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A kezdetekkor sok adatköz-
lő zenész volt, akkor még 
nem nagyon volt utánpót-

lás, most már kevesebb az idős 
és több – bár még korántsem 
elegendő – a fiatal népzenész – 
emelte ki a prímástalálkozó el-
múlt húsz évéről András Mihály, 
a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes igazgatója. A budapes-
ti Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Népzene Tanszékével 
együtt a héten, szerdán, csü-
törtökön és pénteken szervezik 
meg Csíkszeredában, a Városi 
Művelődési Házban a XX. Erdé-
lyi Prímások Találkozóját. „Bí-
zom benne, hogy a húsz év nem 
telt el hiába, hanem tettünk va-
lami lényegeset a zenével éne-
kelt anyanyelvért” – tette hozzá 

az igazgató. Úgy véli, a rendez-
vény legfontosabb eleme, hogy 
a tapasztalt zenészekkel együtt 

muzsikálnak a fiatalok, akik 
így nem rögzített hanganyag-
ról, hanem élőben tanulhatnak 
tőlük. A prímástalálkozónak a 
három nap alatt közel hetven 
fellépője, közreműködője lesz – 
osztották meg tegnap sajtó-
tájékoztatón András Mihály, 
továbbá a  zeneművészet i  
egyetem népzene tanszéké-
nek képviseletében András 
Orsolya és az együttes részé-
ről Gábor Rozál szervezők.

Mesterkurzus és kiállítás

Szerdán délelőtt és délután 
mesterkurzusokat tartanak 
az adatközlő zenészek, a bár-
ki számára nyitott képzése-

ken hegedű-, brácsa-, bőgő-, 
gardon-, furulyaoktatás lesz. 
10 és 12 óra között Tímár Vik-
tor, Tímár János, Tankó Dezső 
gyimesi zenészek, 14 és 18 óra 
között pedig a magyarpalatkai 
Codoba Florin és zenekara, a 
vajdaszentiványi Horváth Elek 
és zenekara lesznek a műhely-
munka vendégei, mesterei. A 
kurzusokon előzetes bejelent-
kezés alapján lehet részt ven-
ni, a részvételi szándékot a 
0749-819488-as telefonszámon 
vagy az office@hargitatanc.ro 
címen kell jelezni.

Szerda este hét órától Kodály 
Zoltán, a népzenekutató cím-
mel kiállítást nyit meg a ren-
dezvény keretében Richter Pál, 

a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Népzene Tanszékének 
vezetője, az együttes székhe-
lyének alagsorában a találko-
zó végéig látható tárlaton pedig 
egy vetítés keretében Pávai Ist-
ván népzenekutató kalauzolja 
végig az érdeklődőket. Ezt kö-
vetően Folkkocsma megneve-
zéssel táncház kezdődik.

Stúdiómunka és gálaműsor

Csütörtökön délelőtt stúdió-
ban rögzítik a hét meghívott ha-
gyományőrző zenekar zenéjét, 
este hét órától pedig elkezdődik 
a zenekarok gálaműsora. Az est 
házigazdája, Pávai István irányí-
tásával sorra lépnek színpadra 
az abásfalvi, vajdaszentiványi, 
h i d e g s é g i ,  s z á s z c s á v á s i ,  
szenterzsébeti, magyarlapádi 
és magyarpalatkai zenekarok. 
A műsort táncház követi.

A fiatalok fellépése

Pénteken este hét órától Mes-
tereink öröksége címmel a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Népzene Tanszékének hallga-
tói lépnek színpadra. Műsoruk 
programját Árendás Péter egye-
temi adjunktus állította össze 
oly módon, hogy az előző napi 
gálaműsoron hallott dallamok 
származási helyeinek szom-
szédságából csendüljön fel ezút-
tal a zene. Például a csütörtökön 
hallott gyimesi vagy csávási 
dallamokat pénteken felcsíki, 
ádámosi muzsika követi, így 
mutatva be a népzene sokszínű-
ségét, az est programját pedig 
Kodály-gyűjtések foglalják ke-
retbe – hangzott el a tegnapi saj-
tótájékoztatón. Az előadásban 
közreműködik a Hargita együt-
tes tánckara, a napot pedig ez-
úttal is táncház zárja.

A november 16-i és 17-i gála-
műsorokra a felnőtt jegy 15 lej-
be, a diák és nyugdíjas jegy 10 
lejbe kerül. Jegyek elővételben 
a Városi Művelődési Ház jegy-
pénztárában vásárolhatók, a 
prímástalálkozó szervezői azt 
ajánlják, az érdeklődők ne hagy-
ják utolsó percre a jegyvásárlást.

R. KISS EDIT

Erdélyi Prímások XX. Találkozója

Idős és fiatal zenészek fóruma
Szerdától péntekig 

zajlik Csíkszeredában 

az Erdélyi Prímások 

Találkozója. A szerve-

zők szerint most már 

nemcsak adatközlő 

zenészek muzsikálnak 

a rendezvényen, ha-

nem együtt húzza az 

„öregekkel” a közben 

kinevelődött új népze-

nész generáció is.

November 13-a a magyar 
nyelv napja, tegnap megyeszer-
te több rendezvény zajlott ennek 
tiszteletére. A Hargita megyei 
önkormányzat ez alkalommal 
Kájoni János-díjakat adomá-
nyozott, a vasárnap délután tar-
tott XVI. Csángó Napon Borbáth 
Erzsébet nyugalmazott peda-
gógust, Halász Péter néprajz-
kutatót, Duma István András 
moldvai csángó magyar költőt, 
Ferencz Gabriella pedagógust 
és Nyisztor Tinkát, a néprajztu-
dományok doktorát tüntette ki.

„Borbáth Erzsébet nevéhez a 
csángó fiatalok erdélyi oktatásá-
nak megszervezése kötődik, az 
akkor általa vezetett József Attila 
Általános Iskolában fogadtak első 
alkalommal itt, magyar nyelven 
tanulni szándékozó moldvai fia-
talokat, tanítványai közül sokan 

pedagógusként, más területen 
tevékenykedő értelmiségiként 
tértek vissza szülőföldjükre. Ha-
lász Péter néprajzkutató Ma-
gyarországról költözött a csángó 
vidékre, s úgy tanulmányozza 
e tájegység lakóinak népéletét, 
hogy ő maga is részese. Ez növeli 
munkájának hitelességét. Duma 
István András önerőből alapí-
tott iskolát Klézsén, ahol magyar 
nyelven folyik az oktatás és a kü-
lönböző gyermekfoglalkozások. 
Ugyanakkor irodalmi munkás-
ságával – öt kötete jelent meg, 
valamennyi szorosan kötődik 
népcsoportjához – művelődés-
szervező és intézményterem-
tő tevékenységével – létrehozta a 
Szeret-Klézse Alapítványt, azon 
belül pedig a Klézsei Magyar 
Házat és a Petrás Incze János 
Tájmúzeumot – közösségének 

kovásza. Ferencz Gabriella a 
Csíkszeredában tanuló csán-
gó fiatalokat szervezi közösség-
be, biztosítja számukra az otthon 
melegét és a család szeretetét, 
segítve őket tanulmányi előme-
netelükben. Nyisztor Tinka et-
nográfus – aki nem tudott jelen 
lenni az ünnepségen  – a moldvai 
Pusztinából származik, ma is ott 
él. Közben a magyarországi Eöt-
vös Loránd Tudományegyetemen 
doktorált néprajzból, szakterü-
lete a moldvai magyarok táplál-
kozási szokásai” – összegezte a 
Kájoni János-díjjal kitüntetettek 
munkásságát a megyei önkor-
mányzat sajtószolgálata. 

A Kájoni János-díjat Hargita 
Megye Tanácsa azoknak a sze-
mélyeknek adományozza, akik 
a kulturális élet, az irodalom, 
a művészetek terén kiemelke-

dő művészi színvonalú alkotó 
tevékenységet, valamint a köz-
művelődésben hosszú időn ke-

resztül maradandó értékeket 
teremtő, kimagasló munkát vé-
geztek. (R. K. E.)

Csángóföldön a magyar nyelvért

Halász Péter, Ferencz Gabriella, Duma István András, Borbáth Erzsébet

FORRÁS: MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SAJTÓSZOLGÁLATA

Szakmai rendezvény, gálaműsorokkal a nagyközönség számára

Igyekeznek ellátni feladataikat

A változások nyomán nyolc személyt veszítenek el, 26-an marad-
nak, nagy a kár, de igyekeznek továbbra is eleget tenni felada-
tuknak – mondta tegnap András Mihály, az együttes igazgatója a 
csíkszeredai önkormányzati kulturális intézményeknél elrendelt 
átszervezés kapcsán. Hozzátette, nem beszéltek eddig ezekről az 
intézkedésekről, hisz tőlük független, gazdasági okokkal magya-
rázott változásokról van szó, remélik ugyanakkor, hogy felül tud-
nak emelkedni a gondokon, találnak új finanszírozási forrásokat 
is. Ugyanakkor az intézményfenntartó önkormányzattal továbbra 
is jó viszonyt kívánnak fenntartani – közölte. Ismertette továbbá, 
idei tevékenységi beszámolójuk elérhető az együttes honlapján 
(hargitatanc.ro) és Facebook-oldalán.
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