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Hibó Józsefné Lengyel Irén vagyok, születtem 1954-ben Budapesten, azóta 

Veresegyházon élek.  

Édesanyám İrszentmiklósi születéső, 

Édesapám a Viharsarokból, Dombegyházáról 

származik. 1948-ban költöztek Veresegyházra. 

A gyermekévekre visszaemlékezve apámat 

sokszor láttam táncolni, mulatni nagyon 

szeretett. Édesanyámmal sokat jártak bálokba, 

maskarázni, táncolni. Apai nagyapám korán 

meghalt, nem is ismertem, nagymama messze 

lakott de Apám elmondása szerint nagyon 

szeretett táncolni, pedig kissé kövérkés volt és 

mégis a mozgásán ez mit sem látszott. Anyai 

nagyapám székely ember volt, Sepsikálnokon 

született, a Nagymama felvidéken. Tıle sok 

dalt hallottunk szlovákul és németül énekelt és 

tanított bennünket unokákat polkázni, csárdást 

táncolni olyan rezgıset.  

Édesapám úgy táncolt, hogy letérdelt és csapkodta a földet, bokázott, csapásolt és 

kanásztáncot járt, és énekelt hozzá jó hamisan. Ma már látom a hasonló figurákat az Eleki 

együttesnél. Dombegyház és Elek nincs messze egymástól.  

Alsó osztályos koromban a csárdást már táncoltam, mert akármilyen szerény körülmények 

között éltünk, ha összejött a család, mindig tánccal végzıdött az est. Névnapok, 

disznótorok, itt mindig megjelentek a maskarák. Bármilyen fáradtak voltak a háziak, a 

maskarák táncra perdítettek mindenkit. A férfiak kártyáztak és nótáztak és boroztak.  

Az iskolában volt egy tanár nénink, Gyenizse Ferencné Ibolya néni, aki tanított bennünket 

hímezni és táncolni. Tanultuk a kalocsai táncot, a csárdást, a bukóst, a mártogatóst. Népi 

táncot tapssal, énekkel kísértük és volt aki fütyült. Keringıt, foxot, tangót a tánciskolában 

tanították. Lemezjátszónk volt és így táncoltunk. Aki nehezen mozgott, mert kicsit ducibb 

volt, azt is megtanította az alap lépésekre. Volt hogy nem sikerült valamelyik lépés, 
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tévesztettem, én már abba is hagytam volna a táncot, de Ibolya Néni nem engedte. Van 

ritmusérzéked és csináld. – mondta. Most is hálás vagyok érte, hogy foglalkozott velem és 

tanított.  

Korán férjhez mentem, és táncolni már csak bálokba jártunk a férjemmel. Nekem fontos 

volt, hogy ı is szeressen és tudjon táncolni. Amikor anyósomékhoz kerültem, a mama ruhái 

nagyon megtetszettek és azonnal felvettem ıket. İ viseletben járt haláláig. A világosabb 

színő szoknyákat, amit még az édesanyjától kapott, nekem adta, mert már sötétebb színeket 

viselt. Van száz virágú kendım, csipkebimbós szoknyám, parasztingem, pruszlikom, és 

nyakra kendım. Ezek több mint százévesek. Beleszerettem ebbe a viseletbe.  

A viselet sok mindent elárult, mást viseltek a lányok, mást a fiatal asszonyok és az 

idısebbek. Az idı elıre haladtával a szoknyák rövidültek. Anyósom édesanyja szoknyáját 

már az unokám veszi fel a szüreti bálon. A Mama fiatal lány korában cselédként szolgált a 

szomszéd faluban Csomádon. A viselete hasonló a miénkhez, szlovák nyelvő kis falu. A 70-

es években láttam hogyan táncolja a bukóst, a lassú csárdást, és a csalogatót a 

lakodalmakban, mulatságok alkalmával, amit ık rendeztek a saját kocsmájukban. 

Veresegyházon a 70-es 80-as években nem volt falusi, vagy néptánc együttes, így maradtak 

a bálok, ahol kedvünkre táncolhattunk estétıl hajnalig. Mi voltunk az utolsók, akik 

elmentek a bálból, velünk söpörték a termet. Farsang idején tartottuk: móka-bál, 

kéményseprő-bál, Tsz-bál, Kiosz-bál, álarcos-bál, menyecske-bál. İsszel pedig a szüreti-

bált, búcsú-bált.    

1989-ben Hajdiné Margit Néni megalakította a Nıi kört. Tea délutánokat tartottunk, és 

énekeltünk. Késıbb a férjek is csatlakoztak hozzánk és megalakult a népi együttes. 1990 óta 

mőködik a Veresegyházi Hagyományırzı Népi Együttes. Elıször a fentebb említett Ibolya 

Néni tanított táncot, majd Iglói Éva vette át a vezetést. Két év múlva fia Széphalmi Zoltán 

lett a koreográfusunk. Házaspárok, nagymamák, unokák táncoltak együtt. 3-évestıl a 70-

évesig. Kezdetben csak a magunk örömére, majd a falunk és környéke (Szada, Gödöllı, 

Mogyoród, Galgamácsa, Püspökhatvan, Vác stb.) késıbb már Gyula, Kalocsa, Tard, 

Mezıkövesd, Sárospatak, Komárom, és még sok helyen az országban. Azután már külföldre 

is hívták a csoportot, Szlovákia, Erdély, Ausztria, Németország, Észtország, Spanyolország, 

Szlovénia.  
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A régi mulatságokat, népszokásokat dolgozza fel és tanítja nekünk Széphalmi Zoltán az 

együttes vezetıje. Bármennyire is fáj a lábam, derekam, ha a zene megszólal, mindent 

elfelejtek, csak táncolhassak és olyan zenére, amit a kiváló Fixstim zenekar szolgáltat.  

Próbáinkon Pál Lajos harmonikál, és örömmel táncolunk, énekelünk. Van, hogy csak 

asszonyok táncolnak karikázót, de én a párommal Molnár Erikkel szeretek igazán táncolni. 

Kalocsán 2003-ban Fülöp Ferenc díjat nyertünk a szólótánc versenyen.  

Sajnos Veresegyházon kevés az utánpótlás, pedig jó lenne minél több fiatalt látni, akik a 

szép régi viseleteket megıriznék, a táncokat, énekeket tovább vinnék, hogy minél több 

megmaradjon az utókornak. Van négy unokám, és remélem, hogy ık is táncolni fognak, 

mert a zenét nagyon szeretik, és a kislány már táncol a csoportunkban.   

2008. augusztus 


