
 A gyűjtő előszava 

Baloghné Bacsa Ibolya vagyok, 1960-ban 

születtem Békéscsabán. Szüleimmel három 

éves koromban települtünk Zalaegerszegre. 

1985-ben mentem férjhez és költöztem Bakra 

férjem családjához. 

A hatvanas-hetvenes években a nyarakat 

nagyszüleinknél, a Békés megyei Kaszaperen 

töltöttük bátyámmal együtt, így nem volt 

idegen számomra a paraszti élet. Már gyerek fejjel lehetőségünk volt 

belekóstolni a munkába és az ünnepek vígságába is. 

Tíz éves koromban kezdtem néptánccal foglalkozni Zalaegerszegen 

a KISZÖV Táncegyüttes tagjaként.1990 óta vezetem a Baki Pántlika 

Néptáncegyüttest a baki Faluházban, ahol művelődésszervezőként 

dolgozom. 

Munkám során számos olyan rendezvényt szerveztem, ahol 

láthattam a baki embereket táncolni, mulatni. Idősek napjára, szüreti 

bálokra, Vince napra a faluban élő „utolsó” harmonikást, Szabó 

Sándort hívtuk zenélni, aki a népdalok, nóták mellett mindig lelkesen 

húzta a csárdásokat is. Sanyi bácsi ifjú korában a Bakon rendszeresen 

megtartott „tánciskolákban” zenélt, amikor a fiataloknak egy-egy, 

éppen meszelés miatt kipakolt házat béreltek a tánchoz. 

A faluházi programok során is, a vidám hangulat hevében gyakran 

akadt egy-két pár, aki táncra kerekedett. Ilyenkor mindig eszembe 

jutott a már aktív táncos koromban is érthetetlen mondat, miszerint 

nincs „zalai” tánc. Hiszen az itt élők is-, és valószínűleg elődjeik is 

táncoltak, hiszen nemegyszer meséltek nekem arról a bakiak, hogy 

gyerekkorukban hogyan tanulták nagyszüleiktől a lépéseket, táncokat 

különböző alkalmakkor. 

 

 

 

 

Adatközlők, táncosok 

 

 

Nova 

Szőke Lajosné Dala Ilona (1935) 

Gubineczné Fodor  Tünde (1970) 

Kustos Árpádné Farkas Ildikó (1967) 

Szőke Lajos (1932) 

Gubinecz József (1959) 

Kustos Árpád (1958) 

 

 

 

 

 

 

Anyagot gyűjtötte: 

Baloghné Bacsa Ibolya 
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elkészítése után végleg lerakta harmonikáját és örökre itt hagyott 

bennünket. Az Ő emlékét is őrizze ez az anyag, hiszem, hogy 

mindannyiunk szívében él még sokáig zenéje. 

 

 

Göcsej 

Göcsej Zala megye legismertebb, legtöbbet emlegetett földrajzi – 

néprajzi tája. Határai pontosan nem is jelölhetők ki, de ha a 

természetes határok szempontjából vizsgáljuk, akkor a Zala – Válicka 

– Kerka közti, rendkívül tagolt, dombos-völgyes, gazdag 

növénytakarójú területet soroljuk ide. 

A szó eredetére vonatkozóan máig nem találtak kutatóink 

megnyugtató magyarázatot. Plánder Ferenc novai plébános 1836-ban 

megírt Göcseinek esmérete című munkájában a következőket írja: 

„Mitől vette ezen nevezetet, az adatok hijányiban meghatározni 

felettébb nehéz. Vannak, kik ennek eredetét a Göcsei szó ejtésében 

keresik." Mások „ezen nevezetet Göcseinek agyagos hegyeitől és 

ezeken az esztendőnek minden részein létező hankos, vagy mint 
 

 

 

 

Adatközlők, táncosok 

 

 

Bak 

Balogh Kálmánné Harmath Erzsébet (1952) 

Tóthné Dezse Piroska (1960) 

Kovács Lajos (1941) 

Balogh Elemér (1957) 

Németh Nándorné Kovács Hermina (1923) 

Tóth István (1937) 

Szabó Sándor (1944) 
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Táncélet, táncos szokások 

 

A táncos alkalmak mindig fontos szerepet töltöttek be a falusi 

emberek életében. 

A fiataloknak ismerkedési lehetőség volt, a felnőtteknek 

kikapcsolódást jelentett a mindennapi munkából. 

A gyerekek már egész kicsi kortól lesték, utánozták a felnőttek 

táncát, így tanulták meg a saját falujukra jellemző lépéseket, 

motívumokat. Ilyen alkalom volt, amikor szüleikkel együtt mehettek 

lakodalmakba, keresztelőkre. A gyerekek általában a terem egyik 

sarkában táncoltak, a nagyobbacskákat esetleg szüleik a felnőttek 

között táncoltatták. 

A fiúknak fontos volt, hogy jó táncosok legyenek, hiszen így a 

legcsinosabb lányok is szívesen mentek velük táncba, de épp így a 

lányok is igyekeztek, hiszen a legények azt a lányt táncoltatták a 

legszívesebben akivel „könnyű” volt táncolni, hiszen fő szerepet a 

páros táncok kaptak. 

Szabó Sándor dalai: 

Megáradt a patak, elmosta a partot 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 443 

Józanságra nagy bennem az akarat 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 368 

Édesanyám nem tudok elaludni 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 479 

Fekete zsindelyes a zala-baki bíró háza 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 423 

Ez a vonat most van indulóba 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 359 

El-, el-, elmegyek nme maradok sokáig 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…”182 

Házunk előtt kedves édesanyám 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…”262 

Sűrű sötét felhők vándorolnak 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 170 

Ez az én szeretőm, ez a kicsi barna 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 419 

Ez a kislány megy a kútra 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 500 

A rátóti legények, libát loptak 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 177 
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A tánc hagyományos alkalmai, táncillem 

 

A bálok szervezésére a legények voltak hivatottak. Megbeszélték a 

helyet, időpontot, a bálra érvényes szabályokat, többek között, hogy 

tánc közben nincs lekérés. Gyakori volt a batyus bál, amikor az enni 

– innivalót mindenki vitte magával. Megfogadták a zenészeket és 

előkészítették a bál helyszínét. Gyakoriak voltak a szabadtéri bálok, 

kocsmák, kultúrház udvarán. Bakon a „Fülemüle völgy” is minden 

tavasszal báli helyszín volt. Itt a tisztást övező vékonyabb fák 

lombozatát húzták össze, mintegy sátor, tetőként szolgált. A többi 

szabadtéri bálnál frissen szedett zöld faágakkal kerítették el a teret, 

melyet virágokkal, esetleg lampionokkal díszítettek. A körberakott 

asztalok, padok által határolt középső terület volt a tánctér. A lányok 

mindig kívül gyülekeztek, ott várták meg, hogy valamelyik legény 

behívja magával a bálba. Aztán ha már bekerült, és a behívó legény 

már nem táncoltatta, nem kellet kimennie, leült a társaival és 

általában hamarosan volt új táncoltató legénye, aki odament hozzá és 

felkérte a táncra. Ha szüleivel érkezett a lány, akkor először azoktól 

illett elkérni. Férjezett menyecskét is elhívták más férfiak is, de 

először mindig a férjtől kérték el. 

Csoportos táncok: 

Mind a három teleülésen jártak a táncosok körcsárdást. A csoportos 

forgás és a kör szűkítésével és tágításával elért lüktetés a mulatság 

hangulatának emelkedésekor kezdődött. A kör vagy párokra bomlott 

szét, vagy szétnyitva sorban táncoltak tovább, amit oszlopba 

fordulva, vállfogással „vonatozás” követett. Ezt megunva ismét 

párban folytatták a táncot. 
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hiszen éjfél után kezdődött a nagyböjt. A lányok rendre haza is 

mentek, de azért az előfordult, hogy a férfiak egy csoportja ott maradt 

és énekelve mulattak tovább. 

A búcsúi bál: 

Bakon húsvét hétfőn volt. Ezeket is legények szervezték. Ilyenkor a 

családokhoz érkező vendégek közül a fiatalok is itt maradtak a 

mulatságra. 

Májusfa állítás és kitáncolás: 

A legények annak a lánynak állítottak májusfát, akinek udvaroltak. 

Összeálltak csoportokba és az erdőből vállukon hozták ki a sokszor 

8-15 méter magas fenyőfát, melyet előzőleg majdnem a tetejéig 

legallyazták és lekérgezték. Szalagokkal, virágcsokorral és üveg 

borral díszítették, majd éjjel a leány ablaka alá felállították. A 

lánynak nem volt szabad észrevenni a legényeket, de az édesapa 

sokszor italt is vitt ki nekik. 

Ha volt a faluban gőgős, rátarti lány annak a legények füstös 

zsuppot húztak egy karóra és a kiskapu mellé állították. 

Május utolsó hetében meg kellett lenni a májusfa kitáncolásnak, 

ahova azokat a legényeket hívták, akik segítettek a felállításnál. A 

lány a barátnőit is meghívta, akik most anyai kíséret nélkül érkeztek, 

a meghívó lány szülei voltak a felügyelők. A mulatság a májusfa 

kivételével kezdődött és általában nem tartott későig. 

 

 

 

 

 

A lábfej sarkon való kifordítása a gyorscsárdás motívumai között 

jelent meg főleg a férfi, de a nők által is. 

A gyors csárdásban viszonylag gyakori a páros forgás, melyet 

mindkét irányba, előre és hátra haladva is jártak. Kiforgatás után 

párelengedéssel, játékos csalogatással fokozzák a tánc hangulatát. 

Előfordult, hogy a férfi ekkor tapssal, térdcsapkodásával díszített. 

 

A kiforgatásnak két egyedi változatával is találkoztunk: Amikor a 

férfi a nő háta mögött vette át annak kezét az egyik kezéből a 

másikba, majd innen forgatta azt ki (Bak). A másik alkalommal 

(Zalatárnok) a nő megrántásával azt a férfi maga elé fordította és 

onnan folytatta a kiforgatást. 
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meghívták a családot, akik hozták az enni- innivalót és a bemutató 

után együtt mulattak. Ezek főleg a mezőgazdasági munkák befejezése 

után voltak. 

Közös munkák utáni mulatságok: 

Tollfosztó – általában éjfélig dolgoztak, majd közös vacsora (aszalt 

szilva, aszalt körte megfőzve és pogácsák- töpörtyűs- vagy kalácsok 

– diós, mákos, szilvalekváros, vagy kuglóf). Az utolsó nap, mikor 

elfogyott a háznál a fosztani való toll, vacsora után jöttek a férfiak is 

és a zenész. Volt, hogy hajnalig mulattak. A tollfosztás főleg az 

asszonyok munkája volt (lányok csak a saját házuknál vettek részt 

benne), közben énekeltek, vicces történeteket, meséket meséltek, 

kitárgyalták a falu életét. 

 

Egyéb hagyományok: 

Szent család járás: 

Az adventi időszakban a családok minden este másik házba viszik a 

szent család képét, melyet következő este tovább visznek. Ott együtt 

énekelnek és imádkoznak. 

Halotti virrasztás: 

A halottakat a háztól vitték a temetőbe a temetés napján. Addig a 

szobába volt felravatalozva és minden este imádkozva, halottas 

énekeket énekelve virrasztottak mellette. Ha lány v agy legény halt 

meg, menyasszonynak, vagy vőlegénynek öltöztették és koszorús 

lányok vagy vőfélyek vitték ki a temetőbe a „Szent Mihály lován”. 

A gyűjtött táncok jellemzői 

A gyűjtés során Göcsej három településén, – Bak, Zalatárnok, Nova 

– jártam. E helyeken sajnos már régi stílusú táncokkal nem 

találkoztam. Az adatközlők kora alapján a második világháború utáni 

évek táncait és hagyományait tudtuk megeleveníteni. Volt, aki 

akkoriban volt fiatal, más pedig az akkor még fiatal szüleitől,esetleg 

nagyszüleitől tanulta a táncokat. 

Páros táncok – csárdások: 

A lassú és friss, amit erre felé gyors csárdásnak hívnak, élesen 

elválik egymástól. 

Fogásmódok, táncosok viszonya egymáshoz: 

A Lassúcsárdásra jellemző a zárt fogás: váll-derékfogás, kézfogás. 

Valószínűleg a polgári táncok hatásaként megjelenik a keringő tartás. 
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A gyors csárdásban az előzőeken kívül még előfordul, hogy a 

táncosok egymás mellett táncolnak, hátul kereszt kézfogással. A kar 

alatt fordítás után a táncosok gyakran szétváltak, és csalogatás után 

ismét összefogóztak. 

 

Motívumok: 

A lassú csárdásban a jellemző egy és kétlépéses csárdás mellett a 

páros forgásokat is meg lehet találni. Valószínűleg szintén a polgári 

táncok hatásaként jelenik meg az általuk „belépősnek” nevezett 

hármas lépés, melyet mind a három településen jártak az adatközlők. 

 

Arató felvonulás és bál: 

Az aratás kezdetekor (Péter-Pál környékén) lányok és legények az 

aratáshoz szükséges eszközökkel kocsikra ültek, melyeket búzából 

kötött koszorúkkal díszítettek. A menet végig járta a falut énekelve, a 

zenészek is a lovas kocsin ültek. A felvonulás után visszatértek a 

kultúrházhoz, mely előtt zöldágakkal, gabonával, virágokkal 

feldíszített kapu várta őket. 

A bál ilyenkor nem tartott későig, hiszen másnap kezdődött a nagy 

munka. 

Szüreti felvonulás és bál: 

A szüret kezdetekor tartották. Október elején, mikor a szőlő már 

megérett, a munka megkezdése előtt szőlőfürtökkel feldíszített lovas 

kocsival járták végig a falut. 

A menet: elején a kisbíró, majd a bíró-bíróné a kisbabával, aztán 

olyan úgynevezett speniter kocsin szüretelő kádban 2-3 lány taposta a 

szőlőt, egy másikon élő birka, a vágásra készülődő hentessel, 

másikon kovácsüllő és két kovács, akik patkókat készítettek. 

A Bál a kultúrház udvarán (csak rossz időben tartották bent), 

zöldággal kerített területen volt. Csak egy bejáraton lehetett 

közlekedni. A kerítés mentén 2 m magasságban szőlőfürtök voltak 

akasztva, melyet a legényeknek kellett ellopkodni. A csőszök a 

lányok voltak, akik elfogták a lopókat, míg azok ki nem értek a bál 

területéről. Az elfogott tolvajt a szüreti bíróhoz kísérték és büntetést 

kellett fizetnie. 

Tánciskolák: 

A fiatalok kibérelték erre a célra szobát vagy esetleg az egész házat, 

ahol általában egymás utáni estéken jöttek össze és tanulták a 

táncokat. A tanításra egy idősebb, jó táncost kértek fel. Neki és a 

zenésznek az utolsó alkalommal ajándékot adtak. Erre az alkalomra 
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Az ”ugrálós” lépést Nován két férfi vállfogással összekapaszkodva 

járta, ugyanez Bakon a páros gyors csárdás motívumaként jelenik 

meg. 

 

A táncos párok térbeni viszonya tánc közben: 

A lassú csárdást viszonylag egy helyben járták. A gyors csárdásnál 

a párok futó lépéssel helyet cseréltek. Ezt járták zárt váll-

derékfogással és a nyitott, hátul kereszt kézfogással is. Ezzel a 

fogással akár egymással szembe is kinyitottak a párok és így már 

négyesben haladtak előre-hátra. 

 

A lányokat mindig anyukájuk kisérték el, ha udvarlója volt a 

lánynak, akkor a fiatalok együtt jöhettek, mehettek, de az anyuka 

kísérte őket. (Kovács Lajos elmesélése alapján: az anyuka ment elől, 

a fiatalok hátul) A kapuban el kellett búcsúzni, egy-két perc után már 

szóltak a lánynak, hogy menjen be. 

Ha a lány megsértette a legényt (pl. kikosarazta és aztán másik 

legénnyel meg elment táncolni), a megsértett legény bosszút állt. 

Ennek egyik formája volt a kitáncoltatás, amikor a fiú tánc közben az 

ajtó felé vitte a lányt, majd hirtelen félreugorva, kipenderítette az 

ajtón. A másik mód, hogy gyors csárdás közben hirtelen a táncterem 

közepén faképnél hagyta a legény a lányt. 

Vasárnapi bálok: 

Bakon három kocsma volt. Ezek felváltva voltak a vasárnapi táncos 

mulatságok helyszínei. Ilyenkor a kocsmáros fogadta meg a 

zenészeket. 

Naptári év hagyományai és báljai: 

A farsangi bál: 

Hagyományosan húshagyó kedden került megrendezésre. A falukat 

maszkázók járták több csoportban házról házra. Ilyenkor egész 

lakodalmas menet is összeállt, papostól, násznépestől, teljesen 

elmaszkírozva, hogy ne lehessen őket felismerni. Még a kezükre is 

kesztyűt húztak, az arcukra harisnyát vagy valamilyen anyagot tettek, 

csak a szemük látszott ki. Természetesen a szerepek teljesen 

felcserélődtek, a férfiak nőknek, a nők férfiaknak voltak öltözve. 

Beszélni nem volt szabad, mert akkor a hang alapján be tudták őket 

azonosítani. Néma játékkal eljátszották az esketést is. A háziak 

fánkkal és itallal kínálták őket és találgatták, hogy ki ki lehet. 

Amikor a maszkázok végig értek a falun mindenki a kocsmába ment 

a bálba, ahol általában 22 óráig még maszkában folytatták a 

mulatozást, majd mindenki levetette az álarcát. A bál éjfélig tartott, 
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Táncszók: 

 

 

A hangulat fokozódásával a mondták az alábbi rigmusokat: 

Járd meg, hegyezd meg, 

hogy a fene egye meg! 

Lakodalomban: 

Koszorúslány meg a vőfély 

összeúszott, mint a győtény! 

Ez az utca homokos 

menyasszonyunk pocakos! 

Ez az utca béka csapa 

menyasszonyunk csupa csipa! 

Menyasszonyunk annyit ér, 

vőlegényünk annyit se, 

vőfélyek meg semmit se! 

Fehér kendőd csapd össze, 

lepcses szádat fogd össze! 

Körül fodros a kötényem, 

jól táncos az én vőfélyem! 

 

 

 

 

A mindvégig elsődleges táncként szereplő csárdás és, mint itt 

mondták, gyors csárdás mellett, az 1940 években hamar elterjedtek a 

divattáncok, a polgári táncok, amelyek beépültek a falusi emberek 

táncrendjébe. Itt meg kell említenünk a polkát, a keringőt. 

A táncok elsajátításához gyakran hivatásos tánctanárokat hívtak, ezt 

az általam felkeresett három településen is mesélték. 

A gyűjtést segítő zenész, Szabó Sanyi bácsi elmesélte, hogy ő több 

ilyen tánciskolát zenélt végig. 

Ezeken az alkalmakkor nem csak táncolni tanultak, hanem a társas 

érintkezés szabályait is itt sajátították el. A tánciskola megtartására 

házat béreltek, a zárásaként nagy mulatságot tartottak, amikor is a 

fiatalok bemutatták, hogy mit tanultak, majd szinte az egész falu 

együtt szórakozott, ki táncolt, ki gyönyörködött a táncolókban.  

Gyakran nótáztak zárásként. 

Táncos egyéniségek között emlegették Bakon Balogh Vendel 

bácsit, akit igencsak lestek a lányok, hogy őket válassza ki párnak. 
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Kérges a tenyerem a tenyerem 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…”529 

A malomnak nincsen köve 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 140 

Csárdás kiskalapot veszek 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 342 

Szombaton este nem jó citerázni 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 362 

Kukorékol a kiskakas 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 406 

Szeretőt keresek, szeretőt keresek 

 in.: Vajda József: „Fekete föld termi a jó búzát…” 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göcseiben mondják, göcsörtös útaitól származtatják, mivel van göcs 

gyökszavunk, melly csomót, hankot jelent. Göcseiben pedig az utak 

annyira tele vannak göcsökkel, hogy a' ki itt sebessen haladni 

kívánna, egy Sebészt, ki érvágó vasát szünetlen kezében tartsa, 

Bognárt és Kovátsot, ki szekerét minden negyed órányi haladásban 

kiigazítsa kéntelenít-tetnék magával hordozni." 

 

A Zala Vármegyei Göcsei szóejtés című írásában ekképpen 

magyarázza a szó jelentését: „Göcsörtös: töretlen hantos 's igen rázós 

út, ez talán Göcs-ből származott, melly annyit tehetett mint: hegy, 

domb, vagy hant. Innen tehát a Göcsej elnevezés: hegyes, dombos 

vidék." 
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Adatközlők, táncosok 

 

 

Zalatárnok 

Szipőcs Józsefné (1956) 

Fehér Béláné (1941) 

Csercsics Józsefné (1938) 

Doszpoth Albertné (1939) 

Fitos Mária (1957) 

Tóth Ferencné (1945) 

Fehér Béla (1938) 

 

 

 

 

 

 

 

Sajnos ezek a táncok nem kerültek felgyűjtésre, így egyszerűbb volt 

kijelenteni, hogy „nincsenek”. Közben egyre nagyobb figyelemmel 

követtem a táncokat és nagyon változatos, sok forgatással, 

csalogatásokkal díszített csárdásokat figyeltem meg. Ismeretségek, 

barátságok során jutottam el más göcseji falvakba, ahol a baki 

táncokhoz teljesen hasonló módon járták a lassú és – mint itt 

mondták – a gyors csárdásokat. Idővel a táncokat elkezdtem rögzíteni 

majd összehasonlítani. 

Megkértem Szabó Sanyi bácsit kísérjen el egy-egy alkalommal és 

zenéljen nekünk a saját dalaiból. Persze a nagy vigadalomban a 

népdalok közé bekéredzkedett egy-egy műdal is, de ez a táncosokat 

egyáltalán nem zavarta. Sanyi bácsi meg is jegyezte, hogy „bár ez 

nem igazán népdal, azért nagyon jó”. 

S annak ellenére, hogy nem tudom egyértelműen bizonyítani, hogy 

az 1900-as évek elején is ezt táncolták – valószínűleg sokkal 

színesebb lett volna a rögzített motívumkincs akkoriban – annyi 

bizonyos, hogy ezeknek a táncoknak az alapja akkoriból származik, 

hiszen az adatközlők elmesélték, hogy gyermekkorukban miként 

tanulták az idősebbektől a táncot. A mostani felvételek nem 

pótolhatják az elmaradt régi gyűjtéseket, de látható, hogy még ma is 

táncolnak „zalait”. 

Remélem, ez a kiadvány segít abban, hogy az itt élők még nagyon 

sokáig tudják járni saját, örökségül rájuk maradt csárdásukat és 

továbbadják a következő generációnak. 

Ezúton is szeretném megköszönni minden közreműködőnek – 

adatközlőknek, technikusoknak, a községek polgármesterinek – a 

DVD elkészítéséhez nyújtott segítségüket, támogatásukat. Sajnos 

Szabó Sanyi bácsinak már nincs lehetőségem megköszönni a 

muzsikálást, a gyönyörű dallamokat. Az utolsó (novai) felvétel 
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A videó tartalma: 

 A gyűjtő előszava 

 Szabó Sanyi bácsi emlékére 

 Göcsej 

 Gyűjtés anyaga (Bak, Nova, Zalatárnok) 

o Mulatsági táncok 

 Páros táncok 

 Lassú csárdás 

 Gyors csárdás 

 Csoportos táncok 

o Polgári táncok 

 Motívumok 

 Táncosok összefogódzási módjai, térbeli viszonyuk 

 Beszélgetések 

 Néphagyományok 

o Zöldágjárás, Pünkösdölő, Betlehemes 

 

Felelős kiadó - Za izdajatelja: Garamvölgyi György 

 Göcsej Kapuja Bak ÁMK igazgatója 

 8945 Bak, Rózsa út 37. 

 Telefon: +36 (92) 461-016. 

 

A gyűjtés A Szlovénia – Magyarország Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 programban megvalósuló 

Folklór határok nélkül című, SI-HU-2-1-004 számú projekt 

keretében készült 

 24. oldal  

Gyűjtő: Baloghné Bacsa Ibolya

Néptánchagyományok gyűjtése Göcsejben
(Bak, Zalatárnok és Nova)

2012
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