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HAGYOMÁNY

A domaházi hagyományőrzés
és a „vasvári verbunk”

A XX. század második felének népzenei és néptáncgyűjtései szorosan összefonódtak a szá-
zad folyamán kibontakozó hagyományőrző mozgalmakkal. A népzenei fesztiválok, a helyi 
gyűjtések a falusiak fi gyelmét is felhívhatták saját tradícióikra, amelyek ápolását így maguk 
is fontosnak tarthatták, a folklórkutatók pedig hagyományőrző csoportok megalakulásá-
ban, működésük, esetleges fellépéseik formálásában is közreműködhettek. E jelenségek jól 
kitapinthatók a Borsod megyei Domaháza egyik reprezentatív táncának, a verbunknak a 
történetében.

Domaháza földrajzilag is viszonylag elzárt kisnemesi település a mai Magyarország ha-
tárán, erdővel borított kisebb hegyek között. Földrajzi adottságai miatt elsősorban az állat-
tenyésztés és az erdőgazdálkodás tett szert nagyobb jelentőségre. Más környékbeli telepü-
lésekhez képest későn, az 1920-as évektől jártak be innen az ózdi gyárba, s a hagyományos 
életforma viszonylag sokáig fennmaradt.1 A településen Seemayer Vilmos, Dincsér Oszkár, 
illetve Lajos Árpád már az 1930-as évektől gyűjtött népzenét, 1950-ben Léka Géza, Katona 
György és Szépfalvi Zoltán néptáncgyűjtést is végzett. A még élő táncok közül kiemelték a 
karikázót, a férfi ak által járt vasvárit és a páros vasvárit, valamint az „ió”-nak, azaz ivónak 
nevezett farsangi mulatság tréfás maskarás táncát.2 Erőss László 1960-ban hang nélkü-
li fi lmen is rögzített kislányok által járt karikázót, gyermekjátékot, szóló és páros vasvá-
rit, „Angyal Bandi”-t, söprűtáncot és csárdást. Beszámolója szerint a különböző néprajzi 
gyűjtések hatására a helyiek megbecsülték, ápolták hagyományaikat és számon tartották 
legjobb táncosaikat.3 Ez látszik az ivó történetében is. A falu életében az első világháborúig 
rendszeresen jelen lévő mulatságot 1923-ban még egyszer megtartották, s ennek már tuda-
tos jellegét mutatja, hogy számos környékbeli falu lakóit meghívták. A harmincas években 
az ivót már nem sikerült felújítani.4 Erőss szerint Lajos Árpád ismét meg akarta rendezni 
és fi lmre akarta venni 1959 telén, s a helyiek csalódottan vették tudomásul, hogy ez végül 
nem sikerült, ugyanakkor ők maguk már nem tudták megszervezni.5

A magyar népzene északi dialektusterületén elterjedt, vasvárinak nevezett verbunktánc 
valamikor igen népszerű volt, s viszonylag sokáig élt a település hagyományában. Erőss 
gyűjtésein többen különleges táncnak nevezték, amelyet az első világháború előtt sem tu-
dott mindenki. Az ivót kezdő, bizonyos értelemben szertartásos alkalommal négy tánc-

1 Alabán Péter: Gazdálkodás és társadalom Domaházán a XIX. század második felétől az első világháborúig. 
Honismeret 2002/5. [65–69.] 65.; Alabán Péter: „Siktából” az utcára. Ipari munkások az ózdi kistérség 
törésvonalain. Korall 2012/49. [82–105.] 94–95.
2 ZTI_Akt. 44. Jelentés. 1950. november 23. Léka Géza, Katona György és Szépfalvi Zoltán. Kézirat. A kéziratok, 
hang- és fi lmfelvételek számai itt és a továbbiakban az MTA BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc 
Archívumára vonatkoznak.
3 1960. jún. 19. Gyűjtő: Erőss László, Varga Ágnes. ZTI_Ft. 460; ZTI_Akt. 708. 1960. áprilisi gyűjtés adatai; 
Jelentés a domaházi táncgyűjtésről (1960. április 22.); Jelentés a domaházi táncfi lmezésről (1960. jún. 21.); ZTI_
Akt. 751. Domaháza táncai és táncélete. Kézirat, é. n.
4 Lajos Árpád: A domaházi ivó. Néprajzi Közlemények 1960/3–4. [267–289.] 267.
5 ZTI_Akt. 751. 2.
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mester táncolta. Magányosan is járhatták férfi ak, de tíz-tizenkét, sőt, akár húsz férfi ból 
álló csoportos formáját is említették. Volt, aki üvegek között táncolta. Ha többen voltak, 
körben járták, s alkalmazkodtak egymáshoz. Ahogyan az egyik falubeli, Krárik István 
fogalmazott, úgy van értelme, úgy érdekes, ha egyszerre csinálják a fi gurákat. Utóbbiak 
közül a gyűjtésen közreműködők tapsolásra, bokacsapásra és a táncosok helycseréjére is 
emlékeztek.6 Lajos Árpád szerint a legények az ivó elején felvonuló díszes menetben is 
táncolták, s a mulatságnak egyik leglátványosabb része volt a vasvári. Még a harmincas 
években is járták a fi atalok, 1960 környékén viszont már csak idősebbek vagy középko-
rúak, lakodalomban, éjfél felé.7 Ezzel összhangban áll, hogy az 1950-es táncgyűjtés idején 
35–40 éves férfi ak tudták. Erőss a még élőbb páros vasvári mellett a szólónak már inkább 
a reprezentatív bemutató–virtuskodó funkcióját emelte ki, amelyről az is árulkodik, hogy 
szívesen táncolták idegenben, vagy ha idegen is jelen volt.8 

Az MTA BTK Zenetudományi Intézetének Népzenei és Néptánc Archívuma 1976-ból 
és 1978-ből őriz magnetofonfelvételeket, illetve többségében ezzel együtt fi lmfelvételeket 
a domaházi verbunkról. Ekkor már hagyományőrző együttes is működött a faluban, és 
az összesen öt, részben valamilyen fesztivál alkalmával végzett gyűjtés mintegy pillanat-
képként rögzíti a helyiek emlékezetében még élő tánc beillesztését a csoport programjába.9 

A helyi kulturális élet egyik szervezője, Elek Menyhért 2001-ben, az együttes harminc- 
éves fennállása alkalmából leírta, hogyan vált a vasvári a tudatos hagyományőrzés egyik 
fontos táncává. A Domaházán született Elek, aki 1960-ban mint fi atal tanító került vissza a 
faluba, 1971-ben a kultúrház igazgatójaként népdalversenyt szervezett. Az esemény sikerét 
követően népdalkör, illetve citerazenekar is alakult. Ez az 1969-es Röpülj páva televízi-
ós verseny után létrejött számos hagyományőrző együttes, pávakör közül a legkorábbiak 
egyike volt. A számos rendezvényen fellépő csoport asszonyai karikázót is jártak a szín-
padon. Arra, hogy más táncot bemutassanak, gyakorlatias szempont ösztönözte őket 1975-
ben, amikor egy teljes órányi műsort kértek tőlük, s ezt a vasvárival és a csárdással pró-
bálták színesebbé tenni. Elek úgy fogalmazott, hogy a verbunk táncot „Timár Sándor látta 
meg és fedezte fel bennünk.” Timár 1976 májusában több hang- és táncfi lmfelvételt készített 
Domaházán, s Elek szerint ebben az évben az abaújszántói táncháztáborba is meghívta a 
falu legjobb táncosait.10

Erőss gyűjtései szerint a vasvári kísérődallama lehetett a „Ritka búza, ritka árpa” kezde-
tű, akkor széles körben népszerű népies műdal és az „Az aradi fegyház kőből van kirakva”, 
illetve „Lám, megmondtam, Angyal Bandi” kezdetű régi stílusú népdalok, továbbá az ál-
tala vasvári dallamnak nevezett verbunkdallam. A fi atalok között ez utóbbi volt jellemző, 
míg az idősebbek többféle dallamra táncolták.11 A vasvári dallam az Erőss által történeti 
párhuzamként említett XIX. századi debreceni kézirat és a későbbi gyűjtések alapján a 
térségben elterjedt, „Sárga szöget veretek a csizmámra…” szöveggel több helyen vokális 

6 ZTI_Akt. 708. 3–53; valamint Jelentés a domaházi táncfi lmezésről (1960. jún. 21.).
7 Lajos Á. i. m. 268–269, 281–287. 
8 ZTI_Akt. 751. 11–12; ZTI_Akt. 708. B2. 
9 Domaháza (Borsod), 1976. május 9. Gyűjtő: Timár Sándor, ZTI_Mg 3564, ZTI_Ft. 930; 1976. május 23. 
Gyűjtő: Martin György, Lányi Ágoston, Tímár Sándor, Borsai Ilona, Pálfy Gyula. ZTI_Mg 3543, ZTI_Ft. 929; 
1976. jún. 10. Gyűjtő: Timár Sándor. ZTI_Mg 3564 B; 1978. júl. 26. Gyűjtő: Martin György, Sztanó Pál, Pálfy 
Gyula, Pesovár Ferenc, Borbély Jolán. ZTI_Mg 3786, ZTI_Ft. 996; 1978. dec. 3. Gyűjtő: Timár Sándor, ZTI_Mg 
3904A.
10 Elek Menyhért: Egy falusi hagyományőrző együttes története, Domaháza. http://www.muharay.hu/img/fi le/
domahaza.pdf.
11 ZTI_Akt. 751. 13–16.
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formában is ismert hangszeres dallam. Lajos Árpád ezt Domaházával kapcsolatban az 
úgynevezett Martinovics-nótával együtt közölte,12 amelyet szintén játszottak vasvárihoz, 
gyakran a „Sárga szöget…” dallammal összekapcsolva. Lajos lejegyzése azonban a pon-
tatlan megjelölés szerint „hangonyvidéki”, azaz a falu fölött eredő Hangony-patak völ-
gyéből való cigányzenészek előadását rögzíti, s más forrásunk nincs arra, hogy a Mar-
tinovics-nótát legalábbis a gyűjtések idején játszották volna Domaházán. Erőss külön 
említi, hogy a Martinovics-nótát itt nem ismerték, bár elképzelhető, hogy a szöveges vál-
tozatra gondolt.

1976. május 9-én először csak a táncosok éneke szolgált kíséretként. A dallamokat biz- 
tonsággal énekelték, vélhetően már korábban is dalolták őket együtt, de azok sorrendje 
nem volt állandó. A vasvárit első alkalommal az „Az aradi fegyház…” kezdetű népdalra, 
másodszor a „Sárga szöget…” dallamra járták, amelyet szövegtelenül, lalázva dúdoltak.

Domaházi asszonyok és férfi ak által 1976-ban énekelt „vasvári” első strófája,
Riskó Kata lejegyzése

Mindkettőt énekelték lassúnak, majd frissnek is. A gyűjtés során készült táncfi lmen az 
énekszót már citera kísérte, és az előadás érezhetően biztosabb volt. Az „Az aradi fegy-
ház…” és a „Sárga szöget…” ekkor egymás után hangzott el, majd ezt az „Angyal Bandi”-
ként is ismert „Zúg az erdő…” kezdetű régi stílusú népdallal folytatták. Utóbbi talán ter-
jedelmi okból maradt ki végül a gyűjtés negyedik vasvárijából, amely egyfajta kialakult 
produkciónak tekinthető.

Lényegesen gyorsabb tempójú előadásban, de ugyanez a ciklus hangzott el a május 23-i 
parádfürdői Palóc Napon, szintén citera és ének kíséretével. A verbunk után rendszerint a 

„Sok irigyem a faluba…” kezdetű, régi stílusú népdalra járt csárdás következett. A „Ritka 
búza” népies műdalként való ismertségével és a hagyományőrző mozgalmakban többször 

12 Lajos Á. i. m. 281–284.
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tetten érhető mellőzésével függhet össze,13  hogy sem ezeken a felvételeken, sem később 
nem halljuk verbunkként. 

Erőss 1960-as gyűjtésének idejére a tánc fi guraanyaga már szegényedett. Az adatközlők 
maguk is úgy fogalmaztak, hogy nem úgy járják a vasvárit, mint régen. Kevesebben, ket-
ten-hárman táncolták, emiatt kikopott a körforma. Kevésbé volt általános a lábujjhegyen 
való táncolás, kiveszett a körben szemben állók helycseréjének motívuma és nem tudták 
már a bokacsapást sem.14 Ezt látjuk Erőss táncfi lmjein is, amelyen az akkor 72 éves Elek 
Szoszoló Ignác, a 66 éves Elek Bolla Gábor, illetve a 32 éves Medve Alfonz szóló verbunko-
kat mutatott be, és amelyen páros vasvárit is rögzítettek. Elek Szoszoló megőrizte viszont 
táncában a pontszerű tagolást. Az 1976-os május 9-i táncfi lmen hat férfi  táncolt körben, s 
érezhető igyekezetük a különböző mozdulatelemek bemutatására. A táncosok egymással 
helyet cseréltek, tapsoltak, amit az 1960-as fi lmezésen csak Medve Alfonz tett, s Medve 
ezúttal bokacsapást is alkalmazott. A helycsere motívumát a parádfürdői fesztiválon és ké-
sőbb is megtartották, a bokacsapást viszont nem. A színpadi produkció az eredeti körver-
bunkkal összhangban általában is az egységességre törekedett. 

Az 1978 júliusában, a Kalocsán rendezett nemzetközi VI. Duna Menti Folklórfesztiválon 
az együttes egy szerkesztett műsorszámot, a Domaházi fonót játszotta el, s ennek része volt 
a vasvári. A táncot a citera és ének mellett cigánybanda kísérte. A korábbi felvételekhez ké-
pest új, hogy kísérőzenéje az ezúttal kifejezetten lassan játszott „Sárga szöget…” dallammal 
kezdődött, amelyet talán jellegzetesebb verbunkdallam volta miatt állítottak a ciklus élére. 

13 Riskó Kata: Kiigazított hagyomány? Gyűjtői szempontok a Ritka búza népzenei adataiban. Gramofon 
2018/2. 24–29.
14 ZTI_Akt. 751. 13.

Domaházi verbunk előadása 1976-ban, Manno Andrea gyűjtése
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Sajátos, hogy a citera mintegy hangszeres bevezetőként a dallam második felével nyitotta 
a számot, aminek gyakorlati szerepe lehetett. A félstrófa összeköti a nők karikázóit a vas-
várival, időt hagy a színpadi elhelyezkedésre, a szóló férfi táncos bevonulására, és a „Sárga 
szöget…” vokálisan is énekelt első strófáját tempó és hangmagasság szempontjából is előké-
szíti. Szintén állhat gyakorlatias megfontolás is a verbunkot követő, színpadias „Csárdást!” 

„De magyarosat!” felkiáltások hátterében, hiszen a parádfürdői előadáson a csárdásra való 
váltáskor keletkezett némi zavar. A Kalocsán bemutatott vasvári megkomponáltnak ható 
szóló tánccal kezdődött, amelyhez másik férfi  csatlakozott, majd csoportosan, körben jár-
ták. Az év decemberében az együttes a CSEMADOK által szervezett Gombaszögi Orszá-
gos Kulturális Ünnepélyen is fellépett. Táncukat újra csupán citerazenekar kísérte, és bár 
a verbunkdallamok sorrendje ugyanaz volt, mint Kalocsán, a „Sárga szöget…” dallam fél 
strófájából álló szokatlan hangszeres bevezető ezúttal nem hangzott el.

A parasztok által kedvelt, amatőr jellegű citerának és a cigányzenekarnak a kalocsai fesz-
tiválon hallott együttese a néphagyományban ismeretlen megoldás. A fi zetett vonósbanda 
mellett sohasem szólt a tánckísérő funkcióban éppen a bandát pótló citera, s a muzsikát 
nem vezette a bandával szemben a citera és a táncosok éneke. Lajos Árpád leírása szerint 
Domaháza környékének cigányzenekarai körében általánosan ismert volt a vasvári hang-
szeres dallama, de leegyszerűsített formában még gyűjtése idején is szívesen játszották a 
parasztok is, főleg harmonikán.15 Harmonikás kísérte a táncokat Erőss László fi lmezésén is. 
Ugyanakkor nem ez lehetett a vasvári legjellemzőbb előadásmódja. A tánc lakodalomban, 
bálokban, mulatságokban szerepelt, ahova fi zetett muzsikust hívtak, míg a hétköznapibb 
szórakozásnak számító fonóban karikázót, csárdást jártak.16 Erőss gyűjtése szerint Doma-
házán a legények a spontán szervezett vasárnapi mulatságaikhoz is cigányzenészeket hív-
tak házhoz. Cigányzenészt említ több más adata is a mulatságok, az ivó, illetve a vasvári 
kapcsán, sőt, utóbbiért a cigánynak is külön kellett fi zetni a bálban.17 

Timár 1975-ös gyűjtésekor banda már nem volt, de működött Domaházán az akkor 40 
év körüli Panka Jancsi prímás, akinek a szintén prímás apja is élt még.18 A domaházi cso-
port szereplésein mégis mindig a népdalkörrel együtt alakult citeraegyüttes kísérte a vas-
várit. A hangszer ebben az időben egyébként is kifejezetten népszerű volt, s alig volt olyan 
népdalkör, amelyhez ne kapcsolódott volna legalább egy citerás, vagy az akkoriban új, di-
vatos citerazenekar. Azzal, hogy a domaháziak a citera mellett énekeltek, sőt, az általuk 
szöveg nélkül ismert „Sárga szöget…” esetében laláztak, az első magnetofonos gyűjtésen 
hallható, talán alkalmi előadásmódot vihették tovább. Bár a „Sárga szöget…” vokális for-
májáról innen nincs adatunk, és a domaházi változat alapvetően hangszeres jellegű, a zenei 
apparátussal is összefügg, hogy előadásmódja viszonylag egyszerűbb, kevésbé díszített.

Ösztönzően hathatott az együttesre, hogy a kalocsai fesztivál több évnyi műsorából vá-
logató, Dunának, Oltnak egy a hangja című, 1984-ben megjelent hanglemezen a domahá-
ziak 1978-as előadása is szerepel. A reprezentatívnak érzett vasvári a csoport későbbi szín-
padi produkcióiban is jelen volt. Elek már említett leírása szerint a Regruta-búcsúztatóban 
egy katonadal-szövegű dalra járták, amely vélhetően a műsorszám tematikája miatt kapott 
szerepet, míg a Szüretben az Elek által vasvári dallamként regisztrált dallamot az „Angyal 

15 Lajos Á. i. m. 281–282. 
16 Lajos Árpád: Fonóélet Domaházán. I–II. Ethnographia 1938/1–2., 3–4. 109–123, 409–411.; ZTI_Akt. 751. 
17 ZTI_Akt. 708, 25–28, 54, 115–121 és B5; ZTI_Akt. 751, 7, 16.
18 ZTI_Akt. 1081. Beszélgetés Elek Gombos Józseffel és Elek Zimányi Gáborral. Domaháza (Borsod), 1975. 
okt.18. Gyűjtő: Tímár Sándor. Lejegyezte: Kubinyi Zsuzsa.


