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Holecz Istvánné vagyok, 1945. május 4.-én születtem Rimócon katolikus, földmőves 

családban. Jelenleg is Rimócon élek.  

A tánc a zene a dalolás az életem. Dalolok munka közben, dalolok fızés közben. 

Gondolataimban éjjel, ha felébredek, nappal, ha egyedül vagyok a tánc jár az eszembe, 

akaratom ellenére táncolok és énekelek. Tudja a családom, hogy ez az életem, ık is 

segítenek mindenben. Ha ezt valaki megtiltaná tılem, belehalnék. Nekem ez a véremben 

van, ez vagyok én. 

Édesanyámtól és szüleitıl örököltem ezt a jó kedélyő tulajdonságot. Édesapámot nem 

ismertem, mert mire megszülettem meghalt, vízbe fulladt. 

Így édesanyám szüleinél nevelkedtem és ık tanítottak. Nagyapám feltett kicsi koromba a 

lócára és ott táncoltatott, az édesanyám szoknyájába. Fésővel zenélt és a tornyos nyoszolya 

oldalát az ujjaival dörzsölte, az adta az ütemet. 

Emlékszek rá, hogy nagyapám és az ı anyja, öreganyám minı szépen táncoltak. Jobbra-

balra csúsztattak vagy ide-oda tálalták a lyányt. İrizzük is azt a táncfigurát, amit 

édesanyámtól és nagyapámtól tanótam. Az olyan, hogy a frissbe lép, lép haladva és fordít 

jobbra de nem dobva, csak emelve, leteszi kukorogva, vissza balra utána megint jobbra, de 

simán szépen beültetve. Ez nekem nagyon szép és az unokám is szépen táncolja. Most hogy 

készül az unokám a Fülöp Ferenc szólótáncversenyre a 80 éves édesanyám nézte meg az 

utolsó próbájukat és azt mondta neki, hogy fiam, csak simán csúsztasd, fordítsd kukorogva 

mer én is így táncoltam. Méltóságval fordítod, mint mikor a szél fújja a főzfát.  

Nagyapámtól azt a dalt tanultam, hogy: 

1.)  Ha bemegyek a rimóci kocsmába 

Ragyújtok a fehér tajték pipoámra 

Öt literes üveg van a kezembe 

A bánatnak nincs helye a szívembe.  

 

2.) Azt hallottam nem kellek katonának 

Gondját viselem az édesanyámnak 
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De már látom ne viselem szegénynek 

Oltalmára hagyom a jó Istennek. 

 

Nagyapám mindig azt mondta, hogy a lyányt tálalnyi kell mind a vacsorát, meg mulatnyi 

kell. 

Gyermek koromban a libát ıriztem, két sereg libát hajtottam a tallóra amiér egy szoknyát 

vettek. Többen ıriztük, ott torkunk szakadtábó énekötünk, a csomó tetején meg táncoltunk, 

nem a libát legeltettük. Nekem testvérem nem vót, így az unokatestvéreim lagzijaiban 

táncoltunk sokat. Csak az a baj, hogy sokan nem úgy táncoltattak engem, mint ahogy én 

szerettem vóna. Minket iskolába nem tanítottak táncolni. Azt tanultuk meg, amit a 

nagyoktól is ellestünk vasárnap délután a kocsmaudvarba rendezett táncon. Tetszett, mikor 

feldobták a lyányokat a legények és a szoknyájukval betakart minket kicsiket. Arra 

figyelmeztettek a szüleim, hogy lyányom a leginnek csak a szeme közé nézzé mikor 

táncolsz, vagy ha szégyenlıs vagy az ing gombját nézzed, húzd ki magad ne görbı meg. 

Néha gyerekkoromba a szomszéd 

emberrel táncolgattam. İneki is az 

élete a tánc vót, ez miatt a 

feleségével sokszor haragudtak, 

mer az egyik a fıd végin, a másik 

meg a másik végin kapát. İ Jusztin 

Balázs bacsi vót. Akitıl a leginyek 

a sarkantyus táncot tanóták a 

fonóba meg a tollfosztóba gyüttek 

hozzánk a lyányokho. İ napközbe 

is táncolt az istálóba a söprıvel. 

Nem vót dolgos ember, táncolt meg énekeket tanított a faluba, ha elment valahova 

beszélgetnyi. Mindenki szerette ıt a faluba, sokan híták ıt sarkantyúst tanitanyi.  

Én a nagylyány, koromat a napszámról emlegetem. Hajnal 5 órakor mentünk biciglivel 

Szécsénybe a kápolnához, hogy megfogadjon minket valaki kapányi. Szeginyek vótunk 
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édesanyámval, amit kerestünk nagyon szép szoknyát vett nekem. İ szépen készitetett 

engem a templomba is meg a táncra is. Nem vótam alábvaló a gazdag lyányokná. 

Elsı táncos vótam Rimócon. Minden leginy engem akart táncoltatni. Elsıre kértek fel 

táncolnyi ha megfújta a zenekar. Engem nagyon hortak tancónyi, nem átam soha gödröt, 

mint a gazdag lyányok. Nem vótam útyi cifra házi lusta. Szerettem kapányi is meg tancónyi 

is. A falu asszonyai, akik a kulturházát körü ültek, mind azt beszéték egy hétyig, hogy “még 

ilyen kapós lyányt mind ez a Margit” öröhet neki Böske az anyja. Iskolába a tanítók 

dicsértek meg, mer szépen énekeltem, meg minden szerepbe én vótam a fıszereplı. 

Nagylyány koromba a templomi énekkarba is énekeltem.  

Én tudtam a faluba a legjobban tancónyi, csak ehhez jó táncos pár is kell. Tutyu mutyuval 

nem lehet szépen táncónyi, csak avval aki vezet. Lagziba szoktunk versenyezni ki tud 

jobban táncolnyi, ehhez a leginynek is tunyi kell. Mulatósabb, jobb kedélyő vótam jobb 

észbeli tehetség, jobb felfogás, tudtam a zenére figyelni. A Rimócit szeretem táncolni azzal 

aki tudja. A férjem fiatal korában táncolt, késıbb már nem, de engem elengedett. İ otthon 

maradt az állatokkal. Avval szeretek táncolni, mindegy, hogy öreg vagy fiatal, aki mulat, 

nem totyog, “jobja kettı meg baja kettı”. Rimócon sokan elismernek jó táncosnak, csak 

azok nem akik irigykednek, mert ık vagy elhíztak vagy a férjük nem engedi. Én meg 

szálltam mind a mádar eddigi életembe, reggeltıl estelyig táncolnék, imádok táncolnyi.  

Egy jó táncosnak testi adottság kell, jó kedélny, jó észbeli képesség, tehát mulatnyi kell 

szivbıl. Ha nem tud valaki mulatnyi, nincs élet benne, az nem jó táncos. 

1969 óta az egykori termelıszövetkezet asszony brigádja határozott a csoport 

megalakulásáról. Én alakítottam és 1970. május 1-én léptünk fel elıször Rimócon. Azóta 

töretlen lelkesedéssel mai napig mőködik. A 40 év alatt sokan megszótak, mit járkálok miért 

nem kapálok, vagy itthon dolgozok. Mikor megkaptam a Népmővészet Mestere Kitüntetést, 

azóta irigykednek rám. Jövıre szeretném megünnepelni a 40 éves megalakulásunk 

évfordulóját, ha a jó Isten segít.  

Elsı táncos mősorunk Rimóci táncok játékok voltak 1982-ben. Azóta sok-sok szokást 

feldolgoztam. Tavaszi szokást, bıgı temetés, Aratás, kendılakás, Lakodalom, 

Hurkaköszöntı, Tollfosztó. 
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A Nógrád Táncegyüttesnek is én állítottam össze a „Hurkaköszöntıt”, amit ık is 

zsőriztetnek. İk is segítenek nekünk, ha hiányosan vagyunk. Az én csoportomba nagyon 

szeretnek és tudnak is az idısebb asszonyok táncolni. Eddig kétszer kaptuk meg az 

„Országosan Kiválóan Minısült” kitüntetést Ráckevén és Kapuváron.  

Kedvenc zenekarunk a Düvı, nagyon szeretjük ıket és ık is minket. Bárki muzsikájára 

szívesen táncolunk, de olyan nincs mint a Düvı. İk nagyon szépen húzzák a rimócit. 

Nagyon szép a rimóci tánc, ha azt szépen táncolják. A gyönyörő viselet hozzá a jó zenekar.  

A friss csárdásba csujogatást kiabáltunk a táncon.  

Azé piros Berci szája, 

Rajta van a Mari csókja. 

Piros rózsa gyöngyvirág, 

Csókolom a pici szád. 

 

A kispapot ne szeress 

Mer az téged el nem vesz, 

Inkább szeress katonát, 

Mer az édes csókot ád. 

 

Piros rózsa tulipánt, 

Szeress engem igazán, 

Téged én is szeretlek, 

Soha el nem feledlek. 

 

Piros rózsa kék nefelejcs, 

Engem babám el ne felejcs, 

Mer ha engem elfelejtesz, 

Elhervad a kék nefelejcs. 

 

Kicsi madár mond meg neki, 

hogy a szívem még a régi, 
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Hogy még mindig ıt imádom, 

ı is az én boldogságom. 

 

Barna legény arra kérlek, 

Szeress engem mint én téged, 

Te vagy az én boldogságom,  

Legyél az én kedves párom. 

 

Még ma is nagyon szeretek táncolni, csak az a baj, hogy a végére már egy kicsit elfulunk. 

Nem változott a tánchoz való kedvem. Régebben Vincze Feri bácsival csendesen 

táncoltunk, csak ı nem ismerte az egész figurát, amit régen rimócon táncoltak. Szerettem 

vele is táncolnyi. Minden télen győjtenyi jártam a faluba az idısekhez, dalokat tanultam 

tılük. 1982-ben összehívtam az idıs táncosokat, akik 1930–1935-ben táncoltak a 

Gyöngyösbokrétában és tılük sokat tanultam.  

A lányom nem táncol. De az unokámra nagyon büszke vagyok. Bocsó Péter olyan mint én, 

a vérem folyik benne. Nagyon szeret énekelni, mikor táncol mosolyog, fütyül. Kicsi korától 

tanítgattam ıt. De megérte, mer értéket látok benne. Nem büszke ı, mert akit úgy kell 

tanitgatni lábró lábra erıltetve, abból soha nem lesz jó táncos. Egy jó táncosnak adottsággal 

kell születnyi.  

A fellépések az alakulás mintha ma történt volna. Szeretném, hogy amit én győjtöttem, 

tanultam 40 éven keresztül, átadhassam az unokámnak az utókornak. Igaz nagyon sokat 

dogoztam vele, sok idegeskedéssel is járt, a rimóci hivataltól soha még tiszteletdíjat sem 

kaptam.  

Ha dicséretet kaptam, azt a szakemberektıl kaptam, Borbély Joli néni, Héra Éva, Felföldi 

László, Németh Ildikó, Szabó Szilárd, Német István, Olsvai Imre, Pesovár Ernı, Vásárhelyi 

Laci bácsi, Kóka Rozália stb. A jó Isten áldja meg ıket, adjon nekik jó egészséget.  

Ha elfáradtam akkor is csináltam, megpihentem. Fontos vót az életemben a tánc, az énekek, 

mert ez az életem. Köszönöm a jó Istennek ezt az adottságot. 

Rimóc, 2008. június 


