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Két községről közösen 

Magyarbőd és Mándok tánchagyományának 

összehasonlítása 

 
1 Prológus 

 
Manapság egyre több olyan szervezet jön létre, melynek fő célja 

a határon átnyúló kapcsolatok kiépítése és annak ápolása. Ezek által a 

programok által a két országban élő emberek könnyen meg tudják 

ismerni egymás kultúráját, szokásait, életvitelét. Nem elegendő, hogy 

egy nyelvet beszélünk, más körülmények között élünk, eltérőek a 

mindennapi bánatos illetve boldog pillanataink. Ez azonban nem 

akadály, hogy meg tudjuk érteni egymást és tudjunk egymásnak segítő 

kezet nyújtani, ha éppen arra van szükség. A határ menti 

együttműködések fő szereplői nem az államok, hanem a helyi, illetve a 

regionális önkormányzatok, valamint a gazdasági szféra és civil 

társadalom képviselői. 

 
Az Interreg V – A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 

Programnak is az a célja, hogy az Európai Unió támogatásával segítse a 

két szomszédos ország határ menti területeinek szervezeteit. „A cél a 

közös kihívások közösen történő kezelése és közös megoldások találása 

akár az egészségügy, a kutatás és oktatás, a közlekedés vagy a 

fenntartható energia területén.“ Ez a program a legvalósabb és 
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legkézzelfoghatóbb bizonyíték arra, hogy határon átnyúló 

kapcsolatokat építve, közösen egy sikeres és biztos jövőt tudunk 

teremteni. 

 
Az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes Nagyidáról és az Igrice 

Néptáncegyüttes Nyíregyházáról is részt vesznek az Interreg V-A 

Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban. A két együttes 

készített egy közös előadást, melynek előzményeként több hétvégén 

keresztül gyakoroltak és megtanították egymásnak saját táncaikat. Ez is 

hozzásegített ahhoz, hogy jobban megismerhessék egymás kultúráját és 

szokásait. Mostanra már többször is bemutatták közös produkciójukat a 

nagyközönség előtt, és mindig nagy sikert arattak. 

 
Ezen tanulmány az említett két néptáncegyüttes hatáskörébe 

tartozó két falut – Magyarbődöt és Mándokot –, valamint azok 

táncanyagát hivatott bemutatni, ill. összehasonlítani. A két község 

mintegy 100 kilométerre terül el egymástól, mégis meglepően sok 

hasonlóság figyelhető meg kultúrájukat tekintve. Földrajzi 

elhelyezkedését tekintve Mándok Magyarországon, a Nyírség északi 

részén található. Néprajzilag a Tiszakönyök tájegységbe sorolható. 

Magyarbőd a magyar nyelvterület északi határán található, Kassától 14 

km-re az Ósva patak partján. 

 
Történelmileg a két falu hasonló korú. Mándok és Magyarbőd 

 
„létrejötte” szintén a 11. század körüli időszakra tehető. A változó 
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kimenetelű történelmi eseményeknek köszönhetően mindkét község 

sorsa máshogy alakult. 

 
Magyarbőd viseletét mindenképpen befolyásolta a vegyes 

nyelvterület és a nagyváros közelsége. A női ruházatra a lejellemzőbb, 

hogy sok alsószoknyás viseletről van szó, ünnepekkor színes 

felsőruhával. Közös a mándoki viselettel a női kötény lekerekített 

formája is. A mándoki viszont nem sokszoknyás viselet, részben ezzel 

függenek össze a táncban megjelenő különbségek is. A zenében szintén 

fellelhetőek közös jegyek. 

 
Jelen tanulmány értelemszerűen a két falu táncainak stílus- és 

motívumvilágát vizsgálja a legtüzetesebben. Mindkét falu táncait 

táncjelírással támasztjuk alá. Nem kerüli el figyelmünket a táncra 

megfelelő alkalmak vizsgálása sem. Nagy segítség ebben a még ma is 

élő adatközlők emlékei, a velük való találkozások, beszélgetések. 

Ceranko Margit és Kocák Jolán adatközlők több táncának részletes 

tudományos elemzésére is sor került. 

 
A tanulmány fő célja az Interreg V – A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Programban résztvevő két együttes közös munkájának 

ismertetése, dokumentálása. Valamint nem titkolt cél egy olyan 

tudományos munka létrehozása, mely a jövőben inspirációként 

szolgálhat más együttesek munkájában, amelyek az említett területek 

táncaival,  hagyományaival szeretnének foglalkozni. A tanulmány 
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tartalmát tekintve diszponál minden olyan információval, mely 

elegendő segítséget nyújt ehhez a munkához. 

 
Bízunk benne, hogy minél több néptánc iránt érdeklődőhöz 

megtalálja az utat… 

 
A néptánc mozgalomban általában úgy működnek a 

néptáncegyüttesek és a néptánccal mélyebben foglalkozó 

szakemberek, hogy van egy-két tájegység vagy falu, amelyet 

gyakrabban és mélyebbre ásva kutattak. Ez által ezeket az anyagokat 

még inkább magukénak tekintik. 

 
Az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttesnél (továbbá: Ilosvai) és 

az Igrice Néptáncegyüttesnél (továbbá: Igrice) sincs ezzel másképp. 

Maga az együttes és annak vezetői is nagyobb tudást birtokolnak egy- 

egy táncanyagból. Az Ilosvainak egyik ilyen táncanyaga a felvidéki 

Magyarbőd tánca, az Igrice táncanyaga pedig a magyarországi Mándok 

falujából való. 

 
Ez a két falu mintegy 100 kilométerre terül el egymástól, ami 

manapság már nem nagy távolság, azonban régen még annak számított. 

Mégis rendkívül sok hasonlóság található Magyarbőd és Mándok között, 

ha jobban megvizsgáljuk őket. 
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Dve dediny - dva folklórne súbory 

 
Porovnanie tanečnej kultúry obcí Bidovce a Mándok 

 

2 Prológ 
 

V dnešnej dobe vzniká čoraz viac takých organizácií, ktorých 

hlavným cieľom je vybudovanie a uchovávanie cezhraničných vzťahov. 

Vďaka týmto programom ľudia žijúci na obidvoch stranách hraníc majú 

možnosť spoznať kultúru, zvyky, životosprávu toho druhého. Napriek 

tomu, že rozprávame spoločným jazykom, žijeme v iných okolnostiach, 

radostné a smutné chvíľky našich bežných dní sú rozdielne. To ale 

neprekáža v tom, aby sme sa navzájom chápali, a poskytli pomoc, ak 

je práve potrebná. Hlavnými aktérmi cezhraničnej spolupráce nie sú 

štáty, ale miestne, resp. regionálne samosprávy alebo predstavitelia 

hospodárskej sféry a civilnej spoločnosti. 

 
Cieľom Kooperačného programu Interreg V - A Slovenská republika 

- Maďarsko je tiež poskytnúť  pomoc  pohraničným organizáciám s 

podporou EÚ. "Účelom je nájsť spoločné postupy pri spoločných výzvach 

a nájsť spoločné riešenia v oblasti zdravotníctva, vedy a výskumu, 

dopravy a udržateľnosti." Tento program je najlepším dôkazom toho, že 

vytvoriť lepšiu a istejšiu budúcnosť dokážeme len vybudovaním 

cezhraničných vzťahov, spoločnými silami. 
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Folkórny súbor Ilosvai z Veľkej Idy a Folklórny súbor Igrice z 

Nyíregyházy sa tiež zúčastnia kooperačného programu Interreg V - A 

Slovenská republika - Maďarsko. Tieto dva súbory vytvorili spoločný 

program, čomu predchádzali intenzívne nácviky, niekoľko víkendových 

stretnutí, keď sa navzájom učili svoje tance. Aj tieto stretnutia napomohli 

k vzájomnému spoznávaniu, spoznávaniu kultúry  a zvykov. Svoj 

spoločný program už viackrát mali možnosť predviesť, vždy s veľkým 

úspechom. 

 
Táto štúdia má za poslanie prezentovať a porovnať dve dediny z 

regiónu spomenutých súborov – Bidovce a Mándok –, ďalej ich 

tanečný materiál. Dve obce ležia asi 100 km od seba, napriek tomu je 

badateľných niekoľko spoločných prvkov kultúry. Z geografického 

hľadiska  Mándok  je  v  Maďarsku,  na  severe  oblasti  Nyírség.      Z 

etnografického hľadiska patrí do oblasti Tiszakönyök. Bidovce je vo 

vzdialenosti 15 km od Košíc, na brehu potoka Oľšava, na severnej 

hranici územia s maďarsky hovoriacim obyvateľstvom. 

 
Historický vek obcí je približne rovnaký, vznikli už niekedy v 11. 

storočí. Vďaka rozličnej histórii sa osud obcí vyvíjal rôznorodo. 

 
Bidovský kroj je ovplyvnený hlavne zmiešanou jazykovou oblasťou 

a blízkosťou veľkomesta. Pre ženský kroj je najtypickejšie, že sa nosilo  

veľa spodníc a  na sviatky  sa  nosilo  farebné vrchné oblečenie. 

Spoločným prvkom s krojom z Mándoku je zástera so zaokrúhlenou 
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spodnou časťou. V Mándoku sa ale nenosilo veľa spodníc, aj vďaka tomu 

sú niektoré odlišnosti aj v tanci. V hudbe je tiež niekoľko spoločných čŕt. 

 
Samozrejme  táto  štúdia  skúma   hlavne  tanečnú   motiviku a 

štýlotvorné prvky tancov dvoch dedín. Tance sú popísané aj pomocou 

tzv. Labanovej kinetografie. Zaoberáme sa aj tanečnými 

príležitosťami, kedy sa v dedine tancovalo. Veľkou pomocou nám boli 

v bádaní ešte žijúci informátori, tzv. zachovávatelia  tradícií, stretnutie 

a rozhovory s nimi. Došlo aj k skúmaniu a popisu niekoľkých tancov 

tanečníc Margity Cerankovej a Jolany Kocákovej. 

 
Hlavným cieľom štúdie je práve dokumentácia a charakteristika 

dvoch súborov zúčastnených v Kooperačnom programe Interreg V - A 

Slovenská republika - Maďarsko. Okrem toho je ďalším cieľom vytvoriť 

taký odborný materiál, ktorý v budúcnosti môže inšpirovať prácu iných 

folklórnych súborov, ktoré sa rozhodnú čerpať z tancov, zvykov a tradícií 

zo skúmaných oblastí. Z obsahového hľadiska štúdia disponuje všetkými 

potrebnými prvkami, ktoré by napomáhali v tejto činnosti. Pevne veríme, 

že nájde svoju cestu ku každému, kto sa zaujíma hlavne 

o tanečný folklór... 
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3 Geografické začlenenie 
 
 

3.1 MÁNDOK 
 

Obec Mándok sa nachádza na území dnešného Maďarska, v Sabolčsko-

satmársko-berežskej župe, v severnej časti oblasti Nyírség, v regióne 

Tiszahát, v časti Tiszakönyök (iným menom Tiszazug), teda na severe 

Sabolčskej oblasti. Je jedným z centrálnych obcí regiónu. Časť 

Tiszakönyök leží nad obcou Kisvárda, v trojuholníku ohraničenom riekou 

Tisa. 
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Červenou kružnicou som vyznačila na mape časť Tiszakönyök, v 

rámci nej menší bod znamená obec Mándok. 

Geograficky sa vytvorila spolu s oblasťou Nyírség, ale jej povrch nie 

je plochý, rovný ako  ostatné časti oblasti Nyírség. Menšie riečne údolia 

boli úplne naplnené pieskom, dokonca aj dodnes tu vidno pieskové kopce 

aj s výškou 130-140 m, ktoré sa vytvorili vplyvom severného a 

severozápadného vetra. Najvyšší kopec sa nachádza na území obce 

Mándok, nazýva sa Tetenke. 

S časťou Tiszakönyök hraničia regióny: Medzibodrožie na 

severozápade, Rétköz na juhozápade, Satmársko-berežská planina na 

východe. Vďaka geografickým danostiam sa aj tu zaoberali ľudia 

rybárstvom, poľovníctvom, zbieraním plodov, obrábaním pôdy a chovom 

zvierat.  

3.2 BIDOVCE 
 

 
Bidovce sa nachádzajú v okrese Košice-vidiek, na južnom okraji Košickej 

kotliny, na ľavom brehu potoka Oľšava, vo vzdialenosti 14 km od Košíc. 

Obec je jednou z maďarských diaspór v okolí Košíc. Je to najsevernejšia 

obec maďarského jazykového územia.  
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4 História 
 MÁNDOK 
Dejiny Mándoku siahajú až do 11-13. storočia. Podľa odborníkov sa vtedy konalo 

prvé osídlenie. Dokazujú to archeologické nálezy, ktoré sa na území obce našli v druhej 

polovici 19. storočia: jednoduchá ozdoba konského postroja s rozetou, ktorá 

„je významná, pretože sa našla v jedinom (dámskom) jazdeckom hrobe 

pospolitého charakteru v okolí.” Nález daroval mándocký gróf László 

Forgách v roku 1897 múzeu v Nyíregyháze. 

Neexistuje jednotné vedecké stanovisko ohľadom vytvorenia 

pomenovania obce Mándok. Podľa jedného názoru je pomenovanie v 

spojitosti s názvami obcí slovanského pôvodu: české obce Monda, Mandik 

a srbská obec Mandici. Iní bádatelia považujú pôvod obce za ugrofínsky. 

Podľa Dr. Andrása Mező – lingvistického odborníka tejto otázky – sa názov 

obce spomína neskoro, v roku 1382, ako statok rodiny Losonczy z rodu 

Tomaj. To, že pomenovanie obce má formu vlastného mena osoby, 

znamená skoré osídlenie. Vlastné meno je Mánd, k čomu bola pripojená 

slovotvorná prípona pre zdrobneniny. Tento názor môžeme považovať za 

ustálené stanovisko.  

Po horeuvedenej prvej písomnej zmienke obce v roku 1393 je už 

obec v listinách označovaná ako Mandick. Mándok a jeho okolie stojí 

väčšinou na strane Habsburgovcov po roku 1526, takže zväčša patril ku 

kráľovskému Uhorsku.  

Šírenie reformácie malo pre Mándok svoj význam v rokoch 1544 až 

1550. V kultúrnej hodnote to znamená, že obec dočasne už v 16. storočí 

a s trvalým charakterom od druhej polovice 17. storočia mala zriadenú 

svoju školu aj s učiteľom.  

Po roku 1560 dostáva obec nových vlastníkov v osobe rodiny 

Forgách z Haliča, ktorých činnosť a pôsobenie trvá až do prvej polovice 

20. storočia. Počas tureckej nadvlády sa ľudia zaoberali najmä 

poľnohospodárstvom, ale už aj v tejto dobe sa objavuje remeselníctvo. 

Svedčí o tom aj skutočnosť, že Rudolf I. udelil obci v roku 1595 
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jarmočné právo. Podľa zoznamu dežmy z roku 1556 mala obec 330 

obyvateľov, čo je v súdobých pomeroch úctyhodný počet. Napriek tomu 

v 17. storočí richtár Péter Bodnár, vtedajší bojar usídli v obci Ukrajincov, 

dôsledkom čoho sa v roku 1646 postaví gréckokatolícky drevený kostol, 

iným názvom cerkov. Dnes je to kultúrna pamiatka, ktorú obec odovzdala 

Etnografickému múzeu v Szentendre. Táto jedinečná rarita ľudovej 

architektúry je charakteristickým dielom tohto regiónu. 

V histórii Mándoku bolo dôležitým medzníkom, keď v roku 1720 

dostal titul oppidum a obyvatelia získali meštiacke práva. Viedlo to k 

rozmachu remesla a obchodu a bolo to takpovediac pokračovaním 

vývojových tendencií nastavených jarmočným právom. Tento vývoj bol 

posilnený aj tým, že Forgáchovci zriadili centrum svojich statkov práve v 

Mándoku, znakom čoho je aj dodnes existujúci kaštieľ, postavený v roku 

1750. 

Hospodárenie v majeroch podporovala aj v Mándoku 

diferencovanosť sedliactva a ich priebežný pokles do radu želiarov. Tento 

proces pokračuje aj po zvrhnutí revolúcie z roku 1848/49. 

V roku 1876 sa stane centrom verejnej správy župy mesto 

Nyíregyháza a v Mándoku sa začne organizovanie okresného mesta 

Tisovského okresu. V tomto období má obec asi 2500 obyvateľov. Z údajov 

sčítania ľudu v roku 1941 vieme, že v Mándoku žije 5188 osôb. Z toho je 

2996 osôb reformovaného a 1337 osôb katolíckeho vierovyznania. 

Gréckokatolícka a izraelitská cirkev je tiež pomerne početná, ale je 

prítomné aj ortodoxné a evanjelické vierovyznanie. 60,2 % obyvateľstva 

pracuje v poľnohospodárstve, v priemysle 1157 osôb, v oblasti dopravy, 

obchodu a služieb 501 osôb, vo verejnej správe 249 osôb. Ako z údajov 

vyplýva, väčšina ľudí nachádza zdroj živobytia v poľnohospodárstve, aj 

napriek veľkej industrializácii medzi dvoma svetovými vojnami.  

30. októbra 1944 divízia Červenej armády obsadila obec. Po druhej 

svetovej vojne sa z Forgáchovských statkov rozdelilo územie    
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s rozlohou 1200 jutár vo forme ornice a bolo vytvorených 375 

stavebných pozemkov.  

V 1960-tych rokoch sa zriadilo gymnázium a bola sprevádzkovaná 

nemocnica TBC. 

V roku 1971 Mándok spätne získal titul veľká obec. V hospodárstve 

je poľnohospodárska výroba prioritná. Obyvateľstvo je zamestnané 

prevažne v priemyselných podnikoch obce a okolia a v prekládkovom 

obvode Záhony. 

 BIDOVCE 
Bidovce mohli byť v období po usadení Maďarov v strednej Európe 

obytným miestom pre vodcov kmeňov. Dokazuje to aj maďarské 

pomenovanie obce (Magyarbőd), keďže sa vytvorilo zo staromaďarského 

slova „bő“, ktoré znamená náčelníka kmeňa. 

 
Rok  Vlastník  Statok 

1273 Etre pochádzajúci 
z rodu Aba  

 

1293 rodina Szinyei Pető   

1397 János a Miklós Perényi  

1427  30 dvorov = 150 osôb 

1553 Mihály Bői  7 dvorov, 24 poddanských 
dvorov,  

6 želiarskych dvorov 
1598 György Homonna  22 domov 

1715  8 gazdovských domov,  
6 želiarskych domov 

1746  150 osôb 

1828  78 domov = 560 osôb 

1851  501 osôb 
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Prvá písomná zmienka o Bidovciach pochádza z roku 1276. Vtedy 

bola obec známa pod menom „Beud”. Od konca 19. storočia sa obec, 

ktorá bola kedysi iba maďarská, oficiálne nazýva Bidovce.    

Erb ako heraldický symbol mohli v minulých storočiach používať iba 

šľachtici, kráľovské mestá a cirkevní hodnostári. Pôvodne sa používali v 

záujme rozlíšenia rytierov (na štítoch používaných v boji).  Neskôr sa 

objavili v prvom rade na pečatiach, ktorými sa potvrdzovala originalita 

jednotlivých úradných listín. Dnes môžu obce vytvárať vlastné erby na 

základe legislatívy.  

Najstaršia pečať nájdená v Bidovciach pochádza pravdepodobne z 

roku 1775. Jozef Novák však podľa textu pečate ju považuje za staršiu o 

sto rokov. Text je nasledovný: BÖDIFALV PETSETYE (pečať dediny Bödi). 

Symboly na pečiatke potvrdzujú, že obec mala vždy poľnohospodársky 

charakter: nad dvoma palmovými ratolesťami oválny štít so šikmo 

postavenou kosou, čepeľou dole. 

Dnešný erb obce sa zachoval na pečati z roku 1840. Je na nej 

text BÖÖD HELYSÉGE PETSÉTTYE (pečať obce Bööd) a je uložená v 

štátnom archíve v Budapešti. 

 Život v Bidovciach 

Miestny hospodársky život sa nemenil stáročia. Významnejšie zmeny sa 

udiali iba v 20. storočí. Najväčší obrat nastal v nedávnej minulosti. 

Rozšírila sa vedecká technika, multikulturalizmus, globalizácia a aj 

hospodárska kríza. Vo vidieckom živote nastal 180-stupňový obrat. Dnes 

možno oživiť dávnu minulosť iba z pamäte staršej generácie. 
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Rodina ako mozaika dedinskej komunity bola schopná zabezpečiť 

pre seba všetko, čo k životu potrebovala. O všetkom, čo sa v rodine 

udialo, sa porozprávalo v kuchyni pri stole. Môžeme ju považovať aj za 

sakrálne miesto. Kuchyňa a stôl bolo miestom, kam pozývali susedov a 

príbuzných a ponúkali ich kúskami chleba.  

Pre poľnohospodára sa rok začal vtedy, keď sa sneh roztopil a 

zem uschla a končil sa prvými mrazmi. So svojimi poliami nakladal 

úctivo, lebo vedel, že žije z ich veľkodušnosti. Tento vzťah so zemou 

sa premietol aj do každodenného chleba, pečenie ktorého patrilo 

medzi základné prvky dedinského života.  

Na jar, po obrábaní pôdy sa začala výsadba obilnín, maku, konopí, ľanu, 

zeleniny, zemiakov, repy, fazule, kukurice, kapusty a strukovín. Do 20. 

storočia sa sadilo ručne. Rastliny chránili od buriny okopávaním a 

vyťahávaním buriny a robili to od rána do večera. Kosenie, mlatbu, žatvu 

vykonávali dreveným a neskôr kovaným náradím, ktoré vytvárali 

remeselní majstri dediny.  

Kuchynské pomôcky vytvárali z dreva dedovia, sediac doma na šamlíku. 

Boli to lyžice, naberačky, valčeky na cesto a iné predmety.    

Ženy okrem kuchynských prác a vychovávaní detí pracovali aj v 

hospodárstve. Pomáhali najmä na poliach a v zime spracovávali konope, 

ktoré si v Bidovciach cenili viac ako ľan.  

Spracovanie konopí začalo vytrhnutím rastliny, potom sa namočila do 

namáčacej nádoby alebo do potoka. Vysušila sa, rozdrvila sa vláknina, 

prečesala sa a na praslici sa vytvorila priadza. Nakrútili ju na palicu a len 

potom mohli priasť na krosnách.  
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Muži pri prácach na poli a pri chove zvierat sa zaoberali aj údržbou 

náradia a zabezpečením paliva.  

Deti tiež pomáhali na poli a okrem toho pásli kravy a husi na lúkach. 

Tkaninu z konopí bielili pri potoku. Rozložili ju na zemi, poliali vodou 

potoka a nechali ju tak, kým ju slnko nevysušilo. Zopakovali to denne 

viackrát. Inokedy pomáhali rodičom tam, kde bolo treba.  

Gazda išiel na polia vozom iba vtedy, keď niesol pluh, brány alebo valec. 

K okopávaniu, žatve alebo obráteniu sena sa išlo pešo. Náradie niesli na 

pleci alebo v ruke, ženy niesli na chrbte batoh. 

Počas horúcich letných dní vyšli von už na svitaní, jedlo si niesli v 

košíku, vodu čerpali z blízkej studne. Keď celý deň pracovali, niektorá 

žena odišla domov navariť a obed odniesla na pole. Žatva bola ťažká 

a dlhotrvajúca práca, preto gazdovia väčšinou požiadali svojich 

príbuzných a priateľov, aby im pomohli.  

Slamu uskladňovali v stajni, používali ako podstielku pre zvieratá 

alebo na kŕmenie. Dvaja-traja chlapci mlátili obilie tak rýchlo a 

rytmicky, že to pripomínalo nejaký hudobný nástroj. Neskôr sa táto 

práca vykonávala mlátačkou. Keďže takýto stroj si mohlo dovoliť iba 

málo ľudí, ľudia si to požičiavali za nejaký poplatok.   

Zelenina sa uskladňovala v pivnici, obilie v komore, kukurica v ručne 

pletených košíkoch na povale. Večer po práci si všetko odložili na 

svoje miesto, ak sa niečo na náradí pokazilo, opravili to a odložili do 

komory. 
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 Asimilácia 

V Bidovciach žijú ľudia rôznych národností už od založenia 

dediny. Kronika obce uvádza viac vĺn osídlenia. Prvá takáto informácia 

pochádza z roku 1427, keď sa zaznamenalo 180 obyvateľov. 

Bidovce v 13. storočí, po vpáde Tatárov obývali Maďari, 

prichádzajúci z Kluža v Sedmohradsku. Možno to dokázať zo 

stredovekých listín, kde sa nachádzajú také isté priezviská ako v 

spisoch v Kluži. Staršia generácia si tým vysvetľuje, že dávno boli 

Bidovce maďarskou dedinou, kde sa rozprávalo po maďarsky. Tamojší 

obyvatelia sa považovali za Maďarov od 16. storočia a zmenu priniesol 

až vznik Československa.  

 
 

Rýchlosť asimilácie uvádzam v tabuľke: 
 
 Slováci Maďari Nemci Židia Česi Rusíni Róm. Celkom 

1930 489 239 2 7 - - - 737 

1991 1007 58 - - 5 2 - 1072 

2001 1088 43 - - 4 - 13 1148 

2011 984 25 - 2 4 2 299 1316 

 
Dedina je teda národnostne členená od stredoveku. Vtedy tam 

žili najmä Maďari. Vtedajší miestni obyvatelia boli hrdí na svoju 

identitu. Podľa kroniky sa bohatšie rodiny hlásili k maďarskej 

národnosti, chudobnejšie rodiny a Rómovia k slovenskej národnosti.  

Po II. svetovej vojne – ako to ukazujú aj čísla – väčšina obyvateľstva sa 

hlásila k slovenskej národnosti. Dvaja hlavní aktéri štúdie tiež rozprávali  
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o tom, že obec sa začala “poslovenčovať” v 1950-tych rokoch.  

Bidovce možno považovať aj za ostrovček, keďže boli obklopené 

slovenskými dedinami. Ľudia zo susedných obcí vedeli pekne spievať aj 

tancovať, preto sa často spolu zabávali. Boli nútení naučiť sa aj slovenské 

piesne a zabávať sa nimi. Muži prichádzajúci späť z vojenčiny šírili polku, 

ktorú tancovali tiež iba na slovenskú hudbu a piesne.  

Dve ženy sa mohli zúčastniť ďalšieho vzdelávania iba v 

slovenských školách. Teta Margita sa rok učila v poľnohospodárskej 

škole s vyučovacím jazykom slovenským, teta Jolana pokračovala v 

štúdiu na košickej vysokej škole obchodnej, taktiež v jazyku štátu.  

Prví dvaja synovia tety Margity chodili ešte do maďarskej školy, 

tretí už do slovenskej. Mladí muži sa oženili so Slovenkami, takže 

pomaly sa dostávali do väčšiny v niekdajšej maďarskej dedine. 

Margita Ceranková sa snažila naučiť svoje vnúčatá po maďarsky, ale 

jej nevesta to dlho nestrpela a zakázala jej to. Smutne mi 

porozprávala, že jej vnúčatá sa dnes často pýtajú, prečo ich nenaučila 

rozprávať po maďarsky.  

Ako píše Marta Čiderová, napriek mnohorakosti národností žilo 

miestne obyvateľstvo vždy v porozumení a vzájomnej tolerancii. 

Problémy v spolužití vznikli v prvej polovici 20. storočia po vzniku 

Československa v roku 1918, následne po vzniku Slovenska sa napätie 

trochu zvýšilo. Po II. svetovej vojne sa emócie utíšili, ľudia sa stali znova 

schopnými harmonického spolunažívania. Národnostné a náboženské 

rozpory neznamenajú problém ani pri sobášoch. Staršia generácia až 

doteraz je úzko spätá s maďarskou históriou a kultúrou. Dokazujú to aj 

bidovskí zachovávatelia tradícií, ktorí zachovávajú a odovzdávajú ďalej 

nielen tradície dediny, ale sú aj vynikajúcimi  
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reprezentantmi medzinárodných a cezhraničných kontaktov.  

5 Ľudový kroj 

 MÁNDOK 
 

Šatstvo, ktoré dnes nazývame ľudovým krojom, nazývali predtým 

obyvatelia Mándoku sedliackymi šatami. Takisto ako Bidovčania aj oni 

nosili tieto ozdobnejšie šaty pri výnimočných príležitostiach.    

 
Ženy nosili kvietkované, prúžkované alebo jednofarebné sukne, 

blúzky a zástery z kartónu. Aj tu nájdeme príklad na to, že sukňa a blúzka 

boli vyrobené z tej istej látky. Spoločným znakom ženského kroja v 

Bidovciach a Mándoku je aj to, že v oboch obciach sa nosili zástery so 

zaokrúhlenou spodnou časťou. Mándocké ženy a dievčatá však často ani 

nenosili zástery, napríklad na plesoch.  
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Plece mándockej blúzky bolo zdobené volánmi. Neskôr mándocké 

ženy rady nosili šaty z bodkovaných a kockovaných látok, najmä 

červených a modrých. Šili z nich sukne, ku ktorým robili aj oplecko.     

 
Muži nosili vo sviatočné dni klobúk, čižmy, široké nohavice, 

nohavice do čižiem a kabát ozdobený kovovými gombíkmi. Na ľavej 

strane nohavíc nosili vyšitú družbovskú šatku, ktorá sa robila z ručne 

tkaného plátna. 

 
 
 
 

 
 
 

Neskôr sa rozšírili takzvané „maďarské šaty”, ktoré sa Mándočanmi 

nosili pri pochodoch. Tieto „maďarské šaty”, pozostávajúce z červených, 

bielych a zelených farieb sú často pomýlené s pôvodným krojom.  
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 BIDOVCE 

 
Keďže Bidovce mali počas stáročí zmiešané obyvateľstvo, nemožno 

vedieť, čo je cudzím vplyvom v ich kroji. Dokonca Košice sú iba vo 

vzdialenosti 14 km od obce, takže tam vedeli bidovské ženy kúpiť mnohé 

látky importované zo západu. 

 
Vieme však naisto, že ich kroj sa nepodobá ani zemplínskym, ani 

abovským typickým šatám. V Bidovciach nosili ženy veľa spodníc, svoje 

sukne a blúzky šili z bohato zdobených látok.   
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Zástery boli tak bohato povyšívané, že sa už podobali na čipku. 

Do začiatku 20. storočia boli štvorcovité a hladké, v 30-tych rokoch 

sa zaokrúhlili. Vo všedné dni nosili dlhé úzke zástery, v týchto 

pracovali.  

 
 
 
 

 
 
 

Na spodnej časti sukne a spodničiek sa nachádza záhyb, čím sa 

zlepšil spád sukne. Pod to sa na sukňu šila drahá čipkovaná časť. Do 

začiatku 20. storočia sa nosili sukne s dĺžkou do polovice lýtka, potom sa 

počas rokov skrátili a zakrývali už iba kolená.    
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Na oplecku sa nosila úzka vesta, vo všedné dni mala totožnú 

farbu ako sukňa. Siahala až po krk a zapínala sa gombíkmi alebo 

háčikmi. Sviatočné vesty sa vytvárali z čierneho, modrého alebo 

bordového zamatu alebo hodvábu. Posledná verzia tejto vesty bola v 

móde v 20-tych rokoch. Od drieku dole bola zdobená bielym 

šnúrovaním, čo je pozostatkom po „umelom maďarskom” vplyve.  

 
Sukne sa šili z čínskeho hodvábu, brokátu, hodvábu, zamatu, 

delénu, kašmíru, kartónu a modrotlače. Vo všedné dni nosili sukne z 

lacných látok, do práce a v polosviatky už obnosené, ošúchané sukne. 

Mladšie ženy nosili svetlé sukne, ktoré boli práve v móde, staršie ženy 

nosili sukne tmavých farieb a čierne sukne. 



24  

 
 

Muži nosili na prelome 19. a 20. storočia ešte plátenné gate, v 30-

tych rokoch sa rozšírili bričesky. Nosili bielu košeľu a vestu, vo sviatky 

halenu respektíve kabát nazývaný rokk. V lete boli naboso alebo v 

bačkorách, v zime a vo sviatky v čiernych kožených čižmách.  
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 Vzťah kroja a tanca 
Kroj má vždy veľký vplyv na tanec samotný. Keďže mándocký kroj 

je ľahký – teda sa nenosí veľa spodníc, ani ťažké, vyšívané, perlami 

zdobené sukne – je ľahké krútiť sa v ňom a použiť gestá ramien.   

V Mándoku sa tancuje aj trojitý čardáš, teda muž tancuje naraz 

s dvoma ženami. Keďže na ženách je málo spodníc, muž si ich môže 

pritiahnuť bližšie k sebe. Je to v protiklade s bidovským tancom, ktorý 

je pomalší, pokojnejší a jeho krútenie aj iné motívy charakterizuje 

vlnenie.   

Muž kladie ženu z jednej strany na druhú pomaly. Trojitý čardáš 

nie je typický pre bidovský tanec, skôr páry tancovali spolu krátky čas 

v menších či väčších kruhoch a potom znova iba v pároch.  

6 Hudba 

 MÁNDOK 
 

Najviac údajov o mándockej hudbe obsahuje kniha autorky Nemes 

Tiborné Vonó Erika, s názvom „A tulipánfák Mándokon a legszebbek!” 

(Tulipánové stromy sú najkrajšie v Mándoku). Môžeme tu čítať najmä o 

hudbe tanca s palicami. 

V Mándoku žilo/žije veľa Cigánov v osobitnej ulici, ktorí boli všetci 

dobrí tanečníci, respektíve boli z nich dobrí hudobníci ako aj v 

Bidovciach. Mándocká cigánska kapela so slávnym primášom Nácim 

Baloghom, ktorý bol známy kvôli svojej virtuóznej technike, sa v roku 

1956 zúčastnila župnej hudobnej súťaže, kde dosiahla druhé miesto.  

 
Erika Vonó, manželka Tibora Nemesa vo svojej knihe píše o tom, že 

nevestu niesli na svadbu vozom, na ktorom sedela cigánska kapela a vyhrávala 

na husliach, cimbale a harmonike. 



26  

Na jednom obrázku z 1. mája vidno aj kapelu, ktorá hrala na husliach, 

kontrabase, harmonike a viole.  

 
V zápisnici archívneho filmového materiálu z roku 1955, 

vytvoreného autorským tímom György Martin, Ferenc Pesovár, 

Ágoston Lányi, Ernő Pesovár, Imre Kápolnai, Oszkár Buchbinder, 

nachádzame ešte zmienku: „Záber s doprovodom 4-člennej cigánskej 

kapely. Kapela Náciho Feku”. Na snímke vidno iba huslistu a violistu. 

 

Podľa horeuvedených možno konštatovať, že husle, viola, 

kontrabas, cimbal a harmonika boli obľúbenými hudobnými nástrojmi pri 

sviatočných príležitostiach.  

 
Pomalý a rýchly čardáš sa na tomto území neoddeľuje tak ostro 

ako v Dunajskom tanečnom dialekte. Ich hranica je rozmazanejšia. 

Vidno to aj na tempe, lebo čardáš má miernejšie tempo (pomalý: 

a=140-160, rýchly: a=160-180), ako na západe. Materiál melódií 

pomalého a rýchleho čardášu je totožný, iba ich hudobný sprievod je 

iný (Pomalá časť má sprievod duvaj, rýchla časť má sprievod es-tam).    

 
 

 BIDOVCE 
 

Tanec má horný prízvuk, to znamená, že napr. pri krútení 

vykročíme vonkajšou nohou na prvú dobu. Teda ak sa krútením 

pohybujeme v smere hodinových ručičiek, na prvú dobu vykročíme 

ľavou nohou, na nezvučnú časť hudby vykročíme pravou nohou do 

hlbokého podrepu. Prízvuk je vždy na prvej dobe taktu.    
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Bidovský čardáš má takt 4/4. Je známe, že melódie čardášu sú 

všetky novoštýlové, a bidovská hudba tiež nie je výnimkou.   

V Bidovciach sa zvyčajne používali husle, viola, kontrabas a cimbal. 
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7 Tanec 

 MÁNDOK 
 

Typy tancov v Mándoku, podľa zápisnice archívneho filmového 

materiálu z roku 1955, vytvoreného autorským tímom György Martin, 

Ferenc Pesovár, Ágoston Lányi, Ernő Pesovár, Imre Kápolnai, Oszkár 

Buchbinder (Ft. 242.): 

 
 Tance starého štýlu: 

o Tanec s palicou 

 Párový tanec s palicou (1 muž, 1 žena) 

 Tanec s palicou (1 muž) 
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o Skočný párový tanec 

 cigánsky tanec 
 

 Tance nového štýlu: 

o Čardáš 

 Formy: 

 Párový čardáš (1 muž, 1 žena) 

 Trojitý čardáš (1 muž, 2 ženy) 

 Kruhový čardáš 

 Sólový čardáš (1 muž) 
 

Je zaujímavé, že György Martin a jeho skupina nezbierali 

verbunk. Možno samotný čardáš, ktorý je charakteristickým typom 

tanca v oblasti Nyírség, plnil aj funkciu verbunku. Alebo je miestnym 

názvom pre tanečný typ verbunku pomenovanie „sólový čardáš“. V 

tomto tanci na filmovom zábere používa muž iba figúry nôh, bez 

úderov rukami. 

Možno pozorovať, že tance starej vrstvy sa zachovali v cigánskej 

tanečnej kultúre, tance nového štýlu zase v maďarskej tanečnej kultúre.  

 

 Materiálne vedomosti 

1. Harmónia pohybu 
 

Vzťah pohybu a hudby je úzko spätý, mándocký čardáš možno podľa 

dynamických prízvukov zaradiť medzi tance s horným prízvukom. Z 

hľadiska plastiky je z pohybových typov najcharakteristickejšou formou 

krok, skok, dotyk. Gestá nie sú priveľmi dominantné v mándockom 

čardáši. 
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Najčastejšie použité prvky tanca: čardášovanie, párové krútenie, 

figurovanie. Najčastejšie sa objavujú tieto základné motívy: čardáš, 

zrážanie, nadhadzovanie. Motívy sa všeobecne symetricky opakujú.  

Vábenie nie je typické ako dynamická a plastická forma. 
 

a. Rytmika 
 

o pre hudbu je typická štvrtinová pulzácia 

o rytmus pohybu nohy nesúcej váhu sa radí k základnej 

štvrtinovej pulzácii 

o typická rytmická hodnota pohybu je štvrtina 

b. Plastika 

o rozmanité využívanie priestoru pri vábení nie je typické  

o nie je typické oddelené tancovanie muža a ženy, vzďalovanie 

sa, približovanie sa a odvrátenie sa od seba 

o typické sú uzatvorené spôsoby držania 

o nie je typické roztancovanie vo veľkom priestore 

c. Dynamika 

o tlesky a lúskanie nie sú typické 

o čapáše nie sú typické 

o rôzne tanečné výkriky, výskanie 

o objaví sa šmah (napríklad pri párovom krútení) 
 

2.  Simultaneita 
 
 

o Mužské a ženské základné motívy sa iba čiastočne rozlišujú.  

o Jadro tanca tvorí pri figuratívnych častiach čardáš a párové 

krútenie typické pre obe pohlavia. 
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3. Sukcesivita 
 
 

o Stavba tanečného procesu sa deje relatívne logicky.  

o Napreduje od jednoduchého ku komplikovanému, v 

spôsoboch držania, v zastavení krútenia aj v základných 

motívoch.  

o Napríklad v pomalom čardáši dominuje dvojkročka a párové 

krútenie, v rýchlom čardáši párové krútenie sa strieda s 

figuratívnymi časťami. 

 
4. Systém vzťahov 

 
 
 

Sólový: Pri sólovom čardáši, tancuje 1 muž.  

Párový : Pri pomalom a rýchlom čardáši. 

Skupinový: Pri pomalom a rýchlom čardáši: 
 

- Viac párov tancuje naraz. 

- Trojitý čardáš (1 muž, 2 ženy) 

- Kruhový čardáš (najmä 2 muži, 2 ženy; ale môžu byť aj viacerí v 

premenlivom pomere mužov a žien) 

 Inštrumentálne vedomosti 
 

1. Pohyby: Z pohybov mándockého čardášu sú najtypickejšími 

formami krok, skok, gesto, z ktorých je skok a krok 

najdominantnejším. Augmentácia pohybov nie je taká 

charakteristická ako diminúcia, ale ani tá nie je príliš častá.  

2. Typizácia: Základné motívy, ktoré sa v tanci objavujú: 
 

Základné motívy maďarského ľudového tanca: 
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1. „Čardášový krok” je dvojdielny pohyb, ktorého prvým dielom je krok v 

niektorom z 9 hlavných smerov, druhým dielom je krok druhou nohou k 

predošlej nohe (zátvor). Ich násobením môžu vzniknúť variácie v 

rôznych priestorových smeroch. 

2. Motív typu „nadhadzovania”. Podstatným prvkom je, že formu 

vytvorenia motívu spájame nie s nadhadzovanou nohou (gesto), ale 

s nohou, na ktorej leží váha. Podľa toho je prenášanie váhy 4-dielne, 

krok/skok je dvakrát na jednej nohe a dvakrát na druhej. V porovnaní 

s tým môže vzniknúť gesto v ktoromkoľvek smere, ktorého podstatou 

je, že počas dvoch prenášaní váhy sa objavujú gestá nôh v 

protismere.  

3. Motív typu „cifrovania”. Podstatou je váhový mechanizmus 

predchádzajúceho typu nadhadzovania. Dobre to vystihuje sedliacka 

terminológia, v ktorej sú ďalšie pomenovania cifrovania: trojkrok, trojitý 

krok, hustý krok, rýchly krok atď. Keďže v základnom type 

„nadhadzovania” možno vidieť, že počiatočná a konečná fáza je na 

totožnej nohe (pravá-pravá alebo ľavá-ľavá), aj cifrovanie je podľa 

podobného princípu, s tým rozdielom, že vznikne rytmické 

zhustenie/zrýchlenie, teda medzi doterajšie dva diely pohybu sa vsúva 

tretí diel, ktorý zvýsledňuje rytmické zhustenie, zrýchlenie, takto vznikne 

známa forma ti-ti-tá alebo ti-rim-tá. 

4. Zrážanie. Jeho podstatou je spoločný výskyt plasticity a dynamiky v 

tanečnom motíve. Typické je vyjadrenie dvojdielnym pohybom. Prvý diel 

má charakter legato, je to krútenie nohou smerom dovnútra s podopretím 

na jednej nohe alebo párovo, v druhej fáze je paralelné dynamicky, s 

nárazom, alebo prechádza do krútenia smerom von a dve pätové kosti sa 

dynamicky dotýkajú. Druhá fáza môže byť na zemi ale hoci aj vo vzduchu.  
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3. Analyzovanie: 

 
Základný motív čardášu sa objavuje vo forme „čardáš na jeden” (1 krok, 

1 zátvor) a „čardáš na dva” (3 kroky, 1 zátvor). 

 
Základný motív nadhadzovania sa objavuje v mužských a ženských 

figuratívnych častiach. Prvou fázou je typický dotyk pološpičkou na zemi 

v niektorom smere z 9 základných smerov.  

 
Základný motív cifrovania sa objavuje veľmi zriedkavo, medzi 

motívom nadhadzovania a zrážania.  

 
Základný motív zrážania sa objavuje v mužských figuratívnych 
častiach. 

 

Zo skokov  sa v tanci objavuje všetkých päť foriem typov skokov (1. Z 

jednej nohy na jednu nohu, 2. Z jednej nohy na druhú nohu, 3. Z jednej 

nohy na obe nohy, 4. Z oboch nôh na jednu nohu, 5. Z oboch nôh na obe 

nohy.) Najtypickejšími sú skoky 1 a 4.  

 

 
 Tanečné príležitosti 

Annamária Berecz píše vo svojej odbornej práci o tanečných 

príležitostiach, spájaných s medzníkmi ľudského života (krstiny, 

pasovanie za chlapa a za ženu, svadba, rozlúčka so zosnulým), respektíve 

s prácou (zabíjačka, páračky, priadky, ples po šliapaní kapusty, ples po 

žatve), ako aj o organizovaných tanečných príležitostiach, o plesoch, ale 

presné zdroje neuvádza po tejto kapitole.   

 
V knihách autorky Nemes Tiborné Vonó Erika sa nachádza 

niekoľko zdrojov ohľadom tanečných príležitostí a tanečných zábav: 
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- V opise svadobných zvykov spomína spisovateľka tanec pri 

polnočnom nevestinom tanci a pri redovom tanci.   

- Zverejňuje novinový článok o tanečnej zábave usporiadanej 

bývalými grófmi mándockého Forgáchovho kaštieľa.    

- Zverejňuje taktiež pozvánku, v ktorej Mándocký občiansky 

čitateľský spolok v roku 1921 organizuje tanečnú zábavu s 

kabaretom.  

- Predstavuje knihu programov divadelného večera, na konci 

ktorého stojí veta „Tanec do rána!” 

- V kapitole o letných svadbách píše: „Aj dievčina sa tešila, ak mala 

niekoho, kto ju vezme na ples, na priadky, tancuje s ňou na 

svadbách…” 

 
Úloha Forgáchovho kaštieľa 

 
Počas prieskumov každý, kto počul slovo tanečná zábava, spomenul aj 

kaštieľ.  
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Kaštieľ bol postavený v roku 1752. Stavba zabezpečila pre 

miestnych ľudí veľa pracovných miest. Kvôli močiaru ho obklopili 

priekopou a kamenným múrom, kaštieľ samotný bol postavený v štýle 

kaštieľov za Márie Terézie. Bol vlastníctvom rodiny Losonczy a neskôr 

rodiny Forgách. Pre čitateľov môže byť meno Losonczy známe kvôli láske 

básnika Bálinta Balassiho k Anne Losonczy, práve jej rodina vlastnila túto 

budovu. Okrem Balassiho dvoril Anne aj Zsigmond Forgách, Anna 

Losonczy si ho vybrala kvôli majetkovým záujmom a takto sa stal kaštieľ 

majetkom rodiny Forgách.    

 
Dôležitá osobnosť „mándockého statku”, László Forgách sa 

narodil v roku 1845. Medzi inými bol známy aj tým, že keď sa mu 

narodilo dieťa, zasadil na dvore kaštieľa topoľ. Gróf miloval pohodlie, 

preto bol aj jeho kaštieľ zariadený podľa toho. Dal robiť aj vykopávky 

a vo svojom kaštieli mal veľkú zbierku umeleckých predmetov. 

Obľuboval najmä maľby a staré knihy s väzbou zo psej kože. Mal aj 

krásnu kvetinovú záhradu.  

Na hore Tetenke dal postaviť vilu ako letohrádok. Usporadúval 

aj jazdecké poľovačky so 63 stopárskymi psami. Viacerí ho kvôli jeho 

vášňam považovali za márnotratného. V roku 1875 sa oženil s 

barónkou Elzou Sennyey. Grófku považovali ľudia za chápavú a 

dobrotivú. Po smrti jej manžela mala k statku užívacie právo. 

„Mándocká mládež, ak túžila po zábave, nemala k nej vhodné 

miesto. Grófka organizovala pre mladých plesy. Ak sa mládež predsa 

len dostala k zábave, väčšinou sa objavili aj vreckové nožíky a 

skončilo sa to bitkou.” 
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V histórii Mándoku mal Forgáchov kaštieľ dôležitú úlohu. 

Vedenie obce sa veľmi nezaoberalo rozvojom vedomostnej úrovne tu 

žijúcich ľudí a ich zabávaním. Zábavu núkali najmä vandrujúce 

cirkusy. Okrem toho sa mohli zabávať na plesoch usporadúvaných v 

kaštieli.  
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Grófka Elza Sennyey zomrela v roku 1938. Počas II. svetovej vojny 

bol kaštieľ vyplienený, v roku 1945 sa dostal remeselníkom. Neskôr, v 

roku 1948 tam bol strojový park, v roku 1960 výrobné družstvo a jedno 

krídlo dostala škola. V roku 1962 sa tam zriadilo gymnázium, ktoré tam 

pôsobilo 10 rokov. 

Súčasná riaditeľka mándockej materskej školy a detských jaslí, 

manželka Istvána Oláha, Erzsébet porozprávala, že si pamätá, ako 

videla hrať sa a spievať dievčence v ľudovom kroji v parku kaštieľa. 

Videli sa jej také krásne a bol to taký veľký zážitok, že si to pamätá 

dodnes. (Žiaľ okrem toho, že to bolo krásne, nevedela nič povedať o 

krojoch, hrách a piesňach.) 

Podľa Erzsébet Oláh kaštieľ mal veľmi významnú úlohu vo vývine 

tanečného života. Plesy sa tu organizovali najmä po II. svetovej vojne až 

po 1960-te roky. Tanečné príležitosti boli väčšinou v nedeľu, často sa 

však končili bitkami mládencov. Po ’60-tych rokoch zohrávalo v kaštieli 

hlavnú úlohu gymnázium. Potom sa už tu neusporadúvali plesy, ale v 
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móde boli najmä plesy remeselníkov a športových klubov.  

 

 
 BIDOVCE 

7.2.1 Materiálne vedomosti 

HARMÓNIA – TANEC 
 

1. Harmónia pohybu 

a. Rytmika 

Hudba bidovského čardášu má štvrtinovú pulzáciu. 

Najčastejšie používané motívy sú čardášový krok, krútenie, 

prehadzovanie, tzv. „podupy” a zrážanie. Čardášový krok 

môže byť na jeden a na dva. Motív zvaný čardáš na jeden 

pozostáva z kráčania striedavou nohou v rytme cc. 

 
 

  Rytmika čardášu na dva je  nnc. 
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Krútenie s horným prízvukom má rytmus nn. 
 
 
 

 

Motív prehadzovania – podobne ako čardáš – má rytmus nnvc. 



40  

 
 

 
Dupavé motívy, zvané miestnymi ako podupy majú rôznu 

rytmiku. Ich základom je dvojdielny skok, ktorý skáčeme 

totožnou nohou. Opakujúc to druhou nohou sa dáva rytmus nnnn. 

Ich augmentácia a diminúcia dáva tieto rytmické vzorce: 

nndn,    dnnn,    cdn,   dnc ,    c nn ,    nnc 

,    cc. 
 
 
 

 
 
 

Rytmika motívu zrážania taktiež s horným prízvukom je nn. 

 
b. Dynamika 

Bidovské tance charakterizuje predovšetkým pokoj, krása 

a jemnosť, ale samozrejme aj tu, ako v každom dialekte, je 
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prítomná dynamickosť. V tejto dedine môže byť dobrým 

príkladom toho spomalenie a potom zrýchlenie krútenia, alebo 

to, ako si tanečník vybuduje svoj tanec.  

Začína čardášovým krokom, potom sa začne krútiť, 

prichádzajú motívy dupania a zrážania, potom svoj tanec 

spomalí kráčaním čardášu na jeden a vráti sa k dupavým 

motívom. Podobné zmeny nachádzame aj pri mužských 

čapášoch, keď sa čizmy udrú raz tichšie, raz hlasnejši. Týmito 

dynamickými zvratmi sa stávajú bidovské tance vzrušujúcimi 

a napätými.  

 
c. Plastika 

Tanec samotný pozostáva zo striedania horného a dolného. 

Aj krútenie má silný horný prízvuk, čo vie tanečník zdôrazniť tým, 

že pri nezvučných častiach melódie používa hlboké podrepy, pri 

prízvukoch sa zas dvíha na pätu. Na archívnych záberoch vidno 

aj striedanie priestorov.  

Tieto sa robia krútením alebo čardášovým krokom. 

Vymieňajú si miesta, alebo pritancujú bližšie ku kapele a potom 

odtiaľ odtancujú, nechávajúc miesto pre iných.  

 
2.  Simultaneita 

Pri bidovských tancoch má tanečník dávať pozor na viacero 

vecí naraz. Má sledovať partnerku, žena má byť v dokonalom 

súlade s mužovými pohybmi. Pri tancovaní samostatne tanečný 

pár tiež vzájomne dbá o seba. Dobrí tanečníci vždy vedia jeden 

o druhom, čo chce ten druhý robiť. Je to zosúladnená dvojica.  
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Pri vytáčaní ženy sa súčasne zjaví silný horný prízvuk a 

kývanie so šatkou v ruke. Pri čapášoch muža sa môže rytmika 

rúk a nôh odlišovať. Na filmovom zábere z roku 1967 žena pri 

osobitnom tanci vykračuje nohou v rytme nn 

pričom rukou tlieska v rytme dn, potom nasleduje 

augmentácia a diminúcia. 

 
3. Sukcesivita 

Zostavenie tanca spočíva v jeho dynamickom napätí. V Bidovciach 

začnú tanečníci svoj tanec čardášom. Potom nasledujú stále 

dynamickejšie motívy, takým je prehadzovanie a jeho varianty, 

krútenie a tzv. dupavý motív. Následne sa tanečník vráti k čardášu 

a začne znova stavať svoj tanec. Vrcholom tanca tanečného páru 

môže byť krútenie, podupy alebo čapáše a tancovanie samostatne.  

 
4. Systém vzťahov 

 

V tancoch národov Karpatskej kotliny treba spomenúť dva 

dôležité systémy vzťahov: vzťah muža a ženy a vzťah hudobnej kapely 

a tanečníka. Ani v Bidovciach to nie je ináč, mužovou úlohou je 

roztancovať ženu a žena má vedieť sledovať v tanci muža.   

Vzájomná pozornosť je pri párových tancoch nevyhnutná. 

Samozrejme čím viac tancuje tanečný pár spolu, tým menej sa musia 

priveľmi sústrediť na seba navzájom, veď po istom čase sa pohyby a 

reakcia na ne stávajú automatickými.      
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a.  Sólo 

V Bidovciach sa nevyskytuje sólový tanec, veď verbunk 

tancujú muži v skupine, párové tance tancujú samozrejme 

dvaja a karička žien má tiež skupinovú formu.   

b.  Párový 

Ako bolo spomenuté vyššie, základným prvkom párových tancov 

je vzájomná pozornosť aj zo strany ženy, aj zo strany muža. Je 

dôležité v spojitosti s tým spomenúť aj držanie a protidržanie, 

ktoré sa pri párových tancoch prejavuje. Pri vyučovaní tanca sú 

to tie drobnosti, ktoré sa učia najťažšie, ale ak to tanečník 

pochopil a pocítil, odvtedy má iný vzťah ku každému z párových 

tancov.  

c. Skupinový 

V susednom Ďurkove sa vyhotovil archívny záber o verbunku, 

ktorý tancovali muži, teda je veľmi pravdepodobné, že verbunk 

sa tancoval aj v Bidovciach. Bidovčania často spomínajú, že 

chodili veľakrát na ples do Ďurkova a tamojší sa tiež radi zabávali 

v Bidovciach. Verbunk bol spoločným tancom mužov, karička 

bola tancom žien. Karičku tancovali v prestávkach plesu, podľa 

výpovedí dedinských žien boli schopné ju tancovať aj niekoľko 

hodín. Aj počas párového tancovania sa stane, že sa spoločne 

otáčajú v menšom či väčšom kruhu a potom kruh zastavia a 

tancujú motívy podupov alebo zrážania. 
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 Inštrumentálne vedomosti 

1. Pohyby 

 
Vybrala som si motív s rytmikou nndn, ktorý nazývajú 

miestni ako podupy. Je základom bidovských čardášov, a dokonca 

sa objavuje aj v karičke.  

2.  Typizácia 

 
Základom motívu je rytmika nnnn, čo znamená dva skoky na 

totožnú nohu (pravá-pravá, ľavá-ľavá). Ak bude z toho jeden n 

v diminúcii, vznikne motív s rytmikou nndn. Možno to 

zatancovať na obe strany, týmto sa tanec ozdobí. 

3.  Analyzovanie 
 

Motív môžeme tancovať v karičke, počas spievania piesní s rýchlejším 

tempom, tancujúc smerom k prostriedku kruhu. Možno to tancovať v 

páre, s držaním okolo pliec alebo s chytením rúk.    

Pri takej príležitosti aj muž aj žena začínajú motív pravou nohou, 

muž to môže dosiahnuť tým, že rázne vedie ženu. Alebo rukou použije 

pohyb, ktorý je známy skrze uja Imre Vasila.   

Pri chytení rúk potrasie rukou v rytme nnnn. 

 
 

 Tanečné príležitosti 
 
 

Ples  

Dávnejšie mládenci organizovali plesy. Oni pozývali hudobníkov, oni 

vybavili miesto, oni zaplatili náklady. Zábava sa konala v krčme, a neskôr, 

keď deti chodili už do slovenskej školy, v maďarskej škole. Deťom sa ples 

neusporadúval, ony sa mohli zabaviť na majálese.   
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Deti sa išli na ples pozerať, skryli sa a pozorovali, ako tancujú veľkí. 

Mladé dievčatá mohli ísť na zábavu iba po konfirmácii.   

V nedeľu po konfirmácii sa s veľkými dievčatami išlo na lúku a večer 

na ples. Ak predsa išli pred prijatím cirkvou za dospelú a učitel ich 

prichytil, dostali za to trest. Jolanu Kocákovú raz zbadal učiteľ a musela 

stokrát napísať po slovensky túto vetu: „Kým som školopovinná, 

nemôžem sa zúčastniť na žiadnej večernej zábave.” 

Teta Margita spomína dva druhy tancov: čardáš a polku. Nebolo 

určené, ktorým sa ples začína a ktorým sa končí. V Bidovciach bola 

jedna cigánska kapela, chodila hrať aj do blízkych dedín, napr. do 

Čakanoviec. Vtedy často išli domov na voze alebo pešo, spievajúc s 

hudobníkmi.   

Žiaľ ich vedomosti sa už nepodali ďalej. V súčasnosti už nefunguje 

bidovská cigánska kapela. Aj v Ďurkove bola jedna banda, ale najlepší 

muzikanti boli v Bidovciach. Vždy hrali to, čo chceli dedinčania. Pripli im 

na sláčik trochu peňazí a hudobníci im hneď zahrali žiadané piesne.    

Margita Ceranková často tancovala na plesoch a na svadbách aj so 

svojím otcom a bratmi. Mnohému ju naučili. Hoci nebolo treba ju veľa 

učiť, lebo všetky kroky a motívy odpozorovala. V detstve nikdy 

nenacvičovali s chlapcami. Dievčatá tancovali iba medzi sebou.  

Podľa tradície chlapcov v mládeneckom veku v plese zdvihnú, 

potom sa už môžu pripojiť k mužom. Keď boli zdvihnutí, požiadajú jednu 

dievčinu o tanec a banda vyhráva iba im. O dva týždne na to majú 

dievčatá darovať ručník tomu chlapcovi, ktorý ich požiadal o tanec vo 

večer zdvihnutia. Pasovanie mládencov za chlapa sa konalo vo veku asi    
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18 rokov. Potom už mohli pristúpiť aj oni k cigánskej kapele zaspievať 

si spolu s ostatnými mužmi.    

V prestávkach plesu dievčatá vždy tancovali karičku. Hoci aj celé 

hodiny spievali. Keď sa karička skončila a cigánsky primáš začal hrať 

čardáš, kruh sa rozpadol a dievčatá sa postavili do jedného radu. Chlapci 

sa spýtali: „Slobodno?”. Ak dievča nešlo, vymuzikovali ho.   

Raz vymuzikovali aj tetu Margitu. Keď ho prišiel požiadať po 

štvrtýkrát ten istý chlapec, nešla s ním. Chcela tancovať aj s inými a ten 

chlapec mu stále šliapal na nohy, lebo nevedel dobre tancovať. Keď sa 

ozval marš, už vedela, že to patrí jej, ale neodišla, lebo boli na svadbe jej 

sesternice. Príbuzní ju uchránili, dokonca sa aj pobili. Mala právo zostať 

na svadbe, nemohli ju vymuzikovať. Chlapec musel opustiť zábavu. 

Margita Ceranková mala vtedy 17 rokov. Inokedy, keď niekomu na plese 

zahrali marš, ihneď odišiel, lebo to bola veľká hanba.   

V dobe Jolany Kocákovej už vymuzikovanie dievčat nebolo zvykom. 

Marš sa zahral na konci plesu a tým sa naznačilo, že každý sa má pobrať 

domov. Vtedy často zaspievali pieseň so začiatkom „Haza lányok, haza, 

haza már…” (Domov dievky, domov, domov už…). Marš zahrali hudobníci 

jedným hlasom, nebolo možné tancovať na to.   

Ak sa v plese práve netancovalo, ani sa nerobila karička, vtedy 

si zaspievali. Margita Ceranková a jej druhovia uprednostňovali 

maďarské piesne, ale teta Jolana a jej vrstovníci spievali už aj 

slovenské piesne v karičke, aj pri oddychu bez tanca. Prišlo to do 

módy približne v tej dobe, keď sa teta Margita už vydala, teda po roku 

1949. 

Ženy chodili na ples preto, aby pozorovali mladých. V jednom 

kúte dievčatá, v druhom mládenci, v kruhu sedeli alebo stáli ženy. 
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Pozorovali, kto s kým, čo a ako tancuje, kto má aké šaty. Na druhý 

deň sa o týchto podrobnostiach porozprávali medzi sebou. Ak chcel 

chlapec odprevadiť dievča domov, jej matka išla s nimi. Pri bráne 

mohol pobozkať dievča na líce a potom sa musel vrátiť. Istý mládenec 

sa spýtal otca Jolany Senyovej, či môže ona zostať vonku ešte 10 

minút. Dovolil jej to, ale jej sa chlapec nepáčil, preto skoro zašla do 

domu. K Jolane Kocákovej raz prišiel pytač z Bysteru. Ona od neho 

nechcela nič, bola ešte primladá a povedala, že bude mať milého z 

Bidoviec, ak bude chcieť. Predsa ich poslali do izby, aby sa o tom 

porozprávali. Keď vyšla von, jej matka sa spýtala: „seno alebo 

slama?” Teta Jolana odpovedala: „sečka” (tupec). Ak by bola povedala 

seno, znamenalo to áno, slama zas nie.  

Ako porozprávala Jolana Senyová, na ples chodili aj do 

susedných obcí (Ďurkov, Čakanovce, Svinica, Ďurďošík…) Vtedy išli 

vždy v skupine. Mládenci z týchto dedín boli často na plese aj v 

Bidovciach. Ak bidovskí chlapci neodviedli bidovské dievčatá do tanca, 

boli tam ešte mládenci zo susedných dedín, ktorí sa tešili, že mohli 

tancovať s bidovskými dievčatami. Aj dievčatá sa tešili, že mali s kým 

tancovať.  

Dávnejšie, v čase Margity Cerankovej sa často chodilo na ples 

do Ďurkova, vtedy tam žili Maďari reformovaného vierovyznania. 

Vedeli pekne spievať a tancovať. Chodili aj do Čakanoviec, ale tam žili 

iba Slováci, avšak bolo dobré tancovať s nimi a vedeli aj spievať.  Do 

Svinice chodili menej často a v Ďurďošíku bol ples snáď raz do roka, bola to 

malá dedina.  

Margita Ceranková najradšej tancovala s mládencami z 

Čakanoviec. Podľa nej vedeli veľmi dobre spievať aj tancovať. Keď sa 

dozvedeli, že prídu, nevedeli sa dočkať večera, lebo dobre vedeli, že 

celý večer nebudú sedieť iba tancovať. V Čakanovciach bolo málo   
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dievčat a veľa mládencov, preto títo často chodievali do Bidoviec na plesy. 

Vtedy sa tancovala už aj polka, ale čardáš mal každý radšej. Veľa 

mladíkov chodilo pracovať do Česka, odtiaľ priniesli polku. Zaspievali jej 

melódie Cigánovi a ten to hneď zahral.   

Na ples išli aj Cigáni, ale tancovali osobitne. Nikdy sa nemiešali so 

sedliakmi. Aj spievali, ale len zvlášť, pre seba. Neskôr ich premiestnili na 

pole.  

Počas pôstu sa ples nikdy neusporadúval. Nespievalo sa, 

netancovalo sa, ani karička nebola. Na posledný ples pred pôstom 

upiekli dievčatá šišky a zabíjali sa králiky. Vtedy bola veľká zábava. 

Najviac svadieb bolo na fašiangy.  

Fašiangy sú pohyblivým sviatkom. Trvajú od Troch kráľov (6. 

jan.) po Popolcovú stredu. Popolcová streda je začiatkom 40-dňového 

pôstu pred veľkonočnými sviatkami. Veľká noc je prvá nedeľa po splne 

mesiaca, ktorý nasleduje po jarnej rovnodennosti.     Preto pripadá 

Veľká noc aj Popolcová streda v každom roku na iný deň. Vieme teda, 

že fašiangy sú buď krátke alebo dlhé.  

V Bidovciach ak bola svadba počas krátkych fašiangov, vraveli, 

že je to pre škaredé dievčatá, ak počas dlhých fašiangov, tak svadba 

pre pekné dievčatá. Keď sú totiž fašiangy krátke, niet veľa času 

vyberať si, treba si zobrať toho, kto sa nájde. Ak sú fašiangy dlhé, 

chlapci si môžu vyberať do vôle a odtrhnúť najkrajší kvet. V Bidovciach 

nebolo vo zvyku pochovávať kontrabas. Bol to zvyk skôr v katolíckych 

dedinách, ale Bidovce boli reformované.  

V sobotu pred Turícami sa staval máj. Májový stromček prinášali 

pre každé  konfirmované dievča. Za máj zaplatili rodičia dievčaťa, lebo 

mládenci platili za hudobníkov, respektíve v časoch Jolany Kocákovej za 

traktor, ktorým išli. To bolo už za čias Jolany Kocákovej. V časoch tety  
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Margity sa chodilo ešte vozom. Tie dievčatá, ktorých rodičia zaplatili za 

májový stromček, mohli ísť na ples zadarmo.     

 
 

 
Družbovský tanec 

Podľa príbehov starších ľudí sa zavitie nevesty konalo o polnoci 

alebo ešte neskôr. Staršia družička – ktorú poznať podľa toho, že cez 

hrudník má previazané dve stuhy – učesala nevestine vlasy do uzla. Bola 

najbližšou ženskou príbuznou nevesty.  

Tento akt sa konal už v dome manžela. Nevestu posadili na 

stoličku uprostred izby. Ženy sedeli alebo stáli v kruhu okolo nej a 

spievali oplzlé piesne. Staršia družička tancovala okolo nevesty s 

nožom v ruke, potom jej ním odrezala partu. Nazýva sa to družbovský 

tanec. Neveste sa uviazal uzol, ale ostatné ženy sa snažili odtiahnuť 

družičku, aby neveste trvalo jej dievčenstvo čím dlhšie. Neskôr starší 

družba tancoval so staršou družičkou a nová žena so svojím 

manželom. Ženy spievali ešte stále škaredé piesne.  

 
 

Verbunk 

Pýtala som sa tety Margity o tom, či bol v dedine verbunk. 

Povedala, že veľmi dávno bol, ale ona si to nepamätá, iba o tom 

počula. Keď chodili na plesy do Ďurkova, tam to tancovali mládenci, 

ale iba tam. V Ďurkove sa konal zber piesní a tancov v roku 1969. 

Vtedy sa ešte verbunk tancoval. Možno konštatovať, že verbunk 

nemal pevnú skladbu. Má sólové prvky, typické sú rôzne zrážania piat 

v rôznych rytmoch a zriedkavo, ale vyskytujú sa aj čapášové motívy. 

Ak sa verbunk tancoval v blízkom Ďurkove, je   
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pravdepodobné, že ho tancovali aj bidovskí mládenci, keďže dve dediny 

sa často zabávali spolu. 

 
 

Karička 

Z knihy Györgya Martina: Énekes körtáncok (Kruhové tance so 

spevom) môžeme spoznať tri druhy severovýchodného kruhového tanca: 

1. Dievčenský kruhový tanec so spevom v užšom zmysle 2. Kruhový 

tanec na vybratie páru. 3. Kruhový čardáš. 

Ako píše György Martin, v severovýchodnej oblasti sa karičky 

tancovali zväčša na čardášové melódie, čo potvrdzuje nový štýl 

spievaných kruhových tancov. Bidovská karička má štruktúru: pomalá 

chôdza, čardášové kroky, krútenie a podupy. Tieto tanečné časti sa môžu 

v tanečnom procese zopakovať viackrát (okrem pomalej chôdze, ktorá je 

iba na začiatku a prípadne na konci karičky). Teda karička je zostavená z 

viacerých malých cyklov. Takýto cyklus má relatívne krátke trvanie, končí 

sa za 3-5 strof piesne. Pomalá a rýchla časť sa od seba neoddeľuje.  

V rámci hlavných štrukturálnych typov poznáme viaceré 

kruhové pohyby: kyvadlový pohyb doľava, zužujúci-rozširujúci 

kruhový pohyb s pokrokom doľava, pohyb na mieste (s dupavými 

motívmi), otvárací-zatvárací krok smerom doľava. Najtypickejším 

pohybom je krútenie s pokrokom doľava. Bidovská karička obsahuje 

všetky tanečné časti: jeden krok, podupy, rýchle krútenie, odchylný 

plecový tanec a kolísavý vstup dnu-von možno vidieť v jednotlivých 

karičkách.  

V severovýchodných karičkách je plecový tanec zriedkavosťou. 

Tancoval sa najmä ako ukončenie niektorého cyklu alebo mohol 

znamenať aj koniec celého procesu karičky. Vtedy sa zmení tradičná 

forma držania smerujúca do vnútra kruhu. M iesto  toho sa chyt ia     
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za plece a v smere pohybu pokračujú chôdzou alebo behom. Smer pohybu 

kruhu menia poloobratmi, pričom tlieskajú. 

Je zaujímavé, že v Bidovciach medzi dvoma melódiami, ktoré 

majú odlišné tempo alebo tematiku, sa robí kratšia-dlhšia prestávka. 

Spievanie na krátku dobu prestane, ale tanec pokračuje ďalej.  

Cítiť silný slovenský vplyv. Potvrdzuje to aj melódia „obracania 

nevesty”, obľúbená v Bidovciach aj v Ďurkove, ktorá je často hraná aj 

na slovenských svadbách (Hej, menyecske…). Potvrdzuje to taktiež aj 

skutočnosť, že od 1950-tych rokov sa medzi maďarskými piesňami 

objaví niekoľko slovenských piesní, ktoré sa spievajú na tú istú 

melódiu ako maďarské.  

 
 
 
 

 
„Hej, menyecske, menyecske! 

Hej, menyecske, menyecske! 

Miért vagy olyan szépecske? 

Azért vagyok szépecske, 

Mert a szemem kékecske.” 

(Spievala sa na svadbe počas spoločného tanca mladej ženy a manžela) 
 

Zdroj údajov: 

Margita Ceranková, 2015 
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Spomienky Margity Cerankovej a Jolany Kocákovej o bidovskej 
karičke 

 
 
 

Z príbehov Margity Cerankovej vieme, že dávno si mladé 

dievčatá veľmi obľubovali spoločné spievanie, karičku, tanec. Vtedy, 

ak sa v nedeľu neusporiadal ples, dievčatá išli spievajúc od spodného 

konca dediny až po stred dediny alebo na lúku. Kto počul spev, rýchlo 

sa obliekol a bežal k ostatným. Po istom čase už každá z nich vedela, 

kedy vykročia dievky. Aj pani Ceranková na ne často čakala pri okne 

už oblečená.  
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Jolana Kocáková 
 
 

Keď došli do stredu dediny, sadli si tam na pne a spievali, kým 

vládali. Niektoré sa postavili a tancovali na ceste karičku, pričom 

pokračovali v spievaní. Keď sa im to zunovalo, znova si sadli. Onedlho 

prišli aj chlapci a spievali spolu ďalej, niekedy aj tancovali. Boli dlho vonku 

a spievali. Aj domov išli so spevom, každá sa rozlúčila pri vlastnom dome. 

Spievali dovtedy, kým každá nedošla domov.  

Neskôr, keď sa postavil kultúrny dom, začali chodiť tam. Nové 

miesto prevzalo úlohu ulice a lúky. Rovesníčky Jolany Kocákovej vo 

veku mladej dievčiny často chodili tancovať karičku na most alebo do 

vinohradu. Karičku začali pochôdzkou a tak ju aj zakončili.  
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Margita Ceranková 
 

Namiesto pojmu „karička“ povedali: „Poďme do kruhu!”, alebo 

„Poďme tancovať v kruhu!” Ak ich bolo veľa, vytvorili viac 

koncentrických kruhov. Bolo aj také, že do kruhu vošli dve dievčatá a 

tam tancovali. Potom prišiel ďalší pár, ktorý ich vymenil. Tancovali 

podupy alebo sa krútili, záviselo to od toho, čo sa práve spievalo.  

Nebolo určené, čím sa kruh ukončí. Buď prišiel Cigán a začal hrať 

čardáš, alebo to zanechali samy od seba. Od rána mohli spievať až do 

večera, toľko piesní poznali.  

Hudba a tanec boli organickou súčasťou ich všedných dní. V sobotu 

často chodili kúpať sa v potoku Oľšava a spievať. Spievalo sa aj 

pri priadkach, ale tam sa až do konca len sedelo a priadlo, netancovala 

sa karička. Dedinské dievčalá sa spolčovali do viacerých skupín. Teta 

Margita bola v jednej skupine so 7 inými dievčatami, s ktorými chodili 

spolu všade. Spolu priadli, spolu chodili do školy, spolu išli k potoku atď.   



55  

Priadky boli vždy v dome iného dievčaťa, a bolo to najdôležitejším 

miestom spoločného spevu. Od spodnej časti dediny pokračovali smerom 

hore rad za radom. Neskôr prišli aj mládenci. Celú noc spievali. Od 

začiatku novembra po Vianoce a potom až po koniec fašiangov sa každý 

deň chodilo na priadky.  

 
 

Viachlas 

Keď som sa vyzvedala od žien o viachlase, povedali, že vždy 

spievali terciový dvojhlas, už aj ich babičky a ony sa to naučili od 

predkov. Viachlasné spievanie sa pravdepodobne vytvorilo 

slovenským vplyvom. Je zaujímavé, že György Martin to vo svojej 

knihe o kruhových tancoch nespomína. Kvôli tomu sa vo mne vynára 

viac otázok. V dobe, keď tam zbieral György Martin, iste počul ako 

spievajú a iste zbadal spev v tercii… prečo o tom nenapísal? Žiaľ, na 

to už odpoveď nedostaneme.  

V tejto kapitole by som chcela upozorniť na jednu vec, ktorá 

bude pre mnohých prekvapivou novinkou, ale myslím si, že je dôležité 

spomenúť ju. Dnes, ak nejaký choreograf alebo učiteľ spevu aranžuje 

na javisku karičku respektíve piesne z Bidoviec, žiaľ často sa stáva, 

že obecenstvu sa nepredvedie pôvodná tradičná forma spevu. Ľuďom 

sa tak veľmi páči, že piesne dediny možno spievať viachlasne, že je to 

často prehnané. Uvádzam na to typický príklad. Požiadala som svojho 

priateľa primáša Adama Tótha, aby mi urobil notový záznam z dvoch 

piesní. Výsledok hovorí za seba.  

Záznam v hornom riadku pochádza z platne Okolie Košíc zo série 

Nová patria, na ktorej Margita Ceranková a Jolana Kocáková spievajú 

pieseň Ej, a titkos szerelem… (Ej, tajomná láska…).  Nahrávka sa robila v roku 

2001 v Budapešti. V dolnom riadku je záznam tej istej piesne, ako ju 

spievajú dve mladé dievčatá. Táto nahrávka sa našla na internete a bola   
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zverejnená na sieti v marci 2008.  

Je to jasné aj tým, ktorí nepoznajú noty, že dve interpretácie sa 

v mnohom líšia od seba. Najviac sa to ukáže v druhom riadku, kde 

vidno, že ženy nespievajú dvojhlas, iba základnú melódiu, kým dve 

dievčatá svoj spev ozdobujú až na štyroch miestach.    

Dve nahrávky som ukázala aj inému priateľovi hudobníkovi, 

Istvánovi Bíró. Podľa neho bola pôvodná interpretácia piesne skutočným 

prekvapením, keďže aj on dávno poznal túto bidovskú pieseň, veľmi známu v 

hnutí ľudového tanca. Veľmi sa teším, že pieseň a tanec malej dediny 

Hornej zeme je taká rozšírená v ľudovom tanci, ale považujem za 

dôležité, aby sa choreografia, karička či pieseň dôkladne preskúmala 

a analyzovala pred predvedením.  

Nie je ťažké nájsť také nahrávky, na ktorých spievajú 

zachovávatelia tradícií, keďže na naše šťastie aj dnes žijú takíto ľudia a 

verne ukazujú svoje tradície po celej Karpatskej kotline. Preto buďme 

nároční aj voči takýmto maličkostiam.   
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8 Analýza tanca 

 MÁNDOK 
Čardáš   

 
„Čardáš je typickým párovým tancom nového štýlu v dobe 

romantizmu, ktorý svoj názov dostal od čardy (krčmy)… Čardy boli 

charakteristickým zariadením v Maďarsku v 19. storočí… Pobyt v čarde 

poskytol príležitosti pre sedliakov, aby sa informovali o denných správach 

a chýroch a nadviazali kontakty s ľudom vzdialenejších regiónov.” 

Ako v celej Karpatskej kotline, aj v Mándoku zohrával čardáš v 

tanečnej kultúre dôležitú úlohu. Tu žijúci Maďari využívali takmer iba 

tento tanečný typ. Máme na to dôkazy z viacerých archívnych filmov. 

Tance starého štýlu možno nájsť iba v tancoch Cigánov.    

Pomalý a rýchly čardáš sa veľmi neodlišujú od seba, čo možno 

dokázať aj ich tempom, veď tempo pomalého čardášu je a= 150 a 

rýchleho čardášu je a= 170. Aj ich melódie sú totožné, iba hudobný 

sprievod je rytmicky rozdielny, keďže pomalý čardáš má sprievod duvaj, 

rýchly čardáš sprievod es-tam.   

Samotný čardáš pozostáva z jednoduchších motívov, počas 

tanca vzniknú ich rozmanité variácie.   

Motívy mándockého čardášu: 
 

- čardáš na dva 

- čardáš na jeden 

- krútenie 

- figúry (v rámci toho ženské a mužské figúry) 

- samostatné mužské figúry čardášu 
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 Čardáš na dva: 
 
 
 
 

 

 

Bol prítomný v tanci ženy a muža vo viacerých variáciách, 

s viacerými ozdobami. 
 
Verzia tancovaná ženou aj mužom (2. motív): V porovnaní s 

najjednoduchšou formou (1. motív) ju tancovali v 2. a 4. fáze v 

otvorenej pozícii I namiesto zátvoru, taktiež s malým podrepom.  

Verzie tancované ženou: V porovnaní s 1. motívom vo 4. fáze nie 

je zátvor k sebe, lebo už po kroku v 2. fáze zostáva daná noha na 

mieste a v 3. fáze je vlastne výstup do pozície II (3. motív). Ako 

ozdoba sa prejavuje to, že vo 4. fáze namiesto zátvoru k sebe si 

pritiahne nohu k členku s vyvráteným chodidlom. (4. motív) 
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Verzie tancované mužom: V porovnaní s 1. motívom tancuje s 

menšou vzdialenosťou krokov (5. motív). V porovnaní s 5. motívom v 2. 

a 4. fáze tancuje s malým podrepom (6. motív), respektíve v porovnaní 

so 6. motívom sa znižuje vzdialenosť krokov (7. motív). 

Čardáše na dva sú aplikované v rôznych spôsoboch držania: v 

zatvorenom, napoly otvorenom a otáčavom držaní.   

Pri čardáši na dva je tanec ženy vždy symetrický voči tancu 

muža. Teda ak muž začne čardáš doprava, žena začne doľava.    

Stáva sa aj to, že muž dvoma rukami hýbe trupom ženy. Ak 

vykročí doprava, vtedy pravou rukou, ak vykročí doľava, vtedy ľavou 

rukou si ju priťahuje, kloní k sebe. Trup ženy sa otáča doľava vpred 

pri kroku doľava a doprava vpred pri kroku doprava.   

 
 

Čardáše na jeden: 
 

 
V porovnaní s čardášom na dva sa tancuje menej variácií. Oproti 

najjednoduchšiemu 8. motívu sa aj v tanci muža aj v tanci ženy zjaví 

otvorená pozícia I, v 2. fáze namiesto zátvoru k sebe (9. motív). Taktiež 

v 2. fáze namiesto zátvoru k sebe si pritiahne nohu k členku s vyvráteným 

chodidlom ako vo 4. motíve čardášu na dva (10. motív). 



60  

Čardáš na jeden sa v pomalom a rýchlom čardáši vyskytuje 

najčastejšie v uzatvorenom držaní. Žena a muž tancujú tento motív vždy 

asymetricky. Objavuje sa aj to, že s čardášovým motívom napredujú 

priebežne v jednom smere. V rýchlom čardáši sa čardáš na jeden 

vyskytuje väčšinou ako oddych. Vyskytne sa aj v kruhovom čardáši, má 

aj funkciu začatia tanca, taktiež sa zriedkavejšie používa medzi krútením 

a figurovaním. 

Čardáš na jeden a na dva sa bezprostredne po sebe v tanci 

nevyskytujú. Tancujú sa motívy buď čardášu na dva alebo čardášu na 

jeden a potom nasleduje krútenie alebo figurovanie, následne sa môžu 

vrátiť k jednému alebo druhému motívu.    

 
 

 Krútenie: 
 

Okrem motívov čardášu na dva a na jeden je najdôležitejším prvkom 

tanca krútenie. Vyskytuje sa v pomalom a rýchlom čardáši, v kruhovom 

čardáši a trojitom čardáši.  

 
 

Formy: 
 

Počas krútenia sa napreduje vždy po kružnici. Často sa krútia doľava   

(obeh doprava) aj doprava (obeh doľava). 
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Najjednoduchšou formou je, ak pokračujú po kružnici 

prirodzeným krokom, normálnou vzdialenosťou krokov a prirodzene 

natiahnutým  kolenom (1. a 3. motív). Z toho vychádza, že muž obráti ženu 

do protichodného smeru. Ak sa napríklad krútia doprava (1. motív), obaja 

tancujú vo fronte 8, po obrátení sa dostanú do frontu 2, pričom smer krútenia 

zostáva takisto doprava, ibaže kroky sa robia v smere šikmo dozadu (1. a 2. 

motív). Pri krútení doľava sa to deje opačne (3. a 4. motív). V porovnaní s 

2. a 4. motívom sa stane, že pokračujú šikmo dozadu nie krokom ale 

skokom v každej fáze, pričom lýtko voľnej nohy sa dvíha  
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hlboko dozadu. 
 

 
Pri oboch pohlaviach sa vyskytuje tá variácia, keď v 2. a 4. fáze 

vykročia malým podrepom. V 1. a 3. fáze zas zostáva koleno prirodzene 

natiahnuté. Výsledkom toho vznikne tancovanie s horným prízvukom. Nie 

je to výsledkom toho, že na prízvučné doby sa natiahnu kolenom naviac, 

ale na doby s vedľajším prízvukom trocha pokrčia koleno.  
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V porovnaní s 5. a 6. motívom sa u ženách môže objaviť aj to, že v 2. a 4. 

fáze zdvihnú lýtko voľnej nohy hlboko dozadu (9. a 10. motív). Takisto aj to, že v 

1. a 3. fáze stúpajú na nízku pološpičku, respektíve v 2. a 4. fáze lýtko voľnej 

nohy zdvihnú hlboko dozadu (7. a 8. motív). 
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V tanci muža sú možné tieto variácie: v porovnaní s 5. a 6. motívom 

v 1. a 3. fáze stúpi z nízkej päty na chodidlo, respektíve v 2. a 4. fáze 

lýtko voľnej nohy zdvihne hlboko dozadu (11. a 12. motív). Druhá variácia – 

tiež s 5. a 6. motívom – je, keď v 2. a 4. fáze namiesto normálu vykročí 

veľmi malou vzdialenosťou krokov. Vtedy napreduje pri krútení menej 

ako žena, takto stred kruhu medzi nimi sa trocha odsunie smerom k 

mužovi (13. a 14. motív). 
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Motívy 15, 16, 17 a 18 používajú muži aj ženy skôr v rýchlom 

čardáši. V 1. a 3. fáze sa skočí oboma nohami do otvorenej prvej pozície, 

v 2. a 4. fáze je taktiež skok, ale na jednu nohu s podrepom, pričom lýtko 

voľnej nohy sa dvíha hlboko dozadu (15. a 16. motív). V tomto môže byť 

taká zmena, že v 1. a 3. fáze pri skoku oboma nohami sa skočí na nízku 

pološpičku. Je to častejšie u žien ako u mužov (17. a 18. motív). 



66  

Krútenie – zmena smeru: V Mándoku sa krútili do oboch strán, často 

sa krútili viackrát po sebe v jednom a potom v druhom smere. Pri zmene 

smeru sa zastavia v úzkej pozícii II, potom pokračujú v druhom smere. 

Takto sa mení smer v oboch smeroch. Je dôležité, že krútenie začnú vždy 

vonkajšou nohou, totožnou so smerom krútenia.  

 Figurovanie: 
 

V čardáši je popri čardáši na dva a na jeden a popri krútení veľmi 

dôležitou súčasťou tanca aj figurovanie nohou. Tanec sa väčšinou začína 

čardášom na dva, potom sa strieda krútenie a figurovanie nohou.   

O ženských a mužských figúrach nohou možno povedať, že sú 

jednoduché a predsa sú v tanci pestré a rozmanité. Šikovne sa 

kombinujú jednotlivé motívy.    

Figurovanie sa vyskytuje v pomalom aj rýchlom čardáši, v trojitom 

čardáši, kruhovom čardáši a samostatnom čardáši, ktorý tancujú 

prirodzene iba muži.    

Čo sa týka držania, môže byť uzatvorené, napoly otvorené, pri 

kruhovom čardáši prekrížené chytenie rúk vzadu, pri trojitom čardáši je 

muž v prostriedku, dve ženy na oboch stranách chytí za driek, ženy dajú 

svoju bližšiu ruku mužovi na plece, druhú ruku v pás. 
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 Ženské figúry: 
 
 
 

 
 
 

Často sa používajú motívy 1 a 2. V 1. fáze pri skoku na zaťaženej 

nohe sa voľná noha dotýka zeme na pološpičke, potom v 2. fáze sa skočí 

na mieste na opačnú nohu, pričom lýtko voľnej nohy sa hlboko dvíha 

dozadu (1. motív) alebo sa pritiahne k členku (2. motív). 

 
 
 

 

 
Pri 1. a 2. motíve sa veľmi často tancuje aj 3. a 4. motív. Často sa 

objavujú ako začiatok pri figuratívnych častiach. Tieto dva motívy sa často 
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tancujú po sebe, v 2. fáze sa lýtko voľnej nohy dvíha buď dozadu alebo 

bočne. 

 
 
 
 
 

V 5. motíve je po jednom 

skoku na mieste v 1. a 2. fáze, na 

pološpičke so striedanou nohou, 

potom v 3. fáze je  tiež skok na 

mieste na chodidlo, pričom lýtko 

voľnej nohy sa dvíha hlboko 

bočne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento 5. motív sa zriedka 

tancuje veľakrát po sebe.  Radšej 

je spájaný s 3. alebo 4. motívom. 

Častejším príkladom je 

tancovanie 4. a 5. motívu po 

sebe. 
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Medzi figúrami nohou sa občas vyskytuje zrážanie, po ktorom 

sa robí krok na jednom mieste, pričom ženy pritiahnu voľnú nohu k 

členku. Hýbu sa nabok na veľmi malú vzdialenosť v tom smere, ktorou 

nohou zrážali, buď v oboch fázach motívu (6. motív), alebo iba v prvej 

fáze (7. motív). Tieto motívy sa občas tiež spájajú s 5. motívom. 

 
 

Mužské figúry: 
 

Pri mužských figúrach sú často prelínania v párovom čardáši a 

samostatnom čardáši. Sú však aj také figúry, ktoré sa v párovom 

čardáši nevyskytujú, iba pri samostatnom tanci. Mužské figúry 

párového čardášu sú nasledovné: 



70  

 
 
 

 
V prvých dvoch motívoch sa v 1. fáze robí skok na mieste zaťaženou 

nohou, kým gesto sa robí druhou nohou, ktorá sa dotkne zeme na 

pološpičke (1.motív) alebo na nízkej päte (2.motív), potom v 2. fáze skočí 

na mieste s malým podrepom, kým voľnú nohu pritiahne k členku. 
 

 
Aj medzi mužskými figúrami nohou sa objavuje zrážanie. Po zrážaní 

v 1. fáze sa robí krok na mieste, pričom voľná noha sa pritiahne k členku. 

V 1. fáze sa napreduje bokom na veľmi malú vzdialenosť, vždy v tom 

smere, ktorou nohou sa robí zrážanie.  
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Vo 4. motíve v 1. fáze skočí bokom na malú vzdialenosť, potom 

nasledujú dva kroky, najprv opačnou nohou ako zaťažená noha prvej 

fázy, potom totožnou nohou. 

 
 
 
 
 
 
 

Tento 4. motív podobne ako 

5. motív ženských figúr sa 

zriedkavejšie objavuje viackrát 

po sebe. Skôr sa spája so 

zrážaním (kombinácia motívov 3 

a 4). 
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5. motív je počas tanca zriedkavejší. V prvej fáze sa skočí na 

mieste, pričom voľná noha sa pritiahne ku kolenu, potom v druhej fáze 

je krok na mieste s malým podrepom. 

Čardáš samostatne – mužské figúry: 
 

 
1. fáza motívov 1, 2 a 3 je totožná: skočí sa na mieste na 

zaťaženej nohe, kým druhá noha sa dotkne zeme vpredu na pološpičke. 

V 2. fáze je totožný iba skok na mieste na zaťaženú nohu s malým 

podrepom, lýtko druhej nohy sa pritiahne dozadu (1. motív) alebo 

hlboko dozadu (2. motív) alebo k členku (3. motív). 

Verzia vo 4. motíve je v tanci prítomná ako ozdoba 1. motívu. 

Dotyky na pološpičke vpredu voľnej nohy v 1. fáze často 

opakovaného 1. motívu občas vystrieda/ozdobí to, že sa noha 

nedotýka zeme vpredu, ale priečne vpredu, s vyvráteným chodidlom, 

na pološpičke raz až trikrát. 
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5. a 6. motív sa tiež môže prejaviť ako ozdoba 1. motívu, a to 

tak, že 1. fáza 1. motívu sa zdvojnásobí, vždy tak, že pravá noha je 

zaťažená a druhá noha robí gesto. Stupňovaním toho sa môže s 

motívom pohybovať doprava na veľmi malú vzdialenosť.   

V 7. motíve skočí na ľavej nohe dvakrát s malým podrepom na 

mieste, pričom druhou nohou sa pološpičkou dotýka najprv vpredu 

priečne doľava, potom vpredu priečne doprava. Opakuje to totožne 

v ľubovoľnom počte. 8. motív je symetrickou verziou predošlého.  

 
5. a 6. motív môže byť aj ozdobou 7. motívu, a to tak, že medzi 

dotykmi v priečnom smere raz sa pravou nohou dotkne vpredu na 

pološpičke dvakrát, alebo napreduje tým doprava.   
 

 
 

9. motív je nadhadzovanie. Na ľavej nohe sa skočí na mieste, 

pričom sa pravá noha dvíha hlboko dopredu, potom sa na pravej nohe 

s malým podrepom skočí na mieste. Pričom ľavé lýtko sa dvíha dozadu. 

Symetricky sa to opakuje. 
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10. motív je tiež nadhadzovanie. Opakuje sa iba totožne. Na ľavej 

nohe sa skočí dvakrát na mieste s malým podrepom, pričom sa pravá 

noha dvíha hlboko dopredu, potom pravé lýtko hlboko dozadu. S týmto 

motívom sa stretávame ako s ozdobou pri viacnásobnom opakovaní 9. 

motívu, opakujúc totožne dvakrát či trikrát.  
 

 
 

V 11. motíve sa dvakrát skočí na mieste na ľavej nohe s malým 

podrepom, pričom pravá noha sa dvíha hlboko dopredu v 1. fáze, 

potom v 2. fáze sa udrží tiež tam. Tancuje sa to iba v tejto forme, 

symetricky sa neopakuje. S týmto motívom sa tiež stretávame ako 
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s občas vsunutou ozdobou pri viacnásobnom opakovaní 9. motívu. 

 
 
 

 

 
V 12. motíve sa na ľavej nohe skočí na mieste, pričom pravá noha 

sa v miernom úklone dvíha hlboko nabok, potom je krok pravou nohou 

na mieste s malým úklonom, pričom sa ľavá noha pritiahne k členku. 

Symetricky sa opakuje. 

Samostatný tanec mužov teda má viac pokladov. Má veľmi 

bohaté motívy, ktoré možno s veľkou fantáziou premieňať. Čapáše 

sa už dnes v samostatnom tanci mužov nevyskytujú, ale pohyby 

rúk počas nadhadzovania svedčia o tom, že niekedy sa končili asi 

čapášom na stehno.  

 
 

Tance starého štýlu v Mándoku 
 

Medzi tzv. tance starého štýlu patria tie, ktoré sa vytvorili skôr 

ako druhá polovica 18. storočia. Medzi tance nového štýlu možno 

zaradiť tie, ktorých vytvorenie a rozšírenie možno iste potvrdiť 

historickými zdrojmi, stále sa rozširujúcimi od 18. storočia. 
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Pastierske tance, tance s palicou: 

Tanec s palicou je najreprezentatívnejšou formou 

východoeurópskych tancov so zbraňou, najmä forma v oblasti 

hornej Tisy. Na prelome 19. a 20. storočia mal svoje miesto v 

tanečnej kultúre pastierov (oviec, svíň, kráv), potom v tanečnej 

kultúre Cigánov z oblastí Szatmár, Bereg a Nyírség. 

Jeho formy sú: sólo, dvojitý (dvaja muži), súbojový (dvaja muži), 

párový (jeden muž, jedna žena). Podľa obsahových prvkov  možno 

rozlíšiť viac štýlov: skutočný, verbunkový, čardášový, sviniarsky, 

cigánsky tanec s palicou. Sprievodné melódie sa prispôsobujú týmto 

štýlom.  

 
Skočný párový tanec: 
 

Charakteristickým prvkom sú formy dvorenia, ktoré sa v tanci 

objavujú. Je skrotenou formou súbojových foriem cigánskych tancov. 

Ženský kruhový tanec so spevom: 

Pre Mándok nie sú typické kruhové tance so spevom, nahrádzajú 

ich hry so spevom na zvolenie páru a kruhový čardáš.    

 
Svadobné tance: 

Vtipný dramatický verbunk, deliaci tanec (na nemeckú hudbu). 

Tanec kuchárok. 
 
 

 BIDOVCE 
Čardáš  

Najnovším typom párových tancov je čardáš, ktorého vývin sa 

viaže k obdobiu romantizmu. Stal sa národným tancom maďarského 

romantizmu, spolu s verbunkom získal maďarskej kultúre svetovú 

slávu.  

Podľa teritoriálnych verzií existujú tri typy čardášu. Dunajský, 

Tisovský a Sedmohradský. V Sedmohradskom dialekte žije čardáš 
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spolu s krútivými tancami starého štýlu. V Dunajskom dialekte má 

čardáš najmä dolný prízvuk. Pomalá a rýchla časť sa ostro odlišujú. V 

pomalom čardáši sa tancuje najmä čardáš na dva kroky a motívy 

prevzaté z verbunku. V rýchlom čardáši sa často používajú aj 

prerývané motívy, osobitné tancovanie páru a vábenie.    

Pre čardáš Tisovského dialektu je typický horný prízvuk, 

taktiež predvedenie verbunku ako samostatnej časti. Tu už 

nemožno badať odlíšenie pomalej a rýchlej časti. Iba sa mení 

hudobný sprievod na es-tam. Podobne ako v hudbe, ani v tanci sa 

neoddeľujú motívy pomalého a rýchleho čardášu.  

„Kým v Tisovskom tanečnom dialekte sú motívy čardášu 

a verbunku totožné, v Dunajskom dialekte je s verbunkom totožná 

iba pomalá časť, rýchly čardáš má odlišné znaky. Pri zhrnutí týchto 

dvoch dialektov dospejeme k záveru, že v porovnaní  so západným 

čardášom, ktorý je väčšinou s uzatvoreným držaním a má charakter 

krútenia a prerývania, Tisovský dialekt charakterizuje čardáš s 

osobitným figurovaním a menej viazanou štruktúrou, s charakterom 

verbunku.” 

Bidovské tance sú organickou súčasťou Stredného alebo 

Tisovského tanečného dialektu. Párový tanec má dvojtaktné tempo, 

súbor motívov neobsahuje typické odchýlky. Tempo pomalého 

čardášu je a: cca 130, kým rýchleho čardášu je a: cca. 180. Sprievod je 

duvaj a es-tam.  

V tejto oblasti nepoznajú čardáš v dvoch rôznych tempách. 

Badať isté zrýchlenie, ale tempo pomalého a rýchleho čardášu sa 

ostro neodlišuje. Iba v neskorších dobách prišiel do módy čardáš z 

obdobia reforiem a tanečné školy.  

V čardášovej časti našich maďarských tancov dominuje 

mužovo vedenie. Tancuje v tomto vedomí, respektíve on si zvolí 

štruktúru motívov. V uzatvorenom držaní väčšinou zvolí jednoduché 
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motívy so štvrtinovou pulzáciou. Radšej vyvíja plastické formy. Ak 

tancujú trochu otvorenejšie, ale sa ešte stále držia, tak tanečníci 

tancujú trochu voľnejšie.  

Aj žena má možnosť improvizovať a rozširovať jednotlivé motívy. 

Týmto sa stane súbor motívov bohatším a do popredia sa dostanú skôr 

rytmické a dynamické variácie. Keď sa pustia, tanec oboch sa stane 

improvizatívnym predvedením. Objavujú sa zložité motívy a čapáše. 

Môžu sa aplikovať plastické, rytmické a dynamické formy. 

V pomalom čardáši dominuje skôr čardáš na dva, kým v rýchlom 

čardáši párové krútenie, rôzne variácie vyvrátenia, taktiež podupy a 

zrážanie. To posledné patrí k novším typom maďarských tancov, ktoré 

majú typické plastické, rytmické a dynamické predvedenie. Párové 

krútenie charakterizuje vlnenie so zvislou pulzáciou, ktoré sa často 

pokračuje motívom prehadzovania.  

Ako píše Oľga Hemerková, podupy sú jedným z najkrajších a 

najstarších motívov. Sú prítomné v každom tanci: v karičke a 

párovom tanci, ale tancovali sa aj tak, že žena tancovala podupy 

sama a muž oproti nej robil čapáše.  

Pri analýze filmu som spozorovala, že počas krútenia chytá 

muž ženu za driek a žena má ruky na pleci muža. Sú naproti sebe, 

ale trošku privrátení do smeru pohybu.  

Počas tancovania motívov a ich variácií zostáva tento spôsob 

držania, alebo sa chytia za lakeť či za ruky. Tancujú aj samostatne. 

Vtedy muž vyvráti ženu, pustí jej ruku a robí čapáše, kým žena sa krúti, 

tancuje podupy alebo zrážanie. V ďalšej časti analyzujem tanec dvoch 

doteraz často spomínaných žien, Jolany Kocákovej a Margity 

Cerankovej. 



1 Príloha: kinetografia č. 4 
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Jolana Kocáková vo veku 25 rokov 

Inventárne číslo: MTA Ft. 630 Miesto: Bidovce 

Dátum: 30.07.1967 (00:19-02:20) 
 

Štyri páry nosia vo filme pôvodný bidovský kroj. Je dôležité 

spomenúť, že tieto šaty sa nosili iba do kostola. Vo všedné dni a na 

plesy sa nosili šaty z jednoduchších látok. Charakteristické znaky 

bidovského kroja sa však objavili aj na týchto jednoduchších krojoch: 

skryté stehy okolo bokov, široká drieková časť hornej časti odevu, 

šlingovanie goliera a široká čipka prišitá okolo bokov. Tety mi 

prezradili, že na filmovom zábere majú slávnostné oblečenie preto, že 

ich o to osobitne požiadali.  

V prvej časti tanečnej analýzy budem analyzovať tanec páru 

tancujúceho na ľavom okraji. Menovite tanec Jolany Kocákovej rod. 

Mihókovej, manželky Andrása Kocáka s jej svokrom, Andrásom 

Kocákom st.   

Na zábere má Jolana Kocáková 25 rokov. Jej muž bol v tanci 

menej sebaistý, preto tancovala častejšie so svojím svokrom, ktorý 

bol podľa jej tvrdenia „beťár”, bolo dobré zabávať sa s ním. Dobre 

vidno, že svokor Jolany Kocákovej je starší muž, nie je virtuózny a 

chválenkársky. Ich tanec charakterizuje skôr pokoj.   

Analyzovaná časť záberu trvá dve minúty, na začiatku tancujú 

ako úvod motív čardášu na dva, potom sa začnú krútiť. Je veľa 

krútení hodnoty a ako aj zmien smeru hodnoty aaa s, po ich 

variácií v dĺžke asi jednej melódie tancujú so zrážaním v pulzácii a-

es1, potom sa tým otáčajú. Po motíve sa vzájomne držiac 

začnú znova krútiť v smere hodinových ručičiek.  



2 Príloha: kinetografia č. 4 
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Je dôležité spomenúť, že muž dlho tancuje zrážanie 

nesprávne. Viem to preto, že zachovávatelia tradícií ma už viackrát 

upozornili na správne zatancovanie tohto kroku. Kto sa 

neporozprával so staršími ľuďmi a pozrie si tento film, môže zbadať, 

že je taký moment, keď každý pár tancuje zrážanie, a dobre vidno, 

že to robia práve na prvú dobu a na druhú skočia mierne 

rozkročmo.2 Cigánska kapela pravdepodobne vtedy prešla na rýchle 

tempo. To samozrejme neznamená, že ujo je zlým tanečníkom. 

Najmä preto nie, že na koniec zrážania opravil svoj rad motívov, 

takže posledných 6 motívov skáče správne. Jeho partnerka však z 

rytmu nevyšla, až do konca správne tancuje zrážanie. Jolana 

Kocáková bola vtedy už sebaistou tanečnicou, ktorá sa nedala 

pomýliť. Tempo hudby je a: cca 170. 

 
 
 

Časová výstavba tanca Andrása Kocáka a Jolany 

Kocákovej rod. Mihókovej. 
 



3 Príloha: kinetografia č. 1 
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Vzájomný časový interval párových krútení a radov motívov. 
 
 
 

Začiatok Krútenia a rady motívov Ko-
niec 

Celkom 

00:19 V úvode muž začne čardášový 

motív ľavou nohou. Žena začne 

pravou nohou. Počas prvého, 

druhého a tretieho čardášového 

motívu sa muž so ženou obráti 

okolo vlastnej osi. Rytmus motívu je  

aaas. Počas prestávky obaja 

pripravia svoj tanec pre ďalší 

čardášový motív, teda nohy sa 

nekladú k sebe. Po obrátení ešte 

tancujú dva na pravú a dva na 

ľavú stranu. Až do konca sú 

úplne obrátaní k sebe.3
 

00:27 8 sekúnd 

00:27 Po čardášovom motíve sa začnú 

krútiť. Muž nasmeruje ženu blízko k 

svojmu pravému plecu, ľavú ruku 

ženy posunie nižšie a začnú  s 

deviatimi párovými krúteniami s 

horným prízvukom, v rytme aa. 

Krútenie je v smere hodinových 

ručičiek. Vonkajšou, teda ľavou 

nohou sa vždy posúvajú trocha 

vyššie, vnútorná noha je 

priebežne pokrčená. Z toho 

vyplýva krútenie s charakterom  

00:36 9 sekúnd 
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 vlnenia, čo je charakteristickým 
znakom bidovského tanca.4

 

  

00:36 Po krútení nasleduje zmena smeru, 

čo je zároveň aj motívom 

prehadzovania. 

 Muž tancuje v rytme aaas. 

Ľavou nohou na pološpičke 

vykročí vzadu šikmo doľava  a,  

potom pravou nohou celým 

chodidlom vpredu vykročí šikmo 

doľava a, následne vykročí ľavá 

noha k pravej, čím zastaví 

krútenie a, potom zostane na 

mieste, kým nezastaví pohyb 

ženy s. Nohu ženy na zábere 

nevidno, ale súdiac z pohybu 

tancuje to isté ako muž. 

00:37 1 sekunda 

00:37 Vidíme krútenie proti smeru 

hodinových ručičiek. Krútia sa 

desaťkrát. 

00:47 10 sekúnd 

00:47 Vidíme zmenu smeru s 

prehadzovaním. Zmenu začínajú 

obaja pravou nohou. 

00:48 1 sekunda 

00:48 Vidíme sedem krútení v smere 
hodinových ručičiek.  

00:55 7 sekúnd 

00:55 Na zábere vidíme zmenu smeru s 
prehadzovaním, začatú ľavou 
nohou.  

00:56 1 sekunda 

00:56 Nasleduje šesť krútení. Pravá noha 

je vonkajšia, teda krútenie nie je v 

smere hodinových ručičiek.   

01:01 5 sekúnd 

 
4 Príloha: kinetografia č. 2 
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01:01 Vidíme zmenu smeru s 
prehadzovaním. Zmenu začínajú 
obaja pravou nohou.  

01:02 1 sekunda 

01:02 Muž prevádza ženu do druhého 

smeru. Obaja začínajú ľavou 

nohou. Dobre vidno, že žena 

tancuje prehadzovanie v rytme 

aaaa, a to tak, že na 

predposledný kmit pridá ľavú 

nohu k pravej, pričom pravú nohu 

posunie na krátku vzdialenosť 

doľava. Na posledný kmit a 

posúva obe nohy doľava, týmto 

vie lepšie pohnúť aj svojou 

sukňou.5
 

01:04 2 sekundy 

01:04 Nasleduje zrážanie. Žena tancuje 

správne, muž na konci opraví svoj 

tanec. Teda zrážanie správne: 

rytmus aa, na prvú dobu a skočí 

žena do prvej pozície, na druhú 

dobu a skočí do malej druhej 

pozície obrátenej dovnútra.6 Toto 

sa na zábere opakuje tridsaťkrát. 

Po poslednom zrážaní s pulzáciou 

a obaja stúpia vpred pravou 

nohou v hodnote a, týmto začnú 

krútenie. 

01:28 24 sekúnd 

 

 

 

 

5 Príloha: kinetografia č. 3 

6 Príloha: kinetografia č. 4 
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01:28 Vidíme trinásť krútení v smere 
hodinových ručičiek. 

01:40 12 sekúnd 

01:40 Na zábere vidíme zmenu smeru s 
prehadzovaním, začatým ľavou 
nohou.  

01:41 1 sekunda 

01:41 Nasleduje sedem krútení. Pravá 

noha je vonkajšia, teda krútenie nie 

je v smere hodinových ručičiek. 

01:45 4 sekundy 

01:45 Na zábere vidíme zmenu smeru s 
prehadzovaním, začatým pravou 
nohou.  

01:46 1 sekunda 

01:46 Nasleduje osem krútení páru v 

smere hodinových ručičiek.   

01:52 6 sekúnd 

01:52 
Na zábere vidíme zmenu smeru s 

prehadzovaním, obaja začínajú 

ľavou nohou. 

01:53 1 sekunda 

01:53 Nasleduje šesť krútení. Pravá noha 

je vonkajšia, teda krútenie nie je v 

smere hodinových ručičiek.  

01:59 7 sekúnd 

01:59 Nasleduje zmena smeru s 
prehadzovaním, začatým pravou 
nohou. 

02:00 1 sekunda 

02:00 Nasleduje osem krútení. Ľavá noha 

je vonkajšia, teda krútenie je v 

smere hodinových ručičiek.   

02:06 6 sekúnd 

02:06 Na zábere vidíme zmenu smeru s 
prehadzovaním, obaja začínajú 
ľavou nohou. 

02:07 1 sekunda 
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02:07 Vidíme párové krútenie začaté 
pravou nohou, počet krútení je 
šesť.  

02:11 4 sekundy 

02:11 Vidíme zmenu smeru s 
prehadzovaním, začatým pravou 
nohou.  

02:12 1 sekunda 

02:12 Vidíme sedem krútení v smere 
hodinových ručičiek.  

02:17 5 sekúnd 

02:17 Pár sa objíme, poďakujúc takto za 
tanec. 

02:20 3 sekundy 

 

 

 

 

 

Zhrnutie 
 

Ak spočítame čas krútení, dostaneme 75 sekúnd. Spoločný 

čas prehadzovaní, zrážaní a čardášových motívov vychádza na 43 

sekúnd. To znamená, že pár sa krúti o 32 sekúnd dlhšie, ako keď 

tancuje zrážanie, prehadzovanie alebo čardášové motívy.    

Krútenie môžeme považovať za akési navodenie, zrážanie za 

vrchol a keďže po zrážaní sa znova začnú krútiť, to môže byť odvedenie 

a poďakovanie na konci je rozuzlenie. Z toho možno vyvodiť záver, že 

tanec páru je podobný stavbe dramatického alebo epického diela.  

Je zaujímavé aj to, že po druhom krútení sa priebežne znižuje 

čas krútení v premenlivých smeroch. Tanec sa stáva vzrušujúcejším a 

napätie sa zvyšuje, nakoniec vrcholí zrážaním. Po zrážaniach sa znova 

vrátia ku krúteniu. Druhú časť tanca začínajú hneď dlhým krútením v 

smere hodinových ručičiek. Krútia sa 13-krát v tomto smere, potom po 

zmene smeru 7-krát v protismere. 
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Znova možno pozorovať znižovanie času krútení, na konci sa 

krútia 6-krát a potom 8-krát. Je zaujímavé, že tanečník premieňa smer 

krútenia. V Bidovciach sa väčšinou krútia v smere totožnom s pohybom 

Slnka. Jolana Kocáková viackrát zdvihne svoju pravú ruku, vyjadrujúc 

takto svoju radosť z tanca.  

Blížiac sa ku koncu tanca sa dlho krútia vzájomne sa držiac, so 

zmenami smerov. Aj týmto udržiavajú vzrušenie v tanci, keďže počet 

párových krútení sa zvyšuje potom náhle poklesne. Na konci tanca sa 

objímu. Analyzovala som materiál v trvaní dvoch minút.   

 

Jolana Kocáková vo veku 59 rokov 

Miesto: Bidovce – kultúrny dom 
 

Dátum: 16. 06. 2001 (04:38-05:21) 
 

Na tomto zázname majú zachovávatelia tradícií už civilné 

šaty. Vo filme má Jolana Kocáková 59 rokov. Teda od vyššie 

analyzovaného filmu uplynulo 34 rokov. Vo filme sa zabávajú v 

bidovskom kultúrnom dome členovia tanečného súboru Ilosvai 

Selymes Péter a miestni zachovávatelia tradícií s hudobnou kapelou 

zo Sene, na čele ktorej možno vidieť a počuť primáša Gézu Pottu. 

Medzi hudobníkmi vidíme aj Dénesa Hrúza a Szabolcsa Hrúza, ktorí 

sú členmi kapely Dűvő z mesta Salgótarján. Oni tiež vykonávali zber 

na tomto mieste.  

Jolana Kocáková tu tancuje s Imre Vasilom. Ujo Imre dostal v 

roku 2012 ocenenie majster ľudového umenia. Zomrel o dva roky 

neskôr, 12. mája 2014. Bol významnou osobnosťou hnutia ľudového 

tanca v Hornej zemi, bol aj vynikajúcim tanečníkom. Ide tu o tanečný 

pár nachádzajúci sa najbližšie ku kamere, ktorý tu tancuje od 03:30 do 

06:52. 
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V časti, ktorú som vybrala, hrá kapela rýchly čardáš s 

tempom a: cca 170, so sprievodom es-tam. 

Časová výstavba tanca Jolany Kocákovej a Imre Vasila. 
Vzájomný časový interval párových krútení a radov motívov. 

 
 

Začiatok  Krútenia a rady motívov Koniec Celkom  

04:38 Vybratá časť sa začína párovým 

krútením. Vonkajšou nohou oboch je 

ľavá noha. Napredujú v smere 

hodinových ručičiek. Krútia sa trikrát, 

potom menia smer motívom 

prehadzovania. 

04:41 3 
sekundy 

04:41 Začínajú doprava motívom 

prehadzovania, potom štyrikrát 

prehadzujú tam a späť. Tanečník chytí 

ženu za lopatku, tak ju riadi, žena má 

svoju ruku na pleci muža.  

Rytmus prehadzovania muža je aaas. 

a- pravou nohou vykročí šikmo dozadu 

doprava. a- ľavou nohou vykročí šikmo 

dopredu doprava.  a- pravá noha sa priloží 

zrážaním k ľavej, potom sa zadrží v tejto 

pozícii do hodnoty s. 

 Rytmus prehadzovania ženy: aaaa.  a- 

pravou nohou vykročí šikmo dozadu 

doprava. a- ľavou nohou šikmo dopredu 

doprava. a- pravá noha sa priloží k ľavej. 

a- obe priľahlé nohy posunie doprava.7
 

04:47 6 sekúnd 

 
 

7 Príloha: kinetografia č. 3 
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04:47 Ruka muža a ženy sa spustí, v tanci 

pokračujú chytením rúk. Vidíme zriedkavý 

rad motívov v nasledujúcich minútach. 

Pár je vzájomne obrátený k sebe. 

 Muž tancuje v rytme aada. a- pravou 

nohou skočí vpravo vpred, pričom ľavé 

lýtko zdvihne vpravo vzadu šikmo, do 

výšky 90 stupňov.  a- opakuje predošlý 

skok.      – ľavou nohou skočí k pravej, 

pričom pravú nohu dvíha šikmo doľava k 

členku.  - predošlý skok symetricky 

opakuje. a- ľavou nohou skočí k pravej, 

pričom pravé lýtko vľavo šikmo vzadu 

dvíha do výšky 90 stupňov. Potom celý 

rad motívov zopakuje totožne ešte 

jedenásťkrát. 

 Žena tancuje dva odlišné motívy. Prvý 

zopakuje dvakrát. Rytmický vzorec: aa. 

Toto zrážanie tancuje aj so svojím 

svokrom vo filme z roku 1967. a- žena 

skočí do prvej pozície, na druhú dobu  a 

skočí do malej druhej pozície obrátenej 

dovnútra.8 Tancuje to trikrát, potom 

sleduje pohyb partnera a tancuje malé 

cifry. Ak muž začne motív pravou 

nohou, aj žena začne skákať pravou 

nohou malé cifry v rytme da. Tancuje 

malé cifry 20-krát. 

05:04 7 sekúnd 

 

8 Príloha: kinetografia č. 4 
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05:04 Muž po 11. motíve ľavou rukou vytočí 

ženu tak, že jej chytí pravú ruku.  

Medzitým tancuje v rytme a d a. a- vyčká 

oboma nohami. d a- ľavou nohou začína a 

plocho tancuje svoj trojkrok pokračujúci 

proti smeru hodinových ručičiek. 

Pohybuje sa okolo ženy v rytme  c f f, 

vytvorí okolo nej tzv. ochranný štít 

pravou, ľavou a znova pravou nohou.  

 Žena sa krúti v rytme 

dadavaaaa začínajúc pravou 

nohou. Potom na konci vytočenia v 

hodnote aa vykročí  pravou nohou v 

smere hodinových ručičiek a ľavou urobí 

zátvor pri pravej nohe. 

05:07 3 
sekundy 

05:07 Krútia sa v smere hodinových ručičiek. 05:12 5 sekúnd 

05:12 Vidíme zmenu smeru s prehadzovaním, 
začatým ľavou nohou. 

05:13 1 
sekunda 

05:13 Vidíme tri prehadzovania doprava, 

doľava, znova doprava. Potom sa začnú 

znova krútiť.  

05:16 3 
sekundy 

05:16 Krútia sa päťkrát v smere hodinových 
ručičiek.  

05:21 5 sekúnd 
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Zhrnutie 
 

Vo filme sa tanečný pár krúti spolu 13 sekúnd a 7 sekúnd 

tancuje rad motívov. Je to takmer polovica času krútenia. Z toho 

som vyvodila záver, že krútenie aj tu slúži na výstavbu tanca a 

potom na návrat z vrcholu.  

Celkový čas prehadzovania je 9 sekúnd. Z toho prehadzovanie 

v 6 sekundách sa tancuje pred radom motívov. Prehadzovanie je 

predohrou radu motívov. 

Tanečnica už nedvíha ruku, ale tancuje presne tak dynamicky 

a sebaisto ako vo filme pred 34 rokmi. Pri zhrnutí starého filmu som 

spomenula, že András Kocák sa krúti do oboch strán. Imre Vasil sa 

pohybuje párovým krútením iba doľava, teda v smere hodinových 

ručičiek. 

Ich tanec je v úplnej miere prispôsobený hudbe. Všetky 

motívy prehadzovania a zastavenia sa dejú na konci hudobného 

motívu. Aj tento fakt vysvetľuje, prečo považovali Imre Vasila za 

jedného z najlepších tanečníkov v Bidovciach.  
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Margita Ceranková vo veku 36 rokov 

Inventárne číslo: MTA Ft. 630 
 

Miesto: Bidovce 
 

Dátum: 30.07.1967 (17:20-18:14) 

 
V druhej časti tanečnej analýzy budem analyzovať tanec  Margity 

Cerankovej, rod. Mihókovej, manželky Istvána Ceranka, ktorá na 

zábere tancuje so svojím manželom, Istvánom Cerankom. Margita  

Ceranková mala 36 rokov, keď sa film natáčal.  

Počas našich rozhovorov teta Margita hrdo rozprávala o tom, 

akým dobrým tanečníkom bol jej manžel, ktorý bol dobrý aj v speve.    

Aj na zábere vidno, že ide o zosúladnený pár a že veľmi radi 

tancovali spolu. Vo filme tancujú štyri páry, pár, ktorý som vybrala, 

tancuje vzadu v prostriedku.  

Žiaľ nevidno ich vždy, ale som sa snažila vybrať takú časť, 

ktorú možno dobre analyzovať. Všetky štyri páry majú na sebe 

pôvodný bidovský kroj. 

Hoci sa to k tancu neviaže, ale je zaujímavé aj to, že na konci 

záberu dobre vidno už viackrát spomínanú bidovskú cigánsku 

bandu. Na ľavej strane vidno primáša, violistu, basistu a hudobníka 

s dychovým nástrojom. Tempo hudby je a: cca 152. 
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Časová výstavba tanca Margity Cerankovej rod. Mihókovej a 
Istvána Ceranka. 
Vzájomný časový interval párových krútení a radov motívov. 

 

Začiatok  Krútenia a rady motívov Ko-
niec  

Celkom  

17:18 Svoj tanec začínajú čardášovým 

motívom dvakrát po sebe, začatým 

ľavou nohou. Žena začína pravou 

nohou. Rytmus je  aaas.9
 

 Muž po dvoch čardášoch vykročí ľavou, 

potom pravou nohou v rytme cc v smere 

hodinových ručičiek, potom sa začne so 

svojou partnerkou krútiť. 

Žena po dvoch čardášových motívoch 

pravou nohou vykročí pravou nohou do 

smeru totožného s mužovým, v rytme  

c, potom ľavou nohou začína 

párové krútenie.  

17:23 5 sekúnd 

17:23 Vidíme päť krútení s horným prízvukom 

v smere totožnom so smerom 

úvodného motívu krútenia, ktoré muž 

zastaví prehadzovaním.  

17:28 5 sekúnd 

17:28 Vidíme prehadzovanie doprava. Os je 

dobre viditeľne za mužom a žena sa 

pohybuje po oveľa väčšom oblúku ako 

jej partner.  

Mužov rytmus prehadzovania: aaas.
a- pravou nohou vykročí vpravo šikmo 
dozadu. 

17:30 2 sekundy 

 

9 Príloha: kinetografia č. 1 
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 a- ľavou nohou vykročí vpravo šikmo 

dopredu. a- pravou nohou zráža k ľavej, 

potom v tej pozícii vytrvá do hodnoty s. 

Ženin rytmus prehadzovania: aaaa.  

a- pravou nohou vykročí vpravo šikmo 

dozadu. a- ľavou nohou vykročí vpravo 

šikmo dopredu. a- pravú nohu priloží k 

ľavej.  a- obe priložené nohy posúva ďalej 

doprava.10
 

  

17:30 Vidíme päť krútení v smere totožnom s 

pohybom Slnka. Koniec krútenia muž 

spomalí, pár sa dostáva oproti sebe a 

svoju váhu prenášajú na ľavú stranu 

muža, potom na pravú a zasa na ľavú, 

pričom sa pohybujú v protismere ako 

krútenie. 

17:39 9 sekúnd 

17:39 Naďalej postupujú v protismere 

hodinových ručičiek. Muž skočí v rytme 

aaaa dvakrát na pravú potom dvakrát 

na ľavú nohu, pričom on sám je osou, 

ženu ťahá smerom k svojej ľavej ruke. 

Tento motív opakuje 6-krát. Začne aj 

siedmykrát, skočí v rytme aa, ale ľavou nohou 

vykročí  vľavo šikmo dozadu  a začne sa 

krútiť.  

 Žena tancuje v rytme aada. 
Pravou nohou skáče  aa, ľavou 
da.  

17:48 9 sekúnd 

 

 

10 Príloha: kinetografia č. 3 
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 Namiesto posledného skoku v rytme aa tiež 
tancuje  da, potom ľavou nohou 
vykročí vľavo šikmo dozadu a začnú s 
krútením.11

 

  

17:48 Vidíme deväť krútení v obvyklom 

smere, začínajúc ľavou nohou. 

17:54 6 sekúnd 

17:54 Nasledujú tri prehadzovania. 

Žena tancuje v rytme aaaa,  na 

predposledný kmit položí svoju ľavú 

nohu k pravej, pričom pravú nohu 

posúva doľava na malú vzdialenosť. Na 

posledný kmit hodnoty a posúva obe 

nohy doľava, týmto vie lepšie pohnúť aj 

so svojou sukňou.   

18:00 6 sekúnd 

18:00 Krútia sa trikrát v smere hodinových 

ručičiek, na štvrté krútenie muž chytí 

pravou rukou ľavú ruku ženy a počas 

päť štvrtín ju dvakrát vytočí. Pritom 

priebežne kráča v rytme aa, v polkruhu 

okolo ženy. 

18:08 8 sekúnd 

18:08 Vidíme osem krútení v smere 

hodinových ručičiek, potom pár začne 

tancovať čardášový motív. 

18:14 6 sekúnd 

 

 

 

 

 

11 Príloha: kinetografia č. 5 
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Zhrnutie 
 

Ako pri vyššie analyzovanom archívnom filme, aj tu začnú 

svoj tanec čardášom. Za necelú jednu minútu spolu s vytočením sa 

krútia celkovo 34 sekúnd. 

Po zatancovaní každého motívu sa niekoľkokrát krútia. Týmto 

upokojujú tanec. Je dôležité, že sa pohybujú vždy v smere hodinových 

ručičiek. Rad motívov tancujú celkovo 9 sekúnd, čo sa nezdá byť dlhým 

časom pri toľkých krúteniach, ale za tento čas tancujú veľmi 

transparentný a zriedkavý motív. Jedinečnosťou tohto zriedkavého 

motívu je, že sa tých pár sekúnd pohybujú v protismere.  

Aj ich držanie sa zmení. Pravá ruka ženy zostane na ľavom pleci 

muža, ale ľavou rukou sa drží pravého lakťa muža. Pohybujú sa vždy v 

smere totožnom s pohybom Slnka. V porovnaní s tancom Jolany 

Kocákovej a jej partnera na starom zábere má tento párový tanec 

virtuóznejší charakter. Je badateľné, že István Ceranko je mladší ako 

András Kocák. Častejšie premieňa jednotlivé motívy.  

 

Margita Ceranková vo veku 70 rokov a Jolana Kocáková vo veku      
59 rokov 

Miesto: Bidovce – kultúrny dom 
 

Dátum: 16. 06. 2001 (55:26-56:34) 
 

V Bidovciach tancovali dievčatá a ženy nielen s mužmi ale aj 

spolu. Teraz budem analyzovať spoločný tanec dvoch žien.  Konkrétne 

tanec dvoch sesterníc, ktoré sú až dodnes najvýznamnejšími 

osobnosťami dediny, a to spoločný tanec Jolany rod. Mihókovej, 

manželky Andrása Kocáka a Margity rod. Mihókovej, manželky Istvána 

Ceranka.  

Som hrdá na to, že osobne poznám tieto dve ženy, ktoré by mohli byť 

vzorom pre mnohé ďalšie. Miesto je totožné s miestom, kde sme 
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mohli vidieť tancovať Jolanu Kocákovú a Imre Vasila, kultúrny dom v 

Bidovciach. Vo filmovo zábere má Jolana Kocáková 59 rokov, Margita 

Ceranková má 70 rokov. Tempo hudby je a: cca 170, s hudobným 

sprievodom es-tam. 

 
Časová výstavba tanca Margity Cerankovej rod. 

Mihókovej a Jolany Kocákovej rod. Mihókovej. 

Vzájomný časový interval párových krútení a radov motívov. 
 
 

Začiatok  Krútenia a rady motívov Ko-
niec 

Celkom  

55:26 Vidíme päť krútení v smere 
hodinových ručičiek.  

55:31 5 sekúnd 

55:31 Tancujú prehadzovanie najprv v 

smere totožnom s krútením, 

potom to symetricky trikrát 

zopakujú. Rytmus prehadzovania 

žien: aaaa.  a- pravou nohou 

vykročí vpravo šikmo dozadu. a-

ľavou nohou vykročí vpravo šikmo 

dopredu. a- pravú nohu priloží k 

ľavej. a- obe priložené nohy posúva 

doprava. Margita Ceranková 

tancuje motív prehadzovania v 

protismere.12
 

55:36 5 sekúnd 

55:36 Znova sa krútia, 16-krát – v smere 

totožnom s predošlým krútením. Pri 

siedmom krútení Jolana Kocáková  

ľavou rukou chytí pravicu Margity 

Cerankovej a počas krútenia 

hodnoty tri a ju raz vytočí,  

55:49 13 
sekúnd  

 
12 Príloha: kinetografia č. 3 
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 pričom ona sa krúti pohybujúc 

ďalej a čaká, aby sa jej partnerka 

vrátila. Potom sa krútia ďalej. 

  

55:49 Znova nasledujú prehadzovania. 

Prvé je v totožnom smere 

s krútením, zopakujú to 

symetricky päťkrát.   

55:56 7 sekúnd 

55:56 Obrátia sa proti sebe a skočia do 

prvej pozície oboma nohami v 

hodnote a, potom skočia do 

druhej pozície obrátenej mierne 

dovnútra, tiež v hodnote a.13 

Staršia žena menej vládze, preto 

rozhýbe iba päty, ale pulzácia 

motívu sa takisto nachádza aj v jej 

tanci. Tento motív zopakujú 

osemkrát.  

56:02 6 sekúnd 

56:02 Svoj tanec pokračujú motívom v 

rytme da. Obe začnú doľava.  

  - ľavá noha skočí na malú 

vzdialenosť vpredu šikmo doprava.     

  - pravá noha v prekrižene  

otvorenej obrátenej pozícii V sa 

dotkne zeme pološpičkou.  a- ľavá 

noha skočí na mieste.  Potom pravá 

noha skočí v hodnote  na malú 

vzdialenosť vpredu šikmo doprava. 

Ľavá noha v hodnote 

56:09 7 sekúnd 

 

 

13 Príloha: kinetografia č. 4 
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  v prekrižene  otvorenej pozícii V 

sa vpredu dotýka zeme pätou, 

potom v hodnote a skočí pravá noha 

na mieste. Totožne sa to zopakuje 

päťkrát. 

  

56:09 Krútia sa 12-krát v smere 

hodinových ručičiek, potom pri 12. 

krútení mladšia žena chytí ľavou 

rukou pravicu staršej ženy a počas 

hodnoty 6 a ju raz vytočí, 

pričom ona pokračuje ďalej 

krokom hodnoty aa.       Potom 

sa krútia ešte päťkrát. 

56:26 17 
sekúnd 

56:26 Vybratú analyzovanú časť ukončia 

motívom prehadzovania, tancujú 

prehadzovanie začaté pravou 

nohou a symetricky to päťkrát 

zopakujú.  

56:34 4 
sekundy 

 

 

 

Zhrnutie 
 

Tanec vedie až do konca mladšia Jolana Kocáková. Krútia sa dlho, 

celkovo 35 sekúnd, čo sa vytočením preruší dvakrát. Čas ich krútenia 

je o 1 sekundu dlhší ako pri tanci mladých manželov Cerankovcov vo 

filme z roku 1967, o 4 sekundy dlhší ako u dvojice Jolana Kocáková a 

jej svokor a o 21 sekúnd dlhší ako u dvojice Imre Vasil a Jolana 

Kocáková. 
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Aj ony sa krútia iba v smere hodinových ručičiek. Spôsob ich 

držania je jedinečný. Pravou rukou chytia driek družky, ľavou zas pravý 

lakeť alebo rameno družky. Tento spôsob držania zamenia iba pri rade 

motívov, vtedy je to jednoduchšie držanie oproti sebe. Staršia 

tanečnica chytí lopatku mladšej, tá zas položí svoju ruku na plece 

staršej.  

13 sekúnd tancujú rôzne motívy, čo je o 4 sekundy dlhšie ako 

motívy manželov Cerankovcov vo filme z roku 1967, ale o 11 sekúnd 

kratšie ako motívy Jolany Kocákovej a jej svokra v starom filme. Z 

toho vyvodzujem záver, že mladšia žena si už zvykla pri svokrovi, 

že ten dlho obohacuje svoj tanec rôznymi motívmi, preto až dodnes 

rada robí dlho zrážanie alebo cifrovanie pri tej-ktorej tanečnej 

príležitosti.  

Margita Ceranková ako 79-ročná sa pohybuje trochu 

unavenejšie, ale ešte stále má elán pri krútení a rada tancuje. 

Jolana Kocáková zas má radosť z toho, že môže tanec viesť.    

9 Epilóg 
Cieľom tejto štúdie je najmä vytvoriť také porovnanie, ktoré 

pobáda obyvateľov dvoch štátov, aby prejavili otvorenosť aj voči druhej 

kultúre. Dúfam, že sa mi podarilo tento zámer zrealizovať a táto štúdia 

osloví mnohých a bude pre čitateľov podnetom k takému konaniu, 

ktorým sa vytvárajú kontakty a priateľstvá s Maďarmi susedných krajín 

alebo aj s občanmi Maďarska.     

Považujeme za dôležité, aby sme z tradícií dvoch dedín vybrali 

všetky tie detaily, ktorých spoznanie je nevyhnutné k tomu, aby sa 

niekto hlbšie zaoberal tanečnými, hudobnými alebo krojovými 

tradíciami jednej alebo druhej dediny.  
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Ak by chcel vedúci tanečného súboru naučiť svojich 

tanečníkov tancovať bidovské alebo mándocké tance, stačí si zobrať 

do rúk túto štúdiu a nájde v nej všetky tie informácie, ktoré sú 

preňho vhodným východiskom. Treba však vyzdvihnúť, že to je iba 

východisko. Každého by sme chceli posmeliť k tomu, aby navštívil 

ešte žijúcich informátorov, teda krajším slovom zachovávateľov 

tradícií, a nielen zbieral od nich motívy, piesne a kroje, ale aby si aj 

osvojil ten spôsob života a správania, ktorý je pre tamojších 

obyvateľov prirodzený. Od starých tiet a ujov sa možno naučiť veľa 

vecí, preto by som radila každému, aby tomu venoval čas a spoznal 

týchto ľudí osobne a nielen takto – čierne na bielom.    
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