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Táncok és énekek
Előadás a bukovinai székelyek hányatott sorsáról

B A R A B Á S  H A J N A L

A bukovinai székelyek há-
nyatott sorsát, szenvedés-
történetét meséli el Fészek 

nélkül – Bukovinai székelyek című 
előadásában a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes. A táncmű 
bemutatóját április 30-án, kedden 
19 órától tartják a csíkszeredai Vá-
rosi Művelődési Házban. „Az volt a 
célunk ezzel az előadással, hogy a 
székelyföldi székelyek minél többet 
megtudhassanak a bukovinai szé-
kelyekről, akiknek tragikus, hánya-
tott sorsuk volt kétszáz éven keresz-
tül. Ez a nemzetrészünk még mindig 
erős székely és magyar önazonos-
ság-tudattal rendelkezik, és minden 
viszontagság ellenére máig talpon 
maradt” – mondta András Mihály, a 
Hargita együttes igazgatója a főpró-
bát követő sajtótájékoztatón.

Egy népcsoport életútja

Lőrincz Beáta, az előadás drama-
turgja, aki maga is bukovinai szé-
kely, arról beszélt, hogy népük egy 
szörnyű tragédiához köti születését, 
a madéfalvi veszedelem időpont-
jához, 1764. január 7-éhez, akkor 
menekültek ugyanis a csíki és há-
romszéki székelyek a Gyimesekbe, 
majd Bukovinába. Itt más nemzeti-
ségekkel – románokkal, lengyelek-
kel, zsidókkal, illetve németekkel 
– érintkezve átvettek tőlük bizonyos 
hagyományokat, és azokat beépí-
tették a sajátjaikba. „Éppen ezért a 
bukovinai székelyek hagyománya 
sokszínű és érdekes. A táncanyag 
ugyan töredékes formában léte-
zett, úgymond cserepekből lehetett 
összerakni, de végül sikerült egy 
viszonylag egységes képet össze-
állítani a bukovinai székely tánc-
hagyományokról, ami a színpadon 
is látható lesz. Az énekeik jobban 

megőrződtek, hiszen Kodály Zol-
tán is gyűjtötte őket” – részletezte 
Lőrincz Beáta. Varga Zoltán rende-
ző, koreográfus szintén a bukovinai 
székelyek történetéről mesélt rész-
letesen, akiknek viszontagságos 
útját színpadra állította táncaik és 
énekeik által. Ez a népcsoport a má-
sodik világháború után kénytelen 
volt elhagyni Bukovinát, a magyar 
kormány segítségével a délvidéki 
Bácskában, majd néhány évvel ké-
sőbb Tolna és Baranya megyében 
telepedtek le. Érdekességként meg-
tudtuk, hogy az egykori 13 ezer főre 
tehető népcsoport mára több mint 
30 ezer főre gyarapodott, és mind-
máig megőrizte székely identitását.

Többször előadják

A táncmű bemutatóját a csíkszere-
dai Városi Művelődési Házban ápri-
lis 30-án, kedden 19 órától tartják, 
a jegyek ára 30 lej lesz. Majd május 
20-án és május 27-én is lesznek 
előadások 14, illetve 13 órai kezdet-
tel, amelyekre főként diákokat vár-
nak. Ezekre a belépő 20 lej, illetve 
10 lej a kedvezményes jegy ára. A 
belépőket a bilete.ro oldalon vagy 
a helyszínen is meg lehet vásárolni.

A bukovinai székelyek sokszínű 
tánchagyományát ismerheti meg 
a közönség
▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Következő lapszámunk
A Székelyhon következő lapszáma az ortodox húsvéti munkaszüneti 
nap után, április 30-án, kedden jelenik meg. Ügyfélszolgálataink hét-
főn zárva tartanak.

Megismételt Erdélyi Napló
Mivel tegnapi lapszámunkban technikai okok miatt hibásan jelent meg 
lapunk csütörtöki kiadványa, az Erdélyi Napló, ezért ma újraközöljük.

Fogorvosi ügyelet
Április 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap Szabó Zsolt fogorvos látja 
el a fogászati sürgősségi ügyeletet Csíkszeredában.  A betegek mindkét 
nap 9 és 12 óra között a Mihail Sadoveanu utca 36. szám alatt keres-
hetik fel az orvost. Székelyudvarhelyen  szombaton és vasárnap ifjabb 
Mózes Gyula fogadja a sürgősségi eseteket a Sziget utca 6. szám alatti 
fogorvosi rendelőben. A rendelő telefonszáma: 0740-174748.

Parsecproject a Kottában
Április 28-án, vasárnap este 6 órától a Marosvásárhelyi Rádió stúdió-
termében a Parsecproject lesz a Kotta című élő zenei műsor vendége. 
A belépés díjmentes, az előadást élőben közvetíti a rádió.

Megtisztítják a Békény medrét
Medertakarítási akcióhoz várják az önkénteseket szombat délután 
Gyergyószentmiklóson, cél a városon átfolyó Békény-patak megtisztí-
tása. Mint a szervező Horváth Gábor rádiós műsorvezető jelzi, szomba-
ton 13 órára várják az önkénteseket a zöldségpiac melletti hídnál. 

Kájoni János a Láthatatlan Oskolában
Kájoni János alakja és hatása – ez a témája a Gyergyószárhegyen zajló Látha-

tatlan Oskola előadássorozat következő rendezvényének. A helyi művelődési 
ház Cika-termében pénteken 19 órakor kezdődik Ambrus Levente előadása.

Unitárius kórusünnep
Unitárius kórustalálkozót tartanak április 27-én, szombaton  Homoród-
szentpálon. A Magyar Unitárius Egyház rendezvénye a helyi unitárius 
templomban délelőtt tíz órakor áhítattal kezdődik, amelyet Bálint 
Benczédi Ferenc püspök tart. 

Kerületi dalos találkozó
Húsvét nyolcadában immár huszonegyedik alkalommal találkoznak a 
Szé kely  ud varhelyi Római Katolikus Főesperesi Kerület egyházi kórusai, 
vissza térve az egyházzenei seregszemle két évtizeddel ezelőtti kiindulási 
hely színére, a zetelaki Szent Kereszt megtalálása plébániatemplomba. A ren-
dezvény szombaton 10 órakor szentmisével kezdődik a nagytemplomban.

Közmunka Csíkszentkirályon
A Tiva Egyesület április 27-én, szombaton minden tivai lakost közmun-
kára hív a Kétágú útnál található szeméttelep felszámolására, valamint 
az ezt követő közös piknikezésre. Gyülekező 10.30 órakor a tivai hídon.

Túra a Csíki-havasokba
A Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület  (CsEKE) április 27-én, szombaton 
túrát szervez a Csíki-havasokba, a Lóvész-tető (1290 m) – Csorgó-kút – 

Kőd-vonulat (842 m) – Csíkrákos útvonalon. Indulás Csíkszeredából a reg-
gel 7.23-kor induló személyvonattal Lóvészig, hazatérés szintén vonattal 
Csíkrákosról 16.13-kor. Jelentkezni a túravezetőknél, Márton Gyulánál és 
Márton Adélnál lehet, telefonszám: 0721-314261. Emellett a csíkszeredai 
Gentiana Természetjáró Egyesület vasárnap a Csíki-havasokba szervez 
túrát. Útvonal: Csíkszereda – Köves-puszta – Nagykőbükke teteje – Kata-
linfürdő – Csíkszereda. Indulás vasárnap reggel 9 órakor a Mikó-vár előtti 
térről. A túrán csak előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni. Jelentkezé-
seket szombat este 9 óráig fogadnak a 0745-107618-as telefonszámon. 

Táncelőadás Madéfalván
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Fészek nélkül – Bukovinai 
székelyek című új előadását mutatja be április 27-én, szombaton 19 
órától a madéfalvi művelődési házban. 

Elmarad az előadás
Koncsag László plébános április 30-ára tervezett, Katonalelkészek az I. 
világháborúban című csíkszeredai előadását június 21-ére halasztották.

• RÖVIDEN 

S zámos megnevezése honos a 
fehérhetet lezáró vasárnapnak. 

Legismertebb a kereszténység első 
századaiból való fehérvasárnap: 
a húsvét vigíliáján megkeresztelt 
felnőttek ekkor vetették le az egész 
héten viselt fehér ruhájukat, kereszt-
szüleik pedig megvendégelték és 
megajándékozták őket. 

A második vatikáni zsinat óta 
húsvét második vasárnapjaként 
jegyzi a római katolikus naptár. Szent 
II. János Pál pápa 2000. április 30-án 

hirdette ki az egész világra az isteni 
irgalmasság ünnepét, és ugyanezen 
a napon avatta szentté Fausztina nő-
vért, az isteni irgalmasság apostolát. 
Az irgalmasság elválaszthatatlanul 
kötődik az Úr feltámadásához, ezért 
helyezte a Szentatya a legnagyobb 
keresztény ünnep nyolcadának zá-
rónapjára az ünneplést. Kilenced 
előzi meg: nagypéntektől kilenc 
napon át imádkozzák az isteni ir-
galmasság rózsafüzérét. A magyar 
néphagyományban mátkáló-, illetve 

komálóvasárnapként maradt fenn: 
a családok a komaságot, a fi atal lá-
nyok a barátságot pecsételték meg 
a főleg tojást tartalmazó ajándéktál 
elfogadásával. 

A vágási egyházközség leány-
egyházában, Székelydobó Isteni ir-
galmasság-kápolnájában vasárnap 
délután négy órakor kezdődik a bú-
csús szentmise. Az ünnep szónoka 
Mátyás Károly székelyudvarhelyi 
főesperes-plébános lesz. (Molnár 
Melinda)

Fehérvasárnap zárja húsvét nyolcadát

• A Székelyföldről elszármazott bukovinai székelyek 
szenvedéstörténetét mutatja be a táncok és énekek 
révén a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. A 
produkció főpróbáját csütörtök délután tartották a 
csíkszeredai Városi Művelődési Házban.




