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TÁNCÉLET 

FELFÖLDI LÁSZLÓ 

A TÁNC SZEGEDI MÚLTJA 

A magyar népi táncélet szakszerű kutatása voltaképpen csak a legutóbbi évti
zedekben bontakozott ki, de máris szép eredményekkel dicsekedhetünk.1 

Szeged tánchagyományainak bemutatásában különös gondunk volt a kiterjedt 
szegedi táj összefüggéseinek vizsgálatára. Igyekeztünk földeríteni azt a sajátosságot, 
ahogyan a Város táncélete átszínezi, átalakítja a környező vidéket, de azt is, hogy 
ennek tánca hogyan hat vissza az anyavároséra. Kutatásunk során felhasználtunk 
levéltári forrásokat, irodalmi utalásokat, hírlapanyagot, továbbá az utolsó negyed
század komplex kutatásainak eredményét, és a magunk gyűjtőmunkájának tanul
ságait. Összefoglalásunk mégsem jelenti a szegedi táj táncéletének monografikus fel
dolgozását. Erre még korai volna gondolni, hiszen — mint mondottuk — a modern 
igényű kutatásnak még az elején vagyunk. Csupán a sajátosságokat emeljük ki. 

Városunkban a néptánc iránti érdeklődés Dugonics Andrással kezdődik. Az ő 
leírásai, amelyeket műveiben olvashatunk, a XVIII. századi szegedi táncélet becses 
dokumentumai. 

Kálmány Lajos félszemmel a szegedi nép táncos szokásait is figyelemmel kisér
te.2 „Táncuk az egylépésös csárdás, hegedű vagy duda mellett. A dudát Madarásztó 
környékén kedvelik, másutt már jobban szeretik a hegedűt. A dudások és hegedűsök 
a tanyákon parasztemberek... Fölemlítem a csököt, a lánynézőt, lakodalmat, kuko-
ricafosztást, tollfosztást, disznótort, amelyek részben olyan mulatságok is, hol tán
colni szoktak." A betlehemezésről, pünkösdölésről, lakodalomról szóló leírásaiban 
mindig megemlíti a táncot, a tánc jellegét. A halottastáncnak külön tanulmányt 
szentelt. 

Kovács János részletekben gazdag, színes, később szintén idézendő táncleírásai
val3 főleg a szegedi párostáncokról bővíti ismereteinket. 

Tömörkény sokszor szól a szegedi tanyavilág táncairól és táncalkalmairól is. 
A Szegedi Szótár lexikális tömörséggel próbálja összefoglalni a szegedi táncélet 

szókincsét, hiedelemvilágát, történeti sorsát. 
Szilágyi László és Keresztes Imre dolgozataival kezdődik meg a tudatos gyűj-

1 L. a Magyar Néptánchagyományok (szerk. Lelkes Lajos, Bp. 1980.) összefoglaló mű iroda
lomjegyzékét, valamint Pesovár F., A magyar nép táncélete. Bp. 1980, с könyvét. 

2 Kálmány I, XIII. 
3 Kovács J. 323,459. 
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tés.4 Az ötvenes években indult meg Martin György és munkatársai révén a tánc
tudományi munka, innen a szegedi tájról is. 

Szegedi Lőrinc az első szegedi író, akinél a táncról olvashatunk. 1575. Nem
különben látja az táncot, mintha ezer ördög ülne az torkán. E szavakból a kálvinista 
puritanizmus elítélő felfogása csendül ki. 

A szigorúságáról híres Laskai Osvát franciskánus népszónok (+ 1511), aki nyil
ván a humanizmusra hajló ferences szemléletet fogalmazza meg, elnézőbb a tánc 
irányában. Szerinte a legfőbb jóval, a szeretettel jól megfér az öröm. Nincs vele tehát 
ellentétben sem a tánc, sem a játék. Táncolni szabad, ha az idő alkalmas rá, azaz 
amikor az egyház nem tiltja.5 

A szegedi nép a „szent időkben" még az első világháború előtt sem táncolt, 
nem bálázott, nem ült lakodalmat: adventban és a nagyböjti időszakban, a nagy
ünnepek első napján. Legalkalmasabb volt a nagyfarsang: vízkereszttől hamvazó
szerdáig, a zöldfarsang: húsvét másnapjától pünkösdig, a kisfarsang: Szent Mihálytól 
(szept. 29) Andrásig (nov. 30). Máig mondják : András zárja a hegedűt. Népünk úgy 
vélekedett, hogy ahol nagyböjtben táncolnak, ott nem lesz jó gyümölcstermés, aki 
pedig ilyenkor táncol, a tápaiak szerint rühessé válik. Laskai további tanács szerint 
pap ne táncoljon. Ezt most is így tartják. Följegyezték azonban, hogy a hajdani 
palánki Dömötör napi búcsún a templom udvarában papok is táncoltak. Kultikus 
jellegű táncokban — délszláv analógiákra gondolva — valamikor alighanem az alsó
városi barátok is résztvettek. A boszorkánypörökben fölbukkan a Szűz Mária tánca* 
amely sajnos magyarázatlan maradt. Föltételezhetően valamelyik jámbor társulat
nak, vagy patrónusünnepélynek vagy a havibúcsúnak volt rituális hagyománya. 

Laskai szerint legyen a tánc tisztességes, mértéktartó, ne történjék templomban 
vagy temetőben. Ez akkor már megszorítás akart lenni, mert a középkorban, de csö
kevényesen itt-ott még sokáig előfordult a templomi, illetőleg a temetői tánc.7 Kál-
mány jegyezte föl (1882), hogy Szajanban közvetlenül esküvő után a menyasszony, 
majd a vőlegény násznépe a plébánia udvarára ment táncolni, ebben azonban a meny
asszony és a vőlegény nem vett részt.8 E táncnak eredeti kultikus jellege kétségtelen. 
Ne feledjük, hogy a templomot övező, cinterem néven is emlegetett temető szakrális 
térség volt. Ezt a múlt század elején újjáépült Szajanban a plébánia udvarával azono
sították. 

A szőregi, tápai lányok még a múlt század végén sem mentek táncmulatságba 
misére való ruhában. 

Kálmány jegyezte föl öreg szőregiek ajkáról, hogy a tánc az ördög szerzeménye. 
Nem csoda, ha a pokol fejedelmével cimboráló boszorkányok is szerettek táncolni. 
Ahol táncoltak, sehol fű nem nőtt, hanem csak vörösgomba, ezzel is táplálkoztak. 
A régi szőregiek szerint a boszorkányok éjjel a keresztúton mulatnak. Ökör- meg ló-
körömből isznak, amelyek ilyenkor aranyossá válnak. Akinek arra visz vesztére ilyen
kor az útja, maguk közé ragadják. Aranyos pohárból itatják, aranyos nyoszolyába 
fektetik, sőt olykor meg is táncoltatják. Többnyire azonban ladikkal táncol, a muzsi
kaszó pedig a boszorkányok hip-hap kiabálása. Másnap az áldozat belebetegedik a 

4 Szeged környéki tánchagyományok. Továbbá: A népi tánc gyűjtése Szeged környékén. 
ATGY. 1948,112. 

5 Pásztor L., A magyarság vallásos élete a Jagellók korában 21. 
8 1737. Azon nap Rugónál volt és az Rugó Szűz Mária tánczára hítta, de ő nem ment tánczra. 

(ReiznerlV, 525.) 
1 Morvay P., A templomkertben, temetőben és a halotti toron táncolás s a halottas játék nép

szokásához. Ethn. 1951,73. 
8 Kálmány 11,212. 
9 FA. 2809. 
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táncba. Más szőregi hiedelem szerint pünkösd éjszakáján a boszorkányok karikában 
táncolnak. Ez a karika a boszorkányok tánchelye. Itt a fű többé nem zöldéi ki. Aki be
lelép, gyógyíthatatlanul megbetegszik.10 

Tombácz János is mesélt11 a boszorkányok táncáról : 
Hát történt az, hogy egy tápai embör ballagott Dorozsma felé. Nem tudta, hány óra. Éjszakának 

idején egy magas domb mellett haladt el. Látta, fehérnépek táncolnak ott gyönyörű szépen. Nagy 
világosság támadt. Pista bácsit is elkapta hol az egyik, hol a másik fehérnép. Derekasan megtáncol
tatták, mellette borral, süteménnyel kínálgatták. Aranypohárból itatták, aranytálcán ette a kalácsot. 
A poharat és a tálcát a tarisznyájába rakták. Aztán elköszöntek egymástól. Dorozsmán elmesélte, 
hogy miiven jól mulatott. Bizonyságul előszedte az ajándékokat, hát a poharak helyett szamárpatát, 
a tálcák helyett lópaták kerültek elő a zsebéből. így hát Pista bácsi ezekből evett-ivott. 

A táncos ördög világát idézi az a felsőtanyai mondai hagyomány is, amely 
szerint minden lakodalomban ott van, de látni nem lehet. A szobában folyik a vigas
ság. Ha a szobaajtó deszkájában található görcsöt kiütik és benéznek rajta, meglátják 
az ördögöt. így cselekedett kíváncsiságból egy gyerek, meg néhány öregasszony is. 
Látták ám, hogy a menyasszonyt és vőlegényt az ördög körültáncolta : csóválta a far
kát, a szarvával döfködött feléjük, jókedvében csapkodta a mancsait. Ha nem állt a 
tánc, akkor odatelepedett az új pár mellé, és incselkedésével már most meg akarta az 
ördög rontani, acsargásra bírni egymás ellen a fiatalokat. 

10 Reizner IV, 392; Kálmány II, 220; EA. 2813. 
11 Tombácz János meséi 603. 
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A TÁNCÉLET ALKALMAI 

A szegedi táj táncéletének jellegzetességeit népének sokszínű társadalmi, foglal-
kozásbeli, olykor nemzetiségi megosztottsága, emellett vallási egysége magyarázza. 
A Város, a puszta, tanya, a Szegedről kirajzott bánáti és homoki faluk, továbbá a 
hajdani földesuraság alá tartozó Tápé12 és Kistelek, a Víz után települt Sándorfalva, 
a táncélet színes változatait őrizték meg. 

A régi Palánkban élő csekélyszámú nemesség, városi tisztviselők, német és dél
szláv iparosok, kereskedők voltak a legpolgárosultabbak, és így ők figyeltek föl leg
hamarább az országos táncdivatok változásaira. Az itt élő nemzetiségek a XVIII. 
században még a maguk hagyományos társaséletét élték, de a múlt század folyamán 
alkalmazkodnak a Város magyar világához. Tánchagyományaikból sajátos motívum
ként olykor az őslakosság is merít.13 

A céhekbe tömörült iparosság társasélete évszázados érett hagyományokat tük
röző mintákat követett. Szigorú rend szerint, szinte szertartásosan lefolyt farsangi 
lakozásaik, szüreti mulatságaik, nagyünnepek másnapján rendezett báljaik mintául 
szolgáltak a vagyonosodó parasztpolgárság számára is. 

Egy rendelkezés14 1750 tájáról : 
Mint hogy a Farsangi Napok következnek és a korcsmák nem hogy fogynának, hanem bőven 

szaporodnak, majd mindez szokásban vagyon, hogy a legalábbvaló és leg Tzodarabb Korcsmákon 
is a Lámpást kifüggesztvén, ha ámbár duda szónál is, még is Bálát tartanak, mivel a mellett az Privi
légium mellett rögveiig Devernyézhetnek, az Hlyen helyeken pedig leginkább a Szolga, Szolgálók, 
Kocsisok, Béresek és más Gyülevész nép szokott meg akadni, számtalan rendetlen tselekedeteket kö
vetni és az által Gazdáiknak, elöljáróiknak unalmas sok bajt és hátramaradást Szörzeni." 

Fölsőváros halász, hajóács, vízimolnár, iparos népének híres táncalkalmairól né
hány régebbi leírásból tudunk.15 Ezek az alkalomhoz kötöttség, rendezés és táncillem 
tekintetében a Palánkhoz igazodtak. 

Régebben, még az első világháború előtt a Városban több nyilvános tánchely 
volt; hatalmas kipadozott, nyílt szín, ahol esős időben is lehetett táncolni. Ilyenek 
voltak Alsóvároson a Gyöprugi, rövidebben Rugi, majd a nagyállomás mellett a szé
pen fásított Bruckner-kert, népiesen Pukner, Fölsővároson a G'edó, Rókuson a Pille, 
az újszegedi ligetben pedig a Kerek.1* Amíg az előbbiekben a külvárosok kötöttebb 
hagyományában élő fiatalok táncoltak, mulattak, addig a Kerekben kimenőjüket él-

12 Waldmann J., Tápé táncalkalmai és hagyományai. MFMÉ. 1965, 161. Martin Gy., Adatok 
Tápé tánchagyományaihoz. In : Tápé 1Ъ1. 

13 A szegedi népnyelvben tajcsol: német táncot jár, illetőleg öregesen, egy helyen topogva táncol. 
14 Közli InczefiG., Művelődéstörténeti emlékek Szeged múltjából. MFÉM. 1971/1,145. 
15 Beck P., Polgárőrségi majális 48 előtt. SzN. 1898, 110. sz; Senex: A Gedóban SzH. 1910, 

295. sz. 
16 Cserzy M., Az öreg Szeged 33. 
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vező katonák, vidékről bekerült cselédlányok, továbbá helybéli iparoslegények és 
téglagyárban, kendergyárban, dohánygyárban dolgozó, tehát hagyományos szegedi 
társadalmi keretekből kiváló, önállóan kereső, szabadabban, olykor szabadosabban 
mozgó lányok táncoltak. Az ittenieknek már cigánybanda muzsikált. Ezek viseletük, 
táncaik szerint is már korábban kiléptek a többi városrészek hagyományaiból. Az 
ilyen bálokat valamikor sáribál néven is emlegették. 

A tanyai tánchelyeket a múlt század végén Cserzy írta17 le : 
„Nádtetejű épület. Ez mutatja, hogy régi. Az eresze toldott, az eleje tornácos, és ennek az osz

lopain, szögre akasztva különféle dolgok lógnak. Száraz, tavalyi paprikafüzér, kócmadzagos libaőrző 
ostor, csomóba hajtott kerti drót, meg más egyéb. Hétköznapokon alkalmas hely ez az öklömnyi apró 
jószág együvé tartására, míg vasárnapokon a hangászokat védi. Itt nincsenek útban, a bőgőjüket sem 
rúghatják oldalba a legények. Aztán meg a söntésnek is jó helye van itt ilyenkor. 

A ház eleje: a szikes udvar, a voltaképpeni tánchely. Öreg eperfák lombjai árnyékolják be ezt, 
és oltalmazzák holmi nyári permetektől, ami hacsak neki nem buzdul, meg sem akasztja a táncot. 
A leveleket meg-megverdesi szép zenésen és ütemesen, a táncolókat ellenben hagyja vígadni. Kedvesek 
és figyelmesek a lombok is. Az ég siető felhőjének legföljebb csak annyit engednek meg, hogy meg
szentelje a fiatalokat. Hadd nőjenek. 

A legények a szögezett lábú asztalok mellett szedegetik magukba a virtust, a színében is haragos 
italt, míg a lányok egy csomóban, mint a nefelejcsbokor: illatoznak, mosolyognak, ameddig pihen a 
cigány. Azután, hogy nekizendül a bolondító szerszám, mintha tűz gyulladna ki a földből, még a le
vegő is forró lesz... Nem szól senki, mégis beszédes lesz a levegő... Mily szép ilyenkor az élet, az if
júság, az erő. Mennyi ígéret van ilyenkor az érzelmekkel tobzódó tavaszban... Ezek a barnakezű fiúk 
nem félnek a vihartól sem, nemhogy a szele megborzongatná őket. És a lányok! No ezek egy csöopet 
sem különbek... Olykor kötőjük alá rejtve csúsztatják a legény markába a bicskát : ne hagyd magad !" 

Bizony a tanyai bálák, mulatságok pár évtizeddel ezelőtt még sokszor végződtek 
emberhalállal. Ezért a hatóságok elrendelték, hogy bálákat a tanyán csak engedéllyel 
lehet rendezni, hogy a rendőrség is ott legyen. Ennek kijátszására gyugott bál, másként 
csutribál, rövidebben csutri, ismét másképpen kurtabál, padkabál, padkaporos bál ren
dezésére került sor. 

„A dugott bál — írja18 a század elején Tömörkény — csak olyan bál, mint más bál, de tőlük még
is abban különbözik, hogy dugva lehet csinálni... A báltartásért adó jár, meg azt csak ott lehet tartani 
ahol bormérési engedélye van a gazdának, szóval kocsmahelyen. De nem mindenki szeret odamenni... 
így aztán összeállnak húszan, huszonötén legények, s valamelyik fiatal gazda tanyáján, ahol elég tág 
ahhoz a szoba, maguk rendeznek bálát, hívogatván rá a környékből a lányfélét. De ennek úgy kell 
mennie, hogy akit nem illet, ne tudjon róla, mert büntetés jár itt érte. Törvény szerint ugyan nem járhat
na. .. De ezeknek odakint nem szabad. Valamikor régen adtak ki erre kapitányi rendeletet, alighanem 
azért, mert sok mindenféle bajok történtek az ilyen cécókon. Azelőtt cécó volt a neve, meg csiricsáré, 
most már bál" Hangszere régebben a tekerő, bőrduda, századunkban pedig a citera, esetleg cimba
lom, vagy harmonika. 

Tanyai különlegesség volt a misebál,19 amelyet a múlt században rendezett a fia
talság egyes tanyai házaknál a jelesebb ünnepeken bemutatott mise után. Ez egyúttal 
az ismerkedés alkalma is volt. 

A gyeviek találó megnevezése szerint vannak, illetőleg voltak nappali bálák: hús
vét másnapjától Szent Mihályig, Alsóvároson Mindenszentekig, a vecsernye végétől 
csordahajtásig. Voltak még azután éccakai bálák: Szent Mihály napjától a tápai bú
csúról hazajövet — az adventi időszakok kivéve — hamvazószerdáig. Ezek éjfél utá
nig tartottak. Valamikor a lányoknak nem volt idősebb nőkísérőjük, helyi kispolgári 
szóval nem volt gardemama mellettük. A lányt szülei a legény becsületére bízták. 

Régebben, még a századforduló táján is a lányokat nem a mai illendőséggel hív-

17 Vasárnap délután 6. 
18 A Szent Mihály a jégben 306. 
19 Reizner III, 294. 
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ták táncba. Akkori módja azehúzás volt. A lánynak húzódoznia illett. Nem volt köny-
nyű táncba vinni, csak némi vonakodás után. Kovács János írja, hogy „nagy erőlkö
dést kellett kifejteni a legénynek, valóságosan „elhúzni" a lányt, mert szemérmetlen
ségnek, illetlenségnek tartatott, ha rögtön elment egy érintésre vagy egy húzásra tán
colni a legénnyel." 

Azóta már intéssel, kacsintással és „szabad" kérdéssel hívják a lányt táncba. 
Bálba, mulatságba a tápai lányok még századunk első évtizedeiben is a tánchely szom
szédságában gyülekeztek és ott várták, hogy a legények majd táncra hívják őket. Ez 
úgy történt, hogy egy ügyesebb, elevenebb legényt a társai megbíztak azzal, hogy kit 
hívjon be táncosuknak. Ez kiment, majd a lányokat zsebkendőjük sarkánál fogva ve
zette be. A legény négy-öt lányt is bevezetett egyszerre. A lány nem is tudhatta előre, 
hogy ki hívta be. Olykor megkérdezte a legényt : kinek hin kend? Erre legtöbbször ezt 
a kurta feleletet kapta : majd möglátod! Ebből az is kitűnik, hogy régebben a lányokat 
tegeztek, viszont nekik a legényt kendezniük, magázniuk kellett. 

Megkezdődött a tánc. A tápai legények mulatsága idején még a századfordulón 
is kendővel fogták körül a derekukat. A részletekre sajnos már nem emlékeznek, a 
viseletnek azonban föltétlenül mágikus háttere volt. A nóta20 végén a lányok kimentek 
és várták az újabb nótához, vagyis tánckezdethez való bevezetést. Egyik-másik önér
zetesebb lánynak nem tetszett az a legény, aki behívta, ezért faképnél hagyta és kisza
ladt. Ezzel azonban kitette magát a kitáncoltatás, kimarsoltatás, kimuzsikálás meg
szégyenítésének, íratlan törvény ugyanis, hogy nyilvános táncmulatságokon a lánynak 
mindenkivel táncolnia kell, aki csak fölkéri. Az esetleg visszautasított legény úgy vett, 
vesz magának elégtételt, hogy valamelyik pajtása táncba viszi a lányt ugyan, de a nóta 
közepén hirtelen magára hagyja, és felszólítja, hogy a bálból távozzék. Máskor meg 
odainti a muzsikásokat és zeneszó kíséretében az ajtóig táncoltatja, sőt ki is pöndöríti. 
Az effélékből természetesen sokszor kerekednek véres verekedések. Előfordult az is, 
hogy a lány szégyenében elpusztította magát, nekiment a Tiszának.21 

A téli, főleg farsangi bálokról, hagyományaikról bővebben a jeles napoknál szó
lunk. Ilyenek voltak a céhek világát is idéző batyubál, kompániabál, körbál, tápai bor
bál, újkígyósi cuháré, a hajdani mónárbál, superbál, továbbá az asszonybál, embörbál, 
embőrpárosbál, párosbál, legénybál, maszkabál. Csonkavasárnap, vagyis a nagyböjt 
első vasárnapja volt a cigánybál. Ilyenkor már ők is ráérnek bálázni. 

A serdülők számára rendezett házimulatság tréfás, részben már említett neve 
fingibál, padkaporos bál, komolyabb szóval kisbál. 

A nyári időszakra esett még a céhes időkben visszanyúló és a magyarszabók védő
szentjének, Szent Annának ünnepén rendezett annabál, amelyen valamikor a környék
beli magyarszabók is megjelentek családjukkal egyetemben, bár természetesen más 
iparosok elől sem zárták el. Az annabál a későbbi évtizedekben, de még napjainkban 
is virágzik, korunk fiatalsága is számontartja. 

Nevezetes nyári bál volt még a havibál, búcsúbál is, amelyet az alsóvárosi temp
lombúcsú napján, vagyis Havi Boldogasszony ünnepének (augusztus 5) estéjén szok
tak tartani, amikor már a búcsú egyházi része, így a vecsernye, továbbá a búcsúkörösz-
tök, vagyis zarándokcsoportok szülőföldjükre való visszatérése is megtörtént. 

A havibálat részben a Bruckner-kertben, részben pedig a régi török eredetű, 
duttyán néven emlegetett templomkörüli alkalmi vendéglőkben tartották. Ezek a duty-
tyánok hatalmas sátrak voltak, főleg a szomszédos Szentháromság utcai száraz bejá-

20 A nóta szűkebb értelemben a muzsikálásnak, illetőleg táncnak két szünet közé eső szakasza. 
A nóta farka az a ráadás, amelyet a muzsikások lakodalomban, bálon a táncolók farka van a nótá
nak — kiáltozására a nóta vége után húznak. Olykor fizetnek is érette. 

81 Egy röszkei esetről Ethn. 1899,333. 
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ratú házak más városrészbeli vendéglősöktől, kocsmárosoktól kibérelt udvarán, ahol 
étel-ital várta a betérő búcsúsokat. Este természetesen a muzsikaszó sem maradt el. 
Sajátságos, de érthető, hogy alsóvárosiak, tanyaiak inkább az olyan duttyánokat ke
resték föl, ahol parasztbanda, olykor bőrdudás muzsikált, míg a más városrészbeliek, 
polgári népek viszont azokba a duttyánokba tértek be, ahol cigány várta őket. 

A havibál után legemlékezetesebb bálalkalmak közé tartozott a Városban a rë-
gutabál.%z Különösen az alsóvárosi volt híres. Az egy korosztályhoz tartozó besoro
zott, alkalmi bandákba verődött legények keserűsége, szilaj kedve ilyenkor akárhány
szor kötekedéssé, sőt véres verekedéssé fajult. Nem hiányoztak ezért a mulatságról a 
kirendelt rendőrök sem. 

Föltétlenül régi céheshagyományokban gyökerezik ősszel, tehát a kisfarsangon 
rendezett kispolgári jellegű szüretbál, olykor tombolával, szépségversennyel. Ilyenkor 
a tánchelyiséget zsinórra aggatott szőlőfürtökkel szokták földíszíteni, és csőszlegényök, 
csőszlányok vigyáznak rá. A „tolvajt" a bíró elé viszik, aki tréfás büntetést szab rá. 
Itt már modern táncokra is sor kerül. 

Az őszi időszak legjelesebb táncalkalma a katalinbál, tápai nevén utolsóbál, az 
adventet megelőző szombaton. 

A táncmulatságok hangszereit, muzsikásait külön-külön a szegedi népzenénél 
tárgyaljuk. 

A fiatalság jókedvű mulatságára szolgált még a század elején is a kukoricafosztás, öregek ajkán 
kukoricamóva is. A móva közösségben, kölcsönös segítséggel végzett munkát jelentett. Manapság 
kint a szántóföldön már kukoricatörés járja, vagyis ott helyben kibontják a csövet a hajából, és le
törik a szárról. Régebben azonban a kukoricát csuhéstúl törték, fosztásra odahaza került sor. Este az 
udvaron felhalmozott kukorica hántására összegyűltek a szomszédok, ismerősök, természetesen a 
fiatalság is, ha különösen lány vagy legény is volt a háznál. A segítőket illett valamivel: főtt kukoricá
val, gyümölccsel, itallal, esetleg kaláccsal megkínálni. Tréfás kiváltság volt, hogy aki piros csövet ta
lált, annak nem kellett tovább fosztania. Megszólalt a bőrduda, későbbi években a citera, harmonika 
is, mivel a fiatalok táncra pördültek. Innen az összejövetelnek tanyai kukoricabál, /osztóból, ricabál 
neve is, amely sokszor a hajnali órákban oszlott csak szét. 

A fiatalság rögtönzött nóta- és táncalkalmai közé tartozott régebben, de elvétve 
még manapság is a névnapi köszöntő és a házáldomás. 

A szegedi nép is jellegzetes módon nem a születés-, hanem a névnapot szokta 
megünnepelni. Tudjuk azt, hogy a magyar régiségben ilyenkor voltaképpen nem is az 
ünnepeltet, hanem a védőszentjét köszöntötték fel és kérték, hogy nevének viselőjét 
oltalmazza meg. 

A nap előestéjén, amelynek néveste a neve, jöttek a köszöntők, akiket borral, 
kaláccsal, hideg étellel szoktak megkínálni. Egyes tréfáskedvű köszöntők, mielőtt be
lépnének, az ablak alatt cserépedényt csaptak a földhöz. Gonoszűző célzata már tel
jesen elhomályosodott. Alsóvároson, tanyákon az elmúlt évtizedekben az is szokásos 
volt, hogy a telet kivéve, ilyen névestéken régebben egy szál bőrdudás, majd később 
parasztbanda járta végig rézhangszerekkel az ünnepelteket és zeneszóval köszöntötte 
föl őket. A figyelmességért pénzjutalom, s egy-két pohár bor járt. Ilyenkor a szomszé
dokból is összeszaladt a fiatalság, és hirtelenében táncra is pördült. A mulatságnak 
alsóvárosi öregek ajkán v'écsár neve is hallható, amely a hasonló jelentésű szerb svecar 
szó átvétele. Ez nyilvánvalóan a hajdani szegedi szerb polgárság hagyatéka. 

A házáldomásról más vonatkozásban már szólottunk. 

22 Kovács 320. 
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A bálák, rögtönzött mulatságok mellett mégis a lakodalom volt hosszú időkön a 
legjelesebb : rituális eredetű, közösségi jelentőségű táncalkalom. A menyasszonytánc, 
másként restatánc, a vőlegény tánca, sortánc, szakácstánc, kárlátósok nótája, a tápai 
kérögetőstánc beleépült a menyegző hagyományrendjébe, ezért ott szólunk róluk. A 
párnatáncvól, üvegtáncról mint régi lakodalmi táncokról, a hajdani szomorútánc, te
metői tánc néven emlegetett kultikus halotti táncokról,23 a pünkösdölés és betleheme-
zés táncos részleteiről is a népszokások fejezetében emlékezünk meg. 

A táncokat jókedvű ritmikus táncszók, rövid rigmusok kísérik a szegedi tájon is : 

Hátrafelé, eléfelé, 
Hányd a lábod mindönfelé! 

Tyuhaj sarkam! 
Add föl a talpam! 

Haja cic talárom! 
Most élőm világom ! 

Szorítsd hozzád a jércét, 
Hagy tanuljon ábécét ! 

Uccu, lábom ne hibázz, 
Më lakodalomba jársz! 

Tágasságot neköm is, 
Ha kicsike vagyok is ! 

Nem engedőm magamat, 
Kitöröm a nyakamat ! 
Ijju-ju-juju-ju! 

Tánc közben nótázni, kurjongatni fehérnépnek nem illik. 
A szegedi népnyelvének is van számos olyan szólása, jeles mondása, amelyeta tánc 

ihletett. Bolond embör az, aki szöbben táncol, mint ahogy tud: addig nyújtózkodjunk, 
ameddig a takarónk ér. A reggeli eső hamarosan eláll: öregasszony tánca nem tart 
sokáig. Szerencsés ember: könnyen táncol, akinek a szöröncse muzsikál. Felületesen 
takarít: csak ott söpröget, ahun a papok táncolnak. Akit érdem nélkül dicsérnek, tré
fásan így cáfolják meg: jól táncol, szépen fordul. Akinek ellátták a baját : ejár attak vele 
a kállai kettőst négyesbe. Másként: ejár attak vele a kutyakopogóst. Valamihez képest 
még elviselhető : az még csak selyömtánc. 

Kálmány L., A halottas tánc. Ethn. 1912,292. Más összefüggésben kerül szóba. 
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TÁNCFAJTÁK 

Szólótáncok 

OLAJOS. Szeged tánckincsének régi stílusrétegébe az ugrós tánccsaládnak hol 
olajos, tótos, hol juhászos, hol meg mars néven ismert tánca tartozik. Az olajos név és 
a tánchoz kapcsolódó népi emlékezés, nevezetesen a híres radnai búcsú táncalkalmai, 
Erdély felől jövő hatásról árulkodhatnak. A juhászos, táncnév e pásztorréteghez kö
töttségre, a mars pedig menettánc funkciójára utal. Ritkán eszközzel, így bottal, söp-
rűvel, üveggel járt formáiról is hallottunk, de általánosabb az eszköz nélküli : szárazon, 
vagyis egyedül (szólóban) vagy csoportosan, de nem egyöntetűen járt táncformák. 
Ez egyben a leggazdagabb, legvirtuózabb színes, egyéni változatokban ismert forma 
is. Fehérnéppel járt változatairól és párostánc-kezdő funkciójának nyomairól is tu
dunk. 

Tömörkénynél24 olvassuk : 
„Valami darabban maradt bandából kerül is három cigány. De hiszen elég az éppen. A klarinét 

mondani kezdi csakhamar amaz igazságát, amely szerint 
A juhásznak jól megy dolga, 
Egyik dombról a másikra. 
Legelteti nyáját, fújja furulyáját, 
Csuhaj, úgy éli világát. 

Lehetetlen az ilyent táncolás nélkül kibírni. Az öreg a juhászost járja és ütögeti tenyérrel a csizmája 
szárát, ami a mulatság mellett józanság mértéke, mivel hogy e munkálatban jórészt egylabon kell 
Állni." 

E táncfajta legkiválóbb néhány mestere a közelmúltban a mórahalmi Farkas An
tal, a tápai Acs György és a sándorfalvi Kiss Mátyás volt. 

Motívumkincsére elsősorban a „cifra" és ennek bővített formái jellemzők. Gya
kori pihenőfigurája a sasszé. A cifra és hegyező, illetve a légbokázó és cifra összetétel
ből álló, fejlettebb motívumok gyakran fordulnak elő benne. A tánc mozdulatfajtái 
között jelentős szerepe van a csapásolásnak is, taps, comb- és lábszárcsapás, továbbá 
földcsapás formájában. Jellegzetes motívumfajta az egylábon-ugrálás, miközben a 
fölemelt szabad lábat tapssal váltogatva ütögetik. 

A kötetlen szerkezetű tánc a viszonylag gazdag motívumanyag következtében 
rövid motívumsorokból épül föl. A zene egységeihez való illeszkedés sokkal fejlettebb, 
mint a dunántúli ugrósokban, de állandó, következetes egységéről még itt sem lehet 
beszélni. 

Leggyakoribb kísérője a következő szöveggel énekelt nóta : 
Az olajok, az olajok facipőben járnak, 
Azok élik világukat, akik ketten hálnak. 
Lám én szögény olájlegény csak egyedül hálok, 
Tipögetök, tapogatok, csak falat tanálok. 

24 Különféle magyarok 106. 
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A táncnak „mars"-szerű formáihoz idegenes indulózenék is kapcsolódhatnak. 
Mint Martin György25 írja: a sándorfalvi Kiss Mátyás szólótánca, a tápai Ács 

Gyuráéval együtt a szegedi nagytáj legértékesebb táncleletei közé tartozik. Kitűnik 
belőlük a magyar néptáncok fő sajátossága: az individuális táncalkotás nagyfokú ér
vényesülése. Még egy szűkebb terület egyívású tánckultúráján belül, sőt egyazon tánc
típus azonos formakincséből is jelentősen eltérő egyéni táncalkotások képződnek. 

Kiss Mátyás 1954-ben (Martin György felvétele, MTA ZTI) 

Kiss Mátyás és Ács György tánca a hasonló formakészlet ellenére is jelentősen 
eltér egymástól. Ács gazdagabban variálta és nem oly véglegesnek tűnő, kicsiszolt 
alakban táncolta motívumait, mint Kiss Mátyás. Szinte minden alkalommal másként 
járt táncában alkalmi jellegű változatoknak egész sora jelent meg. Szabadabban ke
zelte formakészletét, sőt olykor egyes lépések ki-ki maradtak rögtönzéseiből. Kiss 
Mátyás viszont azonosan formált, határozott ritmikai és plasztikai arculatú, alig va^ 
riált motívumokból építette föl táncát. Világosan határolt, homogén szerkezetű tánc-
szakaszaiban kevés volt az esetlegesség. Táncának fölépítésében nagyfokú követke
zetesség érvényesült. Rögtönzései tudatosabban megszerkesztett kompozíciók, ame
lyekben a táncszakaszok hatásosan fokozódva követték egymást. Egy-egy alkalommal 
minden motívumát sorra vette. 

25 A sándorfalvi Kiss Mátyás tánca (sajtó alatt). A kézirat fölhasználásáért itt is köszönetet 
mondunk. Ács Györgyöt a Tápé monográfiában jellemzi bővebben. 
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Kiss Mátyás tánca mindezek révén az alföldi ugrósnak formai-szerkezeti tekintet
ben egyik legfejlettebb egyéni fokozata. Az ő tánca határozottan közelít a típus fej
lettebb erdélyi rokonához, a legényeshez is. Az ő tánca nemcsak a szűkebb dél-alföldi, 
hanem távolabbi vidékek régi táncaihoz is számos ággal kapcsolódik. 

Olajos. Ács György tánca (Martin György fölvétele) 

A szegedi tájon gyűjtött „olajosok" a délalföldi ugrós tánctípus legszebb meg
nyilatkozásai. Mind földrajzilag, mind formai fejlettség tekintetében átmenetet alkot
nak az egyszerű dunántúli és a legfejlettebb erdélyi ugrós változatok között. 

A VERBUNG mint táncnév a szegedi tájon ismeretlen, de néhány történeti adat, 
továbbá a csárdás figurázó részének motívumkincse bizonyítja, hogy e táncfajta isme
retes volt a mi tájunkon is. Első említése a Dugonicstól följegyzett szólásban: kezet 
adott immár a halálverbungnak.™ Ez mintha a régi haláltáncok világára is emlékeztetne. 

„1848 június havában Batthyány miniszterelnök toborzás útján 10 honvédzászló
aljat állítatott fel. A szegedi toborzásnál különösen Osztrovszky József gyakorolt von
zóerőt a szegedi deákokra és legényekre. Híres jó és szép táncos volt. Az ősi magyar 
táncokat szívből szerette, egész lelkéből táncolta, és szép táncában elsősorban maga 
talált gyönyörűséget. A verbunkos káplárok mellett a szegedi kaszinó tagjai : Osztrov
szky és Rengey Nándor együtt lejtették a régi világból való daliás verbunkostáncot 
megejtő és csábító hatással, amely a harcra indító magyar virtust és harcivágyat pezs
gésbe hozta. A cigány Bihari toborzó nótáit húzta. Osztrovszky festői színpadi hatás
sal rendezte a toborzást" — mesélte egy múlt századi szegedi szemtanú.27 

26 Példabeszédek II, 333. 
27 Czímer K„ A szegedi kaszinó 66. 
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A szabadságharc honvédtoborzásának lefolyását másik szemtanú, Kassai Vidor 
híres színészünk is megörökíti.28 Leírása Makóról származik, ahol gyermekkorát 
eltöltötte. 

„...Húzza a cigány, hol a Klapka-, hol a Perczel-, hol a Rákóczi-indulót, vagy éppen a Marseil
laise-t, amelyre akkor ezt a szöveget is énekelték: 

Gyúródeszka, rézfazék, 
Rántás, mártás jó eledel, 
Lemonádé, csukoládé, krampampuli, 
Liber, Puchner, Rukavina. 

A csoportból messze kihallani, amint a rigmust kiáltják: 

Gyere pajtás katonának, 
Jobb dolgod lesz, mint apádnak, 
Se nem kaszálsz, se nem kacálsz, 
Csak a német után sétálsz. Éljen a haza! 

Elöl délceg huszár díszben, alkalmasint a legjobb táncosok között, amiért nagyon megbecsülik. 
Járja a magyar szólót (magántánc), mégpedig tüzesen, ügyesen, könnyed figurákkal. Gyönyö

rűség azt látni, kivált mikor az egyik lábát fölemeli, kissé meghajol, s negédesen mosolyogva fölfrics
kázza a sarkantyús csizma orrát, — ki bírna már ennek ellentállni? Ez a verbungos huszár, akinek 
ezért alkalmasint a lénungon (napi zsold) kívül egyéb jutalom is kijár. Mögötte a verbungos őrmester, 
a káplár s még néhány víg huszár izeg-mozog. — Ezek körül több gatyás pór és iparos öltözetű legény; 
az egyiknek fején már csákó is van, a másiknak meg vállain van a katonadolmány, akinek pedig már 
egyikből se jutott, az csak úgy bokrétásan kurjongat, kezében borosüveggel. —• Ezek már mind föl
csaptak újoncnak. Asztalt, meg széket is hoztak magukkal, mikor aztán olyan alkalmas téres helyre 
érnek, leteszik az asztalt, mellé a széket, erre ül a verbungos őrmester. A többi járja tovább, hívogatva 
a legényeket : 

Csapj föl pajtás katonának, 
A szabadság huszárjának. 
Négy esztendő nem a világ, 
Éljen a magyar szabadság. Éljen a haza! 

Amelyik legény egyszer az őrmester markába csapott, az már honvéd lett, sőt talán bizonyos 
összeget is kapott." 

A JÓPÁLOS jellegzetes szegedi szólótánc, nyilvánvalóan a férfi szólótánc ugrós 
helyi változata. 

„A jópálos — írja29 Tömörkény — szép magyar polgári szólótánc. Valaha még 
Joó Pál uram járhatta legszebben. Ma már ritka ember, aki megfelelő módon el tudja 
járni a jópálost. A cigánynak is úgy mondták: húzd el a jópálost!" Joó Pál nótái címen 
Kálmány több nótaszöveget közölt.30 Ezekhez itt egyet még máshonnan31 is idézünk : 

A „Joópálos verbunkja" címen járta az alábbi kuruc dal Szegeden : 

Szól a levél (!) a csordásról 
Kilelte a hideg. 
Három tehén 
A kútra mén, 
Möginná a vizet. 
Jaj rúzsám odavagy. 
Szerelmednek, galambomnak 
Rabja vagy. 
Ezör a baj, nem kettő, 
Kilukadt a sörpenyő. 

28 Emlékezései 25. 
29 Különféle magyarok 148. Vö. még Beck P. SzN. 1898,110. sz. 
30 Koszorúk II, 122. 
31 Szegedi nóta inszurrekció idejéből. SzH. 1901, 55. sz. 
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Mindönkinek van szeretője, 
Csak énneköm nincsen, 
Kinek kettő, kinek három, 
De néköm ëgy sincsen. 
Jaj rúzsám odavagy... 

Ha az Isten egyet adna, 
Úgy mögböcsülném: 
Kezit-lábát összekötném, 
A füstre föltönném. 
Jaj rúzsám... 

Hogyha szépen könyörögne, 
Onnét is levönném, 
Előfognám, kapafokkal 
Jól megverögetném. 
Jaj rúzsám, odavagy... 

Hajtsd rá, nyomítsd rá, 
Szögény embör bunkózd rá. 

A jópálosnak nyilván valami változata volt a magyarembörtánc, amelyet röviden 
a táncoskedvű Tömörkény32 említ: „Fújja a jópálos nótát, aminek hangjára Sándor, 
a magyarember-táncba kezd." Juhász Gyula bizonyára hiteles értesülések alapján ír-
a,33 hogy kiskocsmái társaságban darvadozva „a Beck Pista jópálosa után, amely a 
szegedi juhászok nemzeti tánca, Tömörkény is kedvet kapott, hogy a saját szerzemé
nyű gólyatáncát ellejtse, amely tánc az erdélyi csürdöngőlőnek volt alföldi változata." 

Mindezekből egy férfi szólótánc-hagyomány helyi körvonalai bontakoznak ki. 
A Város polgáraiból a napóleoni időkben alakult polgárőrségnek tánca ez, amelynek 
előzményei is lehettek, és amely a múlt század második felében tűnt el Szeged tánc
életéből. Formai jegyeiről sajnos semmit sem tudhattunk meg. 

Párostáncok 

Szeged uralkodó táncfajtája már a XVIII. században is a párostánc. 1948 előtti el
nevezései : lejtő, lejtős, ugrós, lassú, friss a tánc kétrészes, néhol hármas tagolódására 
utalnak. A csárdás, lassús, 'égylépésös, kétlépésös, frisses, lippentcs táncnevekkel csak 
a múlt század második feléből származó följegyzésekben és a legújabb, szóbeli gyűj
tések nyomán találkoztunk. 

Legkorábbi leírását34 Dugonics Andrásnak köszönhetjük a XVIII. sz. végéről: 
„Az előfordulni szokott elsőséget mind az asztalnál, mind a táncolásban a két jegyeseknek en

gedték a Hercegi kisasszonyok. Mind elsőbben a lassút, mind utoljára a frisset egyenlő mértékletes
séggel végezték. Magáért Kaléta igen gyönyörűen kitett mind a kettőben. Elbámultak, rajta, minő 
elterjedt csúsztatással ropta a lejtőket, hogy aprózta a frisseket, hogy riszálta, kanyarította a forgá
sokat. Noha az Öreg Vezér (esztendeinek csoportossága miatt) arra az időre jutott: hogy kezével a 
nadrágot tartaná, mégis igen jókedvében lévén, Kaléta előtt fölemelte jobblábát, s hoppot mondott 
háromszor. Őtet aztán a táncba sodrottá és mindnyájoknak nagy csudáittokra a három táncot ele
venen eljárta. 

A jegyeseknek vigasságok után a Hercegi Kisasszonyok keveredtek a táncba. Mondogatták ak
kor ezek felől is, hogy mesterségjöket jól megtanulhatták. Mindaz által, magok megvallása szerint 
Kalétának nyomába sem hághattanak. Déva is eljárta patkós csizmájával. Utána a többi vendégasz-
szonyok, amint kitül kitelhetett, elég rendesen." 

32 Három színjáték 23. A Barlanglakók hőséről van szó. 
83 Tömörkény 53. 
34 Jólánka 1,324. 
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Friss (Ács György táncaJ 

„Körösztölő a Frissesben" (Acs György tánca,) 
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Kovács János XX. sz. eleji leírása35 igen találó és szemléletes : 

Lassanként gyülekeznek a legények meg a lányok. A legények előre nézegetik, kit húzzanak el, 
ha rázendül a nóta. Ekkor megindi Inak a lányok felé, néhány kacskaringós táncmozdulattal. Azután 
odaérve a lányokhoz, akik a sátortól kissé távolabb, a bejáratnál várakoznak, megérintik a kiszemelt 
lány kezét, vagy megfogják a karját, esetleg a kötőjét. Erre a lány megy utánuk, a sátor alá, ahol tánc
ra fogóznak össze. 

A legény átfogja a lány derekát, ez pedig vállán öleli a legényt, vagy baljával fogja csak a legény 
a lány derekát, jobbjával pedig a lánynak az ő vállára tett karját fogja gyöngéden. Lassan előrehala-
dólag lépnek egyet-kettőt, majd ismét egyet vissza hátrafelé. Közben-közben csöndesen, simán jobb
ra-balra egyet-egyet fordulnak, majd ismét haladnak tovább körbe a tánchely vagy szoba nagyságá
hoz képest. Ha sokan táncolnak egy kisebb teremben, akkor a lassút meg a frisset is, majd csaknem 
egy-két méternyi téren táncolják, mozogják végig. 

A lassú táncban élénkebb mozgást csak a nagyobb térségű tánchelyen s csak akkor látunk, ha 
maga a táncnóta is élénkebb ütemű, ilyenkor sokkal hullámzóbban lépkednek előre-hátra és élénkebb 
a fordulás is. Az ilyen élénkebben táncolt lassúban sokkal többször fordulnak, mégpedig nagyon ked
ves negéddel és méltósággal a legény, a leány pedig szemérmes odasímulással nyugodtan fordul s egy 
világért föl nem pillantana a legényre, aki kackiás ügyességgel üti össze közben-közben sarkantyúját 
a nóta ütemére. 

Mikor a zene frissbe megy át, akkor rendesen csak lassan lépegetnek a táncolók ide-oda, pön-
getve a sarkantyújukat, majd aztán, hogy belekap a cigány a nóta friss menetébe, csakhamar élénkeb-
ben-élénkebben hullámzik a táncosok tömege, de a törvény és szabály nélkül táncolt frisset leírni 
teljesen lehetetlen. Ki-ki vérmérsékletének meg táncolási tudásának szabad menetet engedve, a gyors 
ugrálással kezdődő táncot nagyokat dobbantva, ide-oda hányt, vetett, merész mozdulatokkal járja. 
El-elengedi a leányt, megveregeti a csizmaszárát, nagyokat hajlik előre. Aztán kevélyen hátraszegi 
derekát, majd a felsőtestnek kevély ringásával büszkén lépeget, s egy gyors mozdulattal kígyózólag 
cserélgeti lábaszárait. Közben-közben összepengeti a sarkantyút, és düledező lépéseket hol jobbra 
hol balra lejt, kalapját majd a szemébe húzza, majd-majd ismét följebb tolja. Meg-megrengeti a karját 
feje fölött és összeveri a tenyerét — ne kedvem ne — és egyéb táncszókkal bíztatja magát... A leány 
a kedvével alig bíró táncos legény mozdulatait mintha csak a szemével kísérné, könnyedén lépeget 
ide-oda. Majd egyet-egyet fordul, de rezeg minden idege, tűz van minden mozdulatában és érzelem 
ég az arcában. Csakhamar egybefogóznak ismét és simán, de gyorsan forognak. Az ügyesebbek jobb
ra is, balra is egyformán megforgatják a lányt és egy hirtelen öleléssel fölemelik, ezzel fejezve be a 
gyors forgást. 

Martin György Tápé tánchagyományairól írva kiemelte a tápai csárdásnak ama 
jegyeit, amelyek az Alföld viszonylag egységes csárdásaitól megkülönböztetik. Ezek: 
sajátos terminológia, a darudöbögős motívum, és a rezgőmozgás. A történeti anyag 
és az újabb gyűjtések nyomán elmondhatjuk, hogy ezek a sajátosságok az egész sze
gedi tájra jellemzők. 

Bővebb kifejtést kíván a darudöbögős, másként darudübögős. A név a darvak tán
cát idézi, de nem pantomimikus mozgást takar. Táncaink archaikusabb mozgáskész
letéhez tartozik. Réthei Prikkel Marián azonosítja a régi szegedi kutyakopogós tánccal, 
amely Ferenczi János följegyzése szerint a csizmadialegények kedvelt tánca volt. Kovács 
János röszketős, illetőleg rácos néven emlegeti. Rosszallólag írja; „A szegedi nép mél
tóságos és simán haladó tánca közé újabban egy rácosnak nevezett, reszkető ugrálás
sal lejtett tánc is vegyül..." 

Napjainkban röszkedtetős, dorozsmaisos néven is emlegetik az idősebbek. 
Alapformája a kétlépéssel kombinált ugró, sarokról talpra dobbantó, de hegye-

zővel, vagy lengetővel való összetételben sem ismeretlen. Leggyakrabban nyílt fogás
móddal, azonos vagy ellenkező kézzel való összefogódzással járják nők és férfiak egy
aránt. Ritmusa: tá, tá, ti-ti, tá. 

Martin szerint e motívum alapformája azonos a sokác kóló alapmotívumával, és 
ez bizonyos délről áramló hatásra enged következtetni. Föltételezésének alapot adhat, 

35 Kovács 459. 
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hogy Szegeden már a török időktől kezdve jelentős számban éltek szerbek és bunye-
vácok, akiknek közvetítésével a motívum elterjedhetett. A kérdés még alapos vizsgá
latokra vár. 

A rezgő mozgásmód Martin szerint az Alsó-Tiszavidék lassú csárdásaiban az át
lagosnál nagyobb hangsúlyt kap. A szegedi tájon rözgős, rözögtetös, röszketős névvel 
illetik. 

Másik jellegzetes motívum az egylépésös. Újabb élőszavas visszaemlékezések sze
rint ez már régies forma. Gyakori a frissben a lippentős, továbbá a félfordulós motívum 
és az elegendős, csalogatós játék is. 

A lassú rész tempója általában = 140-160, kíséretritmusa lassú „diivő." A friss 
tempója általában =160-180, kísérete „esztam." 
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