
2018.  OKTÓBER 11. ,  CSÜTÖRTÖK8 A K T U Á L I S #egymilliócsillag   #népzene

Ó vodáskorú lehettem, amikor a 
rokonság révén Gyimesbükkön 

megfordultam. Lelkendezve újságoltam 
itthon, hogy a csángók valami nagy 
hangszert ütnek. Akkor láttam először 
gardont, amelyet gardonynak is nevez-
nek. 

Ütőhangszert váltott fel ez a sajátos 
hangszer valamikor a 18. században, 
egy szál hegedűt kísér a gyimesi nép-
zenében. Felcsíkon most is használják, 
sőt Gyergyóban is régebb, de közben 
„kikopott”. Gyergyói sajátosság a kávás 
gardon, amelyet csellóból átalakítottak 
vagy cselló formája van. Nemcsak ütik, 
hanem „csípik” is az egyik húrját, jelleg-
zetes, összetéveszthetetlen hangja van. 
A bukovinai székelyek is használták, 
valamikor a moldvai csángó-magyarok 
is. A moldvai csángó-magyarok eseté-
ben az úgynevezett székelyes csángók, 
későbbi áttelepültek, sajátos jegyekkel. 

Kolozsváron a Vasas utcai táncház-
ban tanítottak gyimesi táncokat, a sok 

B A L Á Z S  K A T A L I N

„Immár a tizedik éve, hogy a Ca-
ritas októberben megszervezi az 
Egymillió csillag a szegényekért szo-
lidaritási akciót. Ekkor mécsesekkel 
világítanak meg egy-egy közteret, 
ahol minden egyes meggyújtott gyer-
tya jelképes sorsvállalás a nélkülö-
zőkkel. Lehetőség mindenki számára, 
hogy egy-egy gyertya meggyújtásával 
és pénzbeli adományával láthatóan is 
kifejezze: minden nehézség ellenére 
fontos számára a közösség és érdek-
li a szegény emberek sorsa” – áll az 
idei felhívásban. A tavalyi összesítés 
szerint az elmúlt évben több mint 
4700-an kapcsolódtak be az akcióba, 
a helyszíneken elhelyezett perselyek-
ben 41 095 lej gyűlt össze, és ezekből 
az adományokból körülbelül 600, ne-
héz sorban élő család és egyedül élő 
idős személy részére készített a szer-

Sorsvállalás a nélkülözőkkel
Gyergyószéken egy csillaggal több világít
• Két igazság létezik, 
így nézőpont kérdése, 
hogy ki mit hangsúlyoz 
a Caritas Egymillió csil-
lag a szegényekért ak-
ciója kapcsán. Írhatjuk, 
hogy kevesebb hely-
színen lesz idén össze-
fogás a rászorulókért, 
de összpontosíthatunk 
arra is, hogy nagylel-
kű ajánlat révén több 
szegény embernek lesz 
karácsonyi ajándéka.

Tánctól a házig (6).

A tánc és az 
éneklés megta-
nulható, gya-
korlatok árán 
elsajátítható, 
ezt nem lehet 
elég gyakran 
ismételgetni.

Gyergyószentmikló-
son idén is a művelő-
dési ház elé várják a 
közösségben gondol-
kodókat
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fajta közül a kettős jártatóját és sirülőjét, 
valamint a balkáni jegyeket viselő hej-
szát, amelynek szintén több változata 
van. A gyimesi táncok tulajdonképpen 
a csíki tájegység régies változatát őrzik. 
Közhiedelem szintjén gyakran összemo-
sódnak a különféle csángó táncok. Ha 
csángókat emlegetünk, akkor lényeges 
különbség van a gyimesiek, moldova-
iak, barcaságiak között, sőt időnként 
a bukovinai székelyeket is – tévesen – 
csángóknak nevezik. Amikor ugyanez 
történik a médiában, az tulajdonkép-
pen félretájékoztatás, ahogyan ugyan-
annak minősül a dokumentum- vagy 
művészfi lmekben felhasznált erdélyi 
népzene, ami még köszönő viszonyban 
sincs a tájegységgel ahol a fi lm cselek-
ménye játszódik. Ez azért is zavaró, 
mert tulajdonképpen a táncházmozga-
lomnak köszönhetően nagyon sok szak-
ember létezik a zene, tánc, folklór terü-
letén, vagyis van, akitől szakvéleményt 
kérni vagy utána olvasni, mert szakiro-

dalom is van bőven, de még a világhá-
lón is lehet bátran keresgélni. 

A tánc és az éneklés megtanulható, 
gyakorlatok árán elsajátítható, ezt nem 
lehet elég gyakran ismételgetni. Termé-
szetesen, ha ez fi atal-, netalán gyerek-
korban történik, akkor egy egész életre 
meghatározó jellegű. A negyven eszten-
dővel ezelőtti táncházasok, akiknek volt 
valamilyen zenei képzésük, gyakorla-
tuk vagy gyerekkorukban megtanultak 
táncolni, énekelni, azok közül kerültek 
ki az első szakemberek, zenészek, ko-
reográfusok, kiváló táncosok. Jó, ez nem 
törvényszerűség, de mindenképpen 
meghatározó jellegű. Sokan, közöttük 
én is, huszonéves korunkban kezdtünk 
megbarátkozni a népzene és tánc világá-
val, elég sok bepótolni valóval tudtunk 
csak tovább lépni. Én körülbelül két év 
után olyan egyszerűbb hangszerekkel 
mint a szájharmonika vagy a furulya 
csupán hallásból „megbirkóztam”, a 
bőgőt fel mertem emelni, mert a ritmust 

azt biztosan eltaláltam, gyakran még a 
hangot is. A gyakran idézett Tompa Mi-
hály verssorok igazságát („Fiaim, csak 
énekeljetek!”) Zoli bácsi, Kallós Zoltán 
ezzel toldotta meg: „Addig leszünk ma-
gyarok, amíg magyarul énekelünk és 
magyarul táncolunk. Ez a kultúra őrzött 
meg minket ezer éven át Európában, 
ezeket a hagyományokat kötelességünk 
éltetni és továbbadni a következő nem-
zedékeknek.” 

Egyetemista éveim alatt, nyaranta a 
vakációkban, itthon, Gyergyószentmik-
lóson táncházakat kezdeményeztem, ta-
nítottam, igaz, csak gépzenére, de nagy 
ritkán Csíkszeredából a Barózda együt-
test is sikerült elhívni. Hasonló módon 
több városban is indult táncház alkal-
milag, ahol zenekar is verbuválódott, 
ott sikerült állandósítani. A hatalom is 
felfi gyelt ezekre az összejövetelekre és 
a sajátos eszközeivel megkezdte a lassú, 
felőrlő munkáját.

Török Zoltán 

vezet élelmiszercsomagot. Idén Erdély 
11 településén gyúlnak a mécsesek, 
gyűlnek az adományok.

Mécsesgyújtás                  
Szentmiklóson és Alfaluban

Az Egymillió csillag szókapcsolat nem 
idegen a gyergyóiak számára, több 
településen számos résztvevő járul 
hozzá ilyenkor a rászorulók minden-
napjainak könnyebbé teléhez. Az ese-
ményre idén is készülnek, Gyergyószé-
ken a következő helyszíneken várják 
a szervezők az együttérző embereket: 
Gyergyószentmiklóson a művelődési 
központ előtt október 12-én, pénteken 
este 6 órára, illetve Gyergyóalfaluban 
a Petőfi  Sándor Művelődési Házban 

október 13-án, szombaton ugyanabban 
az időpontban.

Karácsonyi csomag 
a koszorúpénzből

A korábbi esztendőkben a programban 
helyszínként szerepelt Remete, Ditró 
is, az idei kimaradás okáról Keresztes 
Edit, a Gyulafehérvári Caritas munka-
társa elmondta: helyi önkormányza-
tokkal közösen született döntés erről. 
Az elmúlt évben azt tapasztalták, hogy 
jelentősen lankadt az adakozási kedv 
bizonyos településeken, a begyűlt ösz-
szeg a korábbi alkalmakhoz képest 
akár felére is zsugorodott, ezért döntöt-
tek úgy, egy évet kihagynak, idén nem 
szerveznek rendezvényt. 

Bár az adományok felhasználása 
mindig úgy történik, hogy azon telepü-
lés rászorulóinak jut belőle, ahol ösz-
szegyűlt, az akcióból kimaradó falvak 
rászorulóinak sem marad üres a tenye-
rük. A Gyulafehérvári Caritas otthoni 
beteggondozóinak gyergyói csapata 
rendszeresen jár külföldre szakmai 
gyakorlatozni. Egy svájci hölgyet ápol-
tak váltásban a gyergyói beteggondo-
zók, akinek elhunyta után a hozzátar-
tozók úgy döntöttek, a koszorúpénzt a 
segítőknek adják át. Feltétellel kapták 
a beteggondozók: jótékony célra kell 
fordítaniuk. Ebből az összegből fog 
jutni karácsony ajándékcsomag olyan 
gyergyói települések rászorulóinak, 
ahol idén nem szerveznek Egymillió 
csillag-rendezvényt.




