
3. LAKODALMAS JÁTÉKOK, SZÓRAKOZTATÓ 
TÁNCOS TÁRSASJÁTÉKOK (147–169.)

A lakodalom szórakoztató anyagába különbözõ alakoskodások, tréfás és társasjátékok is tartoz-
nak. Ezekre éjfél után került sor, a menyasszony vagy újasszonytánc lebonyolódása után.

Lósirató, lóbúcsúztató. A lósiratók diákos, félnépi tréfás halottbúcsúztatók. A mûfaj széles kör-
ben elterjedt: lakodalmak, farsangi búcsúztatók alkalmával vagy fonóban énekelték, esetleg rigmus-
ként szavalták (Kálmány: Történeti énekek, 263. lap). Dallamaik többnyire halottas énekek, búcsúz-
tatók paródiái (147–151. sz.). Közöttük szerepel egy 16. századi kanció ritkább dallama (149. sz.),
egy 17. századi eredetû közkedvelt, Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom kezdettel ismert egy-
házi ének (147. sz.), melyre tréfás ivónótákat is énekelnek (91–92. sz.) és egy rögtönzésnek tûnõ,
siratószerû felezõ tizenkettes parlando (151. sz.). A többi a vallásos ponyvairodalom egyik divatos
dallamán szólal meg (151. sz.).

Tréfás halotti búcsúztatók. Dallamaik egyházi népénekek, zsoltártónusok vagy ezekkel rokon
paródiák. A kötetben szereplõ halottasok inkább a zsoltártónusokkal rokonok, dúr vagy moll jelle-
gû kis terjedelmû dallamok (152–153. sz.). Az egyik tréfás halotti búcsúztató zárórészébõl pedig
(155. sz.) a 12. századi latin vágánsköltészet ma is közismert versének magyar népi változata kö-
szön vissza az olájos dallamán.

Párválasztó táncos társasjáték. Nálunk csak a gyûjtésekbõl elõkerült dalok alapján következ-
tethetünk arra, hogy esetleg a kunszentmiklósi „süveges” vagy a kalocsai „kendõs” tánchoz hason-
ló táncok dalai lehettek a Lányom, lányom, gyöngyvirágom kezdetû régi virágének változatai
(156–158. sz.). Ezeknek a daloknak ugyanis nem ismerjük a funkcióját.

A szöveg diákszerzõ tollából származó szerelmi vetélkedés. Valószínûleg középkori eredetû
nemzetközi motívum magyar feldolgozása. Pálóczinál is megtalálható (PHÁ: 376. sz.). A néphagyo-
mányban máig gyûjthetõ. Iskolai tandalok közt is kedvelt. Népi változatai ugyancsak szókimondók.
Valamennyi dallam szaffikus formájú, kolomejka ritmusú, de ezentúl különfélék. Az egyik (156. sz.)
nemzetközileg is ismert mûdal eredetû tánc, dallama a duda hangszeres motivikájával rokon, de a
mûzene hármashangzat-felbontása irányítja menetét. Táncolnak rá még olájost és karikázót is (160.,
ill. 226. sz.). Szerb dalként él a köztudatban (a magyarokon kívül a nemzetközi irodalom is így tart-
ja számon). Bartók valóban gyûjtötte a bánáti szerbektõl az 1910-es évek elején, mint Seljanèica ne-
vû táncot. Mindazonáltal a szerb folklórra sem jellemzõ dallam. Másik dallama (157. sz.) pentaton
hajlamú, egy másik régi kanásztánc elõtagjával tart közelebbi rokonságot (K-V 292.). A harmadik
(158. sz.) kezdõ sorai egy kis terjedelmû népies mûdallal egyeznek meg (Bartók a szlovákoktól
Gömörben gyûjtötte, és fel is dolgozta zongorára: Gyermekeknek III: 3. sz.), utótagjának dallama
nagyjából a 157. számú dallammal azonos. 

Párnatánc vagy vánkostánc (168., 169. sz.). Általában kanásztánc ritmusú dallamokra járják,
legtöbbször az olájos valamelyik változatára. Szövege Bácskertesen Kuss ki, disznó, a búzából, az
al-dunaiaknál pedig Elvesztettem zsebkendõmet kezdetû. Ez utóbbi gyermekjátékként is szerepel
(166. c sz.).
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Mutatványos táncok. A szokások áttekintésénél már volt szó arról, hogy a sámlis vagy kisszék-
tánc néven ismert mutatványos szólótánc a bácskertesieknél csoportos férfitánc formájában él a
színpadon. A dallam, amire a bácskertesiek a sámlis táncot járják, megegyezik egy másik, sapkával
járt ügyességi tánc, a kunszentmiklósi süveges tánc, azaz a kiskunhalasi takácstánc dallamával
(159., 159j. a sz., ill. MNT III/B: 114–122. sz. tánc). Ez a dallam rövid hangszeres motívumokból
áll, õsét Heiducken Dantz (hajdútánc) néven megtaláljuk az 1592-bõl származó Drezdai tabu-
latúrás könyvben is (159j. b sz.). Ungarischer Aufftzugk (Magyar induló) névvel bukkan fel pár év-
vel késõbb (August Nörmiger gyûjteményében, 1598-ban; Szabolcsi, 138. lap). Ezek a külföldi for-
rásokban megjelent táncok adnak hírt hajdani magyar táncmuzsikánkról, melyek szinte azonos for-
matípusuk alapján a leírásokkal együtt hajdútáncnak nevezhetõk. Ezek az – alighanem dudával kí-
sért – szilaj eszközös táncok Nyugaton egzotikus érdekességnek számítottak (Szabolcsi, 33. lap). 

Olájos. Az olájos nálunk kétféle kanásztánc ritmusú dallammal jelentkezik. Egyikük egy jöve-
vény dallam, mely a szerbeknél is ismert Seljanèica néven (160., 160. a–c, és változatai 156., 226.
sz.), másikuk a közismert, ún. középjárású kanásznóta dallama (161–169. sz.; megfelelõi MNT III/B:
220–224.). (Mellesleg ezt is ismerik a bánáti és szerémségi szerbek. Lásd a lakodalom szokásainál.)
A dallam zárlatai és formái sokfélék, annak ellenére, hogy lényegében kétsoros, variált forma.
Féldallamként is gyakran elõfordul, amennyiben csak az elsõ és második dallamsora szólal meg (161.
d, 165. a–b, 168. sz.; l. MNT III/B: 226., 227.). Még egy elõadáson belül is keveredhet a kétsorosság
és négysorosság (161. és 166. b). A harmadik dallamsor nemritkán mûdalos domináns akkord felbon-
tással indít (162., 165., 166. a), a legtöbb változat azonban kikerüli ezt a mûzenei fordulatot.

Ezek a lakodalom egyéb mozzanataihoz fûzõdõ mulatótáncok. Itt ismét az olájosra kell vissza-
térni. Az idõsebb Tisza menti muzsikusok állítása szerint az olájos nélkül lakodalmat el sem lehe-
tett képzelni. Hajdani jelentõsége a hozzá kapcsolódó táncokkal válik érthetõbbé (Martin, 1970:
210–213. lap).

A Dél-Alföld és az Alsó-Tisza vidék régi rétegébe tartozó ugrós tánccsaládról van szó, melye-
ket olájos, ugrós, kondástánc vagy mars néven találunk meg. A tánc elterjedése ma már nem álta-
lános, de mégis eléggé következetesen felbukkan (fõleg a pásztorok és volt uradalmi cselédek ha-
gyományában). Az alföldi ember számára az „oláh” név általában Erdély fogalmával is azonos. Az
„oláh” vagy „valah” népnév a történelem folyamán nem csupán a román etnikumot jelölte a Kár-
pát-medencében, hanem a vándorló pásztorkodást és az ezzel foglalkozó pásztorokat is. A tánc ré-
teghez kötöttségére utal a kondástánc elnevezés, uralkodó mozgásfajtájára az ugrós kifejezés, funk-
cióváltozására pedig a mars név. Ugyanis az egyre inkább divatját vesztett táncot néhol marsként al-
kalmazzák. Az ugrós mozdulatfajtái között jelentõs szerepe van a csapásolásnak.

Elõfordul szóló, vegyes páros és csoportos formákban egyaránt. Eszközös változatai a botolók,
pásztortáncok vonásait viselik. Legvirtuózabb formái a férfi szólótáncok. Szegényesebbek a vegyes
páros formák, melyek félfordulós, mártogatós jellege az alföldi sajátságok mellett dunántúliakra is
utal. Legegyszerûbbek az indulózenére járt csoportos menettáncok (vonulós táncok), de egyes he-
lyeken a lakodalmi vendégek kimarsolásakor a helyben járt mars is teret nyit a tánc kifejlõdésére. 

Mint már említettük, a lakodalom szokásainak áttekintésében, nálunk háromféle alakban is van
róla adatunk: szólótánc (160., 161., 165. b), páros tánc (165. sz.) és menettánc (166. a). A csapásoló
figurákban gazdag szólótánc kihaltnak tekinthetõ. Vegyes páros formában a Szerémségben talán
még gyûjthetõ. Legegyszerûbb csoportos menettánc formában még él.

A táncokat kanásznóták, néha dudanóták kísérik. Ezek átmeneti fokot mutatnak a vokális du-
nántúli kanásznóták és a fejlett, csak hangszeres formában élõ erdélyi legényes dallamok között. A
tánc és a zenei egységek illeszkedése fejlettebb, mint a dunántúli ugrósokban, de állandó, követke-
zetes egység itt sem valósul meg. A marsszerû formákhoz indulózenék kapcsolódnak, ezek nagy-
részt idegenes vagy egészen idegen dallamok (Martin, 1970: 213. lap).

Az olájos természetesen nem az egyetlen ugrós dallamunk. Ennek a divatjamúlt táncunknak
számos emléke él népi dallamaink között. Sokukon a divat változása is nyomon követhetõ.
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Ugrós táncdalaink még elég szép számban képviselik a hajdani divatot (170–178., 198–207.,
210–212. sz.). Szerepelnek a lakodalom szertartásos dalaiban (a párosítókban is!), és a Duna menti
karikázók között is. Csupán néhány sajátos típusukra térünk ki, mint pl. a Dél-Alföldre jellemzõ ug-
rós ritmikailag többarcú változatai (204–208. sz.). Legtöbb változata tripódikus ugrós, szinkópás
sorvégekkel (104–106. sz.). A szinkópás sorvégek elnyújtásával tetrapódikus csárdássá válik (207.
sz.), végül, nyolcadértékekben mozgó ritmusának augmentálásával lassú csárdássá alakul (108. sz.).
Parlando-rubato tempóban is elõfordul a juhásznóták között (l. a dalok jegyzeteit). Ugyancsak ne-
gyedes mozgásúvá augmentálva került elõ Dél-Bánátból egy másik népszerû ugrós dallamunk, mely
a szinkópák sorvégi elnyújtásával ritmikailag szintén kétarcú (100., 203. sz.). Egyik legnépszerûbb
hatsoros ugróstánc-dallamunk (175. sz.) a gombosi menyasszonykísérõ dallamában (64. sz.) aug-
mentálva szólal meg szintén. A régi ugrósok, mint pl. a menyasszonyi induló (62–63. sz.), egy-egy
jellemzõ motívuma fel-felbukkan a mûdalosabb fordulatokkal élõ divatos asszonycsúfolók refrén-
jében (176. sz.).

Dudanótáink mennyisége szintén tekintélyes (179–197. sz.). Ezenkívül megjelennek még a pá-
rosítókban és a karikázók között, és a lakodalom egyes mozzanataihoz is kapcsolódnak. A dudanó-
ták általában páros ütemû, tánctempójú népdalok, egyszerû, egyenletes ritmusegységekbõl építkez-
nek, soraik 7-8-szótagosak, ritkábban 6 szótagosak. Ritmusuk ritkán alkalmazkodó. Ha mégis, az
jobbára újabb, az énekgyakorlatból meghonosodott fejlemény. Egyik fajtájuk a 4+2+2-re tagolt so-
rok (15., 115., ill. 17. sz.). Az izometrikus (egyforma szótagszámú) hajdani dudanóták közül nem
egy refrént vagy refrénszerû utótagot öltött magára, és így heterometrikussá vált, mint pl. a közis-
mert Mély a Tiszának a széle kezdetû (182. sz.), melynek izometrikus változata is van (179. sz.). De
van még jó néhány más példa is ilyen esetre (185–186., 190–191., 193. sz.). A dudanóták másik al-
csoportja hangszeres eredetû. A duda „aprája”, azaz a dudán elõjáték-, közjáték- és utójátékként ját-
szott rövid, kétütemes hangszeres motívumok ismételgetése alakult át kezdetlegesebb vagy fejlet-
tebb zenei formákká. Nemegyszer a mûdalokban is felismerhetõk (87., 90., 116., 156., 159., 160.,
173., 174., 226. sz.).

Az ugrósok és dudanóták régi, ma már szinte teljesen eltûnt tánchagyományunk hajdani meglé-
tének tanúi.

Napjaink uralkodó hagyományos tánca a csárdás. Lassú fajtájára minden negyedes lüktetésû
dallam alkalmas, így voltaképpen az egész új stílusú dalállomány is csárdás. A gyors csárdás alá ma
már általában mûdallamokat muzsikálnak nálunk.

A lakodalom egyéb mozzanataihoz fûzõdõ mulatótáncok egyik jelentõs csoportja a menettán-
cok, mint a hajnali vendégküldõ táncok, azaz az al-dunaiaknál a „büdös vornyik”. Hagyományos
dallamaik, mint már említettük, az ugrós kanásztáncok, pl. az olájos (160–167. sz.) vagy más fen-
tebb felsorolt ugrósok, minthogy a régi tánc funkciót váltott, és marsot járnak rá. Így van ez az al-
dunaiak ugrós kanásztáncával is (171–172. sz.). Vornyiktáncot járnak még a hajdani silladri dalla-
mára is (46. sz.). Valószínûleg hazamarsoláskor és menettáncként volt használatos a szerb beæarac
meghonosodott dallamának számtalan versszaka is (210–212. sz.).

A mai lakodalmak menettáncait már többnyire hagyományidegen dallamokra járják, mint pl. a
Megy a gõzös, megy a gõzös Kanizsára kezdetû népies mûdalra (Kerényi, 122) és egy kanásztánc
ritmusú, alacsony járású plagális dúr hangkészletû idegen dallamra (jellegzetes refrénje: Hej, élet,
élet, kanászélet, ez aztán az élet).  Mindkét dallamra jól lehet tercelni, ezért igen népszerûek értel-
miségi körökben is.

A lakodalom mulatótáncainak másik jelentõs csoportja a nõi körtáncok. A bukovinai kontyolók-
ról (101–104. sz.) már volt szó. Most csak a Duna menti karikázókra térünk ki röviden (213–226. sz.).

A bácskai Duna mente kapcsolatait a Dunántúl néptánc-dialektusával legékesebben a karikázók
megléte bizonyítja. Ezek a kizárólag énekszóra járt lánytáncok csiraj és tüsköm néven szinte máig
eleven hagyományt képviselnek Doroszlón és Gomboson. Dallamaik sokfélék, ma már legkevesebb
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a régi stílusú, legtöbb a népies mûdal. Itt csak néhány olyan népszerû karikázót mellékelünk, me-
lyek dallamukban is népzenénk törzsrétegét képviselik.

A táncok a Duna mente sajátságai ugyan, de hagyományos dallamaik más tájegységeken is elõ-
fordulnak. Tempójuk azonban a Duna menti karikázókra jellemzõ, alla breve elõadás. A régi stílus
tagjai közül egy 11 szótagos nagy alföldi típus egyedi változatban jelentkezik Gomboson (213. sz.).
Általánosan elterjedt 9 szótagos ugrósok is jelentkeznek karikázóként (214. sz.). Ezek más vidéke-
inken is népszerûek, de természetesen máshol nem karikázók (215–216. sz.). Szintén közkedvelt
volt az al-dunaiak által is ismert 8 szótagos, egyéni ritmusképletû táncdal (217–219. sz.). Zömmel
karikázóként jellemzõ az az izometrikus 7 szótagos dudanóta (220–221. sz.), amely máshol már
heterometrikus hajlamú, és mûdalokhoz vonzódik (189–191. sz.). Ennek a Dunatájon rendhagyó,
ötsoros változata is létrejött (222. sz.). Az új stílus régies rétegébõl való a szintén általánosan elter-
jedt népszerû karikázó (223. sz.), ami máshol lakodalmi menetdalként (42. sz.) vagy katonadalként
fordul elõ. Van köztük még népies mûdalból folklorizálódott dallam (224. sz.), heterometrikus du-
danóta (225. sz.) és a duda „aprája” motivikával rokon idegen eredetû, a szerbeknél Seljanèica né-
ven ismert karikázó (226. sz.).
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Lósirató

147.
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(Gépné csépõtünk. A bõgõtemetést is ott. Negyvenëgynëhánba.)

Völgyes, Pósa Vilmos (61). Bodor A., 1994.
Tóthfalu, Dér Vilmosné Takács Katalin (70).  Bodor A., 1995.

A Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom kezdetû közismert templomi ének (Hozsanna: 146) dal-
lamára éneklik. A dallam eredete a 17. századra (esetleg korábbra) tehetõ, írott adatai azonban vi-
szonylag késeiek. A vallásos és világi néphagyományhoz sok szál köti: halottas énekek, verses zsol-
tárok és különféle mulatságokon elhangzó paródiák, mint a lósirató is, vagy tréfás ivónótáink közül
néhány (91., 92. sz.). Maga a dallam tagja egy olyan, 18. század elején divatos „kurucos” dallam-
stílusnak is (pl. a Tyukodi-nóta), melyet összekötõ kapocsként tartanak számon a Rákóczi-dallam-
kör és a késõbbi verbunkos stílus között. (MNT III/B: 120, 123.)
Variáns: 91., 92.
Dallamtípus: RMDT II: 316., SzDR I: 210., Típuskatalógus: IV E 316 g
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148.

1. Ó, mely csodálatos a lónak élete!  
Hogyha mëgöregszik, nincsen bëcsülete:  
Ütik, verik, hajcsák, taligába fogják,  
Úgy kínozzák!
*Ütik, verik, hajcsák, cigányoknak adják,
Úgy kínozzák!

* A III–IV. dallamsorra
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Zentagunaras, Birkás Ferenc (77). Király E., 1960.

Énekese 1923-ban tanulta. (Dr. Engelmann Jenõnél vótam cseléd, elsõ kocsis.)
Dallama bizonytalan. Úgy tûnik, az elõbbi (147. sz.) és a következõ (149. sz.) dallam motívumai-
ból ötvöz eggyé egy ABBA formaképletû dalt.

3. Kedves lótársajim, hozzátok fordulok:  
Ezt a kemén hámot mind rëátok hagyom.  
Lókupëc, szijjártó, mind zsinëgre való!  
Valamënnyi kocsis, mind ugyan csavargó.
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149.

1. Ó, mi csodálatos a lónak élete!  
Ha megöregszik, nincsen becsülete:  
Ütik, verik, hajtják, korbáccsal táplálják,  
Végre pedig szegényt a malomba fogják.

Zenta, Kelemen András (77, 95), népi kántor. Burány B., 1972, Bodor A.–Németh I., 1990. 

A Cur mundus militat kezdetû középkori latin kanció kétféle dallama közül az egyik (a másik rokon
dallamát l. 76. sz.). Mindkettõ a 16. század históriás és egyházi énekstílusnak darabja. Többnyire
halottasként használják mind a katolikusok, mind a reformátusok.
Dallamtípus: SzDR I: 82. és II: 39.; Dobszay: 308.
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150.

2. Jaj, de sokat hordtam Csongorádrul almát!  
De sokat tapostam annak sáros útját!  
Abrakot sëm ëttem, mégis mëgvénültem.  
Kukoricaszár volt a legjobb ételëm.

(Mikó dógoztunk, mëg farsangkó is, mikó temették a nagybõgõt.)

Oromhegyes/Zenta, Széll Antal (46). Burány B., 1978.

Dallama a 19. századi érzelmesebb egyházi stílus darabja. Formája, motivikája emlékeztet a Hol
vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom kezdetû népénekére (147. sz.), de ez már AABA sorképletû, és
szekundzárlat helyett az alaphangon zár a megismételt kezdõ sorában. A gyakorlatban keveredik is
a két dallam. 
Népszerûségét igazolja, hogy sokféle szöveg kapcsolódik hozzá: halottasok, laikus ájtatosságok
énekei, Mária- és búcsúsénekek, továbbá paródiák. A vallásos ponyvák kedvenc kísérõdallama. 
(L. MNT III/B: 122., 124., 125.)
Dallamtípus: Típuskatalógus IV: 317.
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150. a

1. Ó, mily csodálatos a lónak élete!
Ó, de keserves a lónak az élete! 
Hogyha mëgöregszik, nincsen kímélete!  
Ütik, verik, hajtják, a kocsiba fogják,  
Ustorral csapkodják, bunkóval taníjják.

2. Jaj, de sokat hordtam Csongorádrul almát!  
De sokat tapostam annak sáros útját!
Abrakot sëm ëttem, mégis mëgvénültem.  
Kukoricaszár volt a legjobb ételëm.

3. Most hozzád fordulok, gonosz öreg gazdám,  
Ne vidd többé lovad, nem való az néked!  
Húzzad csak te magad (a) kocsit és az ekét!  
Nem látod már többé lovad szenvedését!

4. Hozzátok fordulok, kedves lótársaim:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Futottam elëget hëgyekën, völgyekën,
De már most . . . ’szt lëterít a tagló.
(Apámtú hallottam.)

Tóthfalu, Törtelyi Mátyásné Bicskei Erzsébet (63). Bodor A., 1995.
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150. b

1. Ó, milyen borzasztó ëgy lónak élete!  
Mikor mëgöregszik, nincsen becsülettye:  
Ütik, verik, hajcsák, az igába fogják,  
Késõbb fejbe vágják.

2. Bizony, édës gazdám, mé tartasz të lovat?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jobb nekëd a szamár, mer az ütlegre vár!  
Ugyan, édës gazdám, në tartsál të lovat!
(Mikó kicsit jobban bëszëdtünk.)

Kispiac, Böröc Szilveszter (72). Bodor A.–Tripolsky G., 1995.  



350

151.

(Farsangkó.)

Törökbecse, Szabó Istvánné Miklós Margit (72). Burány B., 1975.

Nem igazi strófa. Felezõ tizenkettes sorok szabad variálásának tûnik.

*Második alkalommal: Ütik, verik, rúgják, az igába fogják.
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151. a

1. Harmincz esztendeig Szolgáltam egy gaz-
dát,

Annak csikómódra Végeztem igáját.
Abrakot nem ettem, Mégis megvénültem,

Kukoriczaszárból Volt az eledelem.
2. A malomba fogtak, Borzasztón hajtottak,

Czigánykézbe adtak, Jól üttek és vertek,
Aztán elcseréltek Ott oszt agyonüttek.

Magyarszentmihály. Kálmány L.

(Kálmány: Történeti énekek és katonadalok, 263. lap. A szöveget ott 6 szótagos sorokon értelmezik.
Dallam nélkül nem dönthetõ el, felezõ tizenkettes vagy hat szótagos sorokról van-e szó. A többi vál-
tozat analógiájára ezt is 12 szótagosnak tekintjük.)
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Tréfás halotti búcsúztató

152.



353

Zenta, Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (61, 80).  Bodor G., 1971, Bodor A., 1990. 

„Halottas” gyermekjáték. Énekese nem tudott róla, hogy felnõttek énekelték volna. Zsoltártónusok-
ra emlékeztetõ, dúr-hexachord jellegû dallam, zárlata a 2. vagy 3. fok.
Variáns: 153.
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153.

* haluskáva’
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Zenta, Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (61, 80).  Bodor G., 1971, Bodor A., 1990.  

Szintén „halottas” játék, énekese szerint felnõttek nem énekelték. „Ilyen komolytalanságokat, ugyë . .
.” Az elõzõ dallam variánsa. 
Variáns: 152.
Lemezen is hallható: VMND A 3. a 

** kislány
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154.

* belem
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Horgos, Berényi Mátyás (65).  Kiss L., 1942.

Tréfás lakodalmi halottbúcsúztató. Hasonló az elõzõ dallamokhoz, de moll jellegû.
Közölve: MNT III/B: 133.
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155.

* mélységes mély 
** Tizenhat
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*** Amivel
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Völgyes, György Imre (64, 69), hegedûs.  Varga A., 1992, Bodor A.–Németh I., 1997.

Tréfás halottbúcsúztató. Különbözõ mulatságokon énekelték (lakodalomban, névnapokon, disznóto-
rokon, farsangkor), „mikó bëszeszõtek, oszt mán jó átak”. A búcsúztató két részbõl áll: tréfás hagyat-
kozás és egy bordal, melyben a 12. századi vágánsköltészet egyik képviselõjének, az Archipoeta gúny-
néven ismert középfelnémet költõ népszerû latin versének (Meum est propositum in taberna mori) ma-
gyar változatára ismerünk. Ez a magyar néphagyományban is népszerû különféle dallamokon.
A dallam három részbõl áll: elsõ része moll-hexachord 5 és 1 zárlatokkal, majd 2 1 zárlatos résszel
folytatódik. Az utolsó rész az olájos néven ismert kanásztáncdallam, ezen szólal meg az Archipoeta
kései magyar utóda (az Életemnek végóráját kezdetû résztõl).
Hangzó: 30. (Varga A. felvétele)



361

Párválasztó táncos társasjátékok, mutatványos táncok

156.

2. – Lányom, lányom, mit gondósz? Tíz forint az ára!
Kéret tégëd ëgy kovács, elmész-ë hozzája?  
– Jaj, anyám, a kovács éjjel-nappal kalapál!  
Nem mëgyëk hozzája!
(Hosszú vót ez! Van sok . . .)

Mohol, Zélity Sándor (74).  Burány B., 1980.

A „duda aprája” hangszeres motivika fejlettebb formája. Seljanèica néven a szerbek is ismerik. Bar-
tók is ezen a néven gyûjtötte táncként a bánáti szerbektõl 1912-ben (Musique paysanne: 6. sz.). Egy
idõben, mint „szerb pionírdal” forgott fenn a nemzetközi irodalomban. A magyar hagyományban is
elõfordul, de jellemzõi éppen annyira nem magyarosak, mint ahogy nem szerbesek. Divatos dallam
lehetett, melyet mindkét nép ismert, rajtuk kívül valószínûleg más népek is. „Duda aprája”
motivikára épült közelebbi-távolabbi rokonait l. 87., 90., 116., 159., 160., 173., 174., 226. sz.)
Variáns: 160., 160. a–c, 226.
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157.

2. – Lányom, lányom, gyöngyvirágom, gyöngyömnek ëgy pántja,
Kéret tégöd ëgy kovács, elmégy-ë hozzája?  
– Jaj, anyám, a kovács töke, pöcse kalapács!  
– Jaj, anyám, a kovács, mindkettõje kalapács!  
Nem mögyök hozzája! 

3. – Lányom, lányom, gyöngyvirágom, gyöngyömnek ëgy pántja,
Kéret tégöd a kanász, elmégy-ë hozzája?
– Jaj, anyám, a kanász szennyes ingös, rossz gatyás!
– Jaj, anyám, a kanász a disznóná’ kaparász!  
– Jaj, anyám, a kanász disznó seggin kaparász!  
Nem mögyök hozzája!



4. – Lányom, lányom, gyöngyvirágom, gyöngyömnek ëgy pántja,
Kéret tégöd a juhász, elmégy-ë hozzája?
– Jaj, anyám, a juhász, birka farán kaparász!  
– Jaj, anyám, a juhász, birka szõrin kaparász!  
Nem mögyök hozzája!

5. – Lányom, lányom, gyöngyvirágom, gyöngyömnek ëgy pántja,
Kéret tégöd a gulyás, elmégy-ë hozzája?
– Jaj, anyám, a gulyás, olyan, mind a záptojás!  
– Jaj, anyám, a gulyás, a kalapja pántlikás!  
Nem mögyök hozzája!

6.  – Lányom, lányom, gyöngyvirágom, gyöngyömnek ëgy pántja,
Kéret tégöd a huszár, elmégy-ë hozzája?
– Jaj, anyám, a huszár olyan, mint a rózsaszál!  
Elmögyök hozzája!
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Törökkanizsa, Sós Mihályné Törköly Erzsébet (59, 75, 79). Burány B., 1977, Bodor A.–Paksa K., 1993,
Bodor A.–Németh I., 1997.

Szaffikus forma.
Variáns: 200–202., távolról.
Dallamtípus: K-V 292. Kanásztánc ritmusú régi táncdallam  elsõ soraival rokon.
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158.

2. – Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyömnek száz forint az ára.
Kéret tégöd ëgy bérës, elmégy-ë hozzája?  
– Jaj, anyám, a bérös éjjel-nappal oly éhös!  
Hogy mönjek hozzája?

3. – Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyömnek száz forint az ára.
Kéret tégöd ëgy juhász, elmégy-ë hozzája?  
– Jaj, anyám, a juhász éjjel-nappal furulyáz!  
Hogy mönjek hozzája?

4. – Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyömnek száz forint az ára.
Kéret tégöd ëgy gulyás, elmégy-ë hozzája?
– Jaj, anyám, a gulyás, az köll néköm, sënki más!  
Hagy mönjek hozzája!

Hódegyháza/Bikács, Pégli Lajosné Urbán Anna (69). Burány B., 1978.

Formában az elõzõ dalokkal rokon. Nagyon valószínû, hogy dallammotivikája mûdal eredetû. Elõ-
tagjában (A sorok) a terc nagysága változó.
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Kisszék- vagy sámlis tánc

159.

Bácskertes, Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (65). Bodor A.–Németh I.–Silling I., 2000.

Sámlis tánc, vagy kisszéktánc. Dallama rövid hangszeres motívumokból kialakított dallam („duda
aprája”), megegyezik a kunszentmiklósi „süveges” tánc dallamával (MNT III/B: 230–235., 240. sz.).
(„Duda aprája” motivikára épült közelebbi-távolabbi rokonait l. 87., 116., 156., 159., 160., 173.,
174., 226. sz.)
Lásd a mutatványos táncoknál is a Lakodalmi szokások áttekintésében. 
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159j. a

2. Azt is megteszem:
*Kezit, lábát összekötöm,
Füstre felteszem.
**Ha szépen tud könyörögni,
Onnan is leveszem,
**A kemencét jól befûtöm,
Oda beteszem!

Kunszentmiklós (Bács-Kiskun megye, Magyarország). Szomjas–Schiffert György, 1955.

A kunszentmiklósi „süveges” tánc néven ismert mutatványos tánc, melynek dallama a bácskertesi
kisszéktánc dallamával megegyezik. Rövid, hangszeres motívumokból alakult dallam.
A „süveges” tánc ezúttal tehát ügyességi táncot jelöl, nem párválasztót. Lakodalomkor is járják.
Közölve: MNT III/B: 234.
Hangzó változata MNZA IV. 3. 1. e (Alföld: 52. sz.)

* A II. sor elmarad
** A III–IV. dallamsorra
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159j. b

Drezdai tabulatúrás könyv: Heiducken Dantz, 1592.

A kisszék és „süveges” tánc dallamának 16. század végi elõde „hajdútánc” néven.
Közölve: Vargyas: A duda hatása. 220. lap, 31. e példa (II).
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„Olájos” (mutatványos tánc, páros tánc, vánkostánc, menettánc)

160.

(Erre táncótuk az „olájost”. Muzsikáták a zenészök, oszt, ej, de szerettük verni a lábunkat!)

Egyházaskér, Mihók Antalné Kis Mária (79).  Burány B., 1978.

Dallamáról l. a 156. sz. alatt mondottakat.
(Szövegrokonságát l. MNT III/B: 225., 316 j.)
Variáns: 156., 226.
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160. a

Búzába ja vaddisznó, csak a füle láccik.
Hát a kanász hun maradt? Babájával jádzik!  
Széna, szalma, ëdd mëg, marha!
Kocsiódal, vendégódal, járjad, bolon’, járjad!  
Járjad, bolon’, járjad, bolon’! Az bolon’, ki járja! 

Felsõhegy, Sõreg Pálné, Mihályi Zsófi (67).  Burány B., 1972.

Énekese gyermekjátéknak ismeri, körtánc. 
(Szövegrokonságát l. MNT III/B: 225., 316 j.)  
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160. b

Túr a disznó a tallón, csak a füle láccik.  
Hát a kanász mi’ csinál? A lányokkal jáccik!  
Széna, szalma szét van szórva.
Gyertëk, lányok, szëdjük össze, kössük koszorúba! 

Törökfalu/Zenta, Nagy Mátyásné Letenai Rozália (51). Burány B., 1979.

Szintén gyermekjáték, körtánc.
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160. c.

Udvărombă jól mëgnyíl, jól mëgnyíl ă celler,  
Kocsmârosné szép lânyât ëleli jă keller.
Ëllă, Bëllă, Fânyi, tudtok-ë kăpânyi?
Măj’ mëglâssuk estére, hogy ki jë birod ânyi!

Bácskertes, Makk Mihályné Szurap Erzsébet (60).  Bodor A.–Tripolsky G., 1972.

Funkciója ismeretlen, bizonyára tánc ez is.
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161.
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Felsõhegy, Sõreg Pálné Mihályi Zsófi (67). Burány B., 1972.

Éneklés közben tapsol is. Talán csapásoló figurákat utánoz.
Az „olájos” egyik általánosan ismert dallama VII/1/5 sorzárlatokkal. A négysoros dallamstrófa csak
egyszer hangzik el, utána a III–IV. sort ismétli 5-1 sorzárlattal, kétsoros dallamként. Ugyanez a je-
lenség tapasztalható a bácskertesi Tücsöklakodalom olájos dallamában is (VMND II: 53.).
Variáns: 162., 163., 164–169., 170–172.
Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115.
Hangzó: 24.
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161. a

Az olájok, az olájok facipõbe járnak,
Azok élik világukat, mert mindég ugrának.
Lám, én szegény legény vagyok, csak egyedül állok,
Tipogatok-tapogatok, csak falat találok.

(Az olájosat nem tudtuk mi táncolni. Apámnak volt klánétája. A katonaságnál két oláj is volt. A le-
pedõvel táncoltak, apám meg fújta.)

Zenta, Kelemen András (83). Burány B., 1978.
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161. b

Dínom-dánom, bodzfagyükér, gyakhatnád-ë, mátka?
– Hát a fenének van kedve ebbe a pajtába?
Azé adtam ëgy pëtákot, pántlikát mëg rajta,
Pántlikázd föl a pinádat, jobban fognak rajta!

Zenta, birkanyíró asszonyok. Tripolsky G., 1967.
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161. c

1. Az olájok, az olájok facipõbe járnak,
Azok élik világukat, akik ketten hálnak!
Lám, én szëgény öreglegény, csak ëgyedül hálok,
Akármerre tapogatok, csak falat találok!

1. a Az olájok, az olájok facipõbe járnak,
Azok élik világukat, kik párostul hálnak!
Lám, én szëgény magyar legény, csak ëgyedül hálok,
Akármõre tapogatok, csak falat tanálok.

2. Elmëntem én házasodni, túrút adtak ënni,
Lëültettek a padkára, sírva köllött ënni.
Hej, túrú, túrú, túrú, túrú, gatya, pöndöl,
Ezért a szép* barna lányér’ maj’ mëghal az embër!

2. a Messze mëntem házasodni, túrút kaptam ënni.
Felültettek a padkára, sírva kellett enni.
Ej, túrú, túrú, túrú, túrú gatya, pöndöl,
Azért a kis marokságért maj’ mëghal az embër!
** Zivire-zavara roszta szirnya, abba së lësz sëmmi,
Mikor mondja: aló mars! – akkor ki köll mënni.

3. Mindënkinek van babája, csak énnekëm nincsen!
Kinek kettõ, kinek három, nekëm ëgy së nincsen!
Ha az Isten ëgyet adna, jaj, de mëgbecsülném:
Kezit-lábát összekötném, a füstösre tënném!

3. a Mindënkinek van babája, csak énnekëm nincsen!
Akármõre tapogatok, nem találok kincset!
Ha jaz Isten ëgyet adna, hej, de mëgbëcsülném:
Kezit-lábát összekötném, füstösre föltënném!
**Hogyha szépen könyörögne, onnat is lëvënném,
Szép az asszony, në dolgozni! Kutya mellé kötném!

4. Elmëntem én házasodni, bár në mëntem vóna!
E’vëttem ëgy cigány kislányt, bár në vëttem vóna!
Olyan büdöseket fingott, maj’ mëghalok tûle!
Boldogságos Szûzmárija, szabadíts mëg tûle!

* kis
** A III–IV. dallamsorra



4. a Bánát részrül hoztam asszonyt, bár në hoztam volna!
Elvëttem ëgy magyar kislányt, bár në vëttem volna!
Olyan büdösseket szellent, maj’ mëghalok tûlle!
Boldogságos Szûzmárijám, szabadíjj mëg tûlle!

5. Azé’ jó a cigány kislány: oda hagyja tënni!
Ha ja legény úgy akarja, mëg is hagyja fogni.
Az a kutya magyar kislány mindig azt kívánná,
Az a szëgény oláj legény mindig azt babrálná.

6. Sárgarépa, gyükér, hajma, petrezselëm, celler, 
Szomszédasszony, a kend lányát szereti ëgy keller!
– Ha szereti, hagy szeresse, este, rëggel, délbe!
A sok térbetyüléstül maj’ kikopik a térgye!

7. Szõke kislány, barna kislány rózsaszín szoknyába,
Azt kérdëzik az olájok, kinek a babája.
***Odamënt a Balázs János, annak a babája.
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Oromhegyes, Bicskei Mihályné Balázs Ida (63, 66). Bodor A.–Tripolsky G., 1989., Varga A., 1992.
Tóthfalu, Dér Vilmosné Takács Katalin (72). Bodor A., 1997.

*** A III. dallamsor elmarad
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161. d

Ki a fene látott az olájnak olyan virtusságát,
Hogy kimënjën az erdõbe, fölakassza magát?

Egyházaskér, Vörös Frigyesné Farkas Mária (68). Burány B., 1978.

Kétsoros dallam, VII-1 sorzárlatokkal, a III–IV. sor elmarad.
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162.

Völgyes, György Imre (64), hegedûs. Varga A., 1992.

Ugyanez a hegedûs énekelte a dallam másik változatát is (166. a). A III. sor gyakran megszólalta-
tott domináns hangzat felbontásai mûdalosak.
Variáns: 161., 163., 164–169., 170–172.
Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115.
Hangzó: 25.
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163.

Mohol, Ráfik György, Raffael Alajos. Felföldi L.–Nagy A., 1978.

Lemezen is hallható: MNZA I. Tánczene (Dél-Alföld): III. A 1.
Variáns: 161., 162., 164–169., 170–172.
Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115.
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164.

Csantavér, Angyal Cecília (79). Király E., 1959.

A szokványosabb alaktól eltérõ, egyénibb arcú változat oktáv terjedelemben, 5/1/5 sorzárlatokkal.
Az I. és III. sor záróhangjait magasról közelíti meg.
Variáns: 161–163., 165–169., 170–172.
Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115. 
Hangzó: 26.
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165.

1. a Az olájok, az olájok facipõbe járnak,
Azok élik világukat, mer’ párosan hálnak!
De én, szëgény kocsislegény, csak ëgyedül járom,
Akármére tapogatom, csak falat tanálom!

Dobradó, Krpanné Szulócki Teréz (69). Burány B., 1978.
Dobradó, Német István (79). Bodor A.–Szemerédi M., 1992.

A sorzárlatok itt b3/1/b3. A III. sorban itt is a domináns hármas hangzat felbontása kísért.
Német István táncol is rá páros táncot, errõl felvételt is készített az Újvidéki Televízió 1993-ban.
(Video 1992/93-ban.)
Variáns: 161–163., 164., 166–167., 170–172.
Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115.
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165. a

Az olájok, az olájok, az oláj cigányok,
Azok élik világukat, mer párosan járnak!

Satrinca, Birinyi Andrásné Német Anna (68). Burány B., 1978.

Kétsoros dallamvariáns, a III–IV. sor elmarad.
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165. b

Az olájok, az olájok, facipõbe járnak,
Azok élik világukat, mer’ párosan hálnak!

(Lakodalomban, éjfél után, a férfiak egyedül, söprûnyéllel járják.)

Csantavér, Huszár Ferenc (84). Dévavári Beszédes V., 1997.

Kétsoros dallamvariáns, a III–IV. sor elmarad.



385

166.

2. Mindënkinek van babája, csak énnekëm nincsen!
Kinek kettõ, kinek három, nëkëm ëgy së nincsen!
Ha jaz Isten ëgyet anna, jaj, de mëgbëcsûném!
Kezit-lábát összekötném, a füstösre tënném!
*Ha hortyogna, lëtënni, két ódalrú bëtënni!

3. Bëmëntem én a malomba, bërúgtam az ajtót,
Hát éppen az öreg mónár nyomta a szógálót.
Hej, túrú, túrú, túrú, túrú, gatya, pöndöl!
Ezé a kis szõrös luké maj’ mëghal az embër!

* Betétdallam
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Oromhegyes/Zenta, Széll Antal (46). Burány B., 1978.

AABA formaképletû változat, sorzárlatai 1/1/5. Érdekessége egy idegen dallammotivikát használó
betét, ami valószínûleg oromhegyesi zenészek által terjesztett divat volt. Az oromhegyesi változa-
tokban többször is elõjön, máshol azonban nem találkoztunk vele.
Variáns: 161–164., 165., 167., 168–169., 170–172.
Dallamtípus: K-V 41. Típuskatalógus III D 119.
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166. a

1. Az olájok, az olájok, facipõbe járnak,
Azok élik világukat, akik ketten hálnak!
Lám, én szegény magyar gyerek, csak egyedül hálok,
Akármerre tapogatok, csak falat találok!

2. Elindútam házasodni, messze köllött menni,
Fölûtettek a padkára, túrút adtak enni.
Ej, túrú, túrú, túrú, túrú, gatya, pöndöl,
Azé’ a kis bolondságé maj’ mëghal az embër!
* Ej, túrú, túrú, túrú, túrú, gatya, pöndöl,
Azé a kis barna lányé maj mëghal az embër!

(Az olájos a lakodalomban elmaradhatatlan. Nem párban, hanem összekapaszkodva táncolták. Több
óra hosszat is eltartott. Volt zenészkolléga, aki 30 versét is tudta.)

Völgyes, György Imre (69), hegedûs. Bodor A.–Németh I., 1997.

Hegedûn másik változatát játszotta (162. sz.). A III. sor mûdalos domináns akkord felbontása itt is
jelen van.

*A III–IV. dallamsorra
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166. b

1. Árok szélén ül a Borcsa*, fogát vicsorgassa,
Elvesztëtte zsebkendõjét**, a Pistára fogta.
Szegény Pista szabadkozik, hogy õ nem is látta,
Uccu, Borcsa* nekiugrott, megagyabugyálta.***

2. Az olájok, az olájok facipõbe járnak,
Azok élik világukat, akik ketten hálnak.
Azok élik világukat, hogy kettesben járnak.
Lám, én szegény magyar legény csak egyedül hálok,
Lám, én szegény magyar vagyok, csak ëgyedül hálok,
Ide-oda tapogatok, csak falat találok.
Tipögetök-tapogatok, csak falat találok.
Kívül-belül tapogatok, csak falat találok!
****Ha jaz Isten ëggyet adna, azt is mëgbecsûném:
Kezit-lábát összekötném, a füstösre tënném! (Nevet.)

3. Elindultam házasodni, bár ne möntem volna!
Kaptam is egy olyan asszont, bár ne kaptam volna!
Olyan büdöseket fingik, maj möghalok tûle!
Boldogságos Szûzmárija, szabadíts mög tûle!

4. A kecskének négy lába van, ötödik a farka,
Árkot ugrik, nagyot fingik, igya mög a gazda!

5. Dúr a disznó a rétön, csak a füle látszik,
Hát a kanász mi’csinál? Babájával játszik!
Hát a kanász mi’csinál? A farkával játszik! (Szokták cifrábban is mondani.)

(Deklamálva: Hej, dúra döcke, fölállott a pöcke.
Ez elõtt 50 évvel házrú házra járt búcsút köszönteni a Barabás tilidudás. Abba az idõbe, télidõbe
kecskének fölõtöztek, akkó kisérték zenéve’.)

Csóka, Banka János (43, 47). Király E., 1962, Burány B., 1966.
Feketetó, Bazsó Ferencné Virág Erzsébet (70). Paksa K., 1968.
Csóka, Banka Mihályné Hecskó Erzsébet (64). Kónya S., 1977.
Törökkanizsa, Sós Mihályné Törköly Erzsébet (59, 79). Burány B. 1977, Bodor A.–Németh I., 1997.

Törökkanizsán a dallam kétsoros (4–5. vsz.) és négysoros (2–3. vsz.) alakjában is megszólal azonos
elõadáson belül.

* Marcsa
** gombostûjét

*** összevissza rágta
**** A III–IV. dallamsorra
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166. c

1. Az olájok, az olájok, facipõbe járnak,
Azok élik világukat, akik ketten hálnak!
Lám, én szegény juhász vagyok, csak egyedû hálok,
Kívû-belû tapogatok, senkit se találok.

2. Elvesztëttem zsebkendõmet, mëgver anyám érte,
Egy szép legény mëgtaláta, csókot kíván érte.
Szabad pintek, szabad szombat, szabad szappanyozni,
Szabad nékem a rózsámnak egy pár csókot adni.

2. a Elvesztettem zsebkendõmet, szidott anyám érte,
Megtalálta egy szép kislány, csókot kívánt érte.
Szabad péntek, szabad szombat, szabad szappanozni,
Szabad az én galambomnak egy pár csókot adni.

(Gyerekek játszották. Körben állnak: egy elejtette a zsebkendõt valaki mögé. Nagyobbak is
játszhatták.)

Törökbecse, Szabó Istvánné Miklós Margit (74). Burány B., 1975.
Magyarkanizsa, Losonc Istvánné Körmöci Borbála (66). Bodor A., 1995.

Második versszakára egykor talán a vánkostáncot járták.
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167.

Csóka, Banka János (43, 49). Király E., 1962, Paksa K., 1968.

Sorzárlatai 1/1/5.
Variáns: 161–163., 164., 165., 166., 168., 169., 170–172.
Dallamtípus: K-V 41, Típuskatalógus III D 119.
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Vánkostánc

168.

2. Hă jăz ërdëg idejënne, illepibe tënne,
Menné jobbăn sikítănâl, ănnâl jobbăn vinne!

3. Vinne, vinne, vinne, vinne, illepibe tënne,
Menné jobbăn sikítănâl, ănnâl jobbăn vinne!

(Vánkosos tánc lakodalomban.)

Bácskertes, Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (65). Bodor A.–Németh I.–Silling I., 2000.

Kétsoros dallam, kezdõ sorának zárlata kisterc, ebben a 165. számú dallammal rokon. Érdekessége
a magasról ereszkedõ II. sor. A vánkostáncnak Bácskertesen van másik dallama is, nem csak ez.
Variáns: 161–163., 164., 165., 166., 167., 169., 170–172.
Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115.
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169.

Székelykeve, Pámel Pálné Ambrus Erzsébet (65). Kiss L., 1969.

Vánkostánc. Sorzárlatai VII/1/VII, ebben a 161–163. számú dallamokkal rokon, valójában a 170–
172. számú dallamok közelebbi változata.
Variáns: 161–163., 164., 165., 166., 167., 168., 170–172.
Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115.
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169. a

1. Elindultam házasodni, bár ne mëntem volna!
Édës kicsi feleségëm, bár ottvesztél volna!
Ha jaz ördög olyan vóna, talicskára tënne,
Mënnél jobban sikojtoznál, annál jobban vinne!

2. Mëgkértem ëgy vén lëánt, micsinájjak vélle?
Olyan, mint a kicsi ujjam harmadrésze sincsen!
Télën, mikor hideg van, fëlül a kuptorra,
Nyáron, mikor meleg van, heverész a porba.

Hertelendyfalva, Szatmári Mihályné Balog Mária (42). Kiss L., 1941.


