
 Kultúra 2021. február 15.
hétfő 9

A helyi közösségek megerősíté-
sére tevődik a hangsúly a szer-
dáig tartó 29. Hargita Megyei 
Farsangbúcsúztatón. Ferencz 
Angéla, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ igazgatója a 
rendezvénysorozat részleteiről, 
Pozsony Ferenc néprajzkutató 
az alakoskodás hagyományá-
ról a 21. században, valamint 
a mulatság új értelmezéséről 
beszélt lapunknak.

 » OLÁH ESZTER

K ülönkiadás formájában 
szervezik meg a szombaton 
elkezdődött, szerdáig tartó 

29. Hargita Megyei Farsangbú-
csúztatót. A helyi szokásokra és a 
közösségek közti találkozásra össz-
pontosító rendezvény minden év-
ben számos résztvevőt mozgósít, 
a hagyományőrző csoportok idén 
azonban kénytelenek saját telepü-
lésükön temetni a farsangot. Bár a 
járványhelyzet miatt a találkozójel-
leg elmarad, az esemény népsze-
rűsége és hagyományőrző szerepe 
miatt a szervezők fontosnak tartot-
ták, hogy a tradíció ebben az évben 
se szakadjon meg.

A farsangbúcsúztatón felsora-
kozó tizenhárom település cso-
portja a legkülönbözőbb farsangi 
hagyományokat kelti életre. Ferenc 
Angéla néprajzkutató a Krónika 
érdeklődésére elmondta, ezekben 
a falvakban a társasági élettel a 
különböző benti munkák révén és 
a párválasztási események formá-
jában még ma is találkozhatunk. 
Ez utóbbi tekintetében a fi atalok 
számára értékes időszakról beszé-
lünk, hiszen ekkor rendezik a bá-
lokat és lakodalmakat. A böjt előtti 
„farsang farkán” csúcsosodok ki 
a szórakozás. A három leggyako-
ribb forgatókönyv az álesküvő, 
áltemetés és az ítélkező játékok, 
amelyben állatot áldoznak fel. 
A főbb szerepek, amelyeket a fa-

A LEGKÜLÖNBÖZŐBB HAGYOMÁNYOKAT KELTIK ÉLETRE A FARSANGBÚCSÚZTATÓN FELSORAKOZÓ HARGITA MEGYEI CSOPORTOK

Önismeret a nevetés kultúráján keresztül

Eltemették a nagybőgőt és a farsangot a hétvégén Gyergyószárhegyen a rendezvénysorozat keretében

 » A farsangbú-
csúztató különki-
adásán résztvevő 
települések idén 
nagyobb fi gyel-
met fordíthatnak 
egyéni színezetű 
hagyományaik 
ápolására, ér-
tékeik és kultu-
rális örökségük 
felelevenítésére, 
közösségük épí-
tésére.

luközösség tagjai jelenítenek meg, 
mind ezek köré szerveződnek. A 
szalmabábú, amelyet egy vidám te-
metési felvonulás közepette a falu 
végére kísérnek, megsiratnak, majd 
elégetnek, az ünnepség elmaradha-
tatlan eleme.

Nevetésekben megélni 
a kulturális hovatartozást
„A fi gyelmes résztvevő sok min-
dent észrevehet: a zene, mozdula-
tok, táncok, üdvözlési szokások, 
ételek-italok, mind a hagyományos 
életformáról, vagy éppen annak 
változásáról szólnak” – hívta fel a 
fi gyelmet a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ igazgatója. Az egyes 
települések eseményei egy közös 
Facebook-eseményben kapcsolód-
nak össze, ahol a szervezők napok 
óta régi, hangulatos fotókat oszta-
nak meg a nagyvilággal.

A farsangbúcsúztató különkiadá-
sán résztvevő települések idén na-
gyobb fi gyelmet fordíthatnak egyéni 
színezetű hagyományaik ápolására, 
értékeik és kulturális örökségük fele-
levenítésére, közösségük építésére. 

Ugyanakkor a szerepek felcserélésé-
vel és a dolgok kifi gurázásával egy-
egy napra megélhetik a játék, csipke-
lődés és szórakozás örömét, amelyre 
a nehéz körülmények között talán 
még az eddigieknél is nagyobb szük-
ség van. „Számomra ez a rendezvény 
közösségi élmény. Nagyszerű dolog 
találkozásokban és nevetésekben 
megélni a kulturális hovatartozást. 
Olyan időutazás, amelyben az ókor-
tól a középkoron át felismerhetők 
a jelek és szimbólumok. A nevetés 
kultúráján keresztül pedig önmagát 
is jobban megismeri az ember” – fo-
galmazott Ferencz Angéla.

Kulcsfontosságú a szellemi 
minták átadása
A farsang köré szerveződő szokások 
nemcsak Erdélyben, hanem az egész 
keresztény kultúrában fennmaradtak 
és számos helyen posztmodern kul-
túránkat is átszövik. Pozsony Ferenc 
néprajzkutató lapunknak elmondta, 
ennek oka az örök emberi tulajdon-
ság, hogy időnként szeretünk sajá-
tunkból kibújva, belebújni egy másik 
lény bőrébe. A farsangi maszkvise-

lés és tabudöntögetés az átalakulási 
szükségletünknek tesz eleget. „A far-
sangi víg hetek olyan időszakot alkot-
nak, amikor ki lehet lépni a korábbi 
hétköznapok megszokott világából, 
a különböző tabukat, tiltásokat meg 
lehet szegni; mindazt lehet cseleked-
ni, amit máskor tiltanak. Földünkön 
szinte minden kultúrában vannak 
ehhez hasonló időszakok, melyek 
ideiglenesen feloldják a korábbi ti-
lalmakat, s ezáltal feloldják az idő-
közben felgyűlt belső feszültséget is” 
– magyarázta a háromszéki egyetemi 
tanár. Hozzátette, az elmúlt évi kor-
látozások, amelyek kapcsolatainktól 
és a találkozások lehetőségétől fosz-
tottak meg, valamint egy állandósult 
maszkviselésre kényszerítettek, csak 
még tovább fokozzák az egyénben és 
a csoportokban halmozódó feszültsé-
get, óriási rombolást és neurózisokat 
okozva így közösségi szinten is. „Eb-
ben az esztendőben, paradox módon, 
a világ hatalmasai minden egyént 
arra köteleznek, hogy a publikus 
szférában arcát hosszú időn át födje 
el maszkkal, egyéniségét, igazi arcát 
ne mutassa meg, ne találkozzon, ne 
játsszon, ne mulasson vidáman ba-
rátaival, csoportjával, közösségével. 
Ezek a korlátozások végül is nemcsak 
az igazi arcától, egyéniségétől foszt-
ják meg az embert, hanem elnapol-
ják a hétköznapok során összegyűlt 
feszültségek feloldását is” – vélte Po-
zsony Ferenc.

A hagyományőrzés fontosságával 
kapcsolatban elmondta, az idősek 
által kimunkált kulturális és szel-
lemi minták átadása kulcsfontos-
sággal bír egy-egy közösség belső 
egyensúlyának, biztonságának és 
jövőtudatának tekintetében. Arról, 
hogy milyen formában örökítődnek 
át a kultúránk szerves részét képező 
farsangi hagyományok, a néprajz-
kutató úgy vélekedett, szükség van 
olyan közösségekre, amelyek szo-
rosan ápolják belső kapcsolataikat. 
Szerinte a szokások rendszerint csak 
azokban az egymásra fi gyelő, éltető 
erővel bíró csoportokban maradhat-
nak fenn napjainkban is, amelyeket 
„még fog a fi gura”.
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 » KORPOS ATTILA

A korábbi évadokban bemutatott 
stúdió-előadásokat „élesztet-

te fel” a Csíki Játékszín társulata – 
mondta Bartalis Gabriella, a csíksze-
redai teátrum ideiglenesen kinevezett 
igazgatója. Rámutatott, a színdara-
bok létrejöttük után nem sokkal a 
járványhelyzet miatt „hibernálásra” 
kényszerültek. A Megtorlást majdnem 
két éve nem játszották, a Gyerekünk 
című előadásnak pedig egy éve volt a 
bemutatója. A színházvezető megje-
gyezte, a kellékektől kezdve a színé-
szekig nem volt egyszerű feladat új-
ból felkészülni a bemutatókra. „Sokat 
dolgozunk, mióta újból nézők előtt 
játszhatunk, összességében pedig jó 
munkát végzett a társulat” – mondta 
Bartalis Gabriella.

I. L. Caragiale Megtorlás című da-
rabját Tóth Árpád rendezésében a hét-
végén láthatta a közönség. Kedden és 
szerdán 19 órától pedig Hatházi And-
rás rendezésében Halász Péter Gyere-
künk című darabja látható új formá-
ban. „Hogy van az, hogy a színházban 
nem szövődnek szerelmek, csak mozi-
ban? Ott összeér két térd, ott combra 
csúszik a tenyér. De a színházban a Ró-
meó és Júlia alatt – semmi. A színház-
ban nem. Felvonulunk, bevonulunk, 
nézünk, tapsolunk, elvonulunk, só-
hajtunk: emlékezetes esténk volt. Sőt, 
amikor bevonulunk az előadásra, már 
akkor mondjuk magunkban: ez szép 
emlék lesz. Nagyanyám jut eszembe, 
aki mindig odahívott maga mellé, ami-
kor elvágta a csirke nyakát. Látod? Ez 
lesz az ebéd. Nézzed!” – olvasható az 
előadás ismertetőjében.

Felújított előadásokat mutat be a Csíki Játékszín

 » A színházve-
zető megjegyezte, 
a kellékektől 
kezdve a színé-
szekig nem volt 
egyszerű feladat 
újból felkészülni a 
bemutatókra.

Újra színpadon. A Megtorlást majdnem két éve nem játszotta a Csíki Játékszín




