
C S Á N G Ó S O R S K É R D É S E K V . 
„A gúnyánkról isz teccődik, magyarok vagyunk..." 

1999. november 12-éti Szamosújváron a Téka Alapít
vány székházában tanácskozásra gyűltek össze néprajzkuta
tók, egyetemi hallgatók, érdeklődők, hogy előadásokat ha l l 
gassanak, vitatkozzanak az északi csángómagyarság viselet-
kultúrájáról és megmaradásuk esélyeiről. 

Énekkel, tánccal kezdődött a program. A moldvai ven
dégek mellett a szamosújvári fiatalok adták a műsort. Majd 
Kallós Zoltán előadása következett. Ismerkedéssel, beszélge
téssel zárult az első nap. 

A második nap Halász Péter előadásával kezdődött, aki a 
csángók történetét, sorsuk alakulását mutatta be. Majd sorra 
következtek a felkért előadók: Gazda Klára, Lőrincz Etel , Po
zsony Ferenc, Sági Lajosné, Szentimrei Judit és Tánczos V i l 
mos. A z előadások szünetében parázs vitára is sor került a te
endőket illetően. De beszélgetni is lehetett Csicsó A n t a l l a l , 
a M o l d v a i Csángómagyarok Szövetségének elnökével, Duma 
Andrással, a Klézsei Csoport elnökével és Harangozó Imré
vel , az újkígyósi Ipolyi A r n o l d Népfőiskola elnökével. A z 
egyik teremben Jugánból, Kelgyesztről és Szabófalváról érke
zett csángó asszonyok szövőszéket állítottak fel és dolgoztak 
rajta egész nap. Este pedig táncház volt . Vasárnap délelőtt 
Válaszútra látogattak a tanácskozás résztevői, ahol láthatták 
Kallós Zoltán lenyűgözően gazdag kalotaszegi, mezőségi és 
moldvai gyűjteményét. Végül a szamosújvári örmény temp
lomban Daczó Gergely atya mondott misét a moldvai csán
gókért. 

A tanácskozás legfontosabb megállapítása talán az volt, 
hogy az északi csángó magyar kultúrának nincs megmaradási 
esélye Romániában. A z elkövetkezendő időszak legfontosabb 
feladata tehát, hogy a lehető legteljesebben megörökítsük és 
archiváljuk a még élő hagyományokat. 

A csángó szervezetnek nagy szüksége van a segítségre. 
M i n d a szakmai, mind az anyagi eszközök tekintetében elkel 
a támogatás. A moldvai csángómagyarság öntudatra-ébredé-
sének, megerősödésének - egyáltalán túlélésének - csak ak
kor van esélye, ha kia lakul egy jól működő, erős érdekvédel
m i szervezet. 

A programot az Ipolyi A r n o l d Népfcíiskola (Újkígyós), a 
Kallós Alapítvány (Kolozsvár), a Lakatos Demeter Egyesület 
(Budapest), a Magyar Művelődési Intézet (Budapest) és a 
Téka Alapítvány (Szamosújvár) rendezte. 

PRÍMÁSOK TALÁLKOZÓ 
Csíkszereda, 1999. december 4-5. 

A Hargita Székely Állami Népi Együttesnek „hivatalosan" 
az a feladata, hogy ápolja az erdélyi folklórt, dolgozza fel a térség 
táncait és mutassa be azokat. András Mihály igazgató azonban 
azt vallja, hogy helyzetüknél fogva felelősek minden népi érték 
felkutatásáért és megőrzéséért. Ezért szerveznek táncházakat, 
fesztiválolcat, táborokat, és gondoskodnak az utánpótlás neveléséről 
is. 

A magyar nyelvterület kelet i szélén - ott, ahol sok faluban 
még élőnéplwgyov\ányként fellelhető a régi székely, a gyimesi és 
a moldvai csángó kultúra - dolgozik az együttes sok ötletté!, ko
nok következetességgel. Két esztendővel ezelőtt kitalálták: olyan 
zenészeket gyűjtenek össze, akik az erdélyi folklórnak autenti
kus őrzői, akik a legrégebbi zenei réteghez tartozó muzsikát ját
szák. András Mihály így vélekedik erről: 

„Esetünkben olyan kultúrával állunk szemben, amelynek meg' 
szokott és természetes hagyományozódása kezd megszűnni. Ezért ezt 
a funkciót, át kell, hogy vegye egy tudományos és következetes ha
gyományőrzés. Nemsoímra, amikor ezt a kultúrát elveszítjük, mert 
kiluilnak ezek a zenészek; mi erdélyiek, magyarok, románok,'cigá
nyok rájövünk majd arra, hogy elvesztettünk valamit, amit jobban 
kellett volna ápolni. Itt egyfajta kulturális világörökségről van szó, 
világszínvonalú értékről, amit egyelőre sajnos nem tudunk megfelelő 
színvonalon tálalni. Ezért a fesztivál legfőbb célkitűzése az értékőrző, 
értéktovábbadó funkció. 

Főleg erdélyi zenekarokat hívunk meg, olyanokat, amelyeket már 
nem használnak a lakodalmakban. Ezek parasztbandák; hangszerük 
a hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom, s persze a furulya, Icával, tilinkó, 
koboz, duda is. Előfordul és megengedjük néha, hogy l\armonikások 
is jöjjenek. A legjobb prímásokat próbáljuk elérni. Most már a prí
másoknak is presztízskérdéssé vált, hogy megliívják-e őliet a Príma' 
sok Találkozójára. Evróí'évre visszahívunk zenekarokat és már lát' 
ható az eredmény is: örülnek, hogy jöívetnek, hogy újra szüliségvan 
rájuk, hogy újra használják őket. Gyakorolnak. Sőt, a környezetük' 
ben élő fiatalok is felfigyeltek arra, hogy ezek a zenekarok - amelye.' 
ket Őli eddig nem liasználtak - megliívást kapnak a Prímások TaláU 
kozójára, a Gyimesi népzene' és néptánc-táborba, a Vicei Fesztivál' 
ra, külföldre. S most már a fiatalok is foglalkoztatják azokat a bari' 
dákat, amelyeket különben elhanyagoltak volna. így a rendezvény' 
nek ilyen pozitív hatása is van, nen\csak az, hogy a zenészek fellép' 
nek itt és megtapsolja őket a közönség. 

A fesztiválnak fontos feladata természetesen a folklór-gyűjtés és 
'archiválás. Az anyagot feldolgozás után mind hang-, mind videó-
kazettán ki szeretriénk adni." 

A főszervezői feladattal minden évben más szakembert bíz
nak meg, akit aztán munkájában mindenki segít. Idén az együt
tes személyzetisére, Sinka Tiborra esett a választás. Ez telitalálat' 
nak bizonyult. S inka Tibornak igen széles ismeretségi köre van, 
elsősorban a cigányzenészek körében. Sőt ő maga is zenész. A z 
idei - harmadik - találkozó megszervezése ezért nagyon jó! sike
rült. Két napon keresztül szólt a zene. A Hargi ta Székely Állami 
Népi Együttes tagjai a háttérben táncoltak, alakjuk vászonra 
vetülő árnyként jelent meg, jelezvén, hogy amit hal lunk, az 
tánczene. De itt és most nem a táncon, hanem a zenén van a 
hangsúly. 

A Hargi ta Székely Állami Népi Együttes tagjai megszállottak. 
A népi kultúra megőrzésének elkötelezettjei. Szakmailag profik, 
ak ik amatőr lelkesedéssel dolgoznak. M i n d i g kitalálnak valami 
újat. 2000 szeptemberében Kárpát-medencei turnéra indulnak. 
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