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– Szombaton tartják Csíksomlyón a 80 évvel 
ezelőtt életre hívott Ezer Székely Leány Napja 
rendezvényt. Mi a szerepe, célja a globalizálódó 
és szekularizálódó 21. században az ilyen jelle-
gű rendezvényeknek? 

Ft. Boros Károly főesperes-plébános:
– Jelenleg is hasonló helyzetben van a szé-

kelység, mint nyolcvan esztendővel ezelőtt: egy 
nagyobb társadalmi fordulópont után, gazda-
sági nehézségek közepette. Akkor is megélhe-
tési nehézségekkel küzdöttek, főleg a fiatalok, 
akárcsak ma. Akkor a nagyvárosokban, illetve 
Óromániában keresték boldogulásukat, ma 
viszont már messzebbre mennek munkáért, 
jobb keresetért. S a szülőföldjétől elszakadt 
fiatal kiszolgáltatottá válik. Régen ugye nem 
gyakorolhatták nyelvüket, le kellett mondjanak 
viseletükről. Hasonóképpen ma sem használja 
anyanyelvét az idegenbe szakadt fiatal. Nyolc-
van évvel ezelőtt a Szociális Testvérek Társasága 
kezdeményezte az Ezer Székely Leány Napja 
megszervezését, s találtak olyan értelmiségieket, 
akikben felébredt a vágy a hagyományos érté-
kek feltérképezése és továbbadása iránt, ugyan-
akkor e hagyományos értékek felmutatása által 
arra szerettek volna hatni, hogy a fiatalok ha-
zatérjenek, hazacsalogassák őket. A kezdemé-
nyezést felkarolták a csíksomlyói ferences atyák 
is. Nos, a cél ma is hasonló, ugyanis most még 
messzébb elmennek a fiatalok, s ha nem erős a 
kötődésük, egy idő után elgyökértelenednek. 
Mára azonban felmbomlott a hagyományos 
értékrend, fakult a nemzeti öntudat, elsekélye-
sedtek a vallási értékek, helyüket pedig haszon-
elvűség vette át. Csak az a fontos, ami profitot 
termel. Ez a szemlélet pedig nagyon veszélyes 
talajra viszi a fiatalságot, Istennek, hazának, szü-

lőknek, testvéri összetartozásnak nincs szerepe 
az ő értékrendjükben, mert – véleményük sze-
rint – ezekből nem származik haszon. De hát 
aki elveszti ezeket az értékeket, ő maga is elve-
szik. Az Ezer Székely Leány Napja pedig éppen 
ezeket az értékeket tartja felszínen.

Antal Attila, Csíkszereda alpolgármestere:
– Nehéz is lenne megmondani, ki mit ért a 

globalizálódáson, szekularizáción – mintha szi-
tokszavak lennének és egy sor jelenségre ráhúz-
zuk, vagy mint a sorsunk nehézségeinek eredője 
jelöljük meg, de végül is nem biztos, hogy értjük 
az egészet… Azt azonban mindenki látja, hogy 
felgyorsult a világ, iszonyatos a ránk zúduló in-
formációs áradat, és nagyon nehéz eligazodni. 
Nehéz biztos fogódzókat találni, nem könnyű 
időt szakítani a beszélgetésre, egymás mélyebb 
megismerésére, segítésére abban, hogy formálód-
junk. Ez igénye és szükséglete lenne az egyénnek, 
de még inkább a helyi társadalomnak, a közös-
ségnek. És ha a gyermekeinkre, a felnövekvő fi-
atalokra, az utánunk következő generációkra vo-
natkoztatom mindezt, akkor hatványozottabban 
igaz. Nem más a szerepe ennek az ünnepélynek, 
mint volt ez nyolcvan évvel ezelőtt: megismerni 
és erőt meríteni értékeinkből, hiteles közösségi 
élményt adni a résztvevőknek. 

András Mihály, a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes igazgatója:

– Lehetőség, hogy a saját hagyományaink 
mentén találkozzunk és jól érezzük magunkat. 
Egy olyan esemény, amit a résztvevők maguké-
nak éreznek, valami, ami a mienk. Önigazolási 
lehetőség, hogy vagyunk elegen ahhoz, hogy 
saját hitünkben, hagyományainkban, erkölcse-
inkben tovább éljünk. A rendezvény összetartja 

és kötelékeiben megerősíti azokat, akik bíznak 
saját értékeikben.

– A XIX. századi romantikus néprajzi szemlé-
let szerint a paraszti társadalom idilli társadalom 
volt, amelyben békében élt egymással az ember és a 
természet, s amelyben dalolva dolgozgattak az em-
berek. Holott e társadalom tagjainak élete nagyon 
nehéz, nagyon mostoha volt. S e mostoha körülmé-
nyek között is fenntartottak egy sajátos kultúrát. 
Mi a szerepe ma ennek a kultúrának? Mit tanul-
hat belőle a ma embere? 

Antal Attila:
– Én azt mondanám, hogy a kultúra tartotta 

fenn azt a társadalmat, és nem fordítva, ahogy 
ma gondoljuk, hogy a közösség úgymond tu-
datosan, öncélként kultúrát tartott volna fenn. 
Mielőtt beletévednénk a szavak útvesztőjébe, 
hadd jegyezzem meg, hogy ez nagyon érdekes, 
hogy tudjuk, hogy nagyon nehéz volt a hétköz-
napi élet az egykori székely társadalomban, és 
mégsem gondolkodunk el, hogy mire tudtak tá-
maszkodni, hogy élhető életet biztosítsanak, mi-
ként tudtak fennmaradni, értéket teremteni. Egy 
társadalom a kultúráját kiérleli, beépíti a közös-
ség működésébe mindazt, ami a közösség szem-
pontjából hasznos, biztosítja a túlélést és előre 
visz. Az egyház tanításai, de a laikus szokásvilág 
is a közösség védelmét, gyarapodását szolgálta. 
Erről szóltak a szokások, az ünnepek, a rítusok – 
funkciójuk volt, szerepük volt mindabban az ösz-
szetett lélektani folyamatban, amire szükség volt 
a túléléshez. Ezzel a mai téves felfogással, hogy 
felületes szemlélődésünkkel mindent képesek 
vagyunk megérteni és ítélkezhetünk, sajnos úgy 
tűnik, hogy végképp nem látjuk meg azt a sok 
bölcsességet, tapasztalatot, amit a közösség kiér-

lelt, megvajúdott és megszűlt, gondozott, hiszen 
ezek nem föltétlenül tudatos folyamatok. A tet-
ten érhető népi kulturális örökség csak egy vég-
termék. A bölcsesség, amely létrehozta, mögötte 
áll, csak nagy alázattal és valós tudással bontható 
ki. Az önmagában nem baj, hogy törekszünk 
megérteni a népi kultúra valós értékeit, de tu-
datában kell lennünk, hogy annak elsődleges 
értelme a vele való élés. Az emberi életminőség, 
a lélektani tartalmak, az életre való felkészülés, 
jellemformálás az igazi jelentősége annak, amit 
átfogóan úgy nevezünk, hogy közösségi kultúra. 
Meggyőződésem, hogy a népi kultúra jegyeinek 
közelsége valamit közvetíthet abból az életérzés-
ből, emberképből, ahogy régen éltek az emberek: 
lélektanilag is mindenképp egészségesebben és 
szebben.

Boros Károly:
– Valóban, eleink nagyon nehéz helyzetben 

voltak. De a föld adta a lét biztonságát, a hit pedig 
az erőt. Bizakodva mondták, hogy az Isten meg-
segít. S bár szerényen éltek, nem voltak elkesere-
dettek, mert gazdagabbak voltak lelkiekben, s ez 
minden nehézségen átsegítette őket. A gyerme-
kek úgy nőttek fel, hogy éveik számával együtt 
gyarapodott a gazdaságban rájuk rótt feladatok 
száma és e feladatok felelőssége. Ma már nincs 
türelmünk ahhoz, hogy meghallgassuk egymást, 
hogy figyeljünk egymásra, arra, hogy elfogadjuk 
egymást. S mindez azért, mert feladtuk a hagyo-
mányos értékrendet. Ezt kell újra felfedeznünk, 
elsajátítanunk, s aszerint kell éljünk.

András Mihály:
– A ma embere javíthat általa az életminősé-

gén. Kulturális sajátosságaink által, a saját fajtánk 
körében találhatunk saját magunkra. Keressük 
helyünket, nyugalmunkat, amihez a kapaszko-
dót és a válaszokat kultúránk megadja. Kultú-
ránkban életünk és tudásunk koncentrálódik, a 
túléléstől a jólétig, a születéstől a halálig.

folytatás a 9. oldalon

Ezer Székely Leány Napja 2011
 fotó: mihály lászló

a műhely oldalakat 
támogatja:


