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Mai programunkban, melynek címe “A bölcsőtől a sírig,” bemutatjuk élő hagyományainkat, ahogyan azokat 
éljük clevelandi magyar közösségünkben. Egy lány életét végigkísérjük, ahogy büszke közösségünkbe 
megszületik, gyermekkorán át felnőtt koráig, egész élete végéig. A lányt a piros cipő motívuma kíséri végig. 
A hagyomány, mint az élet, egy állandó körforgalom. Ez is visszaköszön a piros cipő motívumában. 

Együttesünk célja a Kárpát-medencében élő magyarok kultúrájának ápolása és továbbadása. Ezt az egyre 
fogyó örökséget kutatjuk, magunkévá tesszük, és közönségeinknek is továbbadjuk. E cél szolgálatában a mai 
műsorban látható jelen, volt, és jövendőbeli együttes tagok előadásában olyan néptáncok, népdalok és 
egyéb népi hagyományok, amelyekkel az elmúlt 45 év folyamán foglalkozott, elsajátíthatott a csoport. 
Továbbá, a helyi közösségünk életében megtartott népszokásokról videó- és képanyagok is bemutatásra 
kerülnek. 

A ma esti műsorunk közreműködőink nélkül nem kerülhetne színre. Külön köszönet jár a közismert és 
mindenkor népszerű Gyanta és Harmonia együtteseknek; Szabó János salgótarjáni táncpedagógusnak; a 
Szent Erzsébet egyház táncegyüttesének; és minden önkéntesnek, szülőnek és gyermeknek egyaránt, akik 
célkitűzéseink megvalósítását lehetővé teszik. Közreműködőinkkel együtt reméljük a mai műsor során jobb 
belátást nyernek és jobban megismerik magyar hagyományainkat, nem csak a művek szépségétől, hanem a 
szélesebb magyar közösségünkkel való megismerkedés által is, akik munkájuknak köszönhető közös 
kincsünk fennmaradása. 

Ezennel meghívjuk kedves vendégeinket, hogy csatlakozzanak magyar közösségünkhöz, ahogyan 
fennállásunk 45. évfordulóját ünnepeljük. Gondolatban vegyék fel alsószoknyájukat, kalapjukat, és 
csizmájukat; melegítsék be hangszálaikat és hangszereiket, ahogyan megünnepeljük közösségünket, 
kultúránkat, és hagyományainkat. 

Reméljük műsorunk elnyeri tetszésüket! 

 

Nádas Andrea, Tábor Mátyás 
regösvezetők 

A bölcsőtől 

a sírig… 
M i  t e h á t  a  n é p s z o k á s ?  K ö z ö s s é g i  m a g a t a r t á s m ó d  é s  

c s e l e k v é s m ó d ;  o l y a n  v i s e l k e d é s i  m ó d ,  m e l y n e k  a  
k ö z ö s s é g  t a g j a i  a l á v e t i k  m a g u k a t ,  m e r t  m e g f e l e l  a z  
é l ő  k u l t u r á l i s  h a g y o m á n y n a k .  E g y s z e r r e  i l l e m t a n ,  

e r k ö l c s i  k ó d e x ,  í r a t l a n  t ö r v é n y ,  m ű v é s z e t ,  k ö l t é s z e t ,  
s z í n j á t s z á s ,  m í t o s z  é s  m á g i a .  

—  D ö m ö t ö r  T e k l a ,  n é p r a j z k u t a t ó   
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In tonight’s program, entitled “From the Cradle to the Grave,” the Cleveland Hungarian Scout Folk 
Ensemble will showcase the living traditions practiced as part of everyday life in the Cleveland Hungarian 
community. You will be transported through time following the life of a little girl born into our proud 
community, through her childhood, into her adulthood, all the way to the end. She will be distinctly 
recognizable by the motif of her red shoes. You will notice that tradition, as with life, is a continuous cycle, 
also denoted via this motif. 

Our mission in the Ensemble is to preserve the folk heritage of Hungarians in the Carpathian basin by 
seeking it out, mastering it, and then sharing it with audiences. To this end, tonight you will see current, 
former, and future members of the group as we present folk dances, folk songs, and musical works that 
have been studied by our group over our 45 years. Additionally, you will see video and collages of our 
members living out our traditions and folk heritage here in Northeast Ohio. 

This program would not be possible without musicians from the well-known and ever-popular Gyanta and 
Harmonia bands; János Szabó, folk dance teacher from Salgótarján; the Saint Elizabeth Church Dance 
Group; and all of our volunteers, parents and children alike, who are committed to our mission.  With this, 
we hope you gain a better understanding and appreciation for the spreading of Hungarian culture, not only 
with the beauty of the works, but through your acquaintance with our local community whose hard work 
leads to the preservation of such gems. 

We now invite you to join our community and celebrate with us as we enter our 45th year together. So put 
on your petticoats, boots, and hats, and warm up your voices and instruments as we celebrate community, 
culture, and heritage. 

We hope you enjoy the show! 

 

Andrea Nádas, Mátyás Tábor  
Directors 

W h a t ,  t h e n ,  a r e  f o l k  t r a d i t i o n s ?  S o c i a l  m o d e s  
c o n d u c t  a n d  o f  a c t i o n ;  t h e  t y p e s  o f  b e h a v i o r  t o  

w h i c h  a  c o m m u n i t y  a d h e r e s ,  b e c a u s e  i t  i s  i n  l i n e  
w i t h  l i v i n g  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s .  A t  o n c e  m o d e s  o f  

b e h a v i o r ,  m o r a l s  a n d  d e c o r u m ,  u n w r i t t e n  r u l e s ,  a r t ,  
p o e t r y ,  a c t i n g ,  m y t h s  a n d  m a g i c .  

— T e k l a  D ö m ö t ö r ,  e t h n o g r a p h e r   
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Tisztelt clevelandi Regös Csoport! 

  

A negyvenötödik évforduló azt jelenti, hogy ez a rendkívüli szereplés tovább 

folytatódik. Őszinte szeretetteljes tiszteletem a Regösök nagy Családjának. 

Hitem és meggyőződésem, hogy tovább munkáljátok azt az értéktöbbletet, amit 

magyarságunk jelent itt az amerikai magyar szórványban. 

Táncotok és dalaitok igazolják Kodály szavait: „Mond meg nekem mit dalolsz megmondom 

ki vagy!” 

Munkátok minden szervezet legnagyobb kihívását az utánpótlásnak fiatal generációval való 

biztosítását is szolgálja. 

Ezzel kapcsolódtok a jelenlegi magyar kormány nagy magyar nemzeti összefogási 

munkájához. 

 

Tisztelettel és baráti köszöntéssel: 

  

 

Bőjtös László 

konzul 

 

kelt: Cleveland, 2018. október 13. 
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Cserkészcsapataink 

14. sz. Görgey Arthur cserkészcsapat 
A csapat hivatalosan 1951 őszén alakult meg a Magyar Cserkészszövegség engedélyével. Első parancsnoka 

dr. Berkes László volt. Jelenleg a kb. 65 fős létszámu csapatot Csajka Tamás vezeti.  Az összejövetelek 

rendszeresen hetente péntek este vannak. Ezenkívül portyák, akadályversenyek és a nyári tábor teszi az évi 

programot változatossá. A csapat fennállása óta 67 éves cserkész múltra tekinthet vissza.  Számos kiváló 

vezetőt adott a cserkészszövetségnek. 

A csapat megérdemelten viseli Görgey Arthur nevét.  Görgey az 1848-as szabadságharcban a honvédseregek 

fővezére volt.  Számos fényes győzelmet aratott majdnem mindig túlerőben lévő ellenség felett.  Hadvezéri 

tetteivel beírta nevét a magyar történelem aranykönyvébe. 

 

22. sz. Bessenyei György cserkészcsapat 
Az első magyar cserkészcsapat az Egyesült Államokban 1951 tavaszán alakult Clevelandan Beodray Ferenc 

parancsnok vezetésével, a 12. sz. II. Rákóczi Ferenc cscs. nevén. Az év őszén, a nagy létszám miatt egy része 

levált és a város keleti oldalán Chászár Ede parancsnok vezetésével megalakult a 22. sz. Bessenyei György 

cserkészcsapat. 

A csapat élménydús múltjához tartozik a sok kirándulás és tábor.  Többek között volt a kanadai Francia 

folyón két hetes kenu túra, az 1982-es Világkiállítás látogatása, ahol a cserkészek a “Smokey” hegységben 

táboroztak, és az Oregonban rendezett nyugati parti magyar cserkészek Jubileumi nagytáborán való 

részvétel. 

Jelenleg a csapat Kovács György parancsnok vezetése alatt felnőttcserkészekkel foglalkozik.  Tagjai 

segítenek a testvércsapatok programjaiban, a clevelandi cserkészélet különböző megmozdulásain, és szerves 

része a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi akadályversenyei és a Jubileumi nagytábori vezetői 

gárdájának. 

 

33. sz. Szilágyi Erzsébet felnőtt cserkészcsapat 
Cleveland keleti oldalán a leánycserkész munka Csűrös Mária vezetése alatt 1951-ben indult. A következő 

hat éven át a lányok a 34. Zrínyi Ilona leány cserkészcsapat önálló rajaként folytatták cserkészmunkájukat. 

1957-re már annyira megnőtt a létszám, hogy a Magyar Cserkészszövetség jónak látta egy önálló csapat 

megalakítását. Az első parancsnok Várdyné Huszár Ágnes volt. 

A csapat tagjai létszámhiány miatt 1999 óta ismét a 34. leány cserkészcsapat keretén belül működik.  Azóta 

a csapat felnőtt csapatként működik Rátoni-Nagyné Szőke Vali vezetése alatt. A clevelandi 

cserkészmunkából kiveszik a részüket—cserkésznapon, cserkészbálon, cserkészebéden, Magyar Múzeum 

működésében, templomoknál segítenek. Jelentős munkát végeznek az elszakított területeken élő magyarok, 

különösen a kárpátaljai magyarok megsegítésében. 
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34. sz. Zrínyi Ilona leány cserkészcsapat 
66 évvel ezelött a csapat első parancsnoka Gaydánné Dolesch Melinda indította el a cserkészmunkát tíz 

cserkésszel. Ma már 7 őrs működik a 64 tagú csapat keretén belül. Azt, hogy a mai napig  a 

cserkészszellemben folyik a csapatmunka köszönhetjük az egymást követő kiváló csapatparancsnokoknak: 

Borosdyné Mód Erzsébetnek, Thurner Klárának, Táborné Szabadkai Krisztinának, Szentkirályiné Csia 

Juditnak, Linder Patay Zsuzsának, Szabolcs Andreának,  Nádasné Ormay Gabriellának, Pigniczky Esztinek, 

Szentkiralyi Krisztinának, Lieszkovszky-Hargitai Idának. Jelenleg Stroberné Balássy Ilona vezetése alatt 

működnek a 34-esek. A 34-es csapat élvezetes, ötletes cserkészfoglalkozásokat, bábszínházakat, mese 

programokat, kirándulásokat és táborokat rendez a kiscserkészeknek és cserkészeknek egyaránt. Komoly 

vezetői előkészítő programja biztosítja a továbbképzést és a vezetői utánpótlást. Szívesen fogadnak 

magyarul beszélő jelentkezőket. 

 

 

Cserkész gyűléseinket péntek esténként tartjuk a clevelandi Cserkészházban, 1851 W 23rd St. 

Új jelentkezőket szívesen fogadunk; minden magyarul beszélő gyerek jelentkezhet. További felvilágosítás: 

www.clevelandcserkesz.org (clevelandi cserkészek honlapja) 

www.csbk.org (Cserkész Barátok Köre honlapja, a cserkészcsapatok fenntartó testülete) 





14. sz. Görgey Arthur 

cserkészcsapat 

és 

34. sz. Zrínyi Ilona 

leány cserkészcsapat 
 

szeretettel gratulálnak és köszönik a Regös Csoportnak 

hagyományőrző munkájukat! 

 
 

Szeretettel várunk minden magyarul beszélő gyermeket, hogy jöjjön cserkészkedni 

péntek esténként. Új jelentkezőket szívesen fogadunk! 

Leány cserkészekkel kapcsolatban a 34cspk@gmail.com címen lehet érdeklődni. 

Fiú cserkészekkel kapcsolatban a 14cspk@gmail.com címen lehet érdeklődni. 

www.clevelandcserkesz.org 

 

**************** 

 

Arthur Görgey Scout Troop 14. 

and  

Ilona Zrínyi Scout Troop 34.  
would like to extend their congratulations to the Regös Ensemble on their gala  

performance and thank them for their preservation of Hungarian culture!  

The Scouts welcome all Hungarian-speaking children to join us every  

Friday evening. We gladly accept new members.  

 

For the girls’ troop, please contact 34cspk@gmail.com.  

For the boys’ troop, please contact 14cspk@gmail.com.  

Or visit us at www.clevelandcserkesz.org. 

mailto:34cspk@gmail.com
mailto:14cspk@gmail.com
http://www.clevelandcserkesz.org/
mailto:34cspk@gmail.com
mailto:14cspk@gmail.com
http://www.clevelandcserkesz.org/
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A clevelandi Cserkész Regös Csoport története 

 A külföldi magyar cserkészet 
A cserkészmozgalmat, amelyet Lord Robert Baden-Powell alapított, Magyarországon a második 

világháború után uralomra jutott szovjet-kommunista kormány betiltotta.  Az emigrációban élő volt 

cserkészvezetők újraindították a mozgalmat, amely rövid idő alatt világszervezetté alakult a négy 

világrészen szétszóródott magyarok között.  Az Egyesült Államokban Clevelandban alapították az első 

magyar cserkészcsapatot 1951-ben.  Azóta több mint ezer helyi magyar fiatal tette le a cserkészfogadalmat, 

gazdagítva az azóta is virágzó Külföldi Magyar Cserkészszövetséget.  Jelenleg négy cserkészcsapat működik 

Clevelandban: egy leány- és egy fiúcsapat tart összejöveteleket a belváros közelében és két felnőtt 

cserkészcsapat támogatja munkájukat, összesen kb. 200 cserkésszel. 

 A kezdet 
A Clevelandban élő nagyszámú serdülőkorú magyar cserkész adta az indíttatást 1973-ban a Temesváry 

házaspárnak (Magda és András) egy olyan csoport szervezésére, amelynek kizárólagos feladata a magyar 

népi kultúra és hagyományok beható tanulmányozása lenne.  A csoport célja a Kárpát-medencében élő 

magyarság már kihalóban lévő népi művészetének megőrzése; ezeknek a népművészeti kincseknek a 

felkutatása, elsajátítása és nézőközönség számára való bemutatása.  A következő területeken végeznek 

mindmáig értékmegőrző szolgálatot: néptánc, népzene, népi viseletek, népi művészeti formák, balladák, 

hangszerek és szokások. 

 A regös csoport tagjai 
A regös csoport tagjai kizárólag az aktív cserkészek köréből kerülnek ki.  Tag az lehet, aki legalább 14 éves és 

folyékonyan beszél, ír és olvas magyarul, valamint aktívan részt vesz csapataink tevékenységében.  A 

csoport táncol, elkészíti a saját népviseleteit, kórusként énekel, és a hagyományos magyar szokásoknak 

megfelelően ünnepli az ünnepeket.  Az év során a tagok számára sokszínű, élményt adó tevékenységek a 

népi emlékek kutatása, fafaragás, festés és számos táncfellépés is. 

 Hol lép fel a regös csoport? 
Évente két egész hétvégére kiterjedő tanuló táboruk van.  Az egyik a közelben, a másik a New York államban 

lévő Sík Sándor Cserkészparkban, ahol meghívott regösvezetők, vendég tanárok és művészek új táncokat, 

kézművességeket, főzést, és népdalt tanítanak a regöscserkészeknek.  A regös csoport már számos helyen 

lépett fel, mint pl. Michiganben, New Yorkban, New Jerseyben, Ontarioban, Quebecben, Magyarországon 

és Erdélyben, valamint helyben a Cleveland State University-n, Kent State University-n, Canton Civic 

Center-ben, E.J. Thomas Hall-ban, a Palace és Allen Színházakban és a Blossom Music Center színpadán.  A 

nézők között volt számos neves személyiség, polgármesterek, kormányzók, nagykövetek, sőt még Ronald 

Reagan elnök is. 

 Regös körutak 
A regös csoport 2001, 2011, és 2016-ban szervezett három hetes körutat az óhazába. 2001 júliusában 

Palócföld és Erdély, 2011-ben Palócföld, Kárpátalja és Felvidék, 2016-ban Palócföld, Délvidék és Erdély 

megismerése volt a cél. Ezek a körutak a munka kicsúcsosodása, hiszen fiataljaink szüleik és nagyszüleik 
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hazáját ismerik meg közös regös programon keresztül.  (A szülők 35%-a a Kárpát-medencében és 65%-a 

Észak-Amerikában született.)  

Falukutatás volt a körutak célja.  Élték a falusi életet, népdalokat gyűjtöttek, idősekkel beszélgettek, helyi 

történészekkel és néprajzkutatókkal találkoztak.  Tíz napig Magyarországon, Kazáron, egy Nógrád megyei 

palóc faluban laktak, ahol családoknál szálltak meg, így alkalmuk volt megismerni közelebbről a falu népét 

és életét.  Táncot tanultak, kazári viseletbe beöltözve gyalogoltak misére.  Malomkalácsot és szalonnát 

sütöttek, kovászos uborkát készítettek, disznóvágáson vettek részt, a disznó leszúrásától a kolbász 

készítéséig.  A környékbeli jellegzetességeket is megtekintették: Hollókőt, Szécsényt, a Salgótarjáni 

Öblösüveg Gyárat, egy régi bányába is lementek.  Recsken a nemzeti emlékparkban is voltak, ahol 

megnézték a haláltábor helyét.  Megdöbbentő volt.  Az emléktábláról, ami felsorolta a tábor összes 

fegyencének a nevét, kiderült, hogy az egyik csoporttagnak a nagybátyja is ott volt. 

 A körút többi része szó szerint körút. Autóbusszal végigutazták Erdélyt (2001) illetve Kárpátalját és a 

Felvidéket (2011), avagy Délvidéket és Erdélyt (2016), ahol történelmi és népi értékeket ismertek meg. 

 Az erdélyi körút 2001-ben Nagyváradon kezdődött, majd több napot töltöttek Torockón, ahol megmászták 

a Székelykőt, megismerkedtek a falu mestereivel és a falu életével.  Egy unitárius Istentiszteleten is 

résztvettek.  Látták, hogyan jött haza este a jószág a hegyről és mindegyik megtalálta a saját kapuját.  Utuk 

Alsócsernátonba (Háromszék) vezetett, ahol a Haszman Pál falumúzeumban szálltak meg.  Ezek után 

ellátogattak Csíksomlyóra, Zágonba, Csomakőrösre, Sepsiszentgyörgybe, Kézdivásárhelyre és 

Marosvásárhelyre.  Megnézték a Tordai-hasadékot és fürödtek a Szent Anna tóban.  Alsócsernátoni 

tartózkodásuk után a mezőségi Válaszúton töltöttek időt egy kézműves táborban, ahol Kallós Zoltánnal 

találkoztak.  Kalotaszegen (Inaktelkén, ahol a falu nagy része ünnepnapokon még mindig népviseletbe 

öltözik) résztvettek egy konfirmálási Istentiszteleten. 

 2011-ben Kárpátalján meglátogatták a vereckei hágót, majd a munkácsi várat, ami különösen érdekes volt 

számukra, mert a clevelandi leany cserkészcsapat Zrínyi Ilona nevét viseli.  Egy délutánt töltöttek Salánkon, 

ahol a kárpátaljai magyar gyerekek számára egy hagyományőrző jurta tábor volt szervezve. 

Felvidéki uticéljaik Kassa, Pozsony, Komárom és környékei voltak.  Kassán tiszteletüket tették II. Rákoczi 

Ferenc és Zrínyi Ilona sírjánál.  Ellátogattak Mecenzéfre, ahol egy öreg helybeli kovács bemutatott egy még 

ma is működő vízi hámort és szemük láttára tíz perc alatt ásót kovácsolt ki egy darab vasból.  A Felvidéken 

megnézték még többek között a vöröskői várat, Pozsonyt, és Komáromot az erődjével. Egyházfán és 

Marcelházán pedig regös programokkal vártak a helyi cserkészek.  

Ezenkívül még két híres népművészeti személlyel találkoztak: Holecz Istvánné Kanyó Margittal, aki a rimóci 

népművészetet őrzi meg és Pál István dudásmesterrel, aki 92 évesen még fiatalos lendülettel játszik a saját 

készítésű dudáján, furulyáján és fújja a pásztornótákat. 

2016-ban Délvidéken az ottani cserkészekkel is volt szerencséjük találkozni ahogyan meglátogatták Horgost 

és Szabadkát. Három magyar faluba látogattak el, Kupuszinára, Doroszlóra, és Gombosra, ahol a helyi 

hagyományőrzőkkel találkoztak, tőlük tanultak. Erdély felé útbaejtették Aradot, ahol az 1848-as 

szabadságháború áldozataira megemlékezve mentek tovább. Erdélyben Kalotaszegen és a Mezőségen 

tanultak a helyi népművészetről, ahol többek között Torockót, Tordát, Széket, Kolozsvárt, Bánffyhunyadat, 

Kalotaszentkirályt, Magyarvalkót, Monostort, és Sztánát látogatták meg. 

1973-2018 
A csoport 45. évfordulóját a ma esti gálaműsorral ünnepeli. 
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A regö s csizmá k e s pápucsök má r 

45 esztendeje köpögnák. 

 

 

 

 

 

 

 

Grátulá lunk! 

22. sz. Bessenyei Gyö rgy cscs. 

33. sz. Szilá gyi Erzse bet lcscs. 
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A History of the Hungarian Scout Folk Ensemble 

Hungarian Scouting 
The scouting movement, based on Lord Robert Baden-Powell's model, was embraced enthusiastically in 

Hungary as early as 1910. Scouts in Hungary soon earned a place in the larger society, recognized for their 

valuable contributions to youth education. After World War II, when the Communist regime banned 

scouting, Hungarian scouts then reorganized in exile, in other countries around the globe. In the United 

States, Hungarian scout troops were first organized in Cleveland in 1951. Since then, hundreds of local 

Hungarian youths have taken the Scout Oath and have become members of the worldwide Hungarian Scout 

Association in Exteris. At present, there are four scout troops in Cleveland; a traditional boy and girl scout 

troop and a men and a women’s adult troop, with a combined total of about 200 registered scouts. 

The Beginning 
The large group of young Hungarians in Cleveland gave Andrew and Magda Temesváry the inspiration in 

1973 to organize a group that deals exclusively with the study of Hungarian culture in the "grass roots" 

sense of the word. The aim of the group is to preserve folk arts of the Hungarians living in the Carpathian 

Basin; to search out the arts, make them their own, and present them to their viewing audiences. Folk 

dance, music, costumes, ballads, instruments and customs are areas explored in depth. 

The Ensemble Members 
The scout troops are the sole source of membership for the Hungarian Scout Folk Ensemble. All members 

must be at least 14 years old; capable of reading, writing, and speaking fluent Hungarian; and active in their 

own troop's activities. Disciplined hard work is one of the main characteristics of the group. The Ensemble 

dances, makes their own costumes, sings as a choir, hand-paints eggs for Easter, and celebrates other 

holidays with traditional Hungarian customs. Research, woodcarving, painting, and many performances 

during the year round out highly active and rewarding experiences for each member. 

Where Has the Ensemble Performed? 
Traveling has always been a favorite of the Ensemble. Two yearly weekend workshop camps are held, one 

close to home and one in upstate New York at the Sándor Sík Scout Camp, where new dances and 

techniques from guest instructors and artists are taught to the group. The Ensemble has performed in 

Michigan, New York, New Jersey, Ontario, Quebec, Hungary and Transylvania, as well as having local 

performances at Cleveland State University, Kent State University, Canton Civic Center, E.J. Thomas Hall, 

the Connor Palace and Allen Theaters at Playhouse Square, and Blossom Music Center. Audiences have 

included many dignitaries - mayors, governors, ambassadors, and even President Ronald Reagan. 

European Tours 
During the summer of 2001, the Ensemble toured northern Hungary and Transylvania. The aim was to do 

ethnographic research and for the members to see folk culture firsthand in the villages. The members were 

required to prepare for the trip by researching topics that were seen and heard while on tour. During the 

tour they learned dances, songs, and other elements of folk culture from the older people in the Hungarian 

villages. 
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The summer of 2011 brought another European tour for the Ensemble.  This time, they toured northern 

Hungary and Hungarian-speaking regions of Slovakia and Ukraine.  They spent ten days in Kazár, a village 

in northern Hungary, where they learned a dance and became acquainted with specific aspects of this 

village’s folk culture through interviews and daily living with the villagers.  In Slovakia and Ukraine, they 

visited major historical sites and built relationships with the local Hungarian scouts. 

The Ensemble’s most recent European tour visited northern Hungary, Vojvodina, and Transylvania. As in 

years past, they spent 10 days in Kazár, a village in northern Hungary, learning a new dance and getting to 

know the villagers and their customs. The Ensemble then got on a bus to tour Vojvodina in Serbia and 

Transylvania in Romania. During the Vojvodina leg of the tour, the Ensemble met with Hungarian scouts in 

Horgos and Szabadka, and visited several historical sites as well as three Hungarian villages: Kupuszina, 

Doroszló, and Gombos, where they met and learned from the local experts. The Transylvanian leg of the 

tour brought the Ensemble once again to the ethnographic region of  Kalotaszeg, which they visited on the 

2001 tour, as well as to the village of Szék in the Mezőség region. Szék is renowned for its vibrant folk 

culture, and was one of the initial sources of the dances and music that in the 1970’s spawned the 

resurgence of interest in Hungarian folk culture known as the Táncház movement. 

Tonight’s Performance 
The Ensemble celebrates its 45th anniversary in 2018. We hope you enjoy the show! 

 



A bölcsőtől a sírig 

22 

1973-2018 

A Clevelandi Cserkész Regös Csoport volt és jelenlegi tagjai 

The Hungarian Scout Folk Ensemble’s 

past and present members 
Ádám Ilona 

Ádám Mihály 

Bajusz Sándor 

Bakos Ildikó 

Balássy Alexandra 

Balássy András 

Balássy Géza Pál 

Strober Balássy Ilona 

Duna Balássy Katalin 

Balássy László 

Balássy Péter 

Balássy Tamás 

Bárdossy Mária 

Morgan Bárdossy Viktória 

Becsei Éva 

Becza Noémi 

Bócsay Ágnes 

Tóth Bócsay Klára 

Dulle Bodor Erika 

Harmat Bodor Krisztina 

Bogárdy Aleksa 

Bogárdy Krisztina 

Bogárdy Makaela 

Bogárdy Péter 

Bogárdy Zsuzsa 

Bordás Imola 

Schneider Boros Éva 

Boros Gergely 

Luksáné Bőjtös Anita 

Bunjevác József 

Chmielewski Emese 

Chmielewski Erika 

Csajka Tamás 

Szentkirályi Csia Juci 

Csikesz József 

Bajuszné Csikesz Marian 

Wrabel Csiszár Csilla 

ifj. Csiszár István 

ifj. Csorba Béla 

Csorba György 

Jusztin Czaudt Éva 

Daróczy Péter 

Szélpálné Daróczy Zsuzsa 

Flasher Deli Jennifer 

McKenzie Dezső Andrea 

Burke Dezső Emese 

Baciné Dienes Erzsébet 

Dolesch György 

ifj. Dolesch Gyula 

Dolesch László 

Mepham Dolesch Mária 

Molnárné Dóra Andrea 

Paikné Dömötörffy Éva 

Dömötörffy Tamás 

Duna András 

Duna Anna 

Duna Klári 

Duna Kristóf 

Duna Mária 

Duna Palkó 

Dyko Duna Sasi 

Bell Dunajszky Anita 

Dunay Ferenc 

Dunay Sofi 

Falk Mária 

Wilson Faragó Krisztina 

Farkas András 

Pappné Farkas Judit 

Kubovcikné Farkas Zsuzsa 

Pál Fábián Klára 

Fábián Lívia 

Lyke Fekete Rita 

Kolláth Féja Andrea 

Leopoldné Féja Krisztina 

Földesi József 

Myers Földesi Kriszta 

Földesi László 

Tábor Fricke Andrea 

Fricke Antal 

Fricke Ádám 

Kovács Fricke Eszter 

Fricke Péter 

Lay Fricke Zsuzsa 

Gajzer Attila 

Gartner Glória 

Gattó Gergely 

Gattó Györgyi  

ifj. Gál Tamás 

Gáspár Emese 

Gáspár Gabriella 

Gáspár Julianna 

Gáspár Mónika   

Whitney Gáspár Andrea 

Gereg Attila 

Lukácsné Gereg Erzsébet 

Globits Erika 

Globits László 

Globits Mihály 

Jánossyné Goda Ágnes 

Gráber Deanna 

Gráber István 

ifj. Gráber István 

Horváthné Gráber Judit 

Gráber Oszkár 

Gráber Richárd 

Gráber Stefi 

Grynaeus Kristóf 

Barabás Gulden Éva  

Solomon Gulden Ilona 

Gulden Irén 

III. Gulden György 

Gulden Julianna 

Gulden Pál 

Gulden Tamás 
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Gulyás Mónika   

Gulyás Miklós 

Gyermán Mónika 

Győri Zsuzsa 

Györky József 

Györky Judit 

Balássy Hajdú-Németh Erzsébet 

Halácsy Attila 

Halácsy Béla 

ifj. Halácsy Gyula 

Campbell Halácsy Ildikó 

ifj. Hargitai István 

Hargitai Zoltán 

Hokky Károly 

Ostroskyné Hokky Krisztina 

Hokky Péter 

Horváth Csaba 

Horváth Lehel 

Mihályné Horváth Tünde 

Janosik Igaz Andrea 

Jasper Ferenc 

Clausné Jálics Alice 

Jálics András 

Rauschertné Jálics Emi 

Jálics Ferenc 

Jálics János 

Jálics László 

Jálics Miklós 

Jánossy Franciska 

Johnson Erik 

Johnson Éva 

Koltainé Juhász Ildikó 

ifj. Juhász János 

Koenigné Juhász Katalin 

Juhász Szilvia 

Kanyó Zoltán 

Paynené Kertessy Szilvia 

Kiss Anna 

Kiss Dániel 

ifj. Kiss Kamill 

Kobus Máté 

Kocskár Hédi 

Kollar Ethan 

Kondray Kristóf 

Kondray Márton 

Kondray Viktor 

Velazquezné Koródi Erika 

Kovács Albert 

Kovács Clyde 

Kovács Gábor 

Kovács Gergely 

Kovács Krisztina 

Kovács Magda 

Hemsath Kovács Szilvia 

Körössy-Nagy Nicole 

Kulin Miklós 

Kun Vince 

Kun Miklós 

Popikné Lacza Mónika 

Lacza Gabriella 

D'Onofrioné Lakatos Klára 

Lázár Krisztina 

Leskó László 

Leskó Lia 

Lang Leskó Tünde 

Leszkó György 

Leszkó Júlia 

Lieszkovszky-Hargitai Ida 

Lieszkovszky László 

Lukács Júlia 

Luksa Vivien 

Madzsar András 

Scheetzné Madzsar Erzsébet 

Shermanné Madzsar Éva 

Madzsar György 

Slatteryné Madzsar Irén 

Madzsar Juli 

Madzsar Stefi 

Cantrellné Medgyessy Krisztina 

Megyimóri Marika 

Mepham Natália 

Mepham Kristóf 

Mezősi Mónika 

Mezősi Márton 

Mészáros András 

Gál Mészáros Emese 

Mészáros Kinga 

Metschné Mészáros Kriszta 

Pierce Mészáros Krisztina 

Mészáros Mihály 

Mészáros Zsóka 

Golden Mikó Pamela 

Lewisné Mód Anikó 

Kulinné Molnár Glória 

Bourne Moore Andrea 

Banasekné Moore Krisztina 

Moore Tamás 

Muhoray György 

Nagy Attila 

Gyermánné Nagy Helga 

Nagy Sándor 

Nádas Andrea 

Nádas István 

ifj. Nádas János 

Nádas Krisztina 

Nádas Miklós 

Nádas Tas 

Nádas Zoltán 

Tóthné Németh Erzsébet 

Hummel Némethy Éva 

Némethy István 

Baráth Némethy Júlia 

Némethy Zsóka 

Armstrongné Oláh Marian 

Orosz András 

Ország Éva 

Gráberné Patay Anna 

ifj. Patay Károly 

Linder Patay Zsuzsa 

Pavlish Panni 

Pavlish Ursula 

Pavlish Vince 

Pál Erzsébet 

Pál Gergely 

Pálffy Adél 

Burgess Peller Andrea 

Speck Peller Katalin  

ifj. Peller Miklós 

Pigniczky Bendegúz 

Pigniczky Enese 

Pigniczky Eszti 

Pigniczky Keve 

Pigniczky Vajk 

Pogány András 

Koludrovichné Pogány Gioconda 

Gorszkiné Pósa Ibolya 

Karetka Priskó Anikó 

ifj. Prófusz István 

Baker Radva Anita 

Slattery Ramsey Megan 

Reckl Péter 

Révy Gábor 

Révy Rita 

Rouhana Mária 
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Rózsahegyi Rózsa 

Sárai Zsolt 

Schmeltzer Zita 

Sedensky István 

Simonyi László 

Prahstné Simonyi Zsuzsa 

Slattery Kriszta 

ifj. Solymosi Aladár 

Somogyi Csaba 

Somogyi Ferenc 

Womack Somogyi Hajnal 

Somogyi Lehel 

Hess Söregi Emese 

Spruch Gábor 

Scherma Stiasny Júlia 

Stiasny Kriszti 

ifj. Strada András 

Websterné Strada Mária  

Strada Pál 

Strada Péter 

Strada Róbert 

Sundem Sándor 

Sükösd Melinda 

Táborné Szabadkai Krisztina 

Szabados László 

Szabados Zsuzsanna 

AbiEzzi Szabó Hortenzia 

Szabó Hunor 

Magdané Szabó Katalin 

Culpné Szabó Zsuzsanna 

Szabolcs Andrea 

Szabolcs Krisztina 

Thullenné Szántó Erika 

Szathmáry Éva 

Szathmáry Zoltán 

Szelpál Károly 

Szelpál Tamás 

Szelpál Zsófia 

Szendrey János 

Szendrey Péter 

Táborné Szentkirályi Bea 

Szentkirályi Endre 

Szentkirályi Hanna 

Szentkirályi Júlia 

Varró Szentkirályi Katalin 

Szentkirályi Krisztina 

Szentkirályi Mihály 

Szentkirályi Miklós 

Szentkirályi Pál 

Szentkirályi Zsolt 

Szigethy Edit 

Szigethy Éva 

Szigeti Mátyás 

Szigeti Tamás 

Klinené Szüle Rita 

ifj. Szüle Róbert 

Györkyné Takács Anna Mária 

Porerné Takács Erika  

Takács Sándor 

Takács Verónika 

Tábor Alexandra 

Tábor András 

ifj. Tábor András 

Tábor Andrea 

Tábor Anna 

Tábor Csilla 

Tábor Erika 

Eppleyné Tábor Hajnal 

Tábor Krisztina 

Tábor Mátyás 

Tábor Máté 

Tábor Mihály 

Mazur Tábor Mónika 

Tábor Péter 

Tábor Tamás 

ifj. Tábor Tamás 

Temesváry András 

Temesváry Keresztes Magda 

Thoma Gergely 

Toldy Máté 

Torma Jutka 

Torontáli János 

Torontáli Marianna 

Némethné Torontáli Zsuzsanna 

Lipianné Tóth Melinda 

Tóth Tibor 

Reesené Tóth Veronika 

Turóczi Enéh 

Csiszárné Turóczi Mária 

Turóczi István 

Pasalné Varjas Vivian 

Végh Katalin 

Verbovszky Gabriella 

Viiberg Alexander 

Globitsné Virágh Zsuzsa 

Walter Anna 

Walter Krisztina 

Werner Attila 

Werner Kornél 

Winkler Tóni 

Feketené Winkler Zsuzsa 

Yost Anna 

Yost André 

Zsigmond Mónika 

Zsula Lajos 

Kobusné Zsula Marika 



A clevelandi Cserkész 

Regös Csoport vezetői 

The Hungarian Scout Folk 

Ensemble’s Directors 

1973 Temesváryné Keresztes  
   Magdi 
 Temesváry András 
 

1977 Táborné Szabadkai  
   Krisztina 
 dr. Ádám Mihály 
 

1980  Táborné Szabadkai  
   Krisztina 
 

1981 Globitsné Virágh  
  Zsuzsa 

 Gráber István 
 

1986 Horváthné Gráber 
   Judit 
 Szélpál Károly 
 

1987 Kovács Fricke Eszter 
 Balássy Péter 
 

1991 Strober Balássy Ilona 
 Földesi József 
 

1993 Strober Balássy Ilona 
 

1995 Rauchertné Jálics  
  Emi 

 Megyimóri Marika 
 ifj. Strada András 

1997 Pigniczky Eszti 
 ifj. Strada András 
 

1998 Pigniczky Eszti 
 Horváth Lehel 
 

2000 Pigniczky Eszti 
 

2004 Solomon Gulden  
  Ilona 

 Halácsy Béla 
 

2006 Slattery Kriszta 
 Halácsy Béla 
 

2007 Eppleyné Tábor Hajnal 
 Slattery Kriszta 
 Tábor Mátyás 
 

2012 Szélpál Zsófia 
 Tábor Anna 
 Tábor Mátyás 
 

2014 Szélpál Zsófia 
 Tábor Mátyás 
 

2016 Nádas Andrea 
 Tábor Mátyás 
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Jelenlegi tagok 

Balássy Alexandra Chmielewski Erika Dunay Sofi 

Nádas Krisztina Nádas Tas Nádas Zoltán 

Somogyi Ferenc Szentkirályi Júlia Tábor Mátyás 
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Current Members 

Gyermán Mónika Lukács Júlia Nádas Andrea 

Pál Gergely Pigniczky Enese Pigniczky Vajk 

Takács Sándor Takács Verónika Toldy Máté 
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Barabás Dávid 

Barabás László 

Beeler Evalina 

Csajka Tesza 

Csajka Rózsi 

Csiszér Zoltán 

Eppley Luca 

Eppley Lydia 

Gulyás Ráhel 

Gulyás Rodé 

Somogyi táncok kiscserkész szereplői 

Young scouts performing in Dances from Somogy 
Hajdú Ádám 

Halácsy Árpád 

Hornyák Bence 

Karetka Csenge 

Karetka Noémi 

Konkoly Ráhel 

László Olivér 

Lipian Kristóf 

Mack Fiona 

Madzsar Erzsébet 

Meland Jákob 

Nagy Joshua 

Nyári Rebecca 

Pál Erzsébet 

Payne Emilia 

Pekár Bella 

Pekár Elli 

Pekár László 

Salvagni Frederica 

Sófalvi Dániel 

Solomon Mária 

Solomon András 

Somogyi Ferenc 

Spring Róbert 

Szentkirályi Júlia 

Szigeti Mátyás 

Zsurzsa Orsolya 

Balássy Julián 

Balássy Krisztián 

Balássy Sebastian 

Barabás Anna 

Csiszár Krisztina 

Dunay Jázmin 

Bácskertesi táncok cserkész szereplői 

Scouts performing in Dances from Bácskertes 
Dunay Sofi 

Fissel Anna 

Gyermán Mónika 

ifj. Halácsy Gyula 

Halácsy Réka 

Hornyák Simon 

Jálics Krisztina 

Jálics Márton 

Jálics Mónika 

Karetka Elek 

Karetka Emese 

Karetka Tamás 

László Lili 

László Markó 

Madzsar Emese 

Nyári Dávid 

Pál Gergely 

Pigniczky Enese 

 Kazári lány ............................... Takács Verónika.......................... Girl from Kazár 

 Altató szólista............................ Pigniczky Enese ............................ Lullaby soloist 

 Zsolt ........................................... Pigniczky Vajk ............................................. Zsolt 

 Balázs ........................................ Somogyi Ferenc ......................................... Balázs 

 Tamás ............................................ Toldy Máté ............................................. Tamás 

 Pista ........................................... Takács Sándor ............................................. Pista 

 Julcsi ........................................ Szentkirályi Júlia ......................................... Julcsi 

 Anikó ....................................... Balássy Alexandra ........................................ Anikó 

 Emőke ....................................... Pigniczky Enese ........................................ Emőke 

 Lelkész ............................. Nagytiszteletű Tamásy Éva ........................... Reverend 

 Menyasszony ................................ Póka Sarolta .............................................. Bride 

 Vőlegény...................................... Tábor Mátyás .......................................... Groom 

 Idősebb Julcsi ......................... Chmielewski Erika ............................ Elderly Julcsi 

 Emese (Julcsi lánya) ..................... Dunay Sofi .............. Emese (Julcsi’s daughter) 

 Idősebb Balázs ............................. Szabó János ................................ Elderly Balázs  
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Balássy Alexandra 

Bőjtös Anita 

Chmielewski Emese 

Chmielewski Erika 

Clausné Jálics Alice 

Duna Klári 

Dunay Sofi 

Globits Erika 

Gyermán Mónika 

Györky Judit 

Györkyné Takács 

 Anna Mária 

Karetka Priskó Anikó 

Lipianné Tóth Melinda 

Lukács Júlia 

Luksa Vivien 

Nádas Krisztina 

Pigniczky Enese 

Rauchertné Jálics Emi 

Solomon Gulden Ilona 

Strober Balássy Ilona 

Szentkirályi Csia Juci 

Szentkirályi Júlia 

Tábor Alexandra 

Tábor Anna 

Takács Verónika 

Szüreti táncok vendégszereplői 

Guest performers in Harvest Dances 
Carolyn Bíró 

Mary Ann Draves 

Timothy Gordon 

Elizabeth Gulyás Lewis 

Mary Horváth Slater 

Suzanne Juhász 

Edith Karácsony 

Sue Schneider 

Eric Slater 

Renée Spisák 

Steven J. Spisák 

Denise Újlaki Gordon 

Chmielewski Emese 

Chmielewski Erika 

Duna Klári 

Gáspár Gabriella 

Gereg Attila 

ifj. Gráber István 

Gyermán Mónika 

Györky József 

Kovács Gábor 

Nádas Tas 

Pigniczky Bendegúz 

Slattery Kriszta 

Stiasny Júlia 

Szentkirályi Hanna 

Szigeti Mátyás 

Hálás köszönet Spisák Istvánnak és a Szent Erzsébet templom táncegyüttesének 

mai műsorunkban való részvételükért! 

Many thanks to Steve Spisak and the Saint Elizabeth of Hungary Church Dance Group 

for their participation in tonight’s performance! 

Pigniczky Vajk 

Ramirez-Leszkó Klári 

Ramirez-Leszkó Luca 

Sárközi Anna 

Sundem Csenge 

Sundem Réka 

Szentkirályi Hanna 

Takács Dominik 

Takács Sándor 

Toldy Dániel 

Toldy Máté 

Toldy Sámuel 

Turóczi Kinga 

Varró Angéla 

Varró Katalina 

Zsurzsa Hunor 
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Musicians 
Tonight's folk musicians are from the well-known and ever-popular Gyanta and Harmonia bands, who have 

longstanding relationships with the Hungarian scouts. Both ensembles are six-piece groups, and for 

tonight's special performance, three members of each group have joined forces to create a special six-piece 

band to accompany the Folk Ensemble. 

Gyanta Hungarian Folk Band 
The members of the Gyanta Hungarian Folk Band are drawn from the vibrant Canadian-Hungarian 

communities of Montreal and Toronto. They belong to the upper echelon of musicians, singers and dancers 

based in North America specializing in the unique and centuries-old folk music of the Hungarian villages 

located in Hungary and Transylvania. Gyanta's members have recorded extensively and performed at 

festivals, concerts, and Hungarian community-based events and "táncház" events (Hungarian folkdance 

parties) throughout the world. Since its founding in 2006, the band has been featured at folk festivals, 

accompanied many Hungarian dance groups in North America, toured the U.S. Midwest, served as the 

house-band at camps and workshops, performed at large-scale folk festivals, and collaborated with several 

well-known solo artists from Hungary and Transylvania. Read more about them at www.gyanta.com. 

Kálmán "Öcsi" Magyar (violin and tonight's musical director) is widely regarded as one of the foremost 

experts in Hungarian and Transylvanian folk music and dance in North America. An alumnus of the 

Tamburitzans of Duquesne University and classically trained at the Manhattan School of Music, he 

continues to perform and teach throughout the continent while residing in Toronto. He has performed with 

the Hungarian scouts for decades and choreographed dances for the group, and has worked many times 

with the Harmonia band. Just some of the venues he has appeared at include Epcot Center (Orlando, 

Florida), B.B. King’s Blues Club (NYC), Alice Tully Hall (Lincoln Center), Fiddler’s Elbow (London, UK), 

HotHouse (Chicago), Brooklyn Academy of Music, and Heinz & Benedum Halls (Pittsburgh). 

Levente Garda (kontra), who hails from Marosvásárhely, Romania, one of the largest cities in 

Transylvania, is the son of a musician who used to play music for weddings in the villages surrounding that 

city. Since moving to Montreal during his teenage years, Levente has quickly risen to become one of the 

finest players in North America of the highly specialized and unique three-string viola instrument from 

Transylvania, also known as the “kontra.” 

Attila Krasznai (bass) was born and raised in the city of Székesfehérvár, Hungary. He toured 

internationally as a member of the renowned Tilinko Group, before emigrating to Canada two decades ago. 

He now lives in the Niagara Region of Ontario and performs throughout the continent with internationally 

touring musicians from Hungary and Transylvania as well as Toronto-based Fekete Föld, the oldest 

established Hungarian folk band in North America. 

Harmonia Band 
Harmonia, based in Cleveland, presents the traditional folk music of Eastern Europe, ranging from the 

Danube to the Carpathians. Its repertoire reflects the cultures of this region: Hungarian, Slovak, Ukrainian, 

Romanian, Croatian and Gypsy. Performing on authentic folk instruments, their music is drawn from both 

the urban and rural traditions of Eastern Europe. They have been called "obscenely talented" by the 

Folklore Society of Washington D.C. and "a musical gem" by National Public Radio. The musicians come 

from varied Eastern European backgrounds, though in Harmonia they have found a common musical 

language. Harmonia brings to the concert stage the vitality and excitement of ethnic weddings, celebrations, 
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and smoky cafés. Harmonia collaborates frequently with the Hungarian scouts. Read more about them at 

www.harmoniaband.com.  

Walt Mahovlich (Harmonia's musical director, clarinet, accordion, flutes) grew up listening to the 

Croatian and Hungarian music of his family, and spent much of his youth playing with traditional village 

musicians. He's played extensively at traditional events for East European immigrant communities 

throughout the United States and Canada as well as in frequent concert tours of Europe. His career has 

included performances at Smotra Foklora in Zagreb, Croatia, the Smithsonian's Festival of American 

Folklife, President Jimmy Carter's inaugural, the rededication of Ellis Island, and the Bicentennial 

Celebration of the Constitution in Philadelphia, as well as performances in Carnegie Hall and Lincoln 

Center. 

Alexander Fedoriouk (cimbalom, drums) began playing the cimbalom at the age of 7 in his hometown of 

Kolomyia, Ukraine. Growing up in the Carpathian Mountains, he played at weddings in mountain villages 

in Ukraine and Moldavia. He studied music at the Kolomyia Music School, Chernivsty Musical College and 

received his Bachelor's degree in music from The Kiev State Conservatory. He has performed as a soloist 

with the New York Philharmonic and Cleveland Orchestra, as well as with legendary jazz flautist Herbie 

Mann. 

Jozef Janis (violin) learned to play traditional music in his native Slovakia. He is at home in a wide variety 

of traditional styles including Slovak, Hungarian Gypsy, Polish and Transylvanian. While in Slovakia, in 

addition to leading his own Slovak folk band, he also spent six years playing with a traditional Hungarian 

Gypsy band. Before emigrating to the U.S. in 2002, Jozef toured throughout Europe with the Slovak Army 

Ensemble, Janošik.  

Music Notes 
The music featured in this program originates from the territory of historical Hungary and represents the 

rich cultures and peoples that intermingled for centuries. Many of the pieces sound familiar to more than 

one ethnic group because they represent a shared musical heritage. Throughout the region, talented Gypsy 

(Roma) musicians formed a special professional caste, often performing for several ethnic groups and 

having complete and separate repertoires for each group, though naturally there was overlap in both 

melodies and styles. Frequently, the text sung by the people of different ethnicities they played for had 

radically different meanings. The music of the Carpathian Basin is really a rich stew with many layers 

including the indigenous music of the Carpathian Mountains, such as the tilinkó (an overtone flute without 

finger holes) which is played by all the ethnic groups living in the region. This represents a type of music 

that is very ancient, likely predating the arrival of the Magyars and even the Slavs into the area. There are 

also distinctive pentatonic melodic styles that the ancient Magyars brought with them from central Asia, 

and even some influences lingering from the Turkish occupation of the area. 

The combination of violin and cimbalom (hammered dulcimer) is a distinctive feature of music in the 

Carpathian Basin. 

Both instruments appeared at the end of the Middle Ages about the same time that the gypsies migrated to 

the region from India. The cimbalom came from Persia, and various fiddles, ancestors of the violin, were 

brought to Europe by returning Crusaders. By the late 18th century, the combination of the violin, viola 

(brácsa), double bass and cimbalom was standard throughout the region, with the clarinet added shortly 

thereafter. This became the vehicle for Hungarian and Gypsy composers during the flowering of the 

Hungarian national revival of the mid-19th century. 
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Tanítónk / Our Teacher 
Szabó János, táncpedagógus. A “Nógrád” Táncegyüttes alapító tagja (1975), a 

salgótarjáni Táncház szervezője. Munkájának eredményeként Salgótarjánban a 

néptánc társadalmilag elismert és a fiatalság körében népszerű helyet foglalt el. 

1991-ben megalakította a mátraderecskei Luca gyermektáncegyüttest, 1994-től 

pedig Kazáron indította be a néptáncot az általános iskolában. 1995-től a 

salgótarjáni „Táncház” alkalmazásában dolgozik, és 2001-től mint művészeti 

vezetője a Táncház és a Nógrád Táncegyüttesnek. 2002 és 2006 között elvégezte a 

Magyar Táncművészeti Főiskola Néptáncpedagógus szakát Nyíregyházán. A 

clevelandi Cserkész Regös Csoportnak néptánckoreográfiákat tanított be a 

körutakon (2001, 2011, 2016). 2008 nyarán, népi iparművész nővérével, Pethőné 

Szabó Piroskával és táncpedagógus lányával, Szabó Ágnes Ilonával az Egyesült Államokban (Cleveland, 

Fillmore) oktatta a néphagyományokat, néptáncot a harmad-negyed generációs magyar fiataloknak. 2013 

nyarán részt vett a nyári cserkésztáborokon, a Washingtonban megrendezett Smithsonian Folklife 

Fesztiválon a magyar részlegben, és ősszel a regös csoport 40 éves fennállásának megünneplő gálaműsorán. 

2015-ben a Nógrád táncegyüttes 12 tagjával a központi Jubileumi táborban nagy sikerrel tanítottak, és 

előadássorozatot  tartottak több Észak-Amerikai nagyvárosban. Idén ismét - a 45 éves nagyszereplésen - 

segít a táncban és egyéb művészi hozzáértésével. Nagyon örülünk és hálásak vagyunk, hogy ismét velünk 

tart! 

János Szabó is one of the founding members of the Nógrád Dance Group, established in 1975. He has a 

degree in Folk Dance Teaching. Thanks to his tireless efforts, folk dance in his region of Salgótarján is 

widely respected and popular among the youth. In 

1991, he founded the Luca Children’s Dance Group in 

Mátraderecske, and in 1994, he launched folk dance 

classes at the elementary school in Kazár. He has 

worked for the Dance-House in Salgótarján since 

1995, and has been its artistic director since 2001. 

He has worked with the Hungarian Scout Folk 

Ensemble on several occasions on both sides of the 

ocean. Mr. Szabó taught choreographies to the 

Ensemble on its ethnographic research tours in 2001, 

2011, and 2016. He visited us in the summer and fall 

of 2013, to take part in summer camps near 

Cleveland and in New York and the Smithsonian 

Folklife Festival in Washington, D.C., and to help 

with that November’s 40th anniversary gala 

performance. Mr. Szabo taught Hungarian scouts at 

the Jamboree held in August of 2015, along with 12 

members of the Nógrád Dance Group, followed by a 

multistate concert series with the Nógrád Dance 

Group. We are honored and delighted to have Mr. 

Szabó, our beloved “Jani,” with us once again this 

year! 

EGYESÜLT MAGYAR EGYLETEK 

CLEVELAND KÖRNYÉKÉN

8 MAGYAR TEMPLOMOT 

ÉS 12 MAGYAR SZERVEZETET 

KÉPVISEL 

 

 

 

www.hungariancleveland.org
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Very Special Benefactor 
Pierce Mészáros Krisztina ($1500) 

Vörös Katalin ($500) 

Gyémánt / Diamond ($250) 
Edith K. Lauer 

Torma Csongor emlékére 

Arany / Gold ($200) 
Csia Pál és Éva 

dr. Bőjtös Anita 

Globits család 

Mr. and Mrs. Paul Strada 

Ezüst / Silver ($100) 
Horváth Mihály és Judit 

Jó Munkát! Lipovits Manci-néni 

Póka Sarolta és Tábor Mátyás 

Richard E. Sarosi, National Director - William Penn Association 

Richard, Violet and Ernest Sarosi 

Védnök / Patron ($50) 
Bőjtös László és Györgyi 

Gulden György és Katalin 

Gulden Julianna 

Hungarian Cultural Center of NEO 

John and Marika Megyimóri 

Marika Megyimóri 

Lél and Mariana Somogyi 

Szentkirályi Pál és Juci 

Vali és Döme 

William Penn Association - Branch 14, Cleveland, OH 

Sponsor ($25) 
Tábor Bandi és Szabi 

 

We gratefully acknowledge the support of all the individuals, corporations, and organizations listed 

above and throughout this book whose generosity helped make this 45th anniversary a reality. 
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Kedves Clevelandi Cserkész Regösök! 

Kívánunk minden szépet és jót   

Nagyszereplésetek alkalmából,  

és 45 éves jó munkátokhoz szívből gratulálunk! 

Kutassátok és őrizzétek továbbra  

magyar népi hagyományainkat! 

 

Cserkészszeretettel:  

a Mészáros család 

Andrea, Elemér és Magdolna 

és  

a „régi Regösök” 

Misi, Krisztina és András 
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Műsor 
Bevezető 

Kazári táncok 

Altató (babakor) 

Somogyi táncok 

Szüret (gyermekkor) 

Bácskertesi táncok 

Betlehemezés (fiatalkor) 

Magyarbődi karikázó és asszonycsárdás 

Szüreti táncok 

Locsolás (gyermek- és serdülőkor) 

Kalocsai táncok 

Szünet 

Májusfa (serdülőkor) 

Szilágysági táncok 

Esküvő (fiatal felnőttkor) 

Gyimesi csángó táncok 

Táncház (felnőttkor) 

Gömöri táncok 

Halál, gyász 

Mérai (kalotaszegi) táncrend 
 

A rendezőbizottság a műsor változtatási jogát fenntartja. 
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Program 
Intro 

Dances of Kazár 

Lullaby (infancy) 

Dances of Somogy 

Harvest (childhood) 

Dances of Bácskertes (Kupusina) 

Pastoral Play (adolescence) 

Women’s Dances of Magyarbőd 

Harvest Dances 

Easter Sprinkling (childhood and adolescence) 

Dances of Kalocsa 

Szünet 

May Tree (adolescence) 

Dances of Szilágyság 

Wedding (young adulthood) 

Dances of the Csángó People of Gyimes, Transylvania 

Táncház (adulthood) 

Dances of Gömör 

Mourning 

Dances of Méra, Kalotaszeg 
 

Program subject to change. 
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Műsorismertető 

Kazári táncok 
Koreográfia: Mester-Szabó Ágnes, Mester Márk 

Zenei összeállítás: Mester-Szabó Ágnes, Mester Márk 

Viselet: Kazár, Palócföld (2001-ben készítette a Kazári Hagyományőrző Csoport Bozsik Lidia szervezése 

alatt a regösök részére.) 

Kazár községet Palócföldön találjuk, a Mátra északnyugati lábánál, Salgótarjántól mintegy hét kilométerre. 

Nyelvjárásuk alapján a palócok a történelmi Gömör, Heves és Nógrád megyéiben és Borsod északnyugati 

részén laknak, az ottani hegy- és dombvidéken. Ezeken a tájakon a rokonság mind egymás közelében élt. A 

nagycsaládot “hadnak” nevezték, és a közös munkát ezekben a hadakban végezték. 

Kazár község fennmaradt táncai új stílusúak, egyszerűbb táncmotívumokkal. Koreográfiánk karikázóból, 

lassú és friss csárdásból, és verbunkból áll. 

Születés, Babakor 
A magyar kultúra szerint három nagy alkalom fordul elő az ember életében: a születés, esküvő és a halál. 

Ezért nem meglepetés, hogy sok olyan népszokás jött létre ami biztosítja, hogy a házaspároknak gyermekei 

szülessenek. Például a palócvidék nyugati részén, a menyasszony megvetett ágyába bújtatott kisgyerek 

segített abban, hogy a fiatal pár ne legyen magtalan. 

A hagyományos elvárás az, hogy az ifjú párnak először fiú utódja születik. A két világháború között, kisfiút 

ültettek a menyasszony ölébe azért, hogy az elsőszülött gyermek fiú legyen. Általános szokás volt az is, hogy 

a várandós nő mihamarabb elmondja a falunak, hogy gyermeket vár. Ha várt volna ezzel a hírrel, akkor a 

néphit szerint néma lett volna a gyermeke. Tilos volt hagymát fogyasztania, különben pattanásos bőrű lett a 

gyermek. Dunántúlon még a ruhaszárító kötéltől is tiltották az állapotos nőket, mert ha a várandós 

édesanya a kötél alatt jár, szüléskor a köldökzsinór a gyermek nyaka köré tekerődik. 

A szülés napja sokat jósolt a gyermekről. Például 

Nógrád megyében, a kedden született gyermekről 

azt jósolták, hogy szimpatikus emberré fog válni, 

Kalotaszegen pedig a kedden született gyermeket 

azonban haszontalannak nézték. 

A babakor egyenlő volt a gonosz eltávolításával. Az 

édesanyának nem volt szabad az utcán járnia egy 

bizonyos időpontig szülés után. Legtöbb iratok 

szerint ez a szakasz egy héttől hat hétig is tarthatott. 

Ezt az időt “gyermek ágynak” nevezték. A 

faluközösség ellátta a csecsemőt és asszonyt szülés 

után. Egy újszülött gyermek nem csak a szüleinek 

hozott nagy örömet, hanem a falujának is, mint 

ahogyan a közmondás is kifejezi: a gyerekneveléshez 

egy falu szükséges. Középkorú kazári asszony /  

Middle-aged woman from Kazár 
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Program Notes 

Dances of Kazár 
Choreography: Ágnes Mester-Szabó, Márk Mester 

Musical Arrangement: Ágnes Mester-Szabó, Márk Mester 

Costume: Kazár, Hungary (The costumes were made for the Ensemble by the women of Kazár in 2001 

under the direction of Lidia Bozsik.) 

The village of Kazár is found in Nógrád county, in north-central Hungary. Today, the inhabitants of the 

historical counties of Hont, Nógrád, Borsod, Heves, and Gömör are called “Palóc” people. Their folklore 

contains a very distinctive, rich folk art and a special dialect not only in folk dancing and music, but in 

language as well. The “karikázó” (girls’ circle dance) has great importance in the dance life of the Palóc 

people. The karikázó, in its most archaic form, is only accompanied by singing, which is more important 

than the steps. 

The dances of Kazár which have survived to the present day consist of relatively few simple steps, and are of 

the more recent csárdás style. Our choreography features an a cappella girls’ dance (karikázó), a slow and 

fast couples’ dance (csárdás), and a recruiting dance (verbunk). 

Birth and Infancy 
According to Hungarian culture, there are three pivotal moments in a person’s life: birth, marriage and 

death. Therefore, it is not a surprise that many traditions arose to ensure that a couple is blessed with 

children. For example, in the western part of the Palóc region of northern Hungary and southern Slovakia, a 

child was put under the covers of the newlywed couple’s bed. This was done to bless the couple with 

fertility. 

As in many cultures, the hope was that the firstborn would be a boy. In fact, between the two World Wars, 

young boys were sat on a bride’s lap to ensure the firstborn was a boy. It was also a tradition to immediately 

spread the news of a pregnancy. If not, it was believed that the child would be born mute. It was also 

forbidden for an expectant mother to eat onions, otherwise the child would be born with a pimpled 

complexion. In eastern Hungary, in Dunántúl, pregnant women were forbidden from walking close to 

laundry lines. The people of Dunántúl believed that if she were to walk underneath one, her child would be 

born with the umbilical cord wrapped around its neck. 

Even the day of the week on which the child was born foretold much. For instance, in the county of Nógrád, 

a child born on Tuesday was said to grow up to be well-liked, while in the region of Kalotaszeg, the child 

would have been thought to be good for nothing.  

Infancy was synonymous with protection against evil. The mother was not allowed to walk the streets for a 

certain amount of time after giving birth. According to most sources, this period lasted anywhere from one 

to six weeks. This time was known as “the child’s bed.” The town council was charged with the task of 

providing food and assistance for the child and the mother, since the birth of a child was a blessing not only 

for the parents, but for the whole town as well. 
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Somogyi táncok 
Koreográfia: Gyermán Mónika 

Zenei összeállítás: Gyermán Mónika 

Viselet: Somogyi (regös csoport tagjai készítették az 1970-es évek derekán; Tábor Krisztina átalakította a 

kiscserkészeknek) 

 Somogy megye a mai Magyarország területén található, a Balatontól délre és Horvátországtól északra, a Dél

-dunántúl közepén. Somogy, Somogyság, Somogyország lényegében a mostani megye, legrégibb tájneveink 

egyike. E dombvidék egykor a trónörökösök birtoka volt, akik itt tanulhatták meg a kormányzást 

megkoronázásuk előtt. 

Az ugrós a magyar táncok régi stílusrétegének legfontosabb tánccsaládja, melynek legrégibb formáit 

Somogyban találjuk. Mint másutt Dél-dunántúlon, a somogyi ugrós motívumkészlete viszonylag egyszerű: 

leginkább egylépéses, lengető, cifra, és dobogó figurák alkotják. Ennek ellenére a rögtönzött táncban 

szabadon variálhatóak, gyakran játékos elemekkel gazdagítva. 
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Dances of Somogy 
Choreography: Mónika Gyermán 

Musical Arrangement: Mónika Gyermán 

Costume: Somogy (members of the Ensemble sewed these costumes in the mid-1970’s; Krisztina Tábor 

modified them for our Cub Scouts) 

The county of Somogy is found in present-day Hungary, south of Lake Balaton and north of Croatia, in the 

middle of southern Transdanubium. Historically called Somogy, Somogyság, or Somogyország, it is one of 

Hungary’s oldest named regions. This hilly country was once the territory of the crown prince, and where 

he learned how to govern before being crowned king. 

The ugrós, or jumping dance, is the most important family of the older style of Hungarian folk dance. Its 

oldest forms are found in Somogy. As elsewhere in southern Transdanubium, while its steps are relatively 

simple, the freeform and often playful dance style make it interesting for young and old alike. 

 

LEARN HUNGARIAN 
AT CLEVELAND STATE UNIVERSITY 

ONLINE KEZDŐ MAGYAR NYELVOKTATÁS 
 

Registrátiön is nöw öpen för önline cöurses in Beginning Hungárián I & II. 

Clásses för the Spring semester áre scheduled för Jánuáry 10 tö the end öf April, 2019. 

The cöurses áre öpen tö áll wörldwide; perfect för thát relátive ör friend 
whö wánts tö leárn Hungárián fröm scrátch (nö priör knöwledge needed, 

ánd they dön’t need tö be á CSU student, either!). 
 

TO REGISTER:  http://csucönted.cöm 
216-687-4646 

Cöurse táught by Gergely Tö th, Ph.D. 
 

Bárki jelentkezhet az USA-ból vagy akár az egész világból, 
életkortól függetlenül, nem kell hozzá diáknak lennie sem. 

Remek kezdő tanfolyam felnőttek és unokák részére egyaránt. 
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Bácskertesi táncok 
Koreográfia: Gyermán Mónika, 1989-es szüreti bálról készült felvétel alapján 

Zenei összeállítás: Gyermán Mónika 

Viselet: Nánási Rita, Tábor Fricke Andrea, és Tábor Krisztina készítették, Csizmadia Anna tanácsának 

alapján 

Vajdaságon a Duna-menti Bácskertes, Doroszló, és Gombos (szerbül Kupusina, Doroslovo, Bogojevo) 

magyarlakta falvak a mai napig őrzik népviseletüket. Az itt élő magyarok főként a Jászságról, Palócföldről, 

Nagy- és Kiskunságról érkeztek. A nyugat-bácskai szorványmagyarságot a clevelandi Cserkész Regös 

Csoport 2016 nyarán látogatta meg, kutató körútjuk alatt. Bácskertesen a Petőfi Sándor Művelődési 

Egyesületnek Művelődési Otthon színháztermében részt vettek egy táncoktatáson, népviseletbemutatón, 

amely anyagából merítettünk koreográfiánk összeállításában. 

A helyi csapatok cserkészei bemutatják Bácskertes párosító gyermekjátékait. A párósító műfaj első 

meghatározója Bartók Béla volt: “A párosító vagy ‘kidanoló’ dalok szövegei olyan leányt és legényt neveznek 

meg, akiről a falu tudja vagy sejti, hogy szerelmi viszonyban vannak egymással. A szövegek sablonai – 

szerelmi viszonyra történő tréfás célzások – állandóak, ebbe egyszerűen beléhelyezik az illető leány és 

legény nevét” (Bartók: A magyar népdal XI- II–XIV.). 

Aratás (gyermekkor) 

Június végén learatták a nyári búzát.  Ha a búzatábla nagyobb volt, mint amit egy család le tudott kaszálni, 

vagy ha egy földbirtokosé vagy nagygazdáé volt, akkor azt csoportosan aratták. Arató kalákát szerveztek, 

azaz egy csoportot, amely a munkát közösen végezte.  Ahol a kaláka dolgozott, ott az aratás után ünnepet 

tartottak.  Táncoltak, vacsoráztak, és ünnepélyesen vitték az aratókoszorút a gazdához.  Az aratókalákák 

egyik fajtája a fiatalok kalákája. Ilyenkor a gazda azzal egészítette ki a fiatalok bérét, hogy minden második 

vasárnap táncmulatságot rendezett nekik a saját költségén. Mivel egy aratási időszak néha 20 napig is 

eltartott, ez nagyobb kiadás lehetett a gazda számára. 

Ősszel tartjuk a szüretet, amelynek minden magyar borvidéken hagyományai vannak. A szüreti mulatságok 

szokásait az emigrációs magyarság is tovább ápolja mindmáig.  Egy sárközi szüreti szokás alapján a 

clevelandi magyar templomok szüreti mulatságain a szőlőlopás máig élő vidám hagyomány. 

Betlehemezés, kántálás (fiatalkor) 
A betlehemezés egyik legismertebb magyar népszokásunk. Főleg fiúk adják elő a játékot, ahol a pásztorok a 

főszereplők és hallják az angyali üzenetet Jézus születéséről.  A végén eljutnak a kis Jézushoz, és egyszerű 

pásztor ajándékokkal ajándékozzák meg a Megváltót. A cserkészfiúk Clevelandban a hatvanas évek óta 

járnak családról családra betlehemezni. 

A kántálás egy másik megőrzött szokásunk Clevelandban. Úgy mint a fiúk, a lányok házról házra járnak 

karácsonyi dalokat énekelni. Ezt a hagyományt is több évtizedek óta tartják a cserkészlányok. Többek között 

a clevelandi magyar múzeumban, öregek otthonában és családi karácsonyi összejöveteleken is énekelnek.  
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Dances of Bácskertes (Kupusina) 
Choreography: Mónika Gyermán 

Musical Arrangement: Mónika Gyermán 

Costume: Sewn by Rita Nánási and Krisztina Tábor under the direction of Anna Csizmadia 

Three majority Hungarian villages along the Danube in Vojvodina still keep their traditional costume: 

Bácskertes (Serbian: Kupusina), Doroszló (Doroslovo), and Gombos (Bogojevo). The Hungarians of this 

region mostly originate in Jászság, Palócföld, and Greater- and Lesser Kunság. The Ensemble had the 

pleasure of visiting these villages during their summer 2016 ethnographic research tour, and footage from 

this tour provides the basis for this choreography, along with footage from a 1989 harvest festival. 

Scouts from the local troops present pairing games common to this area. These games were first defined by 

the famous Hungarian composer and ethnographer, Béla Bartók: “The pairing songs’ text generally pairs 

together a girl and boy whom the village either knows or suspects are in a romantic relationship. The songs’ 

template – humorous allegations to romance – is filled in by substituting the alleged couple’s names in the 

appropriate places” (Bartók: A magyar népdal XI- II–XIV. Translated by Mónika Gyermán). 

Harvest (childhood) 

The summer wheat was harvested at the end of June. Families and rich landowners who had fields that 
were too big to be harvested by the family alone organized kaláka’s, or co-ops, to do the work.  When the 
work was finished they would organize a celebration that included dinner, dancing, and festivities. One type 
of harvest co-op was the youth co-op. Here, in addition to some spending money, the landowner would pay 
the youth who had reaped for him by funding a dance every other Sunday. Since the work sometimes lasted 
for 20 days, this was not an insignificant expense. 

The grape harvest was also a time for festivities. In our modest homage to the grape harvest festival, we 
allude to one of the most famous rituals at harvest festivals, grape-stealing.  This custom originated in the 
region of Sárköz, and is still practiced at Hungarian churches’ harvest festivals around Cleveland.   

Pastoral Play, Caroling (adolescence) 
One of the most famous Hungarian customs is “Bethlehem-ing,” in which young men go door to door 

performing a pastoral play of the nativity, usually from the shepherds’ point of view. The shepherds are 

visited by an angel, who announces that Jesus is born. They make their way to the stable, and give Jesus the 

gifts of a shepherd: cheese, a lamb, etc. Hungarian boy scouts in Cleveland have maintained this tradition, 

visiting area Hungarian families since the 1960s. 

Christmas caroling is another frequently practiced tradition in Cleveland. Just like the boys, the Hungarian 

girl scouts go from house to house singing Christmas carols. This tradition has been practiced for several 

decades by the girl scouts, who have performed at the Cleveland Hungarian Museum, area retirement 

homes, local Hungarian radio programs, and various family Christmas parties.  
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Magyarbődi karikázó és asszonycsárdás 
Koreográfia: Zagyva Natália 

Zenei összeállítás: Zagyva Natália 

Viselet: Bácskertesi, zempléni (Nánási Rita terve és munkája), nádújfalusi (a regösök készítettés az 1970-es 

évek közepén, Temesváryné Keresztes Magdi terve alapján) 

Magyarbőd a történelmi Zemplén megyében található, Kassától 14 kilométerre, a mai Szlovákiában. A 

magyar nyelvterület legészakabb fekvésű faluja volt, amelynek lakossága a 20. század folyamán nagyrészt 

szlovákká vált. 

Az itt élő lányok és asszonyok nem csak az új stílusú táncokban fejezhették ki magukat, melyekben a nők a 

férfiaktól külön figurázva is táncolhatnak, hanem a karikázó gazdag motívumkincsével. A karikázó 

folyamatosan gyorsul: először csárdás, futó, majd ropogtató lépéseiben megfigyelhető a falu egész 

tánckincsére jellemző finom hullámzás. Ezen kívül más tájegségektől eltérőn itt a dinamika váltásával is 

játszhattam, vissza lehetett például lassítani a tempót. A karikázó közben az e vidékre jellemző többszólamú 

énekszó hallható. 

Mint másutt, a karikázót is mulatság nélküli időszakokban, avagy a táncmulatságok szüneteiben kaptak 

teret. Gyakran az is előfordult, hogy vagy asszonycsárdás alakult ki belőle, vagy a férfiak bejövetelével 

megkezdődhetett a táncrend. 

Táncosainkat három részre osztottuk, amely a viseletükben észrevehető. Szereplőink a regös csoport 

minden generációjából tevődnek össze. Táncunk karikázóval kezdődik, amely később asszonycsárdássá 

alakul át. 
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Women’s Dances of Magyarbőd 
Choreography: Natália Zagyva 

Musical Arrangement: Natália Zagyva 

Costume: Bácskertes, Zemplén (designed and sewn by Rita Nánási), Nádújfalu (design by Magdolna 

Temesváry, sewn by members of the Ensemble in the mid-1970’s) 

 The village of Magyarbőd is located in historical Zemplén county, 14 miles from Kassa (Slovak Košice) in 

Slovakia. At one point the northernmost Hungarian-speaking village, its population became majority 

Slovak during the course of the 20th century. 

In addition to the opportunity to show off their dancing separately from their partner in the new-style two-

step csárdás, girls and women of this village also gloried in the rich motifs of the karikázó, or girls’ circle 

dance. The karikázó continually builds momentum, moving through csárdás, through running steps, into 

stomping, all the while retaining the region’s gentle wavy motions. Unlike other regions, the dancers can 

play with dynamic variations, slowing the tempo to rest before building to a final crescendo. This type of 

dancing is always unaccompanied, with the dancers singing in harmony. 

As elsewhere, the karikázó may be danced during times during which other dancing and merriment are 

forbidden, because of its a cappella nature. In addition, the girls and women often danced the karikázó 

when the musicians took their break. Once the musicians returned, the women would either pair off and 

dance csárdás, or the men would ask a partner to dance. 

Our dancers are organized into three groups, each wearing a different costume, and representing different 

generations of the Ensemble’s dancers. This choreography starts with a karikázó, which then sweeps into a 

women’s csárdás. 

Tövá bbi 

Jö  munká t! 

Bándi bá  
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Szüreti táncok 
Koreográfia: ismeretlen - esetleg a Dávid testvérek, Dömsödi Kati és Finnerty Muncy 

Zenei összeállítás: ismeretlen - esetleg a Dávid testvérek, Dömsödi Kati és Finnerty Muncy 

Viselet: hagyományos magyar nemzeti öltözet 

A XIX. század végétől a Cleveland-be nagy számban érkező magyar bevándorlók magukkal hozták 

szülőföldjük viseleteit, zenéjét, és szokásait. Bár több tájegységről jöttek akik Clevelandba kerültek, az ide 

került magyarság hagyományait ötvözte, és már a XX. század elejétől is rendeztek szüreti bálokat. A Szent 

Erzsébet római katolikus egyház táncegyüttese már 1938-ban a clevelandi magyar kultúrkert avatásán is 

fellépett. 

A Szt. Erzsébet egyház táncosai bemutatják hagyományos csárdásaikat, amelyeket a közösség nemzedékről 

nemzedékre adott át. Bár az 1970-es évek elejétől kezdődően Szt. Erszétbetnél már nemigen rendeztek 

szüreti bált, több közeli egyház és egyesület folytatta a szokást (pl. Szent Margit rom. kat. egyház, Szent 

János görög katolikus egyház, és a Szent István Klub). Többek között, Szt. Margitnál Finnerty (Dávid) 

Muncy tanította a csárdásokat. Amikor 1990 körül újraindult a szokás Szt. Erzsébetnél, Muncy testvére 

Dömsödi (Dávid) Kati vezetésével az egykori táncosok meg az ő gyermekei, unokái újból összejöttek eljárni 

hagyományos csárdásaikat. Az együttest a 2000-es évek közepén vette át Dömsödi Katitól Spisák István, aki 

azóta vezeti, tanítja. 

Húsvéti locsolás (gyermekkor, serdülőkor) 
Egy másik közismert magyar népszokás a locsolás. Húsvéthétfőn a legények csoportosan végig járták a falut 

verset mondani és meglocsolni a lányokat; ezt a lányok hímes tojással köszönték meg nekik.  A szokás 

eredeti formájában vödör vízzel öntötték le a 

lányokat. Falun sok helyen ez ma is szokás.  

Az elmúlt évszázadban bejött az illatos vízzel 

való öntözés is: kölnivel hintették a lányokat 

vagy virággal spriccelték rájuk a 

vizet.  Néhány helyen a locsolás helyett 

vesszőzték a lányokat.  A locsolás és a 

vesszőzés egy mágikus hiedelemből ered: 

azért csinálták, hogy frissek és termékenyek 

legyenek a lányok.  Ahogy látjuk, nem volt 

mindegy, milyen színű vagy milyen mintával 

írott tojást adtak a lányok a fiúknak. A 

legősibb, legkedvesebb szín a piros volt, 

később fejlemény az, hogy különböző 

színekkel fejezték ki a lányok érzelmeiket. 

Magyarországon ma már hímes tojás és 

kalács helyett inkább pénzt adományoznak a 

locsolóknak.  
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Harvest Dances 
Choreography: unknown - possibly the David sisters, Kati Dömsödi and Muncy Finnerty 

Musical Arrangement: unknown - possibly the David sisters, Kati Dömsödi and Muncy Finnerty 

Costume: traditional Hungarian “national” costume 

Hungarians emigrated in large numbers to the Cleveland area starting in the late 1800’s, each bringing with 

them a bit of their homeland in the form of costumes, music, and traditions. These disparate traditions 

merged in the American melting pot, creating the stylized dance you see in this production. These dances 

were most often performed at the traditional fall harvest dances, which were organized starting in the early 

1900’s, and the Saint Elizabeth of Hungary Roman Catholic Church Dance Group performed at the opening 

of the Hungarian Cultural Garden in Cleveland in 1938. 

Dancers from the Saint Elizabeth of Hungary Church Dance Group present their traditional csárdáses, 

which have been passed down through several generations. Sadly the 1970’s saw the temporary suspension 

of the traditional harvest dances at Saint Elizabeth, though the tradition continued at other local churches 

and organizations, such as the Saint Stephen Club, Saint John’s Greek Orthodox Church, and Saint 

Margaret of Hungary Roman Catholic Church. Muncy Finnerty taught the dancers at Saint Margaret. With 

the resurgence of this tradition at Saint Elizabeth around 1990, Muncy’s sister Kati Dömsödi reorganized a 

group of dancers there, along with these original dancers’ children and grandchildren, to perform the 

csárdáses once more. Steve Spisák took over leadership duties from Kati Dömsödi in the the mid-2000’s. 

It is customary in Hungary for boys to “sprinkle” the girls on Easter Monday, much as one waters a plant or 

a flower. This ritual has its roots in ancient magical beliefs that this will ensure youthfulness and fertility in 

the girls. The “sprinkling” has developed over 

the centuries from a severe dousing with 

buckets of water to a gentle sprinkling with 

flowers or simply a squirt of perfume. After 

the girl has been “sprinkled,” she gives the 

boy a decorated Easter egg and he is invited 

in for refreshments. The color of the egg and 

the design written on it bythe girl giving the 

egg were important in determining the 

relationship between the girl and the boy. 

Red is the most ancient color and the one 

that most strongly symbolizes love. Other 

colors later developed their own meanings.  
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Kalocsai táncok 
Koreográfia: Pigniczky Eszti, Slattery Kriszta, Tábor Mátyás 

Zenei összeállítás: ifj. Magyar Kálmán 

Viselet: Új-kalocsai (Csárdás tánc együttestől, Nánási Rita szerezte be Kalocsáról) 

Kalocsa a Duna keleti partján található, az Alföldön. Hírességei közé számoljuk a dús, motívumgazdag 

hímzést és pingálást, a paprikát, és a nők viseletével hordott papucsot. Kalocsa és környékén a 19. század 

végi rohamos társadalmi és gazdasági fejlődések során a népművészet és néptánc is kibontakozott, felújult. 

A kalocsai táncrendet három részre lehet bontani: a mars, lassú és a friss csárdás.  A mars különösen 

jellegzetes a kalocsai táncstílusra. Egymás után, sorakozva járják.  Közben nem csak a lábukat mozgatják a 

táncosok, hanem a karjukat is. Ami még nehezíti a táncot az az, hogy a lányok papucsban járják!  A lassú és 

friss csárdás aránylag egyszerű a marshoz képest. 

Szünet 
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Dances of Kalocsa 
Choreography: Eszti Pigniczky, Kriszta Slattery, Mátyás Tábor 

Musical Arrangement: Kálmán Magyar, Jr. 

Folk Costume: New-style from Kalocsa, (Csárdás Dance Company, acquired through Rita Nánási from 

Kalocsa) 

The village of Kalocsa is located in the middle of the Great Hungarian Plain. It is famous for its elaborately 

embroidered costume and its paprika.  The social and economic development of the region at the end of the 

19th century resulted in the total rejuvenation of old style folk art and dancing. 

Kalocsa’s folk dance may be broken into three parts: mars, slow csárdás, and fast csárdás. The mars is 

especially typical of this region’s dance style, and features processional group movements of the dancers, 

with energetic arm movements in addition to the dance steps. The girls’ slippers make dancing even more 

difficult! The slow and fast csárdás are relatively simple compared to the mars. 

Intermission 

 

 
 

Thank you to our 

Business Patrons: 

Silver ($75) 
Andrea and András Lázár 

Patron ($25) 
Taste of Europe 

Urban Bulk Foods 
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Szilágysági táncok 
Koreográfia: Slattery Kriszta, Tábor Mátyás 

Zenei összeállítás: Slattery Kriszta, Tábor Mátyás 

Viselet: Szilágysági (2013-ban készítette a regös csoport, Temesváryné Keresztes Magdi tervezése, és Tábor 

Fricke Andrea és Kovács Fricke Eszter irányítása alatt) 

Néprajzi értelemben Szilágyságnak nevezzük azt a Partium-i dombságot, amelyet a Réz-, a Meszes-hegység 

és a Szamos, valamint az Érmellék zárják közre. Körülbelül fele a mai Szilágy megyének. Nem sokkal a 

honfoglalás után népesítette a magyarság a gyéren szlávok lakta területet. Ma Románia része, magyarok és 

románok vegyesen lakják. 

Bár Szilágyság táncait a Felső-Tisza táncdialektusba soroljuk, az erdélyi táncok hatását is látjuk. 

Táncrendünk egy verbunkkal kezdődik, más néven “cövekelés”-sel. Az ezt követő csárdás és ugrálós (lassú 

és friss csárdás) alatt egyre gyorsul a tempó, míg végül a legények folyamatos csapásokkal vezetik nagy 

körbe párjukat. 

Májusfa (serdülőkor) 
A májusfaállítás legalább ötszáz éves népszokás a magyaroknál. Május elsejére virradóra a legények 

feldíszített fát állítottak a lányoknak: ezzel egy legény komoly udvarlási szándékát fejezte ki a neki tetsző 

lánynak. Néha a legények több lánynak is állítottak májusfát. A májusfa szalagokkal, más ajándékkal, és 

esetleg egy üveg borral volt feldíszítve. Általában a legények díszítik, de van olyan terület, ahol a legény csak 

a fát állítja, és másnap a lány és édesanyja díszítik. A májusfán kívül más megnevezéssel is találkozhatunk, 

Erdélyben jakabágnak, jakabfának, vagy hajnalfának is nevezték. Regös csoportunk alapítása óta ápolja ezt 

a népszokást itt Clevelandben; a fiuk minden évben körbejárják városunkat április utolsó éjjelén. 

Böök öf Orál Histöries 

fröm Hungáriáns in Clevelánd 

 

Clevelandben még élnek magyarok? 

Visszáemle keze sek gyu jteme nye 
A clevelandi Cserkész Regös Csoport néprajzi gyűjtése 

 
Kapható a belvárosi Magyar Múzeumban: 

Available at the downtown Hungarian Museum: 

East 9th Street Galleria Mall 
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Dances from Szilágyság 
Choreography: Kriszta Slattery, Mátyás Tábor 

Musical Arrangement: Kriszta Slattery, Mátyás Tábor 

Costume: Szilágysági (Made in 2013 by the Ensemble following the design of Magdi Temesváry and the 

direction of Andi Tábor Fricke and Eszti Kovács Fricke) 

Szilágyság is a hilly region found in the Partium, a part of Romania that lies between Transylvania and the 

Great Hungarian Plain, in Szilágy county. It was settled shortly after Hungarians entered the Carpathian 

Basin in the 10th century. Both Hungarians and Romanians live here today. 

The dances found here are considered part of the Upper Tisza dialect, several contain influences of nearby 

Kalotaszeg. Our dance begins with “cövekelés,” a lads dance, which is followed by the csárdás and ugrálós 

slow and fast couples’ dances. The tempo increases to a resounding finish in which the partners form a 

circle during which the men continually slap and stomp in a ti-ti-ta rhythm. 

May Tree Surprise (adolescence) 
For the past 500 years, on the first day of May, young men put up May Trees in village girls’ yards.  In this 

way the boys make plain their interest in a particular girl.  The boys usually decorate the May Tree with 

ribbons, small gifts, and sometimes a bottle of wine, but in some places they only put the tree up and the 

girl and her mother decorate it the next day. This tree is known by different names in various regions: for 

example, they were called Jacob Branch, Jacob Tree, or Dawn Tree in some areas of Transylvania. The 

Ensemble has celebrated this tradition since its founding, and our boys visit the girls’ houses throughout 

Cleveland on the last night of April.  
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Gyimesi csángó táncok 
Koreográfia: Balássy András, Pigniczky Eszti, Nádas Andrea, Nádas Tas 

Zenei összeállítás: Téka Együttes, Török Dancsó Ádám, Tábor Mátyás 

Viselet: Csángó (lányokon eredeti és új darabok, Béres Anikó és Tábor Krisztina terve alapján; fiúkon 

eredeti és új darabok, Temesváryné Keresztes Magdi terve alapján) 

Kik a csángók? A székelyektől különvált népcsoportok összefoglaló neve. A szó valószínűleg egy már 

elenyészett “elvándorol” jelentésű ige származéka. Három fő csoportjuk van: a moldvai, gyimesi, és 

barcasági vagy hétfalusi csángók. A gyimesi csángók Moldva és Erdély határán, a Tatros folyó forrásvidékén 

élnek. Fő foglalkozásuk a havasi állattenyésztés és a fakitermelés. 

A gyimesi csángók mintegy 30 táncból álló tánckészletében a férfi (verbunk) és a páros táncaik (kettős 

jártatója, csárdás) kötetlen szerkezetűek, de vannak lánc- és sortáncaik is, amelyek kötött szerkezetűek. 

Táncaikat a mai napig a jellegzetes kéttagú hegedű- és ütőgardon-együttes vagy olykor furulya kíséri. A 

gyimesi csángók a régi székely tánczene leghívebb őrzői. 

Csoportunk koreográfiája három részből áll: jártató, verbunk, és magyaros. A kettős jártatója és sirülője 

alatt a tánc a gardon szinkópás ritmusát követi. A jártató alatt a párok kézfogással egymás mögött haladva, 

előre-hátra ingamozgással, lassan körívben haladnak. A férfiak dobogásait a nők könnyed, lendületes 

sétalépésükkel követik. A sirülőben az oszlop felbomlik, a párok zártan összefogódzanak, és páronként 

szabadon variálják a motívumokat is. A gyimesi verbunk az erdélyi férfitáncok legegyszerűbb, régies típusai 

közé tartozik. Rögtönzött szerkezetű, a zenei egységekhez még esetlegesen illeszkedő szólótánc, egyszerűbb 

motívumokkal áll elő a táncos a székely verbunkdallamokra. A gyimesi sajátos páros tánca a lassú és sebes 

magyaros. A két tánc motívumkincse hasonló. Gyakori a muzsikások előtt páronkénti figurázás, amelyet 

háromfordulatos forgás követ. Ez a régies táncpár napjainkban kezd hasonulni a lassú és sebes csárdáshoz. 

(Pesovár Ernő-Felföldi László, A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya) 

Esküvő 

Egy hagyományos falusi esküvő nem csak a hétköznapokon kezdődött, de akár három napig is tarthatott. A 

hagyományos magyar esküvő nagyon különbözik az általános amerikai esküvőtől. Minden esküvőn volt egy 

vőfély, azaz ceremóniamester, aki felelős volt az esküvői program vezetésére. Mély megtiszteltetés volt ez a 

pozíció, de azért komoly gondokkal is járhatott. A vőfélynek nem csak a néppel és az ifjú párral kellett 

foglalkoznia, de ezt ráadásul csak rímelő sorokban tehette meg. 

Két hagyományt szoktak még mai napig is a clevelandi ifjú párok folytatni: a menyasszonytáncot és a 

menyasszonylopást. A menyasszonytánc egyben egy pénzgyűjtési akció, ahol a férfi vendégek egy-két 

dollárért megtáncoltatják a menyasszonyt. Ez a hagyomány az elmúlt század második felében kezdődött az 

Alföldön, de mára elterjedt az ország többi részére is. A menyasszonylopás hagyomány kezdete elég babonás 

volt. Régen a nép úgy vélte, hogy ha a lakodalom alatt sikerült elrabolni a menyasszonyt, a vőlegény nem 

érdemelte meg az új feleségét. Ma már sokkal játékosabb szerepe van a menyasszonylopásnak. A rablók 

elviszik a menyasszonyt egy rövid időre, míg a vőlegénynek vicces feladatokat kell elvégeznie. Ezekkel a 

feladatokkal tudja bebizonyítani, hogy megérdemli menyasszonyát. 
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Dances of the Csángó people of Gyimes, Transylvania 
Choreography: András Balássy, Eszti Pigniczky, Andrea Nádas, Tas Nádas 

Musical Arrangement: Téka Ensemble, Ádám Török Dancsó, Mátyás Tábor 

Costume: Csángó people of Transylvania (girls: original and replica pieces, designed by Anikó Béres and 

Krisztina Tábor; boys: original and replica pieces, designed by Magdi Keresztes Temesváry) 

The Csángó people of the Gyimes valley are descendants of ethnic Hungarian Szekler and Moldavian 

Csángó people who settled the Tatros River Valley and the Gyimes pass. Their main trades are alpine 

herding and logging. 

There are approximately 30 dance types found in this area. The men’s and couples’ dances are ad-lib, 

though they also have chain- and line dances with more rigid sequences of steps.  Dances are traditionally 

accompanied by a two-piece band of violin and percussive cello, or occasionally a flute.  

Our choreography has three parts: jártató, verbunk, and magyaros. The jártató features couples holding 

hands while processing in a circle. The men stomp while the women gracefully follow. This formation then 

breaks down as the couples hold each other close and improvise their steps. The verbunk is one of the most 

simple and archaic men’s dances found in Transylvania. This solo dance features improvised steps whose 

rhythms don’t always match the music precisely. The distinctive magyaros is found only here in Gyimes. 

This couple’s dance has both a slow and a fast section, with similar figures found in both. Couples may take 

turns showing off in front of the musicians, followed by a triple sequence of turning. Today, this dance has 

taken on elements of the slow and fast csárdás found elsewhere. (Ernő Pesovár, László Felföldi: A magyar 

nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Translated by Mátyás Tabor) 

Wedding Traditions 
A traditional village wedding did not just start on a weekday, but could take up to three days. A traditional 

Hungarian village wedding is very different from the average American one. Every wedding had a vőfély, or 

master of ceremonies, who oversaw the wedding reception. This was a great honor to have, although it 

could be a difficult one. Not only did he have to keep the wedding running smoothly, while dealing with the 

wedding party and guests, but he could only speak in rhymes! 

Two traditions are still observed in weddings here in Cleveland: the bride dance and the kidnapping of the 

bride. The bride dance is a fundraiser for the young couple, in which male guests pay a few dollars to dance 

with the bride. This tradition started in the last half of the twentieth century in the Great Hungarian Plain 

but has since been incorporated in weddings around the country. The kidnapping of the bride started out 

with superstitious roots. It was once believed that if the bride was kidnapped during the reception, the 

groom did not deserve her. Now, this tradition is much more playful. The kidnappers steal the bride for 

only a short period of time while the groom must show he is worthy of his new bride by performing a series 

of humorous tasks.  
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Gömöri táncok 
Koreográfia: Nádas Krisztina, Szélpál Zsófia, Tábor Mátyás 

Zenei összeállítás: Szabó János, Tábor Mátyás 

Viselet: Palóc (eredeti és a csoport által készített darabok, Szabó János és Tábor Krisztina tervezésében) 

Gömör Palócföldnek egy Felvidékbe nyúló része, egykor Gömör-Kishont megyében, ma már Szlovákia 

területén található. A vidék népi kultúráján erősen érződik a szlovákokkal, németekkel és a ruszinokkal való 

több évszázados együttélés, valamint az Alfölddel való kereskedelmi és munkakapcsolatok hatása. 

Táncrendünk három részre osztható: a verbunkra, és a lassú és friss csárdásra. Gömörben vasvári verbunk 

néven ismert férfitánc kötetlen szerkezetű és bemutató jellegű, amelyet csoportban is, szólóban is járnak. A 

vasvári verbunk dallamaira csárdást is járnak. A lassú és friss csárdás lépései általában fenthangsúlyosak, és 

irányváltásnál a férfi erőteljes dobbantással fékezi le a forgás lendületét. Tánc közben a pár egymást el is 

engedheti, saját figurát járva. Eközben beépítheti a férfi a verbunk figuráit is a táncba. 

Falusi táncház és a Táncházmozgalom 
A középkorban az volt a szokás, hogy a falu népe főleg vásár- (vasárnap) és ünnepnapokon a templom 

kertjében gyűlt össze táncolni. Azonban az 1279. évi budai zsinat rendelkezése megtiltja, hogy a nép a 

templomkertben vagy a temetőben táncoljon. Ígyhát ezután sokkal népszerűbb volt egy parasztház 

csűrjében, a kocsmában, a falu főterén, a falu melletti réten vagy valaki udvarán, szobájában táncolni. A 

legények legismertebb tánchelye a kocsma volt, míg esküvő napján a mise után a templom melletti téren 

táncoltak. A szabad ég alatti tánc helyett az utóbbi időkben mind jobban általánossá vált a zárt tánchely. Így 

lakodalmakra vagy egyéb táncalkalmakra gyakran sátrat állítottak. Ezzel kialakult a táncalkalmak 

szervezettebb jellege. Táncházat minden nevesebb ünnepkor és az ember életének jelesebb alkalmaikor 

(keresztelő, esküvő, temetés) tartottak. A táncháznak ezen formája leginkább csak a falukban létezett, és 

leszűkült a falubeliek táncrendjére és zenéjére. 

A hatvanas években néhány budapesti fiatal kezdeményezte, hogy legyen egy rendszeres alkalom amikor 

saját szórakozásukra táncolhatnak valahol. De tánctudásuk eléggé szegényes volt és zenét is nehezen 

játszottak, akár élő zenéről akár felvételről volt szó. Ezért 1971 karácsonya és újév közt Novák Ferenc 

néhány tanítványával és munkatársával a mezőségi Székre látogatott. Szék volt az a hely, ahol még 

teljességükben éltek a néphagyományok. Vonatkozott ez a viseletekre, tárgyi kultúrára, szokásokra 

ugyanúgy, mint a népzenére és néptáncra. A táncház egyszerre jelentette a helyet és a táncalkalmat. A széki 

élmények hatására a pesti táncosokban felébredt újra a vágy, hogy csak a saját szórakoztatásukra létre 

kellene hozni valami hasonlót Pesten, de ezúttal ott már tényleg néptáncokat kellene táncolni, úgy, mint 

Széken, s ha már onnan veszik a mintát, az elnevezésnek is az ottanit kellene használni. Ez a gondolat 1972 

húsvétján fogalmazódott meg a Bihari Együttes táncosai között. Négy együttes (Építők Vadrózsa, Bartók, 

Vasas, Bihari) táncosai együtt felkeszültek, es 1972. május 6-án érkeztek az első városi táncházba a Liszt 

Ferenc téri Könyvklub Lelkes Lajos által erre a célra kibérelt épületébe. Az első táncházat még követte 

néhány, de hamarosan válaszút elé kerültek. A négy együttes közül csak a Bartók gondolta úgy, hogy nyitni 

kell a nagyközönség felé, s ebből lett az, amire általában a táncházmozgalom szóval utalunk. 
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Dances from Gömör 
Choreography: Krisztina Nádas, Zsófia Szélpál, Mátyás Tábor 

Musical Arrangement: János Szabó, Mátyás Tábor 

Costume: Palóc (original and replica pieces, design by Krisztina Tábor)  

Gömör is found in southern Slovakia, and is part of the Palóc Hungarian 

ethnographic region. This region’s folk culture shows influences from the 

centuries-long coexistence with Slovak, German (Saxon) and Rusin peoples, as 

well as from commercial ties to the Great Hungarian Plain. 

Our dance consists of three parts: verbunk, slow csárdás, and fast csárdás. The 

well-known “vasvári” verbunk, or recruiting dance, makes an appearance. 

During this part the men dance in an ad lib manner, freely varying their steps 

either as a group or as a solo dancer. Couples may also dance to these melodies. 

The slow and fast csárdás feature enthusiastic stomps on the males’ part when 

changing directions during turning. Couples may also dance apart, adding 

freestyle figures, and during which the male may incorporate figures from the 

verbunk. 

Village Dances and the Táncház Movement 
In Medieval times it was common for villagers to gather in the church yard to dance on Sundays and 

holidays. However, in 1279, the Church forbade dancing in church yards. Thus, villagers sought other 

places, such as the local pub, the village main square, a field close to the village or someone’s yard or barn. 

For men, the most common place to gather and dance was the pub. For a wedding, the villagers danced at 

the nearest square to the church after the Sunday wedding Mass. During the 19th and 20th centuries it 

became more common to select an indoor venue as opposed to dancing under the open sky. Often a tent 

was set up for these occasions. Thus began the era of organized dance houses. Villagers organized dances 

around major holidays, such as Carnival, Easter, Harvest, and Christmas; and for life events such as 

christenings, weddings, and funerals. This form of the dance house was known only in villages and 

practiced by the locals with only their own dance and music forms. 

In Budapest in the 1960’s, a few young dancers wished to gather on a regular basis to dance together. 

However, their knowledge of dances consisted of only a few types and steps and playing music was also very 

difficult, whether live or recorded. Between Christmas and New Year’s of 1971, Ferenc Novák and several 

students traveled to the village of Szék in Transylvania. Since Szék is an isolated village, it was able to 

preserve folk traditions in their most authentic ways. This was true regarding costumes, traditions, dances, 

and music. This group, full of excitement and new knowledge, once again felt the need to create something 

for dance in Budapest, but this time for folk dance only. Inspired by their experience in Szék, they named 

this new event táncház, since in Szék, the word táncház (“dance-house”) meant both the event and the 

place. During Easter 1972, the Bihar Ensemble invited other ensembles’ dancers to prepare together for the 

first official táncház. On May 6, 1972, four groups’ dancers (Építők Vadrózsa, Bartók, Vasas, Bihari) held 

the first táncház at the Könyvklub on Liszt Ferenc Square in Budapest. There were a few other similar 

events, but soon a decision had to be made: whether to open to the public or continue dancing for their own 

amusement. Bartók Ensemble was the only one to support the idea of opening to the public, and thus with 

its then-director, Sándor Timár, started what we know now as the táncház movement.  
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Mérai (kalotaszegi) táncrend 
Koreográfia: Zsuráfszky Zoltán, Nádas Andrea, Tábor Mátyás 

Zenei összeállítás: Zsuráfszky Zoltán, ifj. Magyar Kálmán, Tábor Mátyás 

Viselet: Kalotaszegi (1978-ban készítette a csoport tagjai, Táborné Szabadkai Krisztina terve alapján és 

végrehajtása alatt. A viselet több kalotaszegi falu viseletét vette mintául.) 

Kalotaszeg tánckultúrája nem olyan régies mint más erdélyi népcsoportoké, de bizonyos tánctípusok 

legfejlettebb formáit épp itt találjuk meg. A hagyományos táncok fejlett fokú, szinte tudatos megőrzése 

mellett tánckészletükbe bizonyos régebbi (gólya, hétlépés) és újabb polgári társastáncok is beszűrődtek. A 

kalotaszegi táncok tetőpontját a régi stílusú legényes jelenti. Ma már nem mindenki járja, egy-egy faluban 

csak néhány kiváló táncos ismeri, akik mint egy bemutató célzattal táncolják a tökéletességig kicsiszolt 

előadásban, motívumgazdag és rendkívül tömör, zárt szerkesztő formában. A leányok a legényes alatt kis 

zárt körökbe fogódva “csoszognak” vagy “sifitelnek” (Pálfy Gyula, Néptánc kislexikon). 

A regös csoport táncrendje három részből áll: a lassú csárdásból, szaporából, és a legényesből. Ezt a táncot 

még falun is jártuk helyiekkel a 2001-es magyarország és erdélyi körútunkon, amikor a kalotaszegi 

Inaktelkén egy konfirmáción és fogadáson vettünk részt. Életere szóló élmény volt, amit sem mi, sem a 

helyiek el nem fogunk felejteni! 

Halál, gyász 

A gyászolás több részből áll. Legismertebbek ezek közül a halottnézés, siratás es búcsúztató. Amikor megjött 

a hír, hogy a faluban valaki elhunyt, akkor az emberek elmentek a gyászos házhoz halottat nézni. A halott 

mellett imádkozó nők csendesen zsoltárokat olvastak. A halottnézők utoljára megérintik a halottat; így 

róják le tiszteletüket az ember es élete felé. A kisgyereknek azt tanácsolták, hogy fogják meg a halott ember 

lábujjat, hogy ne féljenek a halottól.  

A siratás nappal folyt, a virrasztás pedig éjjel. Csak halál után lehetett valakit siratni. A néphit szerint, ha 

valaki egy haldokló mellett siratott, az meg tudta ijeszteni a lelket, es így a haldokló csak lassan es 

szenvedve tudott meghalni. A siratóasszonyok a halott köré ültek és a halott nyugalmáért könyörögtek. A 

virrasztáson pedig szépen énekeltek es az elhunyt békéjéért imádkoztak.  A búcsúztatás alatt zárták le a 

koporsót. Ez az utolsó fő esemény a temetés előtt. Nőknél virágot tettek, férfiaknál kalapot szögeztek a 

koporsóra. Somogy megyében fehérben gyászolták a halottat, nem pedig feketében. A fehér szín a halott 

lélek tisztaságát jelképezte.  
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Dances of Méra, Kalotaszeg 
Choreography: Zoltán Zsuráfszky, Andrea Nádas, Mátyás Tábor 

Musical Arrangement: Zoltán Zsuráfszky, Kálmán Magyar, Jr., Mátyás Tábor 

Costume: Kalotaszeg (Made by Ensemble members in 1978 under the direction of Krisztina Szabadkai 

Tábor. The design is based on several villages of the Kalotaszeg region.) 

While not as old as some other Transylvanian dance dialects, certain dance forms’ most advanced variants 

are found in Kalotaszeg. We find several newer bourgeois dances here in addition to the jealously guarded 

older, more traditional dance forms. The zenith of this region’s dances is the legényes, or lad’s dance. In 

modern times not everybody dances the legényes; only a very few exceptional dancers know it. These 

virtuoso’s exquisitely polished performance succinctly combines a wide variety of figures within a rigid 

formulation. While the lads show off their moves, the girls and women hold hands in small groups which 

turn in a circle; this is known as “csoszogás” or “sifitelés”. (Pálfy Gyula: Néptánc kislexikon. Translated by 

Mátyás Tábor) 

This number is from Transylvania, from an area that the Ensemble visited during ethnographic research 

tours in the summers of 2001 and 2016. The Ensemble members had a chance to dance this with villagers 

in Inaktelke during a confirmation party in 2001, an opportunity that neither the dancers nor the villagers 

will ever forget. The choreography consists of three parts: the slow csárdás, the fast csárdás (szapora), and 

the lad’s dance (legényes). 

Death and Mourning 

Mourning consists of different steps, with the most well-known being the wake, mourning and the final 

farewell. When the news reached the village that someone had passed, everyone went to the bereaved’s 

house for the wake. Next to the deceased there were mourning women who silently prayed or read Psalms. 

The grieving villagers touched the deceased one last time, thanking them for their time on Earth. Children 

were advised to touch the deceased person’s toe, so they would not be afraid of the dead. 

Mourning happened during the day, while vigil happened at night. One should mourn for someone only 

after the person has died. It was believed that if someone were to cry loudly in front of a dying person, it 

could scare their soul and cause them a longer death. The mourning women sat around the deceased and 

prayed for him to find peace. During the vigil, family members and villagers alike gathered together to sing 

and pray for the deceased. The coffin was closed during the final farewell, and is the last step before the 

burial. It was customary to put flowers on a woman’s coffin and to nail a hat to a man’s coffin. In Somogy 

County, they practiced “white mourning,” in which the bereaved wear white garments, rather than black. 

The white clothing is worn to symbolize the cleanliness of the deceased person’s soul.  
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Mi a népszokás? 
“ E g y s z e r r e  i l l e m t a n ,  e r k ö l c s i  k ó d e x  í r a t l a n  t ö r v é n y ,  m ű v é s z e t ,  

k ö l t é s z e t ,  s z í n j á t s z á s ,  m í t o s z  é s  m á g i a . ”  ( D ö m ö t ö r  T e k l a )  
  

Ezek a népszokások “hosszú történeti fejlődés eredménye volt, melyben közrejátszott az a kulturális 

hagyomány, melyet a honfoglaló magyar nép az új hazába magával hozott, valamint az itt elsajátított 

kultúra és vallás is. Színezte a népszokásokat a magyarokkal együtt élő, őket körülvévő népek 

szokáshagyománya is.” (Dömötör Tekla.) 

Van olyan szokás a faluban, ami feltűnő és van olyan, amit csak hosszabb tartózkodás után lehet észrevenni. 

Minden korosztálynak (ki hol ül a templomban), nemeknek (ki mehet be melyik ajtón a templomba), 

foglalkozási ágaknak meg vannak a kötelező szokásai.  

Sok tényező volt és van hatással a népszokásokra: többek között a történelmi forduló pontok, az  egyházak 

szemlélete (volt jónak és rossznak vélt népszokás), a közösség szempontjából mennyire volt fontos a szokás, 

mennyire figyeltek a hatóságok arra a területre, milyen vallású volt a falu, melyik etnikai csoporthoz 

tartozott a falu (palóc, matyó, stb.) és mennyire erős a közösség belső törvénye. Volt olyan népszokás, amit 

a hatóságok igyekeztek törölni, de nem sikerült, pontosan azért mert a közösség nem engedte, példáúl a 

mágikus erejű rítusok, amelyek az élet legfontosabb fordulatokra irányultak (születés, halál). 

Az ünnepi népszokások jelentették a pihenést, a szórakozást és a művészi élményt. A mindennapi életükből 

merítettek, a gazdálkodás tevékenységeiből, az emberi kapcsolatokból, a vallásos szertatásokból, stb. A 

szokások változtak, de az ősi jellegzetességeiket itt-ott megtartották. Napjainkban viszont gyors és jelentős 

változásokon mennek keresztül a népszokások. Először az iskolai oktatás fejlesztése és a könyvtárhálózat 

kirterjesztése, majd a rádió, TV, és világhálózat miatt a régi népszokások eltünnek vagy átváltoznak. 

Azok a szokások, amelyeket bemutatunk a műsor folyamán, egy tűnő világhoz tartoznak. 
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What are folk traditions? 
“ Q u i t e  s i m p l y ,  f o l k  t r a d i t i o n s  a r e  m o d e s  o f  b e h a v i o r ,  m o r a l s  

a n d  d e c o r u m ,  u n w r i t t e n  r u l e s ,  a r t ,  p o e t r y ,  a c t i n g ,  m y t h s ,  a n d  
m a g i c  a l l  a t  t h e  s a m e  t i m e . ”  ( T e k l a  D ö m ö t ö r )  

  

These customs are the product of a long historical development, starting with what the Magyar tribes 

brought with them from Asia as they entered the territory of present-day Hungary eleven hundred years 

ago, later modified by the introduction of Christianity and then by contact with the traditions of other 

ethnicities living close by. 

Some village traditions are immediately noticeable, while others can be recognized only after having lived 

in the village for an extended period of time.  Every age group, gender, and occupation had its own 

mandatory traditions, for example, where one sits in church, by which door to enter the church, and 

especially the clothes one wore at various stages of life. 

Many factors influenced folk traditions: historical turning points, the Church’s view on folk traditions 

(some were “good,” others “bad”), their importance in society, the strictness of the authorities in a 

particular area, how religious the village was, which ethnic groups belonged to the village, and how 

seriously a community’s laws were taken, among others.  Authorities sought to actively eradicate some 

traditions, not always successfully, precisely because the community wholeheartedly clung to them. Most 

prevalent among these were the mythically powerful rites accompanying the most important life 

transformations, birth and death. 

Holiday traditions entailed respite from everyday work, social entertainment, and artistic expression. Such 

traditions were culled from everyday life, especially from agricultural pursuits, interpersonal relationships, 

and religious rituals. Although these holiday traditions varied slightly among regions and were slightly 

altered with time, they kept their primeval origins. However, in the last hundred years these folk traditions 

have been going through swift changes. The advent of universal education and libraries, then radio, 

television, and the Internet, all lead to either the demise or transformation of folk traditions. 

The folk customs you see tonight on stage are part of a rapidly disappearing world. 
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Népdal 
A népzene terén a magyar nép a legszerencsésebb a világon: népzenekutatóink időben felismerték ennek 

értékét, összegyűjtötték és lejegyezték a fellelhető dalokat. Mindez még a 19. században és 20. század 

elején történt, mielőtt a modern technika, rádió és a műzene kiszorította volna a többszáz éves, szájról 

szájra, nemzedékről nemzedékre terjedő dallamokat a régi paraszti világból. A gyűjtés egészen az utóbbi 

évtizedekig töretlenül mehetett, ma már gyakorlatilag nem lelhetünk fel új dalt, legfeljebb egy-egy 

meglévő dallam variánsát. Több mint 250.000 magyar népdalt jegyeztek le és őriznek meg az utókornak. 

Ez a kincs ma digitális formában fellelhető, a http://db.zti.hu/ oldalon nagy részük megtalálható, 

kikereshető többféle szempont alapján. Nagy szerencse az is, hogy a 20. század első évtizedében két olyan 

géniusz, mint Kodály Zoltán és Bartók Béla kezdték el a tudományos igényű, mindenre kiterjedő 

népzenegyűjtést, s hamarosan le is vonták ebből a konzekvenciákat. Ők klasszikus zenei felvértezettséggel 

fogtak e nemes feladathoz. Óriási segítség volt munkájukhoz a kitűnő amerikai tudós, a New Jersey-ben 

tevékenykedő Thomas Alva Edison (1847–1931) találmánya, a fonográf, amelyet Európában elsőként egy 

magyar tudós, Vikár Béla használt népzenegyűjtésre. 

Azt is mondják a népdalról, hogy “a népdal a nép lelkét fejezi ki. Mondhatjuk úgy is, hogy közösségi 

vallomás az élet nagy kérdéseiről;—szerelem, házasság, katonáskodás, pásztorélet,—melynek azonban 

szerzője maga a nép” (Bodnár Gábor). 

Bartók Béla szerint a népdal az, amit “sokan és sokáig énekelnek”. A népdal eredete nem ismert, tehát 

nincs konkrét szerzője, aki a szövegét vagy a dallamát írta. 

A népdalokat többféleképpen lehet és kell is csoportosítani. Szövegük tartalma alapján, alkalomhoz 

kötődésük alapján, stílusuk szerint, vagy aszerint, hol gyűjtötték őket, azaz a tájegység szerint. Bartók 

meghatározott négy nagy zenei dialektus területet a magyar nyelvterületen, ezek: Dunántúl, Felföld, 

Alföld, és Erdély. A későbbi kutatók hozzátették ötödikként a később felfedezett Moldvát. 

A népdalokat két fő csoportra osztjuk: vannak régi rétegű és új stílusú dalaink. Az ősi népdalok, amiket a 

magyarok még az ázsiai pusztákon énekeltek, pentaton hangsorúak voltak, tehát öt különböző hangot 

használtak, amelyek között nincs félhang lépés. Ezeknek a daloknak gyakran ugyanolyan ritmusú minden 

sora. A dal legtöbbször magasan kezdődött és mélyen végződött, az alaphangon. Az újabb dalok gyakran 

hét fokú skálára épültek. Vannak epikus dalaink, azaz balladáink is. 

  

Fehér Anikó, Slattery Kriszta 
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Folk Songs 
In terms of folk songs, Hungarians are among the luckiest people in the world. Our ethnomusicologists 

recognized their value just in time, collecting many of them for posterity at the end of the 19th century and 

early 20th century, before modern technology such as the radio and composed music displaced the 

centuries-old oral musical traditions of the peasant world. 

The research and collection of folk songs continued unabated until recent decades. Today, it is no longer 

possible to discover new Hungarian folk songs - at best, new variations on an existing melody can still be 

found. Over the decades, more than 250,000 folk songs were recorded and preserved for future 

generations. A portion of this treasure is now available digitally at http://db.zti.hu, where one can search 

through them using various fields. 

It is also a great fortune that at the beginning of the 20th century, two geniuses such as Zoltán Kodály and 

Béla Bartók began collecting folk songs using a comprehensive and scientific approach. They undertook this 

noble task armed with a classical musical education. The phonograph, invented by Thomas Alva Edison 

(1847–1931) in New Jersey, was an enormous help to them. In fact, the very first use of the phonograph in 

Europe was by a Hungarian scholar, Béla Vikár, who used it to collect folk songs. 

"Folk songs are an expression of a people's soul. We might say that they are a community's statement of 

what they believe about the things that dominate their lives - love, marriage, military service, the duties of a 

shepherd - and these beliefs are expressed in the words of the people themselves." (Gábor Bodnár) 

Béla Bartók defined folk songs as those "sung by many people over a long period of time.” It has no single 

author, either of its words or its melody. 

There are many ways to organize folk songs: based on their lyric content, their connection to specific 

occasions, by their style, or by their region of origin. Bartók defined four major Hungarian folk song dialect 

regions: Dunántúl (to the southwest of the Danube river), Upper Hungary, the Great Hungarian Plain, and 

Transylvania. Other researchers would add the Moldva region, east of the Carpathians, whose folk songs 

were collected only later. 

In general, folk songs are divided into two main categories: old-layer songs, and new-style songs. The 

ancient folksongs sung by the Magyars when they were still living in the Asian steppes were pentatonic, that 

is, they used a 5-note scale. These songs usually have the same rhythm (same number of syllables) for every 

line, and often start in the higher ranges and end up two or three octaves lower. New-style songs are 

commonly built on the 7-note scale. Hungarians also have epic songs, or ballads. 

  

Anikó Fehér and Kriszta Slattery. Translated by Kriszta Slattery 
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A regöscserkész mozgalomról 

Miért rövid és nem hosszú? 
Sokan vitatkoztak már azon, hogy tulajdonképpen rövid “ö” vagy hosszú “ő-vel” kell írni a csoport nevét. 

Kezdjük ott, hogy mit jelent maga a szó. 

Rege = főnév. Szájhagyományban élő ősi, mesés történet. 

Regél – regöl = ige. Mesél, híresztel, éneket mond. 

Regös (régiesen, regus) = énekmondó. 

Bár hosszú “ő”-vel szokták kiejteni, a fentiekből kifolyólag a következőképen írjuk a témához tartozó 

szavakat: regölés (téli népszokás), regösök (azok, akik ebben a népszokásban résztvesznek) és regös csoport. 

A regös értelmezése Herczeg Ferenc szerint, a Szt. Istvánt 

követő időkben: 
“Az első pillantásra látszott, hogy nem a hadirendből való ember... A hátán három húros hegedűt 

viselt. Ez elárulta mesterségét. Egyike volt azoknak a regösöknek, akikre igen rossz napok jártak 

amióta Gellért úr igen megkorholta a magyar urakat, amiért a regösök énekeit hallgatják.” 

Abban az időben a regösök, akik főként a múltat énekelték meg, művészek is voltak. Maguk alkották a 

szöveget és a zenét. Ők vitték a híreket egyik nagyobb úr szálláshelyéről a másikéba. 

A késői Árpádok idejében a király körüli személyzet tagjai közt regösök is szerepelnek. Egy 1219-ben kelt 

okirat az udvari emberek között regüst említ. Egy későbbi oklevél pedig megmagyarázza, hogy a király 

szórakoztatóit a magyar Regösöknek nevezik. 

A regösök hírvívői, a nyomtatott újságot helyettesítő szerepét, mire az írott magyar irodalomhoz, Tinódihoz 

érünk, már a lantosok vették át a főnemesek környezetében. 

Hogyan maradt meg a regölés a magyar köznép körében? 
A legősibb fennmaradt emlékünk, ami tájékoztathat bennünket: a regösének. Ezt a regöséneket hol 

karácsonykor, hol farsangkor, azaz lakodalom végen énekelte egy banda legény házról-házra járva, a 

varázserejűnek tartott jókívánságokat hirdetve. 

Az  idők folyamán olyan adatok is kerültek napvilágra, hogy a regösök nem csupán énekesek, írástudók, 

hírmondók, hanem gyógyítók is voltak. Abban a korban a két foglalkozás valójában összetartozott. 

Gyógyítással kapcsolatos munkájukra a hangszerek is rámutatnak. Használtak dobot, láncos botokat. 

Földhöz verve zajongtak a refrénre. „Haj, regő rejtem...” Értelme: „varázslásom régi törvény, énekbe 

foglalom.” 

Regölés a 20. században 
Az úgynevezett trianoni ifjú nemzedék, az 1920-as évek elején, rendkívüli feladatot kapott. Szabó Dezső, az 

író „apostol,” sürgette elsőnek az értelmiségi fiatalokat: Menjetek ki a falvakba. Ismerjétek meg a parasztság 

életét. Ismerjétek meg alaposabban azt a réteget, ami a magyar élet terheit ezer éven át viselte, s a 

magyarság állandó tartaléka, erőforrása maradt. Később Móricz Zsigmond lett az ügy szószólója. 
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A magyar cserkészet azonnal meghallotta a hívó szót. Elsőnek a Magyar Cserkészszövetség adott ki „népi” 

jellegű könyvet, a 101 magyar népdalt, Kodály Zoltán előszavával. 

1929-ben „Regös Utak” címen rövid ismertetés jelent meg a regös cserkészek feladatáról. A cikk elmondja, 

hogy a regöscserkészet hivatása az, hogy hidat építsen a falu es a város között. Meg kell ismerkednünk a 

magyar nép lelkével, művészetével. 

Mióta ez az írás megjelent, sok cikket és könyvet írtak erről a kérdésről és ma bátran megállapíthatjuk, hogy 

a magyar falu értékeiért folyó küzdelemben regöscserkészeink munkája úttörő volt. 

Nagyott lendített az ügyön Teleki Pál főcserkész. Az ő támogatásával alakul meg formálisan, 1934-ben, a 

Fiatal Magyarság Szociográfiai Munkaközössége. Az ifjúsági szervezetek java, nemcsak szimpatizált az 

üggyel, de hatásosan bekapcsolódott a munkába. 

Teleki Pál megalakította az Országos Táj- és Népkutató Központot, de rövidesen megalakulása után meg is 

szűnt. Első kiállításul A Földbirtok Helyzete Magyarországon címmel nyílt meg. A reformerek vágyát 

tükrözte, az addig tabunak számító földbirtokreform radikális formáját ajánlotta. A nagybirtokosok 

megbotránkoztak, felháborodva követelték a kiállítás azonnali bezárását, ami meg is történt. Teleki nem 

szállt szembe velük. Ő a hosszabb távú reformok embere volt. 

A cserkész regölés atyjának Morvay Pétert mondhatjuk. Munkatársai – az ismertebbek, Balla Péter, 

Muharay Elemér, Bodolai Géza, stb. voltak. A cserkészek folklóranyag gyűjtésében az emberközelség, a falu 

életének és emberének megismerése és megszerettetése volt a cél. 

A klasszikus regös csoportnak 7 tagja volt. Ezek között volt nóta-, tánc-, játék-, és meseszakértő a jó 

versmondóval és a néprajzi tárgyak ismerőjével kiegészítve, valamint a tábortűzvezető. Így a létszám 

megfelelt a klasszikus őrsi létszámnak is. 

A népi anyaggyűjtés mellett az ismeretterjesztés is feladat lett. Sok faluban már szükség volt, különösen a 

népdal visszahonosításra, a rádióból felszedett műdalok helyébe. Ugyanilyen feladat volt a népitánc 

visszanépszerűsítése a falvakban. 

Hogyan áll a Külföldi Magyar Cserkészszövetségen belül a 

regöscserkész munka? 
A Külföldi Magyar Cserkészszövetségen belül, a regös csoportok pontosan az előbb elhangzott elvvel élnek. 

Jelenleg minden kontinensen található legalább egy működő csoport, amelynek célja a külföldön élő 

második, harmadik, és negyedik generációs fiatalokkal megismertetni és megszerettetni, valamint az idegen 

népekkel megismertetni a magyar hagyományokat és ebből kifolyólag remélni, hogy a fiatalok közül 

kiválnak majd olyanok is, akik tovább kutatják nem csak a Kárpát-medencében élő magyarok 

hagyományait, hanem a külföldön élő magyarok hagyományait is. 

Mivel foglalkozik konkrétan a clevelandi Cserkész Regös 

Csoport? 
A választ erre a kérdésre a rövid ismertetőben meg lehet találni, de hozzá kell tenni, hogy a csoport legújabb 

feladata az, hogy felkutassa a clevelandi magyarok szokásait és történelmét, azaz elősegítse ezt a munkát, 

amikor csak lehet. 

Pigniczky Eszti, Bodnár Gábor nyomán 
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Pre-publication promotional price 
 

Endre Szentkirályi’s fascinating and comprehensive volume 
on Hungarian Cleveland 

Being Hungarian in Cleveland: 

Maintaining Language, Culture, and Traditions 
 

$35 includes shipping - post release retail $50 
Release date: March 15, 2019 

 
Pre-orders can be sent to: 

Helena History Press  
PO Box 838 
Saint Helena, CA 94574 

Please enclose a check with your order 
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Gala Performance Logo 
For each gala performance since the mid-1980’s we design a logo that we hope reflects the theme chosen for 

that particular anniversary. To this end we solicited designs earlier this year, and received the following 

submission. Though we decided not to use it because of its complexity, we would like to acknowledge the 

effort that Krisztina Lázár expended in her design and to thank her for her submission.  

Artist Biography 
Krisztina Lazar’s art can only be described as Pop Shamanism, expressed through painting, performance 

art, video, textiles, fashion, drawings, and installations.  Illustrating the internal through external spectacle, 

rituals, created or performed, her work seeks to highlight meaning in the mundane through a Jungian 

vision of our collective archetypes.  Krisztina’s images focus on visionary experience, magic and the occult, 

science fiction, memory, childhood, and fantasy, mediated by history and the now.  Her work is a dialogue 

between the ritual of imagery, the process of form and texture, and the performance of creation.  

Originally from Cleveland, Ohio, she completed her undergraduate Bachelor of Fine Arts at Carnegie 

Mellon University in 2004, and completed her Master of Fine Arts graduate degree in 2011 at the San 

Francisco Art Institute New Genres department.  Her paintings have been exhibited in group and solo 

shows throughout the United States and Europe, most notably at the H.R. Geiger museum in Gruyere, 

Switzerland.  Krisztina mentored with several of the leading visionary artists of our time, including Brigid 

Marlin, Martina Hoffman, and Robert Venosa.   She has taught her own style of the mische technique to 

many students as well as a seminar at Carnegie Mellon University. Her work has been featured in multiple 

articles, online galleries and published books.  She currently lives and works in Oakland, California, with 

her parrot and cat, who are forever participants in her work. 
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Le a Kalappal / Break a Leg 

Jókívánságok a szereplőknek és segítőknek 

Well wishes for cast, staff, and volunteers 
 

 

Héj! Az a lány a táncház szólóval a testvérem! Büszkék vagyunk Rád, Erika 

— Chmielewski Emese 

Szeretettel gratulálunk a regös csoportnak és az összes kiscserkésznek és 

cserkésznek, akik veletek együtt táncoltak. Ráhel, Jákob csak így tovább! Meland 

Eric és Anikó  

Juló és Hanna! Szeretettel gratulálunk a kitűnő szerepléshez! 

Büszkék vagyunk Rátok! Mama és Apa 

Mint a hamiltoni cserkészcsapatok és cserkész tánccsoport egyik régi tagja és 

vezetője, elismeréssel és örömmel gratulálok a clevelandi Cserkész Regös 

Csoportnak fennállásotok 45. évfordulója alkalmával. Évtizedeken át példaálló 

volt a cserkészeszme és magyar kultúránk iránti elkötelezettségetek és a 

következetes, sikeres kitartásotok. Cserkész szeretettel kívánok további 

Jó Munkát! Seregélyes Márton  

Jó szerencsét Tesza, Rózsi, Kriszta! 

Ferenc: Jos pălăria! Le a kalappal! Mama, Api és Bunica 

Ferenc, a tip of the hat to you! Mama, Api and Bunica  

Somogyi Ferenc, gratulálunk a kitűnő fellépésedhez! Lél apád és Mariana mama  

Bendegúz, Vajk, és Enese: Büszkék vagyunk Rátok! Endre és Eszti 

Szerelmem: köszönöm türelmed és segítséged. 

Te az enyém, én a Tied… tegnap is, ma is, januártól is, mindhalálig: Matyi 
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Thanks / Köszönetek 
We are grateful to the many people who have supported us in our latest endeavor! We especially would like 

to thank the following individuals: 

• Nádas Andrea, for managing this whole project, 

arranging props, writing and translating the 

script 

• Tábor Matyi, for subject matter expertise, 

proofreading, editing the program book, 

coordinating the musicians, writing the script, 

obtaining congratulatory proclamations,  

• Tábor Kiki, for her extensive costuming work, 

getting the dolls together, spearheading the 

display boards on each ethnographic region,  

• Nádas Krisztina, for coordinating with the venue, 

listing cast and dancers, truck rental, 

coordinating with the St. Elizabeth Church Dance 

Group, creating the new member banner 

• Nádas Tas, for props; ticketing; T-shirts and gifts, 

ghostwriting; and coordinating multimedia, food, 

make-up, the cast party, scenery, ads; wrangling 

cast Friday and Saturday 

• Tábor Szabi for being our 

treasurer 

• The Megyimóri family for 

their help with the gulyás/

lángos fundraiser 

• Tábor Andi for her help 

with costuming 

• Horváth Csaba for writing 

the script 

• Tábor Bandi for creating 

the poster 

• Horváth Misi for writing 

and disseminating the 

press release 

• Chmielewski Erika, 

Gyermán Mónika, Pigniczky Enese, Szentkirályi 

Hanna, Szentkirályi Juló, and Takács Vera for 

social media promotion 

• Gyermán Móni for choreographing, teaching, and 

coordinating the Cub Scouts and Scouts. 

• Györky Józsi for coordinating the szilágysági 

alumni group 

• Györky Judit and Slattery Kriszta for 

coordinating the magyarbődi alumni group 

• Török Dancsó Ádám for helping with music 

• Tábor Máté and Póka Saci for helping create 

props 

• Bunjevác Józsi, Csajka Tamás, and Patarica 

Edvin for constructing the house 

• Chmielewski Erika for headshots and selling ads 

• Tábor Matyi, Nádas Krisztina, Béres Anikó, 

Gulden Juli, Horváth Misi, Chmielewski Emese, 

Póka Saci, and Szentkirályi Pál for their work on 

this program book 

• Molnár Zsolt for filming videos, creating 

multimedia presentations, and filming the 

production 

• Mózsi Gábor for photography 

• Lukács Juli and Bogárdy Maki for coordinating 

makeup and hair 

• Szendrey Jani for planning the cast party 

• Balássy Géza-Pál for being 

our house manager tonight 

• Tábor Bea for being our 

stage manager today 

• Globits Zsuzsi and Tábor 

Szabi for handling ticketing 

• Szentkirályi Endre for 

handling our VIP guests 

• Póka Saci for arranging the 

informational display in the 

entrance hall 

• Horváth Jutka for loaning 

dolls for display 

• Szélpál Karcsi for being our 

announcer 

• Szabó János for his 

contributions to staging, choreographies, and 

many other aspects of the show 

• Bunjevác Józsi and Patarica Edvin for 

volunteering as our stagehands 

• Steve Spisak and the St. Elizabeth Dance Group 

for their guest performance tonight 

• Parents, grandparents, siblings, and significant 

others for their behind-the-scenes contributions 

that allowed our cast to perform at their best 
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