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Állásbörze

A Rádió GaGa reklámmenedzser mun-
katársat keres és alkalmaz. Tapaszta-
lat nem szükséges, de előnyt jelent.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal személyesen a Rádió 
GaGa székhelyén Marosvásárhelyen, a Kossuth (Calarasilor) 
utca 1. szám alatt, valamint elküldhetik a mark@radiogaga.ro 
címre, infókért kérjük, hívja a 0722-261612-es telefonszámot.

EGYÜTTÉLÉS, KÖZÖS TÁNC ÉS FONTOS KÉRDÉSEKRE RÁVILÁGÍTÓ BESZÉLGETÉSEK A KOMMANDÓI CIGÁNYFOLKLÓR-TÁBORBAN

Falakat bont le a roma kultúra megismerése
Huszonharmadik alka-
lommal tartották meg a 
Kommandói Cigányfolklór 
Tábort, a már hagyományos-
nak számító rendezvény 
táncosok, néprajz iránt 
érdeklődők tucatjait vonzza 
minden évben. A helyszínen 
megismerhettük, hogyan 
zajlik a táncoktatás, Deák 
Gyula főszervező és Tőkés 
Csaba Zsolt táncoktató pedig 
a tábor múltjáról és jelenéről 
beszélt a Krónikának.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

I dén őrkői és szászcsávási ci-
gány táncokat tanultak a 23. 
Kommandói Cigányfolklór 

Tábor részvevői. Az egyhetes, 
július 25. és augusztus 1. között 
tartott rendezvény folyamán Tő-
kés Zsolttól és Tőkés Edittől, va-
lamint a cigányság történetéről, 
kultúrájáról, társadalmi helyze-
téről, aktuális problémáiról szóló 
előadásokat hallgattak, fi lmeket 
néztek. A Kovásznához közeli, 
eldugott hegyi településen zajló 
tábor szervezői szerint a rendez-
vény egyik legfontosabb jellem-
zője a részvevők egy hétig való 
együttélése, a közös tánc és be-
szélgetések a meghívott cigány 
táncosokkal, zenészekkel.

Deák Gyula, a sepsiszentgyör-
gyi Háromszék Táncegyüttes 
igazgatója, a tábor alapítója feli-
dézte, huszonhárom évvel ezelőtt 
tulajdonképpen hiányt pótoltak 
a táborral, hiszen néptáncot több 
táborban is oktattak Erdélyben, 
illetve a Kárpát-medencében, de 
cigány táncokat sehol. Mivel már 
ismerték a Sepsiszentgyörgyhöz 
tartozó Őrkő „táncanyagát”, így 
ennek oktatása adott volt, e mel-
lé választották a Küküllő menti, 
szászcsávási cigány táncot. A 
kétféle táncot külön csoportban 
tanították: kezdetben volt kezdő 
és haladó csoport is. Deák Gyula 
kiemelte, hogy bár a tábor min-
denki számára nyitott, nem árt, 

ha a részvevőknek van már egy 
kis mozgás-, illetve tánckultúrá-
ja, hiszen a cigány táncokat ne-
héz, nehezen elsajátítható tán-
cokként tartják számon.

Az érdeklődők száma évről évre 
változó. Volt olyan év is, amikor 
közel kétszázan érkeztek a tábor-
ba szó szerint a világ minden tá-
járól: a rendezvény lassan negyed 
évszázados történetében Auszt-
ráliától Hollandián át Amerikáig 
mindenhonnan jöttek részvevők. 
Idén kevesebben voltak: 40–50 
ember tanult táncolni, akik közül 
sokan külföldről érkeztek, voltak 
visszatérők és újak is.

A beszélgetések is fontosak
A tánctanulás, tanítás mellett 
már a kezdetektől cél volt, hogy 
a részvevők megismerjék a ci-
gányság kultúráját, betekintést 
nyerjenek az életükbe. Minden 
évben szerveznek előadásokat 
néprajzos meghívottakkal, illetve 
mindig voltak őrkői adatközlők 
is a helyszínen, két család min-
den évben részt vett a táborban, 
ahol nemcsak táncokat mutattak 
be, hanem meséltek, válaszoltak 
az érdeklődők kérdéseire. Deák 
Gyula szerint ezek a beszélge-
tések nagyon fontosak, sokszor 
falak (előítéletek) omlanak le az 
emberekben ezek következtében. 
Az idei táborban Mocsel Antal Ré-
musz és Mocsel Piroska, illetve a 
családjuk mutatták be táncaikat, 
dalaikat, viseletüket. Mocsel An-

tal Rémusz „messze földön” híres 
táncos, neki és családjának na-
gyon fontos a kultúrájuk, hagyo-
mányaik ápolása, és igyekeznek 
példát mutatni. Nagyon szeret-
nek a táborba járni, szinte csalá-
dias a viszonyuk a részvevőkkel, 
el szokták hívni őket az otthonuk-
ba is, mindig szívesen vendégelik 
meg a társaságot.

Külföld és manele
Mocsel Antal Rémusz és Piroska 
elmondták, hogy az őrkői cigá-

nyok körében sok a jó táncos, a 
fi atalok is ismerik a táncaikat, és 
tudnak is táncolni – ha akarnak. 
Elmesélték, hogy sokan nem őr-
zik a hagyományokat úgy, mint 
ők, inkább manelét hallgatnak, 
arra táncolnak. Mocsel Piroska 
szerint ezt az okozza, hogy a fi a-
talok külföldre járnak dolgozni, 
ahol nem az „öregeket” látják 
példaként, hanem igyekeznek kö-
vetni a tömeget, gyakran román 
közösségekbe járnak, így az ők 
zenéjüket hallgatják.

„Más világ lett, de én hálás va-
gyok, a jó Istennek is megköszö-
nöm, hogy adott, ad erőt, s egész-
séget, hogy mi tudjuk csinálni, és 
hogy át tudtuk adni és meg tud-
ták örökíteni a gyermekeink. A 
fi am megőrizte, az unokám is őrzi 
tovább, és így nem tud kiveszni, 
nem tud kihalni. Nem irigylem a 
magyaroktól se. Vigyék tovább. 
Eljönnek a világ másik végéről, 
rea dolgoznak, megtanulják, és 
használják egészséggel” – hang-
súlyozta Mocsel Piroska.

Az esti táncház a fénypont
Tőkés Csaba Zsolt elmesélte, 
hogy a délelőtti és délutáni 

táncoktatást népdaloktatás is 
kiegészíti, illetve a tábori na-
pok fénypontja az esti táncház. 
A táncoktatásra a részvevők 
hagyományos viseletet vesz-
nek fel, főként a nők, lányok, 
hiszen a bő cigány szoknya és 
a kötény fontos elemei a cigány  
táncnak. A visszajáróknak 

gyakran van már saját visele-
tük, de a szervezők is tudnak 
adni szoknyákat. A táncokta-
tó büszke arra, hogy többéves 
munkájuk nyomán az oktatott 
cigány táncok sok országba, 
sok táncegyütteshez eljutottak; 
vannak olyan népi együttesek, 
amelyek a táborban tanultakat 
beépítették a repertoárjukba, 
előadásaikba.

 » A tánctanulás, 
tanítás mellett már 
a kezdetektől cél volt, 
hogy a részvevők 
megismerjék a cigány-
ság kultúráját, bete-
kintést nyerjenek az 
életükbe.
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Mozgalmas program. A délelőtti és délutáni táncoktatást népdaloktatás is kiegészíti

Mocsel Piroska örül, hogy sikerült átadni a tudást




