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> Konferenciára hívták az orvosokat. 
Tizedik alkalommal rendezik meg Ma-
rosvásárhelyen az országos kardiológiai 
konferenciát, melyen számos nemzetkö-
zi meghívott is tiszteletét teszi. Benedek 
Imre kardiológus professzor személye-
sen látogatott el a gyergyószentmiklósi 
kórházba és meghívta kollégáit a rangos 
rendezvényre. Rövid szakmai értekezletre 
is sor került, melyen elsősorban a szívin-
farktusos betegek katéteres kezeléséről, 

valamint a Hargita és a Maros megyei 
szívgyógyászat állapotáról esett szó. A 
professzor elmondta, sajnos Hargita me-
gyében az orvosok többsége még mindig 
a hagyományos gyógymódot alkalmazza a 
szívinfarktuson átesett betegek kezelésé-
ben. Benedek fontosnak tartotta ugyanak-
kor a szakemberek magas szintű képzését, 
illetve gyorsreagálású egységek létrehozá-
sát a megyében.

> Kisvárdán A hazug. Bozsik Yvette 
két éve rendezte a Figura Stúdió Szín-

házban a Játszótér című mozgásszínházi 
előadást. A darab helyszíne egy játszótér, 
ahol gyerekruhába öltözött felnőttek ját-
szanak, időközben azonban kiderül, hogy 
nem is játszótér ez, hanem elmegyógyin-
tézet. Különlegesség az a munkamódszer, 
amellyel Bozsik a Figura Stúdió Színház 
tagjaival dolgozik, hiszen az előadás több 
jelenetének vázát a színészek improvizá-
ciói adják. Az évadzáró darabot Nagybá-
nyán is megismerhetik a színházkedve-
lők: a Játszótér június 16-án a nagybányai 
Atelier fesztiválon szerepel. Az idei évad 

egyik legsikeresebb előadása minden bi-
zonnyal A hazug volt: Carlo Goldoni da-
rabját Barabás Olga adaptálta a Figura kis 
társulatára. Az előadás vasárnap a Magyar 
Színházak Kisvárdai Fesztiválján kerül be-
mutatásra. A történet egy kisvárosban zaj-
lik, ahol mindenki nyugodtan éli minden-
napjait. Hirtelen megjelenik egy fiatalem-
ber, aki sziporkázó hazugságaival alaposan 
megkavarja a lakók életét. A hazugságok 
természetesen kiderülnek, és a szereplők 
rájönnek, hogy végig üres illúziókat ker-
gettek csupán. (Lázár Hajnal)

A gyergyóremetei Nagy György 
János hitveséül fogadta a balán
bányai Bálint Abigélt. Az új pár 
huszonkét esztendős. Összesen. a 
hagyományokat felelevenítő gye
rek lakodalmon 350 székely ruhás 
tanuló képezte a násznépet, ropta 
a táncot Balánbányán, Csík szent
domokoson, Gyergyó szár he gyen 
és re metén. 
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Közel ötven éve halt ki e vidé-
ken a lakodalmi perec ha-
gyománya, mint ahogyan az 

örömanyatáncra, a férje fejét köténye 
alá bújtató asszony rituáléjára is csak 
kevesen emlékeznek. Ezeket a hagyo-
mányokat, sok más lakodalmas szo-
kással egyetemben elevenítette fel teg-
nap 350 felcsíki és gyergyói gyerek.

Nagy múltra tekintenek visz-
sza a gyereklakodalmak, általában az 
elsőáldozáson részt vevőkből került 
ki az új pár, ám e szokás részét képe-
zik még a pogány időből fennmaradt 
elemek, mindegyik a maga, mára már 
alig ismert üzenetével. A mulatság egy-
kori módját és jelképrendszerét hozza 
vissza Sándor Csaba néptáncoktató, 
kis tanítványaival szerettetve meg a 
szokást, keltve fel annak igényét, hogy 
hasonló menyegzőről álmodozzanak, 
kicsit többet adva így a néptáncból is, 
mint amit iskolában választható tan-
tárgyként nyújthat.

Lakodalom van
a mi utcánkban
Mindössze tizenegy éves legény-

ke, Nagy György János búcsúzott 
kora reggel „szüleitől” a remetei 
Cseres Tibor Tájházban. Szószóló 

gazda osztotta az instrukciókat, a 
falu népe pedig összegyűlt, hogy 
meglássák a saroglyára tett lakodal-
mi perecet, mely alighanem eléri az 
egyméteres átmérőt, közepébe pe-
dig egy fenyőfacsemetét állítanak 
a bérmaszülők. Újfalvi, szárhegyi 
„rokonok” is eljöttek, együtt indul-
va Balánbányára, leánykérőbe. 

A Kovácspatak utcai leányos 
háznál már együtt volt a vendégse-
reg, amint ilyenkor szokás, vittek 
magukkal ajándékot is, ami az új 
élet kezdéséhez kell: edényeket a 
konyhába és belevalót. Így volt ez a 
lakodalmakkor, most is sokféle sü-
teménnyel kínálták a fiú rokonsá-
gát, akik annak rendje s módja sze-
rint kérték ki a leányt, utasították 
vissza az álmenyasszonyt, ki hiába 
bizonygatta, hogy a karon ülő gye-
rekébe a vőlegény is belepótolt. 

Versben búcsúzott a menyasz-
szony, majd megitták az áldomást, 
a Deus-pálinkát, s törték, fogyasz-
tották a perecet. 

Öröm és üröm vegyült az öröm-
anya táncába, elsiratta csemetéje 
leánykorát, s férje fejét kötényébe 
rejtve mutatta be, bizony sokszor 
befogta ura szemét, hogy lánya ho-
zománya hiánytalan legyen. 

Mulatság és imádság
Muzsikaszóval kísérték a temp-

lomig a násznépet, Bálint Emil 
balánbányai plébános pedig a 
szentmisén hagyományokról, a há-
zasság és család fontosságáról szólt. 
Felkészítőnek nevezte a gyerekla-
kodalmat, olyan élménynek, melyet 
nem feledhetnek el a résztvevők, s 
felnőtté válva ragaszkodni fognak 
ahhoz, hogy egymás iránti szerete-

tüket, hűségüket Isten előtt is meg-
pecsételjék. 

A balánbányai önkormányzat 
jóvoltából töltöttkáposzta-ebéd-
hez ültek volna a lakodalmasok, ha 
útjukat nem állják azok, akik nem 
kaptak meghívót a lagziba. Két fia-
talember kötötte el az utat, s miután 
rájött, hiába neheztel, hogy kihagy-
ták a mulatságból, találós kérdés és 
„pálinka” fejében útjára engedték a 
vendégsereget. 

Nem hiába tanulnak néptáncot 
a diákok, ahol csak egy percre is 
megálltak, máris ropták a legényest, 
felcsíkit, ceppelt, hészát és oktató-
ik a megmondhatói, még hányféle, 
csak öreg emlékekben élő táncot. 

Csíkszentdomokoson, majd Szár-
hegyen is feltartóztatták a lakodal-
mas menetet, az elkötött út fel-
szabadításáért bizony felelni vagy 
fizetni kellett, így délutánra értek 
vissza Remetére.

Mulatság maszkurákkal
A remetei Maros-hídnál sze-

kerekre ült a násznép, pereccel dí-
szített lovak vontatták az új párt 
szállító hintót, s még tizenhárom 
fogatra volt szükség, hogy min-
denki elférjen. A közösségi házban 
aztán estig tartott a lakodalom, 
laskalevessel és sülttel a hozzájuk 
tartozó versikékkel és anyagi költ-
ségekkel, melyre ezúttal a remetei 
önkormányzat különített el össze-
get. Cigányok és maszkurák érkez-
tek, volt kit megtáncoltatni, s ha a 
násznépen múlik, hajnalig is tartott 
volna a dáridó. 

– A fiatalokat nehéz meggyőzni, 
hogy hagyomány szerinti esküvőt 
tartsanak, de ha a gyerekek egyszer 
megkedvelik, hasonlóról fognak ál-
modozni felnőttkorukig – mondta 
Sándor Csaba főszervező, aki már 
nem is számolja, hány gyereklako-
dalmat szervezett. Volt már iker- és 
csángó menyegző is, most pedig 
Csík és Gyergyó ifjú táncosai bizo-
nyosodhattak meg, mire is való az 
a sok tánclépés, amit az iskolában 
nekik megtanítottak. A főszervező 
szerint „jelentése van mindennek, a 
menyasszonyi ruha színének, a pe-
recnek és örömanya-táncnak, a fel-
kontyolásnak… mint ahogy az sem 
véletlen, hogy balánbányai kislány 
lett a remetei legényke mátkája”.

Hintóban az új pár és a násznagyok. Kezdôdhet a hagyományos lakodalom fotó: balázs katalin

gyergyó


