


 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

 

Kovács Gábor 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Kovács Gábor 

Levelezési cím: 3973 Cigánd, Rádvány utca 3/1 

Telefonszám: +36202238584 

E-mail cím: bip.cigand@gmail.com 

 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése 

 

CIGÁNDI KEMÉNYCSÁRDÁS 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 

  ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport 

  természeti környezet  turizmus és vendéglátás  

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

 

 CIGÁND, CIGÁNDI JÁRÁS, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

  települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása 

 

A Bodrogköz, a Tisza, a Bodrog és a Latorca között elterülő egykoron vizenyős, lápos terület, 

melyet két részre lehet felosztani:  

- Alsó-Bodrogköz 

- Felső-Bodrogköz 

A terület, Martin György táncdialektusokra való felosztása szerint a Középső, más néven 

Tiszai-dialektushoz tartozik.  

A tájegységre jellemzőek mind zenében, mind táncban a XVIII.-XIX. században megjelenő új 

stílus jegyek. 

A vidéken megtalálható táncok: 

- Verbunk (Alsóbereckiben hatoztatónak hívják): fél kötött szerkezetű férfitánc, mely a 

XIX. században terjedt el szerte a Kárpát-medencében. Zenéjére a ¼-es lüktetés 



 

jellemző, előadásmódja feszes. A fél kötött szerkesztés abból adódik, hogy a férfiak 

körben táncolnak, de az alakzatban a figurákat szabadon variálhatják a táncosok. A 

„simára” bekiabálására a férfiak csapást táncolnak, ami ismét kötötté teszi a táncot. 

 

- Csárdás:  

 

Új stílusú páros tánc, mely a XVIII-XIX. században alakult ki. A polgáriasultság 

előrehaladtával egyre több olyan elem került bele, melyek főleg nyugatról érkeztek be 

a Kárpát-medencébe. A társastáncok elterjedésével (keringő, fox, stb) sok táncos forma 

olvadt be a hagyományos paraszti táncokba (pl.: keringő fogás) 

 

Két részből tevődik össze: 

 

- lassú és friss csárdás: 

 

A lassú és a friss csárdás motívumai nem különülnek el egymástól lényegesen. 

 

A tánc formájára a zárt és nyitott páros viszony, körcsárdás  valamint a külön táncolás 

jellemző. Cigándon él még egy különleges táncolási forma, amit a lakodalmak 

előkészülete alatt két nő és egy férfi táncolt együtt; ezt nevezik konyhatáncnak. 

 

Táncközben megjelennek a következő figurák: 

-  egyes-kettes csárdás 

- bokázó 

- kopogó-dobogó lépések 

- páros forgás jobb és bal irányban 

- átvetők 

- hátravágók 

- hegyezők 

- lengetők 

- csapások 

- háromugrós (cifra) különböző formái 



 

Zenéje is és motívumkincse is ¼-es lüktetésű. A friss csárdás kísérete esztám. A zenét a legtöbb 

esetben vonós cigánybandák szolgáltatták (hegedű, bőgő, brácsa, cimbalom), de a kísértben 

megjelent a brúgózás is. Szóló hangszerként rengeteg alkalommal a citera jelent meg.  

A Bodrogközben számos úgynevezett „táncos falu” található: Bodroghalom, Dámóc, Karcsa, 

Tiszakarád, Ricse, Cigánd. 

Mindezek közül a leggazdagabb tánchagyománnyal Cigánd települése rendelkezett, akik 

szívesen büszkélkedtek az idegeneknek.  

Cigándon történt meg először a tánchagyomány felelevenítése a Bodrogközben. 1931-ben 

Mádai Istvánné szervezte meg debreceni székhellyel a Magyar Búzavirág Egyesületet a 

paraszttáncok színpadi bemutatására. Kántor Mihály vezetésével még abban az évben elsők 

között csatlakoztak a cigándiak az egyesülethez. Ő az akkori fiatalokból tíz párt hozott össze és 

a legjobb táncosokat kérte fel, hogy a régi cigándi figurákat tanítsák meg a fiataloknak. A 

betanítást Filep János (sz. 1866), Tóth Károly „Császár” (sz. 1866) és Herczik János (sz. 1866) 

végezték. Tanácsaikkal Oláh István „Garas” (sz. 1846), Téglás József (sz.1851) és Herczik Pál 

(sz. 1870) járultak hozzá a tánchitelességéhez. 

Minden táncos a saját figurakészletének a legjavát igyekezett adni. A legtöbbet Tóth Károly 

tanította. Filep János a kemény mozdulatokra volt figyelemmel. Herczik János a fiúk 

mozdulatait és szólótáncai dolgozta ki szépen. 

Mikor már a legszebbnek vélt figurákat megtanították (mintegy 25-30-at), összeültek 

valamennyien, és a figurák hangulatai szerint megállapították a sorrendet. 

Ekkor még nem minden figurának volt neve. Ismerték az „egyes”-t (egyet jobbra, egyet balra), 

az „ugrós”-t (cifrázásra való tekintet nélkül minden ugrós figurát így neveztek), a „hegyezős”-

t (sarok vagy lábujj érinti a talajt), a „forgós”-t, a „bokázó”-t (a különböző módozatokat nem 

különböztették meg külön), a „csapás”-t (csizmaverés), a „kocogós”-t vagy a „sarkantyúzó”-t, 

a „hátravágós”-t. 

A csoportra Debrecenben figyelt fel Paulini Béla, aki olyan színvonalasnak tartotta a 

cigándiakat, hogy a Bokréta Szövetség tagjai közé hívta őket. A csoport szívesen lépett át a már 

megizmosodott, új alapszabállyal és jelentős társadalmi támogatással bíró szövetségbe.  

1933-ban Magyar Búzavirág hagyományőrző csoportként a Szent István napi ünnepségeken 

már fel is léptek a budapesti Városi (ma Erkel) Színházban és részt vettek a Várban a 

körmenetben (noha többségükben reformátusok voltak.)  

A Gyöngyösbokréta műsora a kezdettől fogva a következő volt: 

1. cigándi dalokat daloltak fiúk-lányok vegyesen, egyszólamban 

2. a „Hej páva…” kezdetű, közismert népballada helyi variánsát szavalta valaki 



 

3. a „májusjárás”-t, vagy „ződágjárás”-t, „ződgallyazást” mutatták be a lányok; 

4. a „ fonótánc”-ot (körcsárdás) 

5. a „kemény csárdás”-t 

6. a „konyhatáncot” vagy „váltogatós”-t táncolták 

 

A keménycsárdás elnevezés valószínűleg nem paraszti eredetű. Kántor Mihály tanító Gönyey 

Sándor néprajzi múzeumőrnek 1926-ban írt levelében ilyen néven említi a táncot. Felhívta a 

figyelmét a tánc szépségeire, figuragazdagságára. Viszont Kántor Mihály a gyűjtőknek úgy 

mondta, mikor a cigándi csárdást Gönyey Sándor látta, neki az volt róla a véleménye: „ez aztán 

a kemény csárdás!” Ez igen megtetszett a csoport tagjainak, úgyhogy a további szerepléseken 

már ezt az elnevezést használták. Gönyey Sándor ez ellen tiltakozott és hivatkozott a levélre, 

amelyben Kántor Mihály már a „keménycsárdás”-ról írt. 

Filep Erzsébet (sz. 1902), Filep János volt kisbíró lánya azt állította, hogy édesapja kedvelt 

kifejezése volt tánctanítás közben: „Keményen a csárdást!” – innen vették át. 

A Gyöngyösbokréta országos mozgalomhoz való csatlakozást 1934. augusztus 18-án mondták 

ki az alapító tagok: Kántor Mihály, Balla János, Balla Miklós, Cifra János, Dócs Dániel, Fodor 

Béla, Kazup István, Molnár Dániel, Terjék János, Oláh József, Vajda József, Balla Eszter, Csáki 

Ilona, Gál Erzsébet, Gönczi Erzsébet, Fodor Eszter, Fülöp Erzsébet, Herczik Eszter, Lőrincz 

Erzsébet, Tóth Ilona. 

1935-ben a Londonban járt Bokréta-csoportban a 20 éves Terjék János „Mozog” a 18 éves 

Herczik Eszter és Gönczi Erzsébet képviselték Cigándot. 

Gönyey Sándor az 1937-ben megjelent A magyarság néprajza című sorozat negyedik kötetében 

ír a cigándi keménycsárdásról. Leírja a motívumokat, azok sorrendjét és a következőket írja le 

róla: „ A legfejlettebb típusú, a legnagyobb tánckészséget és ügyességet megkövetelő 

csárdásunk a cigándi keménycsárdás. Figurái elhatárolt és megszabott rendjével kiválik társai 

közül. Nem tudjuk, milyen körülmények között és mikor alakult a leírt táncrajzi folyamattá; 

gazdagsága több magyar népi táncforma egy egységbe való foglalása-e, vagy meghatározott 

sorrendje a régi rögzítési készség gyengüléséből keletkezett tanult készlet-e.” 

 

 

 

 

 



 

Kántor Mihály leírása alapján a következőképpen alakult a tánc felépítése. Ezt a folyamatot 

tartják még ma is Cigándon az igazi keménycsárdásnak: 

1. Férfi szólótánc: Kezdődik a sarkantyúk összeverésével, ütemes pengetésével, majd 

ebből keresztes tánclépésekkel a tánchelység közepe felé indulnak. A testtartásnak 

büszkeséget és erőt kell kifejeznie. Egyik kar a derékon, a másik a fej fölött, aszerint 

válogatva, amint azt a lépés hozza magával. Mikor így a táncos a neki megfelelő helyet 

elfoglalta, csapásolni kezd, ennek egyes részei ugyanolyanok, mint a tiszapolgáriak 

csapásolása, vagy hasonlók. Azonban az ütem gyorsabb és nyugtalanabb. Közben a lány 

nevét kiáltják, vagy intenek neki, akivel táncolni akarnak. A lány szintén tánclépésekben 

viszi magát a férfi karjára. A lány bokázik, a legény sarkantyút penget. 

 

2. Sima kettős: Legény és leány szemben áll egymással. A legény mindkét karja a leány 

derekán, a lány mindkét keze a legény vállán nyugszik. A tánclépéseket a legény indítja 

bal felé. Sima kettős ugyan, de mégsem teljesen sima, mert két lépés alatt a másodikban: 

ha bal felé mentünk, a jobb láb, és ha jobb felé mentünk, a bal láb felvág. A nótaszakasz 

végén ismét sarkantyú peng, jelzi az új részre való átmenetet. 

 

3. Sima forduló: Zárt lépésekkel fordulnak körül. Először balra, aztán jobbra. A végén 

újra sarkantyúpengetés. 

 

4.  Kopogós kettős: A tánc egyik legszebb és lefárasztóbb része. Tulajdonképpen a 2-vel 

jelzett két tánclépés az alapja ennek is, csakhogy a második lépés helyett háromszoros 

bokázás kerül be. Ez a bokázás nem olyan egyszerű. Nem csak abból áll, hogy a bokát, 

helyesebben a sarkantyúkat háromszor összeütjük, hanem az egymás mellett fekvő két 

lábhelyen állva a sarkaknak balra, jobbra és ismét balra való lendítésével eszközöljük, 

hogy a sarkak összeérjenek és a sarkantyúk összeverődjenek. 

 

5. Bokázó forduló: A kopogós kettős méltó párja. Zárt lépéssel fordulnak, de minden lépés 

után összeütik a sarkakat. 

 

6. Egyes hegyező: Az eddigi szemben állás megszűnik. A legény jobb karra vesz a leányt, 

a leány is csak bal kezét pihenteti a legény vállán, és így egymás mellett állva először a 

bal, majd a jobb lábbal végzik a hegyezést. Az előrelendített láb sarka a földet érinti, a 



 

lábhelye pedig 45 fokos szög alatt áll felfelé. Ezután gyors zárás. Négyes ütemű dallam 

alatt egy ütemrészen keresztül mind a két láb hegyezésének végbe kell mennie. 

 

7. Kettős hegyező: Ugyanolyan állásban, mint az előző részt előbb a bal, majd a jobb 

lábbal, de itt egy ütemrészre csak az egyik láb hegyezése esik. A kettős hegyezés először 

sarokkal előre (mint az egyes hegyezésnél), innen oldalt lendül a láb, a lábhegy érinti a 

földet, s ezután jön a zárás. 

 

8. Sima ugrós: Olyan, mint az egyes hegyező. Csakhogy az előrelendítés helyett a láb a 

másik láb előtt a magasba emelkedik. A lábhegyek munkája ez, nem nehéz, de mutatós. 

Egy ütem alatt mind a két láb dolgozik. 

 

9. Kopogós ugrós: „Betyárugrós”, ahogyan a cigándi nóta mondja. Az ugrásokban 

felemelt láb hegyével vagy a másik láb előtt, vagy mögötte kétszer koppantanak a 

földre. Egy ütem alatt itt is mind a két láb dolgozik. 

 

10. Csalogató: A párok egymástól egy szökkenéssel elválnak, és magányosan táncolnak. 

Egymást mintegy kerülve, csalogatva, a legények csapást is vágva közben, a lányok 

pedig hegyezőt vagy ugrós járnak. 

 

11. Hátravágó: Ugyancsak külön-külön, de egymással szemben állva legény és leány 

egyszerre járják.  Lényege a hátravágónak, hogy a lábak a levegőben kereszteznek, 

illetve váltanak, s így az ugró táncmozdulatok mindig egy helyen történnek, dacára, 

hogy a lábak váltakozva mindig hátravágnak. A tánc irama itt a dallamsorok elején és 

végén egy-együtemrész alatt olyan, hogy egy ütemre kétszer vág hátra, a dallamsorok 

közepén pedig négyszer. A negyedik dallamsor alatt a párok zárkóznak és bokáznak. 

 

12. Dübbentős forduló: Szédületesen gyors és minden testi erőt és lelki figyelmet igénybe 

vevő rész. A jobb karra vett leányt a legény fél fordulás közben balra kezdve két lépéssel 

lendíti a bal karjára, s a harmadik lépést már mind a ketten egyszerre erősen dübbentve 

teszik meg. A legény a szabadon maradt karját pillanat alatt magasba emeli, és kiáltják, 

hogy: „Hopp!” Ennyi egy ütemrész alatt történik. A másik ütemben tovább folytatódik 

ellenkező irányban. 

 



 

13. Gyors keresztes kettős: Az előbbi résznek méltó folytatása. Egy ütemrész alatt hatszor 

koppan a lábhegy a földhöz. A lábak keresztezése hátra történik. Fél ütem alatt az egyik 

lábbal, másik fél ütem alatt a másik lábbal. 

 

14. Nagy jányok módjára: Kissé szelídebb, pihentetőbb az előző részeknél. A szembeállott 

párok simaugró tánclépéssel fordulnak balra, majd jobbra. Az ugrás utáni mozdulat a 

testnek némi mélységig való leejtését mutatja. 

 

15. Ahogy jólesik: Forduló. Igazán ahogyan jólesik. A túlfeszített izmok és idegek ebben 

az utolsó fordulóban tombolják ki végleg magukat. Semmi szabály nincs erre nézve. 

Ahogyan jólesik. 

 

16. Helyrevezetés: Legények a lányokkal az ülőhelyek felé indulnak kemény, dübögő 

tánclépésekkel, és amikor elengedik a lányok, hangosan azt mondják a legények, hogy: 

„Használjon!”  

 

 

A Gyöngyösbokréta gyermekcsoportja a Kisbokréta csoport volt, mely 1942-ben a Magyar 

Búzavirág feloszlásával együtt befejezte működését. 

A hagyományok őrzése ezután is fontos szerepet töltött be a cigándiak számára, hiszen ez után 

is folyamatosan működött néptánc-és hagyományőrző csoport a településen. 

A Gyöngyösbokréta azon kívül, hogy segítette a cigándi táncok fennmaradását, elősegítette, 

hogy a mozgalom miatt a keménycsárdás konzerválódott. A színpadi kötöttség miatt 

motívumok, vagy táncok vesztek ki a hagyományos táncrendből. Később már csak azokat a 

figurákat és táncokat mutatták be, amiket a Gyöngyösbokréta ideje alatt is a színpadra állítottak. 

A Keménycsárdás Együttes a második világháború után rövid ideig működött Kántor Mihály 

vezetésével, de a tagjai már nem ugyanazok voltak, akik korábban, mert akik férjhez mentek 

vagy megházasodtak, többé nem tartották magukhoz illőnek, hogy színpadon szerepeljenek. A 

csoport nem járt össze rendszeresen, csak ha valami szereplésre hívták őket, akkor gyakoroltak 

néhány este. Ilyenkor az egyszer betanult táncokat vették át. Ha valaki nem tudott a régiek közül 

eljönni, akkor a fiatalokból választottak ki egyet, aki hamar meg tudta tanulni. A csoportot, 

mint a háború előtt szerveződött egyesületek mindegyikét 1948-ban betiltották. 

Az 1950-es években Filep Erzsébet és Géresi Bertalan tanította a keménycsárdást a 

gyerekeknek. 



 

A hatvanas években Ureczky Csaba, egy fiatal pedagógus karolta fel néptánc hagyományokat. 

1963-ban megalapította a Zemplén Táncegyüttest, melynek fiatal értelmiségiek, pedagógusok 

voltak a tagjai. A gyerekek kezdetben kiegészítésként táncoltak a csoport tagjai mellett. 

Mindenesetre Ureczky Csaba érdeme, hogy a gyerekekben felismerte az utánpótlás lehetőségét, 

és a folytonosság biztosítása érdekében igyekezett kinevelni a jövő táncosait. Ebben az 

időszakban született meg a Keménycsárás című koreográfia is, melyet a mai napig táncolnak 

nem csak a cigándi táncosok, de az ország más táncegyüttesei is.  

1965-től Nagy István volt az, aki folytatta a megkezdett munkát, és egészen 2007 őszéig vezette 

az együttest, immár Zemplén Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport néven.  

1968-ban Ureczky Csaba alapította a Zemplén Hagyományőrző Együttest, melynek a 

Bodrogköz, Hegyköz, Zemplén és vele határos abaúji részek táncainak autentikus bemutatása 

volt a célja. Cigándról ifj. Tóth Károly Császár és Herczig Dániel voltak a tagjai, párjaik már 

fiatalabb táncosok voltak. Ez a csoport - már Rónay Ferenc irányításával - a ’80-as évek végéig 

működött. Ebben az időszakban a cigándiak már csak a hármascsárdást, a váltogatóst táncolták.  

A 2007-ben megalakult Sarkantyús Néptáncegyüttes a régi utat követve, de új lendülettel tartja 

életben a cigándi táncokat városunkban. Az együttes célja a magyar és a nemzetiségi táncok 

minél magasabb szintű elsajátítása, megőrzése és hazai, valamint határon túli népszerűsítése. 

Céljuk továbbá a cigándi és bodrogközi néphagyományok folyamatos színpadra állítása, 

szűkebb hazájuk népi kultúrájának gyűjtése és bemutatása. 

Az együttes 2017-ben Cigánd kulturális életében nyújtott kiemelkedő munkájáért, Cigánd 

Város Önkormányzata és Képviselőtestületétől Kántor Mihály-díjban részesült. 

2019-ben a Martin György Néptáncszövetség által megrendezésre került Néptáncosok Területi 

Bemutató Színpadán Nívódíjas Együttesi címet nyert. 

  Az együttes vezetője Lőrincz László.  

A cigándi táncok megismerése már kisgyermekkorban elkezdődik a városban. A Cigándi 

Tündérkert Hagyományőrző Mesteróvoda nevelőtestülete évtizedek óta kiemelt figyelmet 

szentel a helyi hagyományok, közte a cigándi táncok megismertetésére már az óvodás korban.  

Román Sándor nevét mindenképpen meg kell említeni a cigándi tánchagyományok kapcsán. 

Ő volt az első, aki cigándiként a néptáncot hivatásának választotta. Aktív pályafutása alatt több 

hivatásos táncegyüttesben is fontos szerepet töltött be. Többek között a Magyar Állami Népi 

Együttes és a Honvéd Táncegyüttes táncosaként, és több külföldi tanulmányútja során szerzett 

olyan tapasztalatokat, melyeket aztán az 1999-ben létrehozott ExperiDance Tánctársulat 

előadásaiban valósított meg, ezzel szerezve újfent világhírnevet szülőföldjének, Cigándnak. 



 

1987-ben a Békéscsabai Országos Felnőtt Szólótáncversenyen Aranysarkantyús táncos 

minősítést szerzett. 

Román Sándor nyomdokait követve Pércsi László is a hivatásos táncosok életét választotta, aki 

Budapesten a Rajko-Talentum Művészeti Iskolában pallérozódott és jutott el a világ különböző 

pontjaira. 

A 2000-es évek első felétől a nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola (napjainkban Művészeti 

Szakgimnázium) Tánctagozatán több mint tíz cigándi diák tanulhatott az ország legjobb 

néptáncpedagógusaitól. Név szerint: Daruk László, Dócs Eszter, Fodor Roland, ifj. Gyárfás 

Károly (jelenleg), Gyöngy Marcell, Juhász Ádám, Kovács Gábor, Lehóczki Sándor, Lehóczki 

Ferenc, Lőrincz László, Nagy Tamara.  

Ez a létszám is bizonyítja, hogy nem csak a múltban, hanem a jelenben is vannak kiváló 

táncosok a városban, akik méltóképp tovább tudják vinni a cigándi táncokat és annak hírnevét. 

 

 

A keménycsárdás zenei kísérete 

 

A cigándi keménycsárdás azonban mit sem ér muzsikaszó nélkül. A paraszti zenészek közül 

Szilvási Miklós klarinétost, György Dániel brúgóst tartották számon. Tóth Károly Császárnak, 

a legjobb táncosnak a faluban furulyája is volt. 

Cigándon még az 1940-es években működött vonós zenekar Király Albert vezetésével. Ők 

voltak, akik szolgáltatták a talpalávalót a nem csak a táncosoknak, de lakodalmakban és 

bálokon is. Általában három-négy főből állt a zenekar: 1-1 prímás, brácsás, bőgős, cimbalmos.  

De lakodalmakkor hat-nyolc tagúra bővülhetett a zenkari felállás: 2 prímás, 2 brácsás, 1 bőgős, 

1 klarinétos, 1 cimbalmos.  

Közkedvelt hangszer volt a citera is, mely állandó kíséretet adott a mulatságokban, fonóban, 

családi ünnepeken a tánchoz. Híres citerások többen is voltak Cigándon. Szinte az egész falu 

játszott citerán. Többek között a Herczik és Téglás család tagjai is játszottak ezen a hangszeren. 

Az elmúlt évtizedekben, illetve napjainkban Téglás Dezső nyugalmazott iskolaigazgató az, aki 

viszi tovább a cigándi dallamokat ezen a hangszeren és adja át tudását a fiatal generációnak. 

Cigándon a köcsögduda volt a másik hangszer, mely a citerával kiegészülve tette teljessé a zenei 

hangzást. Híres köcsögdudás volt Cigándon Patkó Csaba, egykori kultúrház igazgató, aki 

Téglás Dezsővel együtt hosszú évtizedekig állandó kísérője volt a cigándi táncosoknak. 

A Gyöngyösbokréta számára történő táncfelújításkor Cigándon bizonyos táncokhoz állandó 

dallamot vagy dallamokat választottak a keménycsárdás állandó dallama a következő volt: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cigándi népviselet 

 

A 20. század fordulójától kezdődően a cigándiak népviseletében is megerősödtek a polgári 

vonások, melyekkel öltözékük beilleszkedett a Magyarországon többségben lévő, helyi 

karakterrel nem igazán rendelkező parasztöltözetek sorába. A ruházathoz felhasznált anyagok 

tekintetében a házi vászonnak még mindig megmaradt a jelentősége, boltit csak az ünneplő 

öltözethez vesznek. 

A népviselet anyagául az 1910-es években már sokszor gyári alapanyag szolgált: ünnepre a 

gyolcs, bársony, különféle selyem, és a zsalinak mondott kasmír. Hétköznapra a házi vászon 

pótlásaként kékfestő, klott, karton és delén. A városi divat hatására ezekből az anyagokból 

készültek azok az újdonságnak számító ruhadarabok, vastagabban bélelt kabátszerű, és a nyáron 

viselhető vékonyabb blúzszerű ujjasok, amelyek meghatározták az öltözködés rendjét és a 

viselet szerkezetét. Az ingvállas típus szerepe ezzel párhuzamosan beszűkült, és a fiatalok 

kevésbé rangos, minden vasárnapi templomi, jövő-menő öltözetévé szorult. 

A lányok táncmulatságba is inkább a régi ruhákba jártak, mert a legény keze tönkretette volna 

a szép újat. 

Az ujjas elterjedése azt is magával hozta, hogy alsóneművé szorította az ingvállat, hiszen 

kényelmetlen lett volna a bő, dudoros ujjú ingvállat a hosszú ujjú blúz alatt hordani. 

Az alsószoknya megjelenése is hozott változást a viseletben. Az 1900-as években a fiatalok 

ünnepkor gyolcsból, hétköznapra rossz felsőszoknyából alakított egyetlen, négy szélből varrt 

alsószoknyát öltöttek.  



 

A paraszti viselet elmaradhatatlan darabja a kötény volt, melynek többféle fajtáját ismerték. 

Az ünnepi lábbeli a fekete, legtöbbször puhaszárú csizma volt, de hordták az újabb, 

keményszárú csizmát is. 

Hétköznap mezítláb vagy elkopott csizmába jártak. 

A népviselet teljes színpompájában az ünnepi alkalmakkor bontakozott ki igazán. 

Bár a fiatal lányok az élénkebb színekhez, különösen a piroshoz vonzódtak, de általában a 

sötétebb tónusokat, sőt a fekete színt is kedvelték, és az egy színű, legfeljebb apró mintás, 

többnyire virágos kelméket részesítették előnyben.  

Az ékszerek közül az ifjúság csak a nyakat szorosan övező, néhány soros, fekete, vagy piros 

gyöngy nyakékkel, kalárissal ragyogtatta meg az arcát. 

A lányok hajában színes pántlika, kezükben saját hímzésű fehér alapú zsebkendő volt. 

 

A férfiak öltözetéről sokkal kevesebb információnk van. 

A fiatalabb férfiaknál a nyírott rövid haj volt a divat, melyre nyáron felhajló szélű, kereken 

betűrt tetejű kalapot, szalmakalapot, télen báránybőr kucsmát vettek. A legények a kalapszalag 

mellé alkalmanként rozmaringszálat vagy madártollat tűztek. Darutoll csak az „első 

legényeket” illette meg. 

Az ingek közül a magas, felálló gallérú, szűkebb ujjú kézelőset viselték. 

A felsőruhaként hordott gatya egy szárának bősége igen mértéktartóan két szél volt. Az egy 

öltő fehér ruha elé szélesebb, derékban ráncolt klott, vagy kékfestő surcot kötöttek, ami 

ritkaságszámba ment az országos férfiviseletek között, míg hétköznapra vászonsurcot.   

Az ünnepi ruhadarabokat a férfiak is alig díszítették, az ingek mellén legfeljebb szegőzést, a 

gyócsgatya alján rojtozást alkalmaztak.  

Jelesnapokon, templomba járáshoz a díszesebb szabómunkákat öltötték fel a férfiak. A 

módosabbak az ingre finom posztóból készült, zsinórozott mellényt, az álló gallérú ujjast, és a 

szűkebb szárú gatyára pedig az alakra simuló vitézkötéses csizmanadrágot öltöttek. 

Lábukra a mindennapokban és a határban végzett munkához bocskort, egyébként puhaszárú 

csizmát vettek fel. Ünnepi alkalomra annak keményszárú változatát húzták. 

A népviselethez szükséges alapanyagok önellátásból kerültek ki, az ipariakhoz pedig a falubeli 

rőfös boltokban lehetett hozzájutni. Egyszerű szabáshoz és varráshoz majd minden asszony 

értett, a bonyolultabb ruhadarabokat a helybéli ügyesebb varrónőkkel készítették. Az iparosok 

készítményeit piacokon, vásárokban szerezték be, a különlegesebb, díszesebb példányokat 

pedig a mérteket és díszt megadva megrendelték. 

 

 



 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 

A gasztronómiai, tárgyi kultúránk mellett fontosnak tartom, hogy a szellemi értékeink, így a 

néptánc, a népdalok, népi játékok tovább éljenek a városban, és ne csak a jelen nemzedék, 

hanem az eljövendő generációk identitásához is hozzá tartozzon. 

A keménycsárdás ennek az identitásnak egy fontos alappillére, ami meghatározta elődeink 

mindennapi életét. 

Táncosként, valamint magánemberként is nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy ezek a táncok ne 

tűnjenek el. Táncos társaimmal a múltban és a jelenben is arra törekedtünk és törekedünk, hogy 

azokat a motívumokat, amiket több, mint száz évvel ezelőtt táncoltak elődeink, ugyanazzal a 

pontossággal és hitelességgel adjuk tovább, ahogyan az ránk hagyományozódott. 

Úgy gondolom, hogy napjainkban a Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjai által, a Sárospataki 

Alapfokú Művészeti Iskola táncpedagógusain valamint a Cigándi Tündérkert Óvoda 

nevelőtestületén keresztül a gyerekek sikeresen elsajátíthatják a keménycsárdást. 

A cigándi keménycsárdás megőrzésében a Bodrogközi Múzeumporta is aktívan kiveszi a részét. 

A 2015 augusztusában átadott Sőregi-házban egy külön kiállítóterem foglalkozik a cigándi 

tánchagyományokkal vizuális és audio-vizuális formában. 

A Sarkantyús Néptáncegyüttes repertoárján folyamatosan szerepel a cigándi keménycsárdás, 

mind helyi, mind vendégszereplések alkalmával. Van olyan hely, ahol kifejezetten kérik a 

csoportot arra, hogy ez a tánc szerepeljen a műsorukon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

 



 

Könyvek: 

 

Kaposi Edit: A Bodrogköz táncai és táncélete 1946-1948, Planétás Kiadó, Budapest, 1999 

Nagy István: Cigánd öröksége, Cigánd, 2004 

Nagy István: Gyermektáncközelben, Cigánd, 2006 

Hajdú Imre: Cigánd története 1289-1972, Cigánd Nagyközség Önkormányzata, 1997 

Viga Gyula: Fejezetk Cigánd néprajzából, Cigánd Város Ökormányzata, 2014 

 

Video anyagok: 

 

http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/tancok.asp?vbsDbGridSort_1=DANCE_NO 

 

Youtube 

 

 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 

 

III.  MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

 

Video anyagok: 
 

 Neve: Keménytánc    

Gyűjtés helye: Cigánd (Zemplén m.) 

Gyűjtés ideje: 1934.08 

Gyűjtötte: Gönyey Sándor 

 

 http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=uW_8zRLdfbBKc 

 

 Neve: Csárdás 

Gyűjtés helye: Cigánd (Zemplén m.) 

Gyűjtés ideje: 1934.08 

Gyűjtötte: Gönyei Sándor 

 

http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=uWswueYU8aHaY 

 

 Neve: Csárdás 

Gyűjtés helye: Cigánd (Zemplén m.) 

Gyűjtés ideje: 1934.08 

Gyűjtötte: Gönyey Sándor 

 

http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=uW3oLHKnsATug 

 Neve: Csárdás 

Gyűjtés helye: Cigánd (Zemplén m.) 

Gyűjtés ideje: 1934.08 

Gűjtötte: Gönyey Sándor 

 

http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/tancok.asp?vbsDbGridSort_1=DANCE_NO
http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=uW_8zRLdfbBKc
http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=uWswueYU8aHaY
http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=uW3oLHKnsATug


 

http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=uWkLPkstt9Q8M 

 

 Zemplén Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport 2005: 

https://www.youtube.com/watch?v=CR5knXv4r4U 

 

 

 

 Sarkantyús Néptáncegyüttes: Zempléni táncok 2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=dBRPBarXUcU 

 

 Sarkantyús Néptáncegyüttes: Cigándi keménycsárdás 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=mlwm01-X9IQ 

 

 Sarkantyús Néptáncegyüttes Farsangi bálja 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=siUkyl_TyAw 

 Sarkantyús Néptáncegyüttes Farsangi bálja 2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=kSyAqfQNnxo 

 

 Sarkantyús Nétáncegyüttes: Cigándi táncok 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=3tp5D_OI2pw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotódokumentáció: 

http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=uWkLPkstt9Q8M
https://www.youtube.com/watch?v=CR5knXv4r4U
https://www.youtube.com/watch?v=dBRPBarXUcU
https://www.youtube.com/watch?v=mlwm01-X9IQ
https://www.youtube.com/watch?v=siUkyl_TyAw
https://www.youtube.com/watch?v=kSyAqfQNnxo
https://www.youtube.com/watch?v=3tp5D_OI2pw


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

 

A cigándi keménycsárdás táncjelírása 

 

 

Táncolták: Bokrétás fiatalok, Cigánd (Zemplén vm.) 

Gyűjtők: Kaposi Edit, Vass Lajos, Teuchert József, Szentpál Mária 

Gyűjtés éve: 1946 

Film: Magyar Néprajzi Múzeum: FILM 154., Táncjelírás: MTA Tit. 1277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 



 

Demarcsek György                           4400 Nyíregyháza, Serház u. 27. 
demarcsek@gmail.com +36309389879   

2021. 

AJÁNLÁS 

a cigándi keménycsárdás helyi értéktárba való felvételéhez 
 

A gazdag helyi folklórhagyományok közül különlegessége, a környékbeli csárdásoktól 

megkülönböztethető stílusjegyei és a táncegyüttesek lábán is továbbörökített értékei 

alapján ajánlom a települési értéktárba felvételre nemzeti értékként a „cigándi 

keménycsárdás” elnevezésű újstílusú páros táncot!  

A helyi csárdás megkülönböztető nevének 20. század eleji kialakulása is bizonyítja, hogy ez 

a csárdás életképes, közösségi párostáncként egyaránt megőrizte táncalkalmakhoz kötődő 

szórakoztató funkcióját és a 20. század végétől pedig színpadi megjelenése is üde 

színfoltjává vált a hazai fesztiváloknak, helyi és országos bemutatóknak. Közel 100 éve a 

Gyöngyösbokréta mozgalom is segített a tánc motívumkincsének konzerválódásában, majd 

több alkotó- és előadóművész is egyengette a keménycsárdás hagyományozódásának 

folyamatát, melyet ma már azok a fiatal táncosok és táncpedagógusok őriznek és adnak 

tovább leginkább, akik az elmúlt években a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban 

pallérozták tánctudásukat.  

A beszélt anyanyelvünk mellett a zenei és a táncos anyanyelv elsajátítása is fontos a nemzeti 

identitásunk megőrzése és a helyi értékek iránti elkötelezettség, a lokálpatriotizmus 

megerősítése és az egészséges „éntudat” illetve „mi-tudat” kialakulása szempontjából! 
 

Ehhez az értékmegőrző, hagyományőrző és újraalkotó munkához kívánok sok sikert a 

cigándiaknak, a keménycsárdás hivatott őrzőinek és felterjesztőjének, valamint a 

felterjesztést minden bizonnyal kedvezően elbíráló testületnek is! 
 

„…tegyük ezüst, s arany foglalatba népi hagyományaink ránk maradt gyöngyszemeit, s úgy 

mutassuk meg honfitársainknak s a nagyvilágnak, mit alkotott ez a nép itt a Kárpát-

medencében…” (Vásárhelyi László)  

Nyíregyháza, 2021. 05. 11.      
      Demarcsek György, mesterpedagógus, Csokonai-díjas, 

       Örökös Aranysarkantyús Táncos,  

a Népművészet Ifjú Mestere,   

      a Martin György Néptáncszövetség alelnöke,  

    a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület elnöke 

          

mailto:demarcsek@gmail.


Romdn Sdndot

+36-20-432-9909

Cigindi Ett6ktlt

Tisztelt Cig6ndi F:ttlktfurl

Alulfuott Rom6n S6ndor, Kov6cs G6bor k6r6s&e irom jelen ajfinlilst, tekintettel ana,hogy

Kov6cs G6bor T. Cimhez k6relmet kiv6n benpijtati a Cig6ndi Kem6nycs6rdist6l irt
elemz6s6nekBrt6kt6rbat6rt6n6felv6teltitgy6ban.

Megit6l6sem szerint ezen elemzls 6t6ktarbz tot1n6 felv6tel is lehet5s6get teremt 
^fia,

hogy a jovend6 nemzed6k sztm6ra meg6izziJk azon hagyomilnyainkat 6s &t6keinket,

melyek teleptil6siinkhoz kothet6ek.

Azt gondolom, hogy a. Ctgfudr Kem6nycsdrd6s egy olyan magyat n6pt6nckincs, melynek

meg6z6se a lehet6 legsz6lesebb kotben tort6n6 felgy6jt6se nem csak Ctgind,hanem az

eg6,sz magyar kultura 6rdek6t szolgflja.

Az elemzls teljeskorfien mwtz;q^be a Cig6ndi kem6nycs6rd6s kialakulisit,annakfejl6d6s6t,

tort6nelm6t 6s annak kiilonboz6 fotmart.

Allispontom szerjnt a hagyon6ny6rz1s 6s ezen 6tt6kek &t6ktatba tort6n6 felv6tele

el6segiti azt, hogy nem csak a rnat fiatalok, hanem m 6ket kovet6 nemzed6k is

meglapasztalja 6s kozvetlen 6lm6nyt szetezzef,. ar:6l a kiv6teles, a viligon egyediiL6ll6

kincsr6l, mely Cig6ndon kialakult a kem6nycs6rd6ssal. Azt gondolom, hogy ez a tAnc

nagilban foglalja azt a sokszin(ts6get 6s azt a valtozatoss6go! melyet a crglrrdt embetek az

elmult 6vszilzadok sor6n tAncakban kifejeztek. Bz az az 6tt6k, melynek fennnatadilsir6l

koteless6giink gondoskodni, mett rgy 6flzhegtik meg azt, hogy kik is voltunk 6s kik is

vagyunk mival6j6ban.

Mindezek alapjLn meggy6z6d6ssel aj6nlom, T. Ert6ktfunak, hogy Kov6cs Gibor Cig6ndi

Kem6nycsfud6sr6l it elemz6s6t az 6rt1ktilrba felvegye.

Tisztelettel:


