZLAVÓNIAI) NŐI KÖRTÁNCAINK 
TARTALMI JEGYEI A DÉLSZLÁV KÖRTÁNCHAGYOMÁNY 

TÜKRÉBEN 

Székely Mária 
Egészségügyi Önigazgatási Érdekközösség, Zombor 
Közlésre elfogadva: 1985. december 10. 

A népi hagyományok őrzéséről ismert fal-
vaink: Doroszló, Gombos (Doroslovo, Bogojevo), 
valamint Bács, Szond (Bac, Sonta) és a szlavó-
niai Hegyhát: Dály, Erdőd, Almás (Dalj Planina, 
Erdut, Aljmas) 1970-től napjainkig általam gyűj-
tött, s az ötvenes években még élő hagyományként 
kedvelt és munkám központi tárgyát képező énekes 
leánytáncai a magyar körtáncok déli dialektusá-
hoz tartozó Duna menti régiónak bácskai-szlavó-
niai csoportját alkotják. Területük érintkezik 
a délszláv körtáncokéval, s a balkáni rokonság 
nyomait mind formában, mind tartalomban magukon 
viselik. "A lánctáncok igazi hazája ma a Balkán 
félsziget". (Martin György: A magyar körtánc és 
európai rokonsága, Bp., 1979. 14.). Az énekes és 
hangszeres lánckörtánc a középkori Európa ural-
kodó táncformája volt, a párostáncok divatja azon-
ban a peremterületekre szorította, így maradt 
fenn a Fáeröer szigeteken (Dánia ), a Balkánon, 
a Kárpát-medencében elsősorban a magyar, szlovák, 
erdélyi román, Kelet-Európában a ruszin, ukrán, 
orosz énekes körtáncok formájában. (A lánctáncok 
elterjedésével foglalkozik: Böhme Franz Magnus: 
Geschichte des Tanzes in Deutschland, Leipzig, 
1886. I. 230.; Thuren Hjalmar: Folkesangen paas 
Far eoerne. FFC Publications, Northern Series No. 
2. Copenhagen, 1917.; Dans i Danmark, Nordisk 
Kultur. Vo1.24., 1933., 38.; Sachs Curt: Wold 
History of the Dance. New York, 1937., 262-263.; 
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310 SZÉKELY MÁRIA 
Wolfram Richárd: European Songdance forms. Journal 
of the IFMC. Cambridge, 1956. 5-9.; Martin György, 
i.m. 1979 13-14.). Jellemző, hogy a magyar nyelv-
területen a táncdialektusok nem esnek egybe a kör-
táncok dialektusaival, mint a Balkánon. (Martin: 
Magyar tánctípusok és táncdialektusok. I-III. 
Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1970-72.; A 
magyar nép táncai, Bp., 1974/a.; 1979-27.; Ivan-
öan Ivan: Geografska podjela narodnih plesova u 
Jugoslaviji. Narodna umjetnost 17-18., Zgb., 
1964/a; Folklor i scena, Zgb., 1971/b., Martin 
i.m. 1979., 16., 26-27., 289-290., 294-296.), 
ahol a lánckörtánc háttérbe szorított más tánc-
formákat, központi helyet foglal el a táncgyakor-
latban, viszont ma már főként vegyes tánc és 
ritkábban kizárólag énekszóra járt női körtánc. 
Míg a hangszeres táncok zömét is lánckörtánc ké-
pezi a Balkánon, a magyar énekes körtánc első-
sorban serdülő leányok tánca, a vegyes forma 
(körcsárdás, friss) itt új keletű. (Martin, 
1979.291.) 

A teljesség igénye nélkül megkísérelem 
összevetni leánytáncaink és a hozzájuk kapcsolódó 
játékok tartalmi jegyeit a balkáni női lánckörtánc 
-hagyománnyal. A hatalmas délszláv anyagból csupán 
néhány rendelkezésre álló és általam gyűjtött 
példát ragadtam ki. 

A körtánc tartalmát a hely, idő, alkalom, 
a táncolók neme, kora mellett a rendeltetés képe-
zi; lehet világi vagy vallási, avató, párválasztó, 
termékenyésg- és egészségvarázsló, elhárító, szo-
ciális, esztétikai, kommunikációs, megtisztelteté-
si, erkölcsőrzési stb. funkció (Martin i.m., 
1979. 22., 28., 29.). A tartalmi vonások közé 
tartoznak a népi táncnevek és terminológiák, ezek 
vizsgálatára azonban helyszűke miatt nem térhetünk 
ki. 

Bácskai és hegyháti női körtáncaink rendelte 
tése világi. Vallási funkciójú templomi táncnak 
csupán maradványára akadtam Doroszlón, Szondon 
és Gomboson. 
22 
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Női körtáncaink helye, ideje, rendeltetése 

(v.ö.: Tátrai 
Zsuzsanna: Tavaszi leányjátékok. Folklór, 
életrend, tudománytörténet. Tanulmányok 
Dömötör Tekla 70. születésnapjára, Bp., 
1984. 249-260.) 
UBORKÁNÉ LÁNYA Gomboson iskolás és pubertás 

korú leányok vonulós játéka böjtidőben, tánctila-
lomkor, utcai játék, bevezető a táncünnepeken 
(szüret, lakodalom stb.) , gyöngyösbokrétás fellé-
péseken. (A tánctilalomról: húsvét utántól július 
2-ig, Sarlósboldogasszony napjáig, "amíg nem vót 
kepe a határbo", tartott. "Nem táncútak meg ma 
sé sarlósboldogasszon' napján...Miko' első keresz 
tét mégcsinájják a határbo, akkor szabad táncú-
nyi. Mer' abba' az időbe, talán még nem is vótam, 
anyám mondta hogy nagyon éverte a jég a határt, 
nem vót a népnek mit enni, és fogadták három köz-
ség ere, Gonbos, Széntiván meg nem tudom mellik, 
jég ellen." (Pásti Antalné Tót Borbála, 1900.) 
"Kisasszonkor kezdtük a táncot, ádventig, a kocs-
mábo... Karácsony másnapján kezdtük a táncot, tar 
tott egész farsangig. Nagyőjtbe' megin' 
nem vót, akko1 aztán amig Sarlós el nem múlt, nem 
vót. Még ha esetleg valami majális vagy ilyesmi 
vót, pünkösd másnapján égy kis tánc, de másko' 
nem. Csak az őszi tánc és a farsangi tánc vót. 
Akkor télén méntünk házakhon (táncúni) ." 
(Kálózi Antalné Loboda Anna, 1919.) "...vótak 
megengedett napok, mind pünkösd másnapja, búcsú 
napján (Péter-Pál) és második napján, ako' Nagy-
asszony napjáig (augusztus 15.) nem vót szabad 
táncúni, István király napján elkezdődött a 
rendes őszi tánc, tartott november huszonkilence-
dikéig, András napjáig, akkor kocsmai tánc vót, 
mindén vasárnap délután és este... akkor kezdő-
dött az ádvént, mindén reggel méntünk hajnali 
misére, nem tancútunk újévig, újév napján tancú-
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312 SZÉKELY MÁRIA 
tak, másik vasárnap vót a Jézus nevenapja, azon 
a napon nem táncútak, hanem ékezdtek táncúni má-
sik vasárnap és farsang három napokig..." (Lampert 
Julis, 1896.) 

"Július másodikán nagyon nagy jég vót,évágto 
az egész határt... Biztos van kétszáz éve, mer'... 
jegyezve van... Hogy fogadalmat csinát a község... 
Nem vót sé tánc, sé mulatság, semmi... Éppen a 
jégkár ellen... Úgy egy kicsit szabad vót tüskö-
mezni, de kocsmábo táncúni nem vót szabad... Munka 
szünet és mise van tarta. Ez ünnep." (Loboda János 
né Galambos Anna, 18 9 6.) 

"Míg Sarlósboldogasszon' ide nem ért, addig 
nem vót tánc. Míg nem vót kepe a határbo... Hogy 
búcsún légyén (tánc], búcsú július elsején vót, 
hamá siettek a parasztok aratni előre, hogy légyén 
kepe a határbo... No akkó július elseje óta And-
rásig... akkor aztán mégin1 nem vót tánc karácso-
nyig, karácsony másnapján mégin1 vót tánc, egész 
farsangba', nagybűtig. Nagybűt kezdődött, far-
sangnak vége létt... hat hétté előbb, mint ahogy 
a húsvét van. Akko1 húsvét után mégincsak vót 
tánc. " (Lobodáné Garai Ilona, 1920.) (A tilalom-
mal foglalkozó irodalom: Úriszék - XVI-XVII. szá-
zadi perszövegek. A Magyar Országos Levéltár Ki-
adványai, Forráskiadványok, szerk. Varga Endre, 
Bp., 1958., 24-25.; Hegybeli Éva: Izrada monogra-
fije Doroslova kao izvora nastavnickog i ucenic-
kog vaspitno-obrazovnog rada u nastavi poznavanja 
prirode i drustva. Diplomamunka, kézirat.) 

"Nagylányok... szekeret létakarták szép 
slingőt vagy asztalterítővé... égy kisebb lánt 
fölültettek rájo, akkó négy Ián' a vállára fog-
ta annak a saroglának a négy sakrát és akkó mén-
tek és danútak szép minden nótát, ezt is: Kökén-
fa, kökénfa, kerekési kerekesi kökénfa... Évitték 
a falu végéig. Mének a kövesúton. Akkó az első 
buzábo: dobjuk bele az Uborkáné lányát, hogy jó 
termés légyén! Akkó az a kislán1 mégfogta a sa-
rogla négy szélit, sikított. - nem szabad, en-
gem né dobjanak bele! - Nahát persze dehogy dob-
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ták vóna bele. Akkó visszafordútak, s akko' jöt-
tek ott ahol a Lajos bótja van, ott vót még az 
erdőárok... idáig elhozták, Buj, buj, ződág, ződ 
levelecske, evvé jöttek vissza... utóbb nótával 
végződött, tüskömmel nem... a kislánt letették 
a saroglárol, és akko űk estefelé... jöttek is ha-
za, mer1 akkor a parasztházná' az a Ián' nem jött 
haza mire jött a kanász, akkó kapott pofont, most 
kő hazajönni, má1 a jószág itthun van!" (Lampert 
Julis) 

"Böjti időbe1 nem vót tánc, akko1... Unnep-
lősen, fehér ruhábo, de kislányt vittünk nagy-
lányok, ünneplőbe... Vót két karó, közepire csi-
nátok egy ülőt és ára egy vánkuskát és ára tették 
az Uborkáné lányát. Énekőtünk, táncutunk: Most 
visszük, most, Uborkáné lányát, bíborba1, bársony-
ba1... akkó danótunk mégin', égy nótát... mégin1 
kezdtük. . . Csak az utcákon (jártuk) . . . Okit vit-
tünk} kisebb család vót, köllött rá vigyázni, 
öt-hat éves vót..." (Loboda Jánosné Galambos Anna) 

"Miko' méguntuk a csirajbubost, összekapasz-
kodtunk lányok és ketesével méntünk végig az ut-
cán, egyik oldalon lé, másikon föl, mind ez az 
asztal, csak vót ülőkéje, fája, mind a karom, 
amit így a lányok a vállukra tettek... Ezt négy 
Ián1 fölvette, égy kislánt még föltettek a tete-
jire, akit úgy elfogtunk... Vittük végig az utcán, 
énekétünk: Most indul, most indul Buborkáné lá-
nya... "(Sipos Györgyné Genics Katalin, 1905.) 

"Miko1 mi kislányok vótunk, jártunk iskolá-
bo, méggyüttünk az ikolábul, itt mellettünk vót 
égy nagy üres telék... összeszédelőztünk utca-
beliek ... tizénhat-tizénhét gyerek, lány és fiú, 
játszottunk Süttülülüt... Ha ezt méguntuk, akkor' 
két fa összetéve, két deszka rája, rátéttünk egy 
lánt, oszt mondtuk, hogy: Mos1 viszik, mos' viszik 
Uborkáné lányát... Nem vittük a búzaföldig..." 
(György Péterné Cöndör Katalin, 1912.) 

"Létráro ráütették égy kislánt, slingűt ab-
roszt vagy ágyterittőt rátéttek árra létráro, még 
égy szép fehérvánkust, a kislán' még fő vót őtöz-
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314 SZÉKELY MÁRIA 
ve nagy farrá, oszt azt vitték hatan, az én lá-
nyom is vitte... Tito ünnepén vitték... Régén 
vasárnap, lé-föl az utcákon. A gyöngyöskor levit-
ték oda, ahun fudbaloznak." (Béres Pálné Szobonya 
Maris, 1913.) 

"Csak vitték a hátukon, így ilyen picikét 
mint Pistika, fölültették két botra, rá vót szö-
gelle deszka, oda ráüt. Végig a falun vitték. 
Vasárnap estén, unatkoztak... Nem volt mindig tánc. 
Nálunk böjt is vót, nem vót szabadalom a táncra... 
Azelőtt meg az aratóünnepen, gyöngyösbukrétán." 
(Lobodáné Garai Ilona) 

"...hosszi nagy létráro, négyet is föltet-
tek, ahán' Ián' vót a faluba' vagy égy bandábo, 
az mind vitte. Egyik felirű is, másik felirű is... 
(Nagy Mártonné Pásti Mária, 1920.) 
(Az Uborkáné lánya nevű játékkal foglalkozó iro-
dalom: MNT I., Bp. 1951.; Kiss Lajos: Gombos és 
Doroszló népzenéje, Újvidék 1982., 272.sz.; 
Margarita Debeljak-Milica Ilijin: Madjarske na-
rodne igre iz Vojvodine, Újvidék, 1953.; A magyar 
folklór, Bp., 1979., Katona Imre: Gyermekfolklór, 
386.; Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi szín-
játszás, Bp., 1964., 123.; Martin György, 1979., 
39-46., 166-168., 256., 260., 290., 291.;Pesorár 
Ferenc: A juhait kereső pásztor. Fehérmegyei 
táncok, Székesfehérvár, 1983., 30.) 

A játéknak a szórakozási mellett 1910 kö-
rül még termékenységvarázsló funkciója is volt 
Gomboson. A búzábavetés, a természet feltámadá-
sának megjátszása a György Péterné Cöndör Katalin 
közölte mimetikus játékban eredetileg analógiás 
mágia volt. Előtérbe kerül a játék esztétikai 
funkciója, a leányok szülei versengtek abban, 
kié a legszebb viselet: "Táncra külön vót (vi-
selet] , szóval amibe' így szórakoztunk. Öt-hat 
(szoknya}. Attól függött, hogy milyen keményre 
vót az alsószoknya kikeményitte... Ha lazább vót, 
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tömöttebb, eggyé mindig több... Pruszlik is vót, 
csak nem ennyire kivarott... Csak bársony és raj-
ta valami keskény kis zsinór." (Sipos Györgyné) 
"Eleivé még nem vótak olyan slingölések, aztán 
slingőtünk... Mikor nagylány vótam, má' kezdték, 
de még nékünk nem is vót, hanem az én utódjaim-
nak. .. Nékünk olyan görbe vót a fehér szoknyá-
kon. .. cikcakban zsinórszerű... "(Loboda Jánosné) 

Szondon, Bácson ismeretlen e játék, a Hegy-
háton hallottak róla, egykor tüskbmözéskor ezt 
is járták. Kovács Endre gyűjtése szerint valami-
kor Doroszlón is hordozták a Buborkáné lányát. 
(Zámbóné Zóni örzse, 1909. és Szűcsné Szurop Ila, 
1897. közlése). 

BUJ, BUJ ZŐDÁG Gomboson: "...lehettem úgy 
tizenhét, tizennyóc éves... Nyáron mikor nem vót 
tánc a kocsmábo... Megjárták vele az egész falut. 
Tizennyócan vótunk pajtások. Kigyüttünk a temp-
lombú,nagy farrá, cifrán, délután, méntünk mind-
já... Ahogyan danútunk, fogtuk égymás kézit, az 
utósó Q?ár} bútt a kezünkön át. Az utósó émént, 
jött az újabb. Csak méntünk, akkó kezdtük előrű, 
mer1 így mégjártuk a falut." (Tamaskó Jánosné 
Papp Örzse, 1897., Pásti Antalné Tót Borbála, 
1900.) "Jártuk végig az utcán". (Sipos Györgyné) 
Poroszlón: "...így fogtuk föl a kezünket. Össze-
fogózkodtunk, akkó azok bújtak alatta. Ketten 
fogtuk... "(Lovász Mihályné Szűcs Julianna, 1892.) 
Szondon: "Csak kislányok, tizenhárom-tizennégy 
évesék vótunk, méntünk az állomásra bűtbe', ami-
kor nem vót mulatság. Akkó vótak ilyen nóták... 
Összekapaszkodtunk így és bújtak, összekapasz-
kodtak tízen is, égymás után mentek, így fogták 
a szoknyájukat, bújtak alatta... Akkor azt még-
fogtuk. Aki utolsó vót, zabszérda... Az jött, a 
másik kicseréte, aki előtte vót... "(Nagy Fe-
rencné Hám Mária, 1913.) Bács: "Böjtbe (a leányok) 
nem táncógattak. Buj , buj , ződágot (jártak) . . . 
Ketten mégfogtuk a kezünket, feltartottuk, a 
többiek láncsorban égymás után méntek Calatta) 
és akkó mondtuk: Buj, buj, ződág... zabszérda! 

11 



316 SZÉKELY MÁRIA 
Lecsuktuk a kezünket így. Akkó mégin1 ujbú kezd-
tük." (Durcsák Jánosné Matkovics Örzse, 1917.) 
Hegyháton a kislányok, serdülők időtöltése böjt-
ben vagy más napokon, játékalkalmakkor. 

KICSIK TÜSKÖMJÁTÉKA csak Gomboson ismert. 
"Fiúk-lányok játszottak, kicsik csak, tíz-tizen-
két évesek, karikábo átunk, ékezdtünk danúnyi: 
Tüsköm, papucsom, sarkantyúm! Akkor mind leütünk. 
Akkor mégin1 föl, oszt mégin', mind aféle kislá-
nyok." "Danútak, amit étanátak. De vót. Tüsköm, 
papucsom, sarkantyúm" (Loboda Jánosné)"... emígy 
is szoktak a kislányok összekapaszkodni,az utcán, 
mikor mondják sarkantyú! egyszerre léűnek a fődre 
"Mártogattuk a fűbe magunkat." (Bogyó Jánosné 
Molnár Ilona, 1912., Sipos Györgyné) "Picike 
kislányok... két kezüket fogták és úgy légugol-
tak. Párosával. Olyan hét még nyóc is..." (Szenn 
Andrásné Pallós Katalin, 1932.) 

TÜSKÖMJÁTÉK VÍZBEN szintén csak Gomboson 
ismert. "Hatvan-hetven méterre vót égy kanális... 
mink odamentünk fürönni... Ugrátunk ére körbe a 
vízbe... így hónaljig..." (Loboda Jánosné) "Össze 
kapaszkodtak ugye a vízparton, lenyomják magukat 
a vízbe: Tüsköm, papucsom, sarkantyú! - és akkor 
má' léizétak." (Bogyó Jánosné Molnár Ilona, 1912. 
"A harmincnégyes, harmincötös évekbe' nagyvíz 
után Szakadálná', most úgy hívják, hogy Strand, 
elmentünk ki gyerékek, lányok förönni... körbe 
átunk... és akkó ékezdtünk danúni: Tüsköm, papu-
csom, sarkantyú! akkor mindénki léűt nyakig. Az-
tán újra mégismételtük négyszé-ötsző, aztán ki-
-ki magának fürdött. De mindig ezt danútuk... 
Aztán kezdődött a fürdés." (Lobodáné Garai Ilona) 

=íiií=£=l 

KÖKÉNFA Gomboson: "Utcákon méntünk danúva.. 
Kökényfa... Kettő így föltartotta kezét, összeka-
paszkodott, mént, a legutolsó mégint fölfogta a 
kézit, mégint mént". (Lásd: Buj, buj, ződág; Lo-
boda Mihályné Galambos Julis, 1899.) "Nem tánc, 
10 
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csak járás, lánoknak a vasárnapi szórakozáso... 
egész utcahosszat... Összeátok egy bizonyos sor 
Ián1, ahány vót, így egy-egy méter távolságra, 
a többiek kéz a kézbe' mentek így köztük... teker-
ték: kőkénfa, kőkénfa, kerekési, kerekési kőkénfa.. 
"Utcán, a színpadon (gyöngyösbokrétábanj félkörbe 
átak..." (Loboda Mihályné? Tamaskó Antalné Bacskó 
Rozika, 1910.) "Olyan hosszan mént libasorba'! 
Egyik utcán bé, másikon ki, egyik utcán lé, másikon 
föl, csak így fogták egymás kézit. Mezőre nem men-
tek ki. Csak oda lé a Laposra, onnan... ott még-
kerültek, vissza a faluba, Gödrös utcán föl, Kó-
bász utcán lé, Telepén föl, Iboja utcán le... vót 
rá eset, hogy mégátak oszt töskömöztek úgy a sar-
kon, még kergetőcskéztek..." (Lobodáné Garai Ilo-
na) "Az utcán mént ez, mer' azelőtt nem vót itt 
tánc, farsang harmadnapjátu Sarlósboldogasszonyig 
nem vót táncmulatság, mer' fogadtak jég ellen. 
Akkó a lányok-legények csak úgy az utcán csiraj-
bubost táncútak, kökénfát, Buborkáné lányát vitték 
nálunk... fogták a kezüket, osztán a fákat kerül-
gették, egyiket kívül, másikat belül... végigjár-
ták a falut... sokszó az egész falut... Mink má' 
ezt nem csinátuk... Mikó vót az a gyöngyösbokréta, 
a Dobsa András bácsi tanított bennünket... akkó 
a legények mégátak, ezeket kerűgettük, meg mos' 
is, mikó ménnek a gyöngyösbokrétások, ezt így 
megismétlik." (Nagy Mártonná Pásti Mária, 1920.) 

SÉTÁLÁS Gomboson: "Létánia után kijöttünk 
a templombu, húsvétra, nyáron, szép időben..." 
(Lampert Julis) Poroszlón: "Endre báró felnyergeli 
a lovát... éré... taktusra mént, szépén kettesével, 
hármassával összekapaszkodtunk, ahogy énekőtünk... 
úgy léptünk... Ha kész vót a sétálás, kőrbekapasz-
kodtunk... és akkó kezdődött a csárdás". (Kocs-
mai sétálás, Péter Sándorné Szitás Julianna, 1922.) 
A 40-es évek végén, az 50-es évek elejéig az utcán 
is sétáltak a lányok a Szép a szőlő, ha fekete 
kezdetű dalra. 
Szondon "... kocsma közepin. összefogóztunk né-
gyen, öten, mentünk körű Ctáncszünetben3. Lassan 
járkátunk..." (Hám Mártonná Péter Mária, 1920.) 
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"Utcán böjtbe sétáltunk. Egymás mögött (összefog-
tuk) a kezünket. "(Szobonya Istvánné Lengyel Kati, 
1900.) "Bőtbe nem táncótunk. Akkó csak sétátunk... 
A nagyok (lányok)... Ezök má1 keresték a legé-
nyeket." (Vörös szilveszterné Hám Éva, 1903.). 

A sétálás funkciója: bevezető a tánc előtt, 
táncszünetben időtöltés, szórakozás böjtben, pár-
választás, ismerkedés. Kommunikációs rendeltetése 
is volt. Szondon például ezt énekelték a sétáló 
lányok, ha a szeretőjük katona volt: De szeretnék 
a császárrá beszéni, (De még inkább szobájába 
bemenni!) Mé'gmondanám a császárnak magának,/A 
lányokat is sorozza katonának! (Szobonya Istvánné) 
Poroszlón esztétikai funkciója is volt a sétálás-
nak: a kocsában "nézték, ki hogy van felöltözve, 
ki milyen szép", akárcsak a többi leánytánc-alkal-
makkor. Bácson "Csak úgy égy kicsit végigmentünk, 
végigsétátunk a fiatalok (az után) ...Mégfogtuk 
a kezünket... fiúk, lányok, úgy sétáttunk (elöl 
keresztezett kézfogással) . . .még ölelkezve (de-
rékfogással) ...Lassan, nézelődtünk egymásra..." 
(Durcsák Jánosné) 

Poroszlón kedvelt a LAKODALMI LÁNCTÁNC is. 
(Lánctáncokkal foglalkozó irodalom: MNT 

I., Kiss Lajos, 1982., 269., 270. sz.; Martin, 
1979., 311., 340. ; Arbeau Thoinot: Orchésograp-
hie, Langres, 1588., 1596., újabban: Czerwinski 
Albert, 1878., Fonta laure 1888., Beaumont W. 
Cyril 1925., Arbeau Thoinot 1967.; Ivancan Ivan: 
Narodni plesovi Hrvatske, 2., Zgb., 1964/a 33.; 
Borbély Jolán: Egy horvát tánctípus magyar kap-
csolatai. Tánctudományi Tanulmányok 1961-62., 
Bp., 137-195.; Kiss Lajos: Pélvidéki gyermekjá-
ték-dalainkról, Kalangya, 1941., 226.) 

A KÖKÉNFA körtánc változatát csak Gomboson 
járták. Helye, ideje, rendeltetése azonos a tüs-
kömével, amellyel együtt ma is a gyöngyösbokréta 
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bevezető tánca a fellépéseken. (Császár Mártonné 
Loboda Erzsébet, 1926., Sipos Györgyné és Bogyó 
Jánosné közlése) 

MÁJUSFA KÖRŰTÁNCULÁSA (Martin, 1979., 15., 
255.) Gomboson a kocsma előtt állított májusfát 
járták körül vegyes körtánccal vasárnaponként, 
s akkor ott volt a tánchely. "Mink lányok kőrbe-
-kőrbe árább táncútunk, lassan méntünk... Tappog-
tunk és méntünk körbe tovább... ahogy a tüsköm-
nél... Közbe a legények eresztették lé a májusfát. 
"Ami má1 ződét, nyárfa, vagy akármilyen, fűzfa, 
...ára rádrótozták azt a ződ ágot, azt főpántili-
kázták, sört, bort, pálinkát kötöztek rá, föl-
állították. .. Május utósó vasárnapján hívták mé-
gin1 a lányokat, kolégákat, és kitáncutuk... 
" (Sipos Györgyné) Bácson május elsején emelték, 
pünkösdkor döntötték és táncolták körül a május-
fát zeneszóra, vegyes csárdással, amelynek pár-
választó funkciója volt. "... Még én kislány vó-
tam az nagyon nagy valami vót, sokan összeszede-
lőzködtek (párt választottak} ott a májusfáná 1 . . . 
Zeneszóra mént (a döntés, csárdás)." (Durcsák 
Jánosné) 
Szondon május első vasárnapján a magyar kocsma 
előtt állított májusfát táncolták körül vegyes 
csárdással, e mulatság ismerkedési,párválasztási 
rendeltetésű volt. (Nagy Mária és Hám Mártonné 
közlése) 

TUSKÖM 
Gomboson: "Vasárnap esténként...Mihánts 

kitavaszodott, hogy jó idő volt, május utóján, 
egész nyáron, húsvét előtt (böjtben) nem..." 
(Loboda Jánosné) "Nyáron valamit köllött csiná-
nunk... Csillag Boris is mént... Tüskömöt is ugrá-
tuk mindig a kövesúton..." (Tamaskó Jánosné) 
"Ilyenkor vót, vasárnap. Mindig...Az kivétel (a 
tüsköm nem tánc}" (Tamaskó Antalné) "A tüsköm 
mindig nagybűtbe vót jobban. Még nyáron mikor 
nem vót táncmulatság... farsang harmadnapjátu 
húsvétig...nagybűtnek mondták... akko1 mentünk 
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játszanyi, vót tüsköm is még csirajbubos. Még... 
csülköztünk, tekéztünk... Húsvét után vót Sarlós-
boldogasszonyig... (Tilal°mkan) n e m engedélyezték 
(a táncot} az elöljáróság. (A nép mondta} hogy 
lépotyog a szilva". (Nagy Mártonné) "Má1 a kocs-
mábo is mikó este összejöttek a lányok, legények, 
akko' a legények ittak, a lányok még körbe átak, 
oszt ott is tüsköméztek. Úgy meg vót szokva ez 
a tüsköm, hogy másképp már nem is mehetétt. Min-
dég énekszóra... ha égy csöpp idő vót vagy valaki 
mulatott, akkor rögtön a tüskömöt danúták meg 
táncúták a kocsmábo... (Az utcán} tizenégyig tüs-
köméztünk..." (Lobodáné Garai Ilona) "Vót égyidős 
lányokbú, fiukbú égy banda... baklábakra hosszú 
kocsidészkát raktak, ára ültek. Aki űt, az danút, 
egy mindig, kettő fölkelt oszt táncút, az föl-
kért valakit és újra kezdétt a táncúni... Vót 
ott összeveszés, kibékülés, hazakisérés... Létá-
nia után kijöttünk a templombu, húsvétra, nyáron, 
szép idő vót, a fiatalság mind a községháza e-
léje. Vótak itt szabadságos huszárok, bakák, oda-
keverédétt a lányok közé, persze nagyfarú lányok 
vótunk, sok slingőt szoknya... ünnepekre. Akkor 
égy óriási kőr, avvá kezdtük, a tüskömmel... 
táncos huszárgyerékek égy lánt elfogtak, jól még-
forgatták, oszt a többi Ián1 danúta: Árokparton 
kácsatojás... Vót nagyon sok ilyen nóta... órák 
hosszáig eltartott... Szerelmék fűződtek..." 
(Lampert Julis) "Lányok járták, férfiak is, aki 
tudott, az gyütt közénk, jó táncos." (Loboda Já-
nosné) "Legények is jártok... vót améllik béát, 
csak nem mind, aki nagyon jó tudott táncúni. Vót 
égy Pető Mihál' nevezetű, az mindég bent vót 
meg a csirajbubosba1! No lányok, én is! - Hát 
mért né, ugyanúgy békapaszkodott ő is és járta..." 
(Sipos Györgyné)"... este miko' mentek bandábo, 
akko mentek a legények is. Égy Ián1, égy legény, 
..." (Nagy Mártonné) "Tíz-tizenégy lány (alkotta 
a bandát}, szégények, közepes gazdagságúak, ezék 
összépasszótak, a nagygazda lányok büszkék vótak, 
külön vótak. Ritkán vót, hogy keveredtek." (Lam-
pert Julis) "Tizennyócan vótunk pajtások... 
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Szégény lányok mind együtt vótunk, gazdagok kü-
lön. .. Űk is talán így (tüskömöztekj, de mink 
a mienket..." (Tamaskó Jánosné) "A bandában mind 
pajtások vótunk... Gyere kolégám, gyere testvérem 
úgy az már akkor nagyobb szeretet vót... Utcákon 
méntünk danúva..." (Lobodáné Garai Ilona) "(Hogy 
szegény volt valaki a bandában vagy gazdagj mind-
égy volt, én nagyon szerettem énekőni, szerettek 
is. Az én anyám mindég azt mondta: nekéd égyik 
faluvégén is van pajtás még a másikon is meg a 
harmadikon is?" (Nagy Mártonné) "Mikor már tíz-
éves vót, harmadik-negyedik osztálybo járt, kiseb 
bek-nagyobbak, csak mind külön csoportba (tüskö-
mözött) ... Ott ismerkedtek még a fiatalok meg 
a kocsmábo... Aki olyan tészétuszi vót, bé sé 
vettük a körbe. Mennél elevényebb, mennél vizs-
lább légyén, mer' ameliket tovább lehetétt lökni, 
azt bé sé véttük a körbe... nem is tartottuk a 
bandábo..." (Sipos Györgyné) 
"...lassan kezdték, ha szabad téren vót, csak 
tüsköm vót, mikó má1 méguntak, ki-ki a párjávo 
émént..." (Lampert Julis) "...ott van az orvos-
lakás, ahol kanyarodik a fölső utcáro... vót égy 
tér, gyepes, égy szobor vót ottan, ott... Aztán 
még a kérték alján vót ződ lapos, még nem vót 
fölszántvo, ott kint lé vót az kaszávo; még le-
ették a baromfiak... (Loboda Jánosné) "Égyik lány 
előtt, másik lány előtt. Mindég mégbeszétük, no 
mos1 vasárnap téelőtteték leszünk, jövő vasárnap 
mielőttünk, minnyái előtt, nehogy sértve érézze 
magát ,mos' őelőtte nem akarunk... Mikó nem táncú 
tak, játszottak kutbaesőcskét..." (Tamaskó János-
né, Tamaskó Antalné)" ...összeátunk. Karikábo. 
Ez az utcán vót. Tüskömöt is ugrátuk mindig a 
kövesúton..." (Tamaskó Jánosné) "Nyáron miko1 
nem vót tánc, szórakozás kocsmábo... mer' Sarlós 
előtt valamikor Bogojévón nem vót szabad táncúni, 
mer' a jég elveri a határt. Vasárnap délutánon-
ként kiméntünk a falu szélire, akkor tüsköméztünk 
...összeátunk karéba, hogy: Üssön még rózsám a 
ménkű...Egész nyárig, amint kitavaszodott... 
Ősszel, mikor má' a kocsmábo vót tánc, akkó má' 
nem... Faluvégén laposokon, ahol tér van, nem 
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vót vízhez kötve, ahon szabad tér vót, ott tüs-
köméztek, csirajbuboztunk, akkor is körbe átunk 
...Mégvót, hogy melik nótáro lehet tüskömézni, 
melikre nem... A tüskömét csak kint szabadba', 
még a csirajbubost..." (Sipos Györgyné) "Tüskö-
mézés kocsmábo nem vót. Csak a szabadba. Olyan 
esetbe, ha a zenészék éfeledkeztek, hogy a lá-
nyok táncúnánok...hamá összekapaszkodtunk és 
ékezdtünk tüskömözni...akko' a zenészék kapták 
a hangszereket és muzsikátok..." (Kálózi Antalné 
Loboda Anna, 1919.)"... Kint a mezőn nem, csak 
ezen a laposon még a körosztutcán, még a Kan-
gödrös utca sarkán, még az Iboja utca sarkán, 
meg az Alsó utca sarkán, ahon összegyüttek leg-
több lányok-legények. A falu minden részin vót 
égy nagy banda legény-lány, azok ott táncúták, 
ezék itt táncúták...vótak a gazdagabbak, vótak 
a szegényebbek, de vót hogy nem vót az, hogy 
gazdag vagy szegén', hanem egybe tancútak mind, 
mer' ott vót az a banda. Én is azokkal a nagyon 
gazdag lányokkal, pedig nekém nem vót bőszoknyám, 
de nagyon csaltak... A parasztlánok egész hétén 
a határba' mászkáltak, ezek nem kívánkoztak a 
mezőre, ott nem tüskömöztek...csak így a házak 
előtt... Vasárnap délutánokat még estéket így 
tüskömmé tőtötték a fiatal lányok, az öregebbek 
méntek a kocsmábo. De mikó ilyen bőtalkalom vót, 
akkó mindenki csak a tüskömöt járta. Hallatszott 
a faluból, hogy azon a sarkon is nagyon sok le-
gény-lány van ; emezén is... Messzire elhallat-
szottak a szép nóták..." (Lobodáné Garai Ilona) 
"Csak vasárnap este. Kinn az utcán. Ahun vót 
lányos ház. Akkó így kinn a hídon... az utcán. 
Összegyüttek a legények, hangosan énekőtünk, a 
férfiak hallották hun van a banda, a csapat, űk 
is odamentek, űk is belekapaszkodtak a körbe. 
(Háború alatt]) nem nagyon. Édésanyám azt mondta, 
jaj, lányom, ne őtözködj föl cifra ruhábo, sze-
gény bátyád bérukkót..." (Pásti Antalné) 

A serdülők a citorában (gyermekek számára 
háznál rendezett szórakozási és ismerkedési al-
kalom) is tüskömöztek. 
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"Ott (a tüskömben) választotta párját a 

fiú... a legények má1 azt szemelték, hogy mellik 
tetszik... Ha jól táncol, jó dolgos... Néztek 
a gazdagságra. Szegény legények szolgállólányokat 
szemeltek... Tudta, a gazdagot nem kapja ki." 
(Loboda Jánosné) "Vót aki jobban járta a tüskö-
mét, vót amelik gyöngébb, vót amelik nagyobb tán-
cos, elevenebb... Kivágta magát a szoknyája, má-
sik még csak billegett, mind égy majdmondtammi-
csoda... Azt mondták: Jó táncos rossz dolgos! 
Az öregasszonyok természetesen... (Hiába vót erős} 
az öregeknek mégis ez vót a véleményük... Hogy 
jujj, csak azt né vedd el, mer1 az jó táncos, 
rossz dógos!" (Sipos Györgyné) "Nem mindenhun 
vót lefoglalózza a lány, nagy esetben, akkó azt 
az egész falu beszéte... De különben a legények-
-lányok taláták még egymást, így a tüskömbe1, 
a táncba', az estéli összegyüvetelbe', mikó ilyen 
süttülülüt játszottak meg ilyen hasonlót." (Lobo-
dáné Garai Ilona) "Ott (a tüskömben) megismerked-
tek a lányok a legényékké." (Nagy Mártonné) 

A tüsköm párválasztó, tánckezdő, hézagpót-
ló, szórakozási s a bandázás kapcsán szociális 
szerepe mellett a cselédlányok életében összetar-
tó rendeltetésű volt az idegen környezetben."... 
Apatinba' a Dunaparton a tőtésén, a tőtésódalba' 
a padkán, Hodzsákon még valamikor a Kálvária, 
Militicsnek azon az úton, most árra házak vannak 
... Ott vót a Kálvária és...mögötte egy kis ágá-
cás, kis fák vótak, ott táncútunk... Lányok, fiúk, 
ott gyülekeztünk össze... Még a fiúk is megfogták 
a kőrt, azok szógalegényék vótak, mi még cseléd-
lányok ... azok parasztokná' szógátak, mi még urak-
ná'... Beugrottunk a körbe és akko kettesbe..." 
(Loboda Jánosné, Kálózi Antalné) "Miko' lábukon 
vót a kefe, oszt glancúták a szobákot... ékezdtek 
düdörészni nótákat, hogy tüskömöt birjonak járni 
rajta. Könnyebben ménjén a munka. A ligetben... 
Égy bent vót a körbe, az hitta másikot... Oda 
nem jöttek a gombosi legények. Csak magukba' tüs-
kömöztek a lányok." (György Péterné Cöndör Kata-
lin.) "Én is láttam őket... Zomborba... a gombosi 
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menyecskék, lányok, legének tüskömöztek. . . mind-
egy vót, hogy csonoplai, nemesmiliticsi vagy gon-
bosi, mind szerette egymást a cselédek, összetar-
tottak, nagyon..." (Lobodáné Garai Ilona) "Ha 
itthun nem is vótunk barátnők, de ott mind azok 
vótunk. Ott idegénben. Miko' hazajöttünk, mind-
egyik a maga bandájábo mént. Miko1 ott vótunk, 
égy banda vót az egész." (Kálózi Antalné) 

A kommunikációs funkció hordozója a dalszö-
veg. A tüskömnóták nem párosító dalok. Kollektív 
leányénekekre járták a tüskömöt, s nemcsak saját-
maguk, hanem a hallgatóság részére is. így hozták 
a világ tudtára a számukra jelentős eseményeket. 
"Azt gondolod, bánom rózsám, nem biz1 én, (Hogy 
tétőled el köll válnom az idén...) Hogy hallja 
az a legény... csak úgy hangzott az utca! Gyakran 
előfordult. Akinek katona volt a szeretője, pláné 
utolsó vasárnap danúták: El kel menni katonának.. 
Akinek nem vót jó az anyósa, arra is vót nóta." 
(Lampert Julis) "A mi Trézánk, a Francia, miko' 
János katona vót ,a kocsmábo karikábo miko' ekez-
denek táncúni, mindig azt danúta, hogy: Messze 
van a vejleruni kaszárnya... ahun vót a János..." 
(Tamaskó Jánosné) "Asszonyok nézték. Aki ára körű 
lakott az mégát nézni, még kiűtek az utcáro oszt 
nézték. (Kritizálták a lányokat?) Hogyne! Ki ho-
gyan vót őtözve..." (Tamaskó Antalné, Tamaskó 
Jánosné) "Azt is... hogy nem illik csak zsiros-
köcsögnek még ilyesmiket... Mintha az anyós sosé 
lett vóna menyecske, vót, kidanótak mindent... 
Csakhát az anyós nem vette aztat magára... (Ha 
elhagyta a szeretője:) Azt gondulod bánom babám, 
nem biz' én..." (Sipos Györgyné) 

(Megharagudott az a lány, akit így kiénekel-
tek?) "Hát igen, akkor kifordult a kőrbül és 
émént, hogy engem né izéjátok itten, most ez én-
rám szót, azt hisziték, hogy nem tudom? Fogta 
magát és émént, otthagyott bennünket." (Az egész 
falu meghallhatta?) "Hát igen, amíg elhallatszott 
a hangunk,mer' elég jól kinyitottuk a torkunkat.. 
Akik kinn űtek az utcán, azok mind hallgatták..." 
(Ha a lányt tiltották a legénytől, arra is volt 
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nóta?) "Sőt akkor nagyon néztek arra, abba' az 
időbe'. Csak égy kicsi födje légyén, má' az szá-
mított." (Bogyó Jánosné) "...lány, aki féltékeny 
vót a legínyre, oszt talán szívesebben danúta 
azt a nótát, ami rápasszót a haragossára... Lá-
nyok közt mindig vót valami, vót, hogy össze is 
verekedtek, mégkontyóták egymást..." (Lobodáné 
Garai Ilona) "Azt szokták danúni a lányok, hogyha 
nem köllött néki a legény, hogy: Ablakomba kinyí-
lott a jácint, (nem bánom én,ha hozzám nem jársz 
is..." (Nagy Mártonné) 

Esztétikai szerep 
Sokat adtak arra, milyen a tüskömző leány 

viselete, magatartása, az utcán ülő asszonyok 
megszólták, ha túl szépen vagy tüskömhöz nem mél-
tóan öltözött. "Nekem nagyon szép vót, aki szépen 
tudott táncúnyi, ahogy ott átak karéba1, karikábo 
Szép alsó köllött, hogy az kilégyen." (Sipos György 
né) "...ami korunkba' nem úgy mentünk, mint anyá-
ink, de mos' már még szébben őtöznek, hogy mos' 
ilyen ruhába' kiáll ebbe a porba táncúni, csak 
én vónák az anyja, maj' annák néki..." (Bogyó 
Jánosné) "Büszkeség jele... minden lépésné' rú-
gott egyet a szoknyábo, jobb lábávo, ez is büsz-
keség jele vót... mer' ahány lány, annyiféle..." 
(Lampert Julis) "...nem az, hogy szép vagy rendes, 
csak légyén valamije ha mindjárt kicsit hibbant 
is." (Bogyó Jánosné) "Vagy ha kicsit trapacsos 
vót is, nem számított. Azt mondták, a szépségbő 
nem lehet mégélni..." (Sipos Györgyné) 

Erkölcsöző szerep 
"...jó ha egy kicsit ugrabugrának..." (Bogyó 

Jánosné) "...csak had ugrája ki magát (a lány} , 
maj' nyugodtabb lesz, itt akkor nem sokat adtak 
arra, hogy egészséges-é, úgyis tudták, hogy min-
denki egészséges..." (Sipos Györgyné) "(A jegye-
sek} keveset tüskömöztek, de azé' béátak oda a 
körbe. Nem bujkátak, mind a mai lányok..." "(A 
tisztességes leány) nem bujkál a fiúkkal, hanem 
így szépen tölti idejét." (Lobodáné Garai Ilona) 
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Szégyenbehozás tüskömözéskor 
"...nem vót bugyi, hanem azt a kétszeles 

kis alsószoknyát.. teljesen hozzá vót tapadva 
a testihő. . . vót olyan eset, hogy nem vót mé'g 
az a kétszeles kisszoknya, nagyot pörrentett raj-
ta a legény, az egész hátsórésze mind látszott..." 
(Lobodáné Garai Ilona) "Amélik ült, odakiabátak 
a legények, na mi az, búcsú van?" (Sipos Györgyné) 

Szórakozási funkció 
Minden adatközlő e funkciót említi első 

helyen, "...azelőtt nem vót se mozi, se színdarab, 
akko' vót háború,és így tőtöttük a vígságot." 
(Pásti Antalné) 

Avató funkciója olyan értelemben volt a 
tüskömnek, hogy aki először vett részt benne, 
nemsokára eladó sorba került. "Mikó má1 olyan 
tizénkét-tizénhárom-tizénnégy éves serdülő Ián' 
vót, émentek lédrukkótatták az asszonná1 a slin-
gőt zsebkendőt, oszt maga varta a jelenséget. 
Ez beletartott két évbe. Mikó készen lett a jelen-
ség, akkó ha lefoglalózták, gyüttek kérőbe, akkó 
adták oda a jelenséget. Ezt tizenhárom éves korá-
ba', kezdte má1 várni..." (Lobodáné Garai Ilona) 
(A jelenségről: Jung Károly, 1978. 88., 242.) 

Barátság, megbecsülés kifejezésre juttatá-
sára is alkalmat adott a tüsköm. A legközelebbi 
leánypajtások együtt járták, a kör közepébe hívás 
(Csillag Borisnál, csirajbubosnál) megbecsülést 
jelentett. "Volt akit egyszer sé, de én azt nem 
éreztem, mer1 engemet hittak. De vót azé1 akit 
tülem is többet hittak. Attú függött, hogy melik 
Ián1 ment bé. Meliknek melik vót a legkedvesebb 
barátnője. Vótunk tizenhatan... Például nékem 
vót égy unokatestvérem... énnekem az vót a legked-
vesebb. Ha én kimentem, azt hittam, ha ő mént, 
ő hívott engem. Aztán szomszédlánt, akit közelebb 
éreztünk égymáshó... Annak mégin' talán vót má-
sik... leginkább összetartó vót az összes. Nem 
hagytuk ki egymást, hogy nohát abszolút egyszer 
sé hittük ki... Megbecsülést jelentett... A le-
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gény azt hitta, amelik Ián' legjobban tetszett... 
Könnyebben táncút..." (Kálózi Antalné) "...vótak 
akik nem tudtak (táncolni), Mónár Julcsa, szegény, 
libalábon, a kocsmábo is mindég a sarokba' át, 
nem híták táncuni... Mikó így méntünk anyukávo 
táncúni, éhívták..." (Tamaskó Jánosné) 

Termékenységvarázslás, analógiás mágia 
Az ügyes táncos nemcsak szépen, lábujjhe-

gyen járta a tüskömöt, hanem gyors részében igye-
kezett minél magasabbra ugrani. Ennek eredeti 
céljára már senki sem emlékezett. 

(A tüskömmel foglalkozó irodalom: Martin, 
1979., 60-61., 83., 87., 95., 106., 107., 115.: 
Debeljak Margarita - Ilijin Milica, 1953. 8-9., 
Tél József: Tüskömugrás, Híd, 1951. XV. 805-813.; 
Kiss Lajos: 108 magyar népdal; Martin György: 
A magyar nép táncai, 57.; Kiss Lajos; 1982., 8.: 
1., 38-43., 89., lo3-lll., 121-123., 142., 158-
159., 179., 185-186., 194., 206., 274., 286., 
287/a-287/b sz.; Jung Károly: Az emberélet fordu-
lói, Újvidék, 1978.; 72.; Székely Mária: A duna 
menti leánytáncok gyűjtése, HITK XII/1980., már-
cius-június, 89-109.; Föld, föld...Gyűjtés a 
Dunatáj magyarságának szellemi néprajzi hagyomá-
nyaiból. Apatin, 1981., 36-39.) 

A friss, csárdás, dus vagy tus, bukrostus 
mulatsági tánc, kivéve a férfiak farsangi tustán-
cát, menettáncát, amelynek termékenységvarázslási 
funkciója ma is ismert. (Ugorjunk magasra, hogy 
nagy legyen a kender! - kiáltással járták.) 

A hegyháti leánytánc neve tüsköm, csiraj, 
csirajbubos. A leányok, fiatal menyecskék itt 
csírázni jártak, csirázó nótákra táncoltak, 
11-12-20 éves korukban szombaton este házak előtt, 
kocsmában tánckezdés előtt, szünetben, húsvéti 
böjtben a játszóhelyen, "lent a szurdikba' ". A 
gombosiak maguk közé fogadták a viseletből ki-
vetkőzött lányokat, itt azonban csak "bőszoknyá-
sok" vehettek részt benne. "A legények csülköz-
tek, labdáztak, mink meg összefogtuk a kezünket..." 
(Bacskó Sándorné Varga Katalin, 1918.) "...a 
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328 SZÉKELY MÁRIA 
lányok kőrbeátak táncszünetbe1, ékezdtek danúni... 
Odakiabátuk a legényéknek: Ölég a mulatozásbu! 
Mi annyit csiráztunk, hogy má1 nem is tudjuk, 
melyik nótát danujuk. Mink is táncunánk!" (Bacs-
kó Sándorné) "Szégyén vót: tégédet nem hívott sen-
ki lányom az este csírázni! Az szégyén vót, a lány 
át egész este, műt öt-hat nóta, kezdjék má1 a tán-
cot a zenészek, Pista bácsi, mer' akit nem kértek, 
nem a legény, hanem a lány, miko' így csirájóz-
tunk, röstelltük, kiközösítették..." "Papp Károly-
né Bacskó Rozália 1944.) "Míg húsvét nem jött, 
oda jártunk a Varga-szurdikba, nagylányok, legé-
nyek ütötték a bottá a labdát, mi még ugrátunk... 
Tüsköm vót..." (Bacskó Sándorné) "Elátkozlak sose 
leszel boldog világéletedbe... Azt gondolod hogy 
tán bánom... Ezt énekelték miko1 összeharagudtak 
(á szerelmesek). Az anyja ott űt a sorba oszt 
hallgatta... Miko1 pletykaság vót: Ez a kislány 
barna kislány, ha bemegy a kocsmábo." (Papp 
Károlyné) 

A hegyháti leánytáncok rendeltetése azonos 
a gombosi tüskömével. 

FORGÓS, GYORSFORGÓS a szondi leánytánc neve." 
...a lányok... kocsmában, utcán is forgós táncokat 
táncótak. Tavasszá. Őszkor is. Vasárnap délután." 
(Szobonya Istvánná Lengyel Kati, 1900.) "...kocs-
mábo csak forogtunk, mind aféle lányok." (Szobonya 
Istvánné) "Vót sok ilyen forgó nóta. Azé' hogy mi-
kó nem muzsikátok, körbe átok a lányok oszt forog-
tak oszt ezt danuták: üssön meg babám a ménkű... 
Úgy forogtunk sokszó, hogy némélik el is esétt." 
(Lengyel Istvánné Vörös Rozália, 1901.) "Rozma-
ringszál fölsiet az ég felé. Ez forgósnóta... 
(kocsmában, táncszünetben) De nagy kört fogtunk, 
jaj nékem, istenem... Jaj annyi vót, hogy nem tudok 
rájönni..." (Nagy Ferencné Hám Mária, 1913., Hám 
Imréné Hám Borbála, 1907.) "...nem pihentek lé 
(a lányok a kocsmai szünetben) ...azok a széles 
szoknyák vótak..." (Nagy Ferencné) "... egymás kézit 
fogták...összefogózkodtak körbe ...Égyik ékezdte, 
forogtunk, hogy mújon az idő. Vót aki maradt is 
lány, a' lánnyal táncót...néha széjjé mént a kőr, 
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némelik bukott is..." (Hám Mártonná Péter Mária, 
1920.) "...csárdást, friss csárdást...Kocsmábo 
vótak ezek. Lakodalomba is vót... Ha akartak ka-
paszkodni, hogy hát nohát most egy bekapaszko-
dunk..." (Vörös Szilveszterné Hám Éva. 1901.) 
"Gyorsba forogtunk nagyon. Körbe egyszerűen. Vót 
aki csapta is a lábát, vót aki vigadozott. Az má1 
dus vót." (Hám Mártonná) 

A rendeltetés itt is hasonló, mint Gomboson. 
A szórakozási, hézagpótló stb. funkció mellett 
jelentős volt a párválasztó: "A jó táncosokat min-
dig ékapkodták, akik olyan ügyesek vótak a tánc-
ro...odaátak a legények az ajtóba, nézték, ho me-
liket is hívják, akó vót, hogy nem ért oda de 
messzirül kiabáta, Kati vagy Maris vagy Rozi vagy 
nem tudom én a nevit, nehogy más vigye el, mer1 
az az ő párja lesz... ő akar vele táncolni." (Hám 
Mártonné) "Akit nem hittak el, azok a végin körbe 
átak oszt úgy a sarokba táncutak...csak fáj ugye. 
Csak szerette mindenki, ha elhitták. Vót, akit nem 
hittak." (Lengyel Istvánná) 

Kommunikációs funkció" "...mindenki úgy éne-
kőt, ami fájt neki... jól kiénekelték magukat a 
lányok... Az vót az örömük," (Nagy Ferencné) 

Utcai énekes leánykörtánc a bácsi magyarok-
nál idős asszonyok emlékezte szerint a 10-e évek 
elején még divatban volt, s még 30 körül is jár-
ták,de már senki se vette komolyan ezt a táncot 
"...az én testvéreim mikó lányok vótak, úgy kőrbe-
átak az utcán, és nagyon táncutak. És játszottak 
süttülülüket... ( a tánc) zene nélkül ment. Nem 
tudom, én nem énekűtem..." (Mi volt a tánc neve?) 
"...Nem emlékszek. Hát csárdások, lassú meg friss. 
Ahol találkoztunk. Ha mostan megbeszétük, hogy 
ma oda megyünk, akkó ott...a fiúk is." (Nézte a 
falu a táncunkat?) "Nem. Csak ha láttak bennünket, 
jót nevettek rajtunk." (Nem vették komolyan?) 
"Nem." (Durcsák Jánosné Matkovics Örzse, 1917.) 

A csárdás, friss, kiskör a nagyban és tus 
nevű táncot zeneszóra járták vasárnaponként a kocs-
mában, a lakodalomban, gyakrabban vegyes tánc volt, 
mulatsági és párválasztó rendeltetéssel. 
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CSILLAG BORIS; CSIRAJBUBOS; CSIRAJ; RÉGI 
TÜSKÖM Gomboson 

Bács-Bodrog vármegye monográfiája említi, 
hogy a gombosi leányok nagyböjtben nem táncolhat-
tak, hanem Csillag Borist ugráltak énekszóra. Leg-
több adatközlőnk szerint a Csillag Boris és a 
csirajbubos, csiraj, régi tüsköm egyazon tánc, 
helye, ideje, rendeltetése azonos a tüskömével. 

"... csak az vót a különbség, hogy a Csil-
lag B orisnál körösztbe rakta lábait, elfordította, 
kitekerte magát, körállás az mégvót, körbelevők 
nem táncútak, fogta a derekát, csak ők ketten, min-
dig így kicsapta a lábát, nagyon érdekes vót ez 
a tánc látásra. Másmilyen mint a tüsköm." (Lobo-
dáné Garai Ilona) "... azt mondták miko' így tán-
cútak, hogy...no ugorjuk a Csillag Borist vagy a 
tüskömöt ..." (Nagy Mártonné) "Én vótam az első, 
vége vót annak a nótánok, akko' én kimentem, akit 
hittam, az bentmaradt, kivett másikat... Aki vót, 
akárkit, mind akart táncúni." (Pásti Antalné) 
"Azt mondták, hogy az öregek úgy híták (Csíra Ma-
ris és Csillag Boris}, de mi má1 csirajbubosnak. 
...tüsköméztünk meg csirajbuboztunk." (Sipos 
Györgyné) 

A doroszlói Csillag Boris, Csíra Maris, 
csirajbubos, csiraj tánc helye, ideje, funkciója 
azonos a gombosi tüskömével, a századfordulón 
azonban még ismerték termékenységi funkcióját: 
"nagyon jól mulattunk abba1 az időszakba'... kocs-
mábo, szabadba' este, ha úgy összejöttünk, a ban-
da, utcán nyári időszakba' én a Templom utcába' 
és a kocsmába'...fél kocsma asszon' vót, menyecs-
kék, ott táncútunk húszan is 'égy körbe'. Csak a 
lányok. (Böjtben) szaladgátunk, tekéztünk is, 
bújósdit humtunk..." (Jó volt, ha a lány csirajo-
zott?) "Szem előtt vót. Mondták, nagyon- nagyon 
mondták, úgy mulattunk... Táncujjátok, hogy nagy 
kender légyén." (Kik nézték a csirajt?) "Mind, 
asszonyok! Az utcán, is... Nem jutott eszünkbe a 
nóta, még mondták, na most ezt danújuk." (Ha nem 
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hívták a lányt a körbe?) "Azt nagyon bántotta. 
Hogy mé' nem, tudja az isten... Vót hogy ott 
(csirajban) szemelték ki a lánt. Bandáztunk télen, 
nyáron, vasárnap, bűt vót...összegyüttünk lányok, 
legényék... Mondták a jó táncosra), hogy ez 
mégéne a táncbul is, nékem is mondták, mer na-
gyon szerettem..." (Lovász Mihályné Szűcs Julianna 
1892.) "A Csíra Maris kocsmába1 meg lakodalomba', 
amíg a zenészék pihentek... Égyszér égyik ház 
előtt, máskor másnál... Vasárnap, hétköznap nem, 
mer' méntünk dógozni, szülők is ugye... Nagylányok 
nak is, eladó lányoknak is dógozni kellett... Fo-
rogtunk... (a csirajtáncban) méglibbentünk jobbra 
is, balra is..." (Zsíros Jánosné Pákai Anna, 
1906., Nóvák Lászlóné Zsíros Mária, 1930.) "Be-
áták ményecskék is, huszon-égy-két ( é v e s ) korig." 
(legényék is táncolták?) "Beát, amelik elevenebb 
vót, hogyne! Komoj tánc vót ez, ez vót a szóra-
kozás" (Zsíros Jánosné) "Legtöbb úgy (csirajozás-
kor) szemelte ki a párját." (Zsíros Jánosné, Nóvák 
Lászlóné) "Még lehetett állapítani, milyen me-
nyecske lesz (a csirajozó lányból). Mer' ügyes 
vót. Abba' a forgásba' is, még abba' a dalba." 
(Nóvák Lászlóné "Az az égy kislány is, akit én 
is éhittam, nem tudott forogni, nem mentek vele 
semmire. Akkó mi is a fiúk előtt csak szégyelét-
tük, mer' tudják, hogy mi szépen tudunk táncuni, 
de az még nem." (Nóvák Lászlóné) "Mindig azt 
mondtuk, egyet bír avvá is táncóni, táncójon avvá 
is." (Zsíros Jánosné) (Barátság jele volt-e, ha 
valakit kihívtak a csiraj közepébe?) "Igen. A 
A testvérit különösen." (Zsíros Jánosné, Nóvák 
Lászlóné) "Amikó Zomborba' szógátam, akkó így 
vasárnap délután, még ünnepnapokon is, összegyüt-
tünk a ligetbe' és csirajóztunk. Vótak ott gom-
bosi még doroszlói lányok, de néha a legényék is 
odagyüttek, akik ott szógátak, mind mink. Vót úgy 
is, hogy hétköznap csirajóztunk, mikó vittük a 
gyerekéket sétáni - de még mink is gyerekek vó-
tunk - és akkó ha vótunk ölegen, akkó összeátunk 
és csirajóztunk, ott a ligetbe' anná' a faházná'," 
(Hajvertné Szűcs Mária, 1919., Kovács Endre gyűj-
tése. A faház a mostani Fijaker stari vendéglő 
helyén állt) 
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A csiraj avató funkciója: amikor megmozdult 

a leány vére, akkor kezdett csirajózni, ez volt 
a jele annak, hogy a pubertás korba lépett. 

Bácson párválasztó leánytáncot nem ismer-
tek - kivéve a Gombosról elszármazott adatközlő-
ket -, viszont szokás a MENYASSZONYÜLTETŐ TÁNC, 
amelyet a koszorúslány jár az ülő menyasszony 
mellett és körül a menyasszonytánc szünetében. 
A tánc mai szerepe: pihentetés. 

(Irodalom: Kiss Lajos: Délvidéki gyermek-
játék dalainkról, Kalangya, 1941. dec. 231-232., 
234-235.; Debeljak - Ilijin, 1953. 41-43.; Magyar 
ország Vármegyéi és Városai. Bács-Bodrog vármegye 
Szerk. dr. Borovszky Samu, I. 347.; Kiss Lajos; 
1982.; MNT I.; Nógrádsipek. Tanulmányok egy 
észak-magyarországi falu mai folklórjáról. Bp., 
1980., Küllős Imola: Csillag Boris. Egy gyermek-
játékdal szövegelemzése. 151-182.; Pesovár Fe-
renc: A juhait kereső Pásztor. Fehér megyei nép-
táncok. Székesfehérvár 1983., Fehér megye nép-
rajza II., 52., 55.; Tél József 1951.; a játszók-
ról, bandázókról: Kovách Aladár: A Tolna megyei 
Sárköz népviselete. Néprajzi Értesítő, 1907., 
71-94., 201-221.; Baksay Sándor: A Mecsek és 
Környéke. Tolna megye, az Osztrák-Magyar Monarc-
hia írásban és képekben. XIII. k. Magyarország. 
IV. k., Bp., 1896.; Endrei Ákos: Somogy vármegye 
népe. Magyarország vármegyéi és városai (Szerk. 
Csánki Dezső), Bp., 1916.) 

ÉJFÉLI MISÉN MOZGÁS Poroszlón: "...mozdú-
tunk a kóruson is, ilyen farossan..." (Lovász 
Mihályné) "Éjféli misekor a kántor, az égy dalt 
zongorázott a kóruson, akkó az egész lánság aki 
átunk ugyé sorban, mindig mégmozdútak, mozogtak, 
mikó azt muzsikáta: Kisjézusnak egy szép nótát, 
mégmozdút az egész lánság, mozgott a szoknyánk 
...Suhogott az egész templom, attú, hogy suhog-
tak a lányok, mozogtak... Nem soká, csak a Kis-
jézusnak egy szép nótát a kántor émuzsikáta, hogy 
mozogjanak lent a templomba1..." (Radics Józsefné 
Szűcs Mária, 1890.) Gomboson: MOZGÁS, VALLÁSOS 
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MOZGÁS: (Éjféli misén) "menyecskék és lányok 
tiszta fehér vaslat ruhában vótak... Krisztus 
születése napján... Evvé kezdtük a 
karácsonyi éjféli misét... Vót erre égy mozgás, 
vallásos mozgás..." (Lampert Julis) "Ritmusra 
mozogni az mo st is szokás (templomban} , csak 
most már nemigen van parasztményecske. Az éjféli 
misén is már csak a Márialányok vannak. Valamikó 
főső fehér szoknya vót vagy gyócs szoknyába; 
csipkés szoknyába', még fehér csipkés fejkendőbe1 
a menyecskék, de most má1... Erre mozogtak: Pász-
torok, pásztorok, örvendeznek..." (Lobodáné Garai 
Ilona) Szondon: "Éjféli misén mozgás... vót az 
is. Egyik lábukról másikra léptek ritmusra. "(Szo-
bonya Istvánné) A Hegyháton: "a lányok összeka-
pasztodtak a templomba'". (Szeverics Károlyné 
Szilágyi Éva, 1912.) 

(Irodalom: Lajtha László: Dunántúli táncok 
és dallamok, I., Bp., 1962., Népzenei Monográfi-
ák V. , 449-451.; Martin György, 1979. 12-13, 15.; 
Raffé W.g.: Dictionary of the Dance. New York-
London 1964. 111-113.; Haraszti Emil: A tánc 
története, Bpk; 1937., 16.; European son-dance 
forms. Journal of the IFMC. Cambridge. 5-9., 
1956., 33.t Wenzel Marian: Ukrasni motivi na 
steócima. Ornamental motifs on tombstones from 
medieval Bosnia and surrounding regions Sara-
jevo, 1965.) 

A török hódoltság miatt az európai divat 
kevésbé érintette a balkáni tánchagyományt, itt 
egy korábbi állapotban maradt meg a körtánc, ám 
formai fejlődése túlhaladta a kezdetleges fokot 
és hangszeres kíséretű vegyes (férfiak és nők 
által járt), szórakoztató funkciójú, de sok he-
lyen még ma is avató, versengési, termékenység-
varázslási rendeltetésű. (Martin György, 1979., 
14.) A balkáni női körtáncok szerepe főként a 
tavaszi ünnepkörhöz fűződik, termékenységi rítus-
sal kapcsolatosak. (Martin György, 1979., 291.) 
Az ilyen körtáncokat a szabadban járják: udvar, 
utca, határ, híd, vízpart, szántóföld széle stb., 
hasonlóképpen a mai leánytáncainkhoz. Szerb, 
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macedón, bolgár szokás a lázárkák - ünneplőbe 
öltözött kislányok - húsvét előtti, Lázár-napi 
tánca eső- és termékenységvarázslás, szórakozta-
tás, ajándékgyűjtés céljából. (Martin György, 
1979., 291.; Janković Danica i Ljubica: Narodne 
Igre VII., 1952., Belgrád, 261.; Mihailo Dimovszki 
Nekoi etnokoreoloski karakterisztiki na lazarszki-
te obrednii igri vo SZR Makedonija. Rad XIII. 
Kongresa Saveza udruženja folkolorista Jugoslavi-
je, Slavonski Brod, 1976., 211-220.) Hasonló a 
húsvétkor a Szent György-napon járt horvát,szerb, 
bolgár női körtánc funkciója. A Dráva menti hor-
vát falvakban húsvéti nagymise után a leányok 
és menyecskék énekszóval kerülik a falut, a szántó 
földre is kimennek, ott lassú körtáncot járnak 
(Martin György, 1979., 291. ; Borbély Jolán, 
1962., 139.; Ivančan Ivan: Narodni plesovi Hrvat-
ske 2. Zgb., 33., 1963/a/, hasonlóképpen a szla-
vóniai magyar szigetfalvak leányai (kalalázás, 
Martin György: 1979., 39-46.; Penavin Olga: Szla-
vóniai (Kórógyi) Szótár. I-II., Bp.-Újvidék, 
1.142-143., 11.13.), a gombosi, szondi, doroszlói, 
hegyháti és bácsi leányok (kökénfa, Uborkáné 
lánya, Buj, buj, ződág játék, sétálás). Elsőd-
legesen a tavaszi böjtidőhöz kötődtek: a Ruma 
környéki szerb leányok višnjica, laste prolaste, 
a kosovóiak húsvéti kroš, krošnjice, a bánátiak 
vlakale nevű táncos játéka, Stara Pazovánál a 
lanca, Ninčićevon a Kroz vlakale tánc. (Janković 
Danica i Ljubica, Narodne Igre, Bgd., V., 1949., 
173-174., 104.) A szabadkai bunjevác leányok 
elečkonje, barjačkinje nevű böjti táncot jártak, 
ünnepkor, vasárnaponként pünkösdig az erdőben 
kólóztak. (Neven. XIX., 13., Književni sever 1. 
(1925) 116.; L. Knežević: O Bunjevcima, Letopis 
Matice Srpske, 1881., 110.; Janković Danica i 
Ljubica: Narodne Igre, 1949. 84.) Kosovón, Gnji-
lanen húsvétkor és szent György-napon kólóztak 
a leányok és menyecskék (Janković Danica i Ljubi-
ca, 1951., 59., 240.) Dél-Bánátban vecsemye után 
az idős asszonyok a pappal vagy nélküle kólót 
táncoltak a templomban, hogy nagyra nőjön a kender 
(Milivoje Milosavljević: Revena. Rad vojvodjan-
skih muzeja 20., N. Sad., 1971., 335., 337.; 
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Mila Bosió: Obicaji i verovanja Srba u Vojvodini 
sa osvrtom na okolinu Sombora, Zbornik radova 
XXXII. Kongresa Saveza udruzenja folklorista Ju-
goslavije, Sombor, 1985., 22-23.) A mi templomi 
mozgásunknak nem volt ilyen szerepe. Adatközlő-
ink szerint azért került rá sor az éjféli misén, 
mert nagyon szép volt, ahogy megmozdultak a leá-
nyok és a menyecskék a bő szoknyákban, az ének 
olyan szép volt, hogy "megpezsdült" tőle a vé-
rük és kénytelenek voltak "mozogni". Nerodim-
ljén, Kosovón a háromnapos húsvéti ünnepen hidas, 
női páros átbújó játékokat játszanak a leányok. 
Kedvelt két-három leány szondi dúshoz vagy csil-
lagtánchoz (a magyar nyelvterületen másutt cinege) 
hasonló tánca. Ugyanakkor a legények a jezo nevű 
táncban igyekeztek minél magasabbra ugrani, hogy 
nagyra nőjön a növény jó legyen a termés (Encik-
lopedija Jugoszlavije, Narodni obicaji). Idős 
gombosiak szerint a legények tüskömözése mind 
magasabbra tartott bot átugrálásából állott. A 
Hegyháton a legények valamikor horvátszerb-magyar 
makaróni szövegű nótára ugráltak tüskömöt. Termé-
kenységvarázslás a szlavóniai, vajdasági szerém-
ségi kraljice - pünkösdkirálynő - járás rendel-
tetése is. A szlovénoknál risali, kaj-horvátok-
nál trojaki, szerbeknél trojice a leányok termé-
kenységvarázsló szokása (Enciklopedija Jugosla-
vije, Narodni obicaji). Leánytáncaink termékeny-
ség-varázsló funkciójának csak töredékéről beszél-
hetünk: magasra ugrás, búzába dobás Doroszlón, 
Gomboson, meghatározott helyen való táncolás 
Gomboson, a Hegyháton. Pünkösdölés nem volt szo-
kásban az általunk vizsgált magyar női körtáncok 
területén, itt a kisleányok bölcsőzése nevű kará-
csonyi szokása sem járt tánccal. A pünkösd Vajda-
ságban, Szerémségben, Szerbiában a testvérré foga-
dás napja (kumiöenje, (d) ruzicalo; Jankovió 
Danica i Ljubica, 1949.,263-264.). A mi tavaszi 
leányjátékainknak és -táncainknak is van barát-
nővé fogadási szerepe; a cselédlányok tüskömözé-
sénél, csirajozásánál ez a rendeltetés még inkább 
kifejezésére jut. A szlovéniai Metlikán húsvét 
utáni első héten és húsvétkor szokásos a most 
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(híd) nevű átbújásos tánc, ősi aratási szertar-
tás maradványa, eredetileg áldozathozatalt jelen-
tett a halott vajdának, aki a szellemek hídján 
átkel a másvilágba. Érdemes lenne összevetni ha-
sonló kapuzó átbújásos, hidas játékainkkal és 
az ilyen típusú európai játékokkal. 

Ptujban (Szlovénia) avató rendeltetésű a 
leányok hársfánál járt tavaszi tánca, a re j ; ini-
ciáció a pubertásból a felnőtt korba érés értel-
mében. (Enciklopedija Jugoslavije, Narodni obi-
Öaji). Leánytáncainknak századunkban nem volt 
ilyen kifejezetten avató rendeltetése. Szlovéniá-
ban is közismertek az avató, elhárító funkció-
jú lakodalmi körtáncok (crnomeljsko kolo, most, 
toéak). Bosznia-Hercegovinában, Siroki Brijeg 
lakodalmaiban ma is kedvelt a pávatánc (a kör 
közepén álló személy imitálja a beteg pávát, el-
táncolja gyógyulását), rendeltetése egészség-
varázslás. Macedóniában óvó funkciójú (démont, 
szemverést elhárító) a lakodalom előtt a menya-
sszony körül a fürdőben járt női körtánc (Szkopje 
Bel' bozso, Leno na golemo). Gyevgyelija környéké 
ünnepkor a férfiak járnak lánctáncot (Ruszalijszk 
ora, Enciklopedija Jugoslavije, Narodni obicaji). 
Hasonló rendeltetést a vizsgált magyar körtánc-
anyagban nem találunk. Avató szerepe van Lazare-
vacon (Szerbia) az eladó leányok húsvéti vásáron 
járt kólójának, a sztrugai (Macedónia) lázárkák 
énekes táncának (Jankoviő Danica i Ljubica, Na-
rodne Igre, 1964., 5.5.319.). Párválasztó szerepe 
volt a zombori leányvásáron járt női kólónak 
(Leányvásár Zomborban, Bácska, 1888.; Jankovió 
Danica i Ljubica, III. 43., 59., 60., 63. stb., 
III. 32., V. 81., 260.; a leányvásárokról: Tár-
kány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások, Bp., 
1981., 310.; Martin György, 1979., 292.), Liká-
ban pedig Velika Gospán, Mala Gospán, Szent Pet-
ka napon figyelik a legények a kólózó leányokat, 
azt tartják, hogy a legügyesebb, legkitartóbb 
táncos jó feleség lesz, s az ebben a kólóban való 
részvétel azt jelenti,hogy elkészült a leány 
hozománya. (Ivancan Ivan: Prilozi istrazivanju 
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socijalne uloge plesa u Hrvatskoj. Narodna um-
jetnost, Zgb., 1963/b, 970-106.). A leánytánc-
-járásból való egyéniség-megismerés, előrelátó 
megállapítás a mi vidékünkön is elterjedt (Ki 
milyen táncos, olyan dolgos; Jó táncos, rossz 
dolgos stb.). Hasonló funkciót jegyez fel Maróthy 
János Szókratész mondását idézve: "Ismeretes, 
hogy a primitív népeknél a legjobb táncosok egyben 

az élet - gazdaságilag, társadalmilag megha-
tározott - feladataiban: munkában, harcban leg-
inkább kiváló emberek is. Ezt a vonást még a 
klasszikus görög kultúra is soká megőrizte, a 
homéroszi eposzoktól egészen Szókratész mondá-
sáig, amely szerint "a legjobb táncos egyben a 
legjobb harcos is." (Maróthy János: Az európai 

népdal születése, Bp., 1960., 40-41.; Homérosz: 
Odüsszeia, VIII. ének, 241-253. sor. Devecseri 
Gábor fordítása). A kólóba lépéskor a családban 
szigorúan betartották a kor szerinti sorrendet, 
akárcsak férjhezmenetelkor (Katzarova Raina Kuku-
dova, Dzsenev Kiril: Bulgárián fblk.Dances. Sofia, 
1958., 12., 18.; Ivancan Ivan 1963/b 105.; Geog-
rafska podjela narodnih plesova u Jugoslaviji. 
Narodna umjetnost 17-18. Zgb., 1964/b, 37/. Leány-
táncainknál ezt nem jegyeztük fel, csupán a leá-
nyok hivatalos kocsmai táncba lépésénél (Jung 
Károly, 1978., 67-68.) Egyik gombosi adatközlőm 
erről így beszélt: "Tüskömözni szabad vót, de 
a kocsmábo, aszonta az öregebb (lány]) , az a tak-
nyos né gyűjjön!" (Tamaskó Jánosné) A lakodalmi 
körtánc nálunk legtöbbször vegyes csárdás és mu-
latsági szerepű, nem úgy a délszlávoknál: a la-
kodalom minden fázisában járják. Például a Drá-
va menti hovátoknál menyasszonyi koszorúfűzéskor, 
rostaöntéskor, jövendöléskor; (Borbély Jolán: 
Lakócsa táncai. Sokszínű hagyományainkból. 1-13-
73., Bp., Népművelődési Propaganda Iroda, 1973. 
Ft.206.), a macedónoknál menyasszony körül vé-

dőmágia céljából (Jankovii Danica i Ljubica, 
VII. 239.; Martin György, 1979, 292.) A szerbek-
nél lánctáncot jártak a menyasszony körül a vő-
legénnyel való első találkozásakor (Jankoviá Da-
nica i Ljubica, VII 261., VIII. 320.; Martin 
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György, 1979., 292-293.). A zombori szerb lakoda-
lom másnapján a soros leányok kólót táncoltak 
az őket sorban fésülő, megcsókoló menyasszony 
tiszteletére: "...onda je mlade žene vezu đje-
gom, doručkuju i nakupe reduše perja, perjaju 
i ona redom ide da ih češa i ljubi i svako plati, 
ko ga poljubi. I onda igraju..." (Sljukič, szül. 
Idjuški Persida, 1887.) Bánátban a szerb lakoda-
lom végét tűzugrás és oro nevű körtánc jelzi, 
Szerémségben a višnjica nevű átbújásos lánctánc-
cal kísérik haza egymást a leányok a táncból 
(Enciklopedija Jugoslavije, Narodni običaji),ha-
sonlóképpen a szlavóniai magyar szigetfalvakban. 
A doroszlói lakodalmi csárdásnak, lánctáncnak 
csupán mulatsági szerepe ismert. 

A délszlávoknál jelentős körtáncalkalom 
volt a leányvásár. Bitolában Istočni Petak napi 
száboron tartották a kézfogót, Nisaván Osav Pa-
zaron, Pirot környékén Tija Bara napján stb. (Jan 
kovič Danica i Ljubica, III. 43., 59., 60., 32., 
V. 81., 260.). Híresek voltak a Nis környéki 
leányvásárok: nyári Szent Miklós-napon e vidéken, 
Szentháromság napján a Gabrovac kolostornál, Nagy 
boldogasszony napján Sicevón stb. (u.ott 264.) 
Az itt járt tánc rendeltetése párválasztás, is-
merkedés. Vidékünkön e században vallási ünnepen, 
búcsún nem volt szokás a leánytánc, leányvásárt 
sem tartottak a felsorolt magyar falvak lakói. 

A körtáncok helye a délszávoknál is leg-
többször a szabadban volt. A zombori szerb leá-
nyok a játszókon (Militics utca, Nagymalommal 
szembeni gyepes, stb., Sljukič szül. Idjuški 
Persida közlése) játszottak énekes párválasztó 
játékot stb. A šibeniki szigetvilághoz tartozó 
Jezera, Kaprije, Murter, Tisno, Zlarin, Žirje 
falvakban meghatározott helyen, a kolediséén vagy 
a tengerpart iszapos talaján járták a fiatalok, 
sőt az egész falu a karácsonyi, farsangi,húsvéti, 
búcsú - és Szent István-napi lánc- és körtáncot, 
a podugot, a živo korak, sporo hodajuči és más 
helyi kólókat, a szondi csillagtánchoz hasonló 
traulint. A leánytáncok funkciója itt a két há-
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ború között^ismerkedés, erkölcsőrzés, kommuniká-
ció, párválasztás, legénycsúfolás, a Tisnon a 
Szerit Rókus templomnál január 7-én, a pestisjár-
vány 1690-es évi megszűnésének ünnepén járt kó-
lónak és az Ivan-napi tűzugrásnak és kólónak e-
gészségvarázslás. A leánykörtáncnak szintén be-
vezető szerep jut, mindennapi alkalmazása, mint 
a délszlávoknál általában, tánckezdés, gyülekezés. 
"Koledišće je bilo na trgu, tamo se kolalo. 
Božić, Nova godina... Na Ivandan smo koleđali 
oko ognja. Onda smo vikali: Od Ivanje do Ivanje 
da me glava ne zaboli!" pa smo preskakali oganj. 
Okolo vatre je bilo mešano kolo. Mesto upoznava-
nja mladih... je bilo u krugu ili na polju. Onda 
se gledalo: trapava u igri - takva u poslu." 
(Jezera, Bračanov, szül. Marić Ika, 1931.) "Kole-
dišće je bilo kod crkve Svitog Roka... sedmog 
siječnja smo kolali sporo hodajući, živo-korak, 
brzo skok, stupaške, traulin..." (Tisno, Pirije 
Karmela, 192 7.) 

Leánytáncaink a rituális rendeltetés mellett 
kialakult funkciói egyre jelentősebbé váltak, 
elhomályosították a korábbi, rituális rendelte-
tést. A szórakozási szerep és az új, egyéni vo-
natkozású kommunikációs rendeltetés túlsúlyba 
jutása hozzásegített leánytáncaink élő hagyományá-
nak az 50-es évekig való fennmaradásához. Ezt 
a társadalmi körülmények mellett a fogadott tánc-
tilalom is elősegítette. A leánytáncainkhoz fű-
ződő s a balkáni női körtáncokéval azonos vagy 
attól különböző tartalmi jegyek a táncokhoz kapcso-
lódó társadalmi szokások, a népi tudat azonossá-
gára vagy különbözőségére utalnak. Ez azonban 
részletesebb kutatás és munka tárgyát képezi. 
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Székely Mária: 

KARAKTERISTIKE MADJARSKIH ŽENSKIH KOLA (KRUŽNIH 
PLESOVA) IZ BAČKE I SLAVONIJE U SVETLU SLIČNE 
TRADICIJE KOD JUŽNIH SLOVENA 

Autorka na osnovu svog terenskog prikup-
ljačkog rada i na osnovu stručne literature ob-
radjuje đeo ženske plesne (Igračke) tradicije 
iz nekih mesta u Bačkoj i Slavoniji. Obradom mes-
ta, vremena, funkcije, forma i drugih osobenosti 
daje kompletan uvid u ovu tradiciju, koja je bi-
la i delimično i danas živa u Bogojevu, Doroslo-
vu, Svilojevu i u drugim mestim. Obilnim citi-
ranjen govora samih kazivača, osim plesne tradi-
cije dobija se i dobar uvid u višeslojnost tra-
dicijskog seoskog života na obradjenom terenu. 
Na kraju rad daje sažet pregled ženskih kružnih 
igara na Balkanu i istakavši komparativne momen-
te izmedju plesne (igračke) tradicije Madjara 
u Jugoslaviji i Južnih Slovena ukazuje na iden-
tične karakteristike i razlike u razvoju na tom 
planu narodne tradicije na ovim terenima. 

Zusammenfassung 
Mária Székely 

Die Charakteristika ungarischer Frauen-
reigentanze aus der Batschka und aus 
Slawonien, verglichen mit der ähnlichen 
Tradition der Südslawen 

Die Autorin bewertet auf Grund der Ergeb-
nisse ihrer Sammlerarbeit und anhand der ein-
schlägigen Fachliteratur einen Teil der Frauen-
tanztradition einiger Ortschaften der Batschka 
und von Slawonien. Die Orte, die Zeit, die Form 
und die Funktion, als auch andere Eigentümlich-
keiten gestatten einen kompletten Einblick in 
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diese Tradition, welche zum Teil noch auch heute 
weitergepflegt wird in Bogojevo, Doroslovo, Svi-
lojevo usw. Durch Zitate aus Gesprächen mit den 
Erzählern selbst wird auch ein Bild über die 
Tradition und über das Leben in den Dörfern 
gewonnen. Abschiebend wird eine Ubersieht über 
die Frauenreigentänze auf dem Balkan gegeben, 
wobei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwis-
chen der Tanztradition der Ungarn und der Süd-
slawen besonders empogehoben werden. 
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