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 ZÖLDÁGJÁRÁS
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
egészség és életmód
ipari és műszaki megoldások
kulturális örökség
természeti környezet
turizmus és vendéglátás

épített környezet
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
CIGÁND, CIGÁNDI JÁRÁS, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
tájegységi
megyei
települési

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 jellemző mind zenében, mind táncban a XVIII.-XIX. században megjelenő új
stílus jegyek.
A Kárpát-medence több tájegységéhez és településéhez hasonlóan, Cigándon is nagy
hagyománya volt a zöldágjárásnak, vagy ahogyan Cigándon mondták „Májusjárásnak”, mely

a szokással tavaszt köszöntötték a lányok. Az elnevezés tájegységenként változik: kiszézés,
villőzés néven is ismerik ezt a tavaszi hagyományt.
A zöldágjárás a leánytáncok csoportjába tartozik.
A néprajzi szakirodalom két változatát írja le ennek a népszokásnak. Cigándon a következő
módon történt mindez:
Cigándon május első hetében, virágvasárnapján a lányok ünneplőbe öltözve gyülekeztek a
Tisza-parton, majd földíszített zöldágakkal a kezükben járták be a falut nótaszóval.
A zöldág rendszerint nyárfa, vagy jegenyefa ága. Körülbelül egy méter hosszú. színes
szalagokkal és kendőkkel díszítik. A májusköszöntők a falu utcájának két szélén haladnak, a
hátulsók a két sor között indulnak négyes sorokba fejlődve előrejáró lépéssel. Amikor a
legelsőket elérik jobbra, illetve balra fordulva egy jó nagy lépés távolságban melléjük állnak.
Mindeközben utca szélén lévő lányok is folyamatosan haladnak előre kis lépésekkel.
Ilyen táncos játékkal végigjárják az egész falut, még akkor is, ha ez hosszabb ideig is megtart.
Cigándon a harmadik harangszóig járták így a falut, majd együttesen a templomba vonultak.
Egy régebbi változata a zöldágjárásnak bújós formában történt.
Maga a kifordulás mozdulata a következőképpen történik meg: négy járólépéssel egy teljeset
megfordulunk. hogy a kívánt helyzetben érkezzünk, tehát egyszer arccal előre, másik
változatban egymással szemben.
A Gyöngyösbokréta idején kezdettől fogva a műsor része volt a zöldágjárás a cigándi
bokrétásoknak. A hagyomány legemlékezetesebb bemutatója 1934-ben volt, amikor is több
mint 100 lány vett részt a tavaszköszöntő eseményen. Ekkor még párhuzamosan élt a szokás
az eredeti funkciójában és a színpadon is, de a második világháborút követően már csak a
színpadi feldolgozásokban szerepelt. Az 1960-as évektől kezdve Ureczky Csaba, majd őt
követve Nagy István a Zemplén Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport több koreográfiájában is
megjelenítette ezt a cigándi hagyományt . A Sarkantyús Néptáncegyüttes 2019-ben, a
Néptáncosok Területi Bemutató Színpadán nívódíjat szerzett szerkesztett műsorának is része
volt a zöldágjárás.
A helyi tánccsoportokon kívül számos más néptáncegyüttes, többek között a székesfehérvári
Alba Regia Néptáncegyüttes is feldolgozta a cigándi néphagyományok eme ékkövét.
Ez a tavaszköszöntő hagyomány a 2010-es évek első felében ismét újjáéledt az eredeti
funkciójában is a településen. A Bodrogközi Múzeumporta minden éven a Szent György
napjához kapcsolódó rendezvény keretén belül szervezi meg a zöldágjárást. A Sarkantyús
Néptáncegyüttes lányai, a táncos gyerekek, és a Cigándi Tündérkert Óvoda gyermekei öltik
magukra ilyenkor a népviseletet és elevenítik fel elődeink ránk hagyott örökségét. Igaz, ma
már nem a Tisza-parttól indulnak a lányok, de a feldíszített zöldágakkal a város főbb helyein
végéig haladva, a templom előtt megállva bemutatják ezt a szép szokást.

A Zöldágjárás zenei kísérete
A zöldágjárást a lányok saját énekszóra járták. Nem volt hozzá semmilyen zenei kíséret.
Külön, csak és kizárólag ez alkalomkor énekelték a következő dalt:

Egy másik, 1935-ben Volly István által lejegyzett szövegváltozata a következő:

Nem idevaló születés vagyok én,
Az Alföldről, messze földről jöttem én.
Így jár aki messze földre vándorol,
Nincs babája, ki vállára boruljon.
Ha csakugyan nem találok szeretőt,
Felszántom a cigándi temetőt.
Magamat is belevetem virágnak:
Aki szeret, majd leszakít magának.
Mi az oka, hogy a Tisza megáradt?
Mi az oka, hogy hervaszt a búbánat?
Szokása a Tiszának az áradás,
A legénynek a leányszomorítás
A dallam a megszokott tempónál sokkal lassúbb ezért sokkal több díszítőhang található meg
benne.

A cigándi női 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.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Cigánd nevét a világon szinte mindenhol ismerik a keménycsárdásnak köszönhetően, de
ugyanilyen fontos szerepet töltött be a zöldágjárás is múltban a cigándi emberek számára. Ez
a hagyomány mondhatni egyfajta ünnep is volt, melyet a tavasz beköszöntének a tiszteletére
rendeztek. A zöldágjárás - más tánchagyományokhoz hasonlóan - ennek az identitásnak egy
fontos alappillére, ami meghatározta elődeink mindennapi életét.
Táncosként, valamint magánemberként is nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy ezek a
tánchagyományok ne kopjanak ki a mai világból, hanem a mai kor követelményeihez
igazodva továbbadjam azt a tudást, amit elődeink ránk, cigándi emberekre hagytak. . 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 megismerhetik és tovább vihetik ezt a hagyományt.
Mindezek mellett a Bodrogközi Múzeumporta dolgozói, A „Bodrogköz Tájmúzeumárért”
Alapítvány önkéntesei, a helyi kulturális és oktatási intézmények és a város vezetősége is
szívügyeként tekint a helyi hagyományok megőrzésére, bemutatására és továbbadására.
A Zöldágjárás című rendezvény is kiváló példa arra, hogy Cigánd e gyönyörű hagyományát
igen is ébren kell tartani, hiszen rengeteg embert vonz és szeretnék megismerni szellemi
értékünk ezen formáját is.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)

Irodalom:
Kaposi Edit: A Bordogköz táncai és táncélete 1946-48, Planétás Kiadó, Budapest,1999
Nagy István: Cigánd öröksége, Cigánd 2006
Dr. Lugossy Emma: Lánytánc, Zenemű Kiadó, Budapest, 1952

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja

Video dokumentáció:

 Májusjárás Cigándon 1935
https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=1466

 FEJEZETEK A VTV CIGÁND ARCHÍVUMÁBÓL Zempléni Gyermek és
Ifjúsági Néptáncsóport bemutatkozója 2005
https://www.youtube.com/watch?v=CR5knXv4r4U&t=4947s

 Zöldágjárás & Tájházak Napja Cigánd, 2015. április 25. 1. rész
https://www.youtube.com/watch?v=mmwiqXDOPbY

 Zöldágjárás 2017. április 30. Cigánd
https://www.youtube.com/watch?v=fWuWT_bXPdI

Fotódokumentáció

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
Tisztelettel ajánlom a cigándi zöldágjárást a helyi értéktárba történő felvételre.
A cigándi zöldágjárás talán Zemplén egyik leghíresebb hagyománya volt. Ami Alsóbereckiben
a hatoztató, Pusztafalun a tréfás verbuválás az volt cigándon a zöldágjárás és a konyhatánc.
Munkásságom során nagyon sok magyarországi együttesnek készítettem bodrogközi
koreográfiákat melyekben mindig szívesen használtam a zöldágjárást. Hála Istennek
fennmaradtak olyan eredeti filmek az 50-es évekből amin kitűnően mutatkozik meg ez a régi
hagyomány.
Jelenleg a Sarkantyús Táncegyüttes legfőbb dolga, hogy ez a hagyomány megmaradjon és
tovább éljen, hiszen a saját örökségükről van szó.
Ezek alapján tiszta szívvel javaslom a helyi értéktárba történő felvételre.
Tisztelettel:
Hlinyánszky Tamás
Örökös Aranysarkantyús, Fülöp Ferenc díjas táncos
A Népművészet Ifjú Mestere

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

Demarcsek György
demarcsek@gmail.com

4400 Nyíregyháza, Serház u. 27.
+36309389879

2021.

AJÁNLÁS
a cigándi zöldágjárás szokásának helyi értéktárba való felvételéhez
A gazdag helyi folklórhagyományok közül érdekessége, a keménycsárdástól eltérő
jelentősége és a táncegyüttesek mellett a cigándi gyerekek, fiatalok és felnőttek lábán is
tovább örökíthető értékei alapján ajánlom a települési értéktárba felvételre nemzeti
értékként a „cigándi zöldágjárás” elnevezésű táncos szokáshagyományt!
A Cigándon május első vasárnapján járt, májusjárásnak is hívott táncos játékok a női táncok
egyik különös, csak meghatározott alkalommal járt formáját jelentik, amely általában ma
már kizárólag a táncegyüttesek lábán élő szokás! A települési értéktárba kerülve talán a
cigándi helyi ünnepek menetrendjébe is visszakerülhet ez a tavaszköszöntő, énekes-táncos
felvonulás, ami a keménycsárdás mellett fontos szerepet tölthet be a helyi értékek között.
A beszélt anyanyelvünk mellett a zenei és a táncos anyanyelv és a könnyen
feleleveníthető/elsajátítható szokások megőrzése is fontos a nemzeti identitásunk
megőrzése és a helyi értékek iránti elkötelezettség, a lokálpatriotizmus megerősítése
valamint az egészséges „éntudat” illetve „mi-tudat” kialakulása szempontjából!
Ehhez az értékmegőrző, hagyományőrző és újraalkotó munkához kívánok sok sikert a
cigándiaknak, a zöldágjárás 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 Kárpátmedencében…” (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

Ajánlás a Cigándi Zöldágjárás helyi értéktárba történő felvételéhez
Tisztelettel ajánlom a Sarkantyús Néptáncegyüttest, és a cigándi zöldágjárást a helyi értéktárba
történő felvételre.
A cigándi zöldágjárás talán Zemplén egyik leghíresebb hagyománya volt. Ami Alsóbereckiben
a hatoztató, Pusztafalun a tréfás verbuválás az volt cigándon a zöldágjárás és a konyhatánc.
Munkásságom során nagyon sok magyarországi együttesnek készítettem bodrogközi
koreográfiákat melyekben mindig szívesen használtam a zöldágjárást. Hála Istennek
fennmaradtak olyan eredeti filmek az 50-es évekből amin kitűnően mutatkozik meg ez a régi
hagyomány.
Jelenleg a Sarkantyús Táncegyüttes legfőbb dolga, hogy ez a hagyomány megmaradjon és
tovább éljen, hiszen a saját örökségükről van szó.
Ezek alapján tiszta szívvel javaslom a helyi értéktárba történő felvételre.
Sátoraljaújhely,2021. április 25.

Tisztelettel:

Hlinyánszky Tamás

Örökös Aranysarkantyús,
Fülöp Ferenc díjas táncos
A Népművészet Ifjú Mestere

