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KözönségsiKer övezte a Csaba KirályFi ősbemutatót

„Védd magyar nemzeted, mert ez a te küldetésed!” 
Közönségsikert aratott a G. Nagy 
istván ilián magyarországi költő és 
drámaíró megálmodta rockopera, a 
Csaba királyfi. A gyergyószárhegyi 
Lázár-kastélyban tartott szombati 
ősbemutatón több mint kétezren 
vettek részt.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Álmomban sem gondol
tam volna, hogy Gyer
gyószárhegyen lesz oly

an rendezvény, ami ennyi embert 
idevonz” – ámuldozott Gábor 
László polgármester a Csaba ki-
rályfi rockopera bemutatója előtt. 
G. Nagy Ilián magyarországi költő 
és drámaíró monumentális művé
nek megtekintésére ugyanis több 
mint kétezer érdeklődő érkezett a 
Kárpátmedence különféle tájairól 
a Gyergyóimedence legfestőibb 
településére. 

népes nézősereg
– gond a szervezőknek
Már egy órával az előadás kez

dete előtt több százan várakoztak a 
Lázárkastély előtt, autóparkolóvá 
alakították a közeli Vásár teret és a 
Bethlen Gábor Iskola udvarát, de 
autók parkoltak a központról leága

zó utcákban is. A nézők többsége a 
környező településekről érkezett, 
de a parkoló autók között számos 
kovásznai, Kolozs, Maros és Bihar 
megyei rendszámú jármű is volt, 
nem beszélve a magyarországi autó
buszokról. A szervezőknek szemlá
tomást gondot okozott a hatalmas 
embertömeg elhelyezése a kastély 
udvarán, kezdés előtt szűkítették 
a szalaggal körülkerített, játék
térré alakított, a Kapubástyához 
közeli udvarteret, ezáltal nagyobb 
nézőteret biztosítva az este fél ki

lenckor még mindig egyre özönlő 
tömegnek. Már jócskán sötétedett, 
amikor a Kapubástya előtti szín
padon felgyúltak a fények, színre 
léptek a táncosok és a kórustagok, 
akik között egyébként sok ismerős 
arcot fedezhettek fel a helybéliek. 
A zenei betéteket ugyanis a három 
gyergyószentmiklósi kórus énekelte 
Kolcsár Árpád karnagy vezényle
tével, a táncos jelenetekben pedig 
oroszlánrész jutott Danguly Ervin 
gyergyószárhegyi művelődésszerve
ző tánccsoportjának. Aztán felcsen

dült a magyarországi rockénekes, 
Rudán Joe hangja: „Tudjátok meg, 
ki volt Csaba királyfi!”

elfelejtett hős a színen
G. Nagy István Ilián műve egyéb

ként az Attila hun király halála és Ál
mos vezér bejövetele közötti idősza
kot eleveníti fel, különös hangsúlyt 
fektetve arra az időszakra, amikor a 
székelység generációkon át várja ün
nepelt vezérét, Csaba királyfit. A mű 
Attila és Mikolt menyegzőjével kez
dődik, majd színre lép Krimhilda, 
Attila másik fiának, Aladárnak az 
anyja, aki Csaba ellen szítja fiát. Az 
ármánykodásnak köszönhetően At
tila menyegzőt követő halála után 
testvérháború robban ki Csaba, At
tila kedvence és Aladár, Krimhilda 
fia között. A germán segédlettel 
legyőzött Csaba maradék hun har
cosaival Görögországba menekül 
nagyapja országába, innen viszont 
hamarosan visszatér apja véreinek 
földjére, Szittyaföldre, ahol szeretet
tel fogadják a székelyek. Attila halála 
után ugyanis annyira féltek a hunok 
a nyugati népek bosszújától, hogy 
magukat székelyeknek nevezték, és 
az ország keleti részében húzódtak 
meg. Csaba királyfi kardját a széke
lyekre bízza, mielőtt távozna az ős
hazába, de megígéri, hogy visszatér 

hozzájuk. A székelyek generációkon 
át várják Csabát, túlélve a különféle 
vándornépek támadásait, és amikor 
úgy tűnik, feladják a reményt, meg
érkezik Csaba ükunokája, Álmos 
vezér Árpád fiával és hét vezérével. 
A székelyek által őrzött kard viszont 
már Árpád kezébe kerül, mert apja 
szavai szerint immár az ő dolga véde
ni a nemzetet. „Védd magyar nemze
ted, mert ez a te küldetésed!” – csen
dült fel a darab záróénekének refrén
je, sűrítve a mű mondanivalóját. 

székelyekről székelyeknek
„Csaba királyfi egy elfelejtett 

hős mind Magyarországon, mind 
Erdélyben” – fejtette ki a Hargi
ta Népe kérdésére G. Nagy István 
Ilián, a mű szerzője, elmondva, 
hogy amikor erre rádöbbent, el
döntötte: megírja ezt a művet és 
színre viszi Székelyföldön, székely 
szereplőkkel. Többek közt ezért 
bízta a főszerep, Csaba királyfi ala
kítását Ráduly Botondra, az Erdély 
hangja vetélkedő győztesére, illetve 
a további szerepek alakításával sep
siszentgyörgyi és csíkszeredai szí
nészeket bízott meg. Mint mond
ta, a darabnak statisztái sincsenek, 
hiszen a csíki íjászok íjászként, a 
gyergyói barantások harcosként je
lennek meg a darabban.

Több mint kétezren voltak kíváncsiak a Csaba királyfi rockoperára fotó: Jánossy alíz
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> Tölgyesi gondok, kilátások. Számos 
probléma mellett még az árvizek sem kerülik 
Tölgyes lakosságát. Nemrég több gazdaságot 
tett tönkre a megáradt patak, a károk enyhíté
sére nem sikerült pénzalapot találni. Kis lehe
tőségek vannak fejlesztésre, a kilátás sem rózsás, 
ezért fogy egyre inkább a község lakossága: 
Hágótőn tavalytól bezárt az iskola, a tölgyesi 
V–VIII. osztályt is össze kell vonni nemsokára 
létszámhiány miatt. Gondot jelent, hogy Töl
gyes végénél elfogy az aszfalt, a cengelléri út alig 

járható, így a hágótőiek csak nagy kerülővel, 
Borszéken keresztül egy egész napos út árán jut
hatnak el a megyeközpontba. A lehetőségekről, 
kilátásokról érdeklődve kiderült, nagy segítség 
az egy hónapja működő falugondnokság, Péter 
Mária kisbuszával segíti a hágótői, recei, pén
tekpataki embereket. Sikerült közművesíteni 
Tölgyest, a szolgáltató Harvíz embere a Töl
gyesi Polgármesteri Hivatalban várja a lakosság 
rácsatlakozási kéréseit. „Remény van a községi 
utak aszfaltozására, ezért is sürgető a rácsatla
kozás, hogy az új útburkolatot ne kelljen utólag 
feltörni” – mondta Csibi László alpolgármester, 

hozzátéve, családonként mintegy 1000 lejes 
költségre kell számítani ahhoz, hogy a lakások 
szennyvízelvezetését megoldják. Reménykedő 
az önkormányzat, a lakosság számának növeke
désére számítanak, így óvodaépítésre pályáztak 
kormányalapból. 

> Ingatlanokba ruház be a gyergyó
szentmiklósi önkormányzat. Ingatlanvásár
lásokról döntött a pénteki rendkívüli ülésén a 
gyergyószentmiklósi tanácsos testület. „Mivel 
pénz folyt be a város kasszájába a Stadion ut
cai ingatlan eladásából, ezt csakis beruházásra 

érdemes fordítani” – hangoztatta Mezei János 
polgármester. Az elöljáró javaslatára döntés szü
letett arról, hogy megvásárolnak egy 22,5 áras 
telket a jégpálya közvetlen szomszédságában, 
kijárattal a Makkos utcára. Ezáltal bővíthetővé 
válik a már meglévő sportbázis. Ugyanakkor 
850 ezer lejt különítettek el annak az ingatlan
nak a megvásárlására is, amelyben a Csodavilág 
napközi működik. Mint már beszámoltunk 
róla, több óvodai csoport működése került 
veszélybe azzal, hogy a ház tulajdonosa bért 
követelt az önkormányzattól visszaigényelt in
gatlanáért. (B. K., J. A.)

Körkép

Hagyományőrzés, tisztelgés az ős ök 
emlékének, az elért eredmények 
felmutatása, és nem utolsósor ban 
néptáncostoborzás volt a célja a 
hétvégén ötödik alkalommal szer-
vezett néptánctalálkozónak. A 
gyer gyó szentmiklósi Hóvirág nép-
tánc együttes rendezvényét a kis-
kunmajsai mayossa és a győri Kis
alföld néptáncegyüttesek tették 
színesebbé.

J. A.

Ennél szebbet el sem tudtam 
volna képzelni Szent István 
király ünnepére – jelentet

te ki meghatottan egy járókelő a 

gyergyószentmiklósi piacon szomba
ton a néptáncosok színes kavalkádját 
látva. A Hóvirág néptáncegyüttes 
ugyanis zenéstáncos toborzóval 
hívta nézőit a szombat esti tekerőpa
taki fellépésére, illetve a tegnap esti 
gyergyói gálaműsorra. A szekeres, 
nótás, táncos felvonulásnak meg is 
lett az eredménye, hiszen Tekerő
patakon telt ház előtt léptek fel a 
táncosok, és a siker nem maradt el 
Gyergyószentmiklóson sem. „Hagyo
mányaink ápolása, őseink hagyatéka 
előtti tisztelgés, az elmúlt két év ered
ményeinek bemutatása és nem utolsó
sorban újabb néptáncosok toborzása 
a célja a kétévente megszervezésre 

kerülő rendezvényünknek” – össze
gezte az V. Hóvirág Néptánctalálkozó 
főbb célkitűzéseit Gáspár Judit tánc
oktató, nem titkolva, tartottak attól, 
hogy a Csaba királyfi ősbemutatója el
csábítja közönségüket. Mint mondta, 
igyekeztek úgy szervezni seregszemlé
jüket, hogy ne legyen egy időpontban 
semmilyen más rendezvénnyel, ezért 
is tolták el a hagyományosan augusz
tus második hétvégéjére kitűzött idő
pontot egy héttel. Azonban a véletlen 
egybeesés ellenére elégedettek voltak a 
részvétellel. Továbbá kifejtette, hogy 
sajnos anyagi okok miatt nem tudták 
meghívni a környékbeli néptánccso
portokat, azonban Magyarországról 

olyan együttest is meghívtak, amelynek 
műsorát még nem látta az itteni közön
ség. Ezért invitálták meg a már vissza

térő vendégként ismert kiskunmajsai 
Mayossa néptánccsoport mellett a 
győri Kisalföld együttest.

néptánCosoK seregszemléje gyergyóban

Színpompás táncos toborzó

A hétvégi találkozónak a néptáncostoborzás is célja volt fotó: Jánossy alíz


