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gy mai fiatal számára kuriózumnak tűnhet, hogy 
harmincévesek is elmúltunk, amikor először átlép-
tük az ország határát. Természetesen szervezett ki-
rándulás keretében, egy KGST (Kölcsönös Gazda-

sági Segítség Tanácsa), vagyis szocialista országba, Magyaror-
szágra, az egyetlen országos állami turisztikai vállalat, az ONT 
megyei kirendeltségén keresztül. A gyermekeinket a vásárhelyi 
nagyszülőkhöz vittük arra a hétre, míg mi egy busznyi csíksze-
redai tanítóval és tanárral Budapest szépségeivel ismerked-
tünk. Élőben, teszem hozzá, mert virtuálisan, irodalmi meg-
fogalmazásban a nyugatosok tárcáiból, regényeiből, verseiből, 
a rengeteg magyar filmből, amit a mozikban akkor vetítettek, 
a képes magazinokból, folyóiratokból, amelyekre előfizettünk, 
a Kossuth és a Petőfi rádió műsoraiból, a szülővárosomban 
fogható magyar tévéműsorokból jól ismertünk. Tudtuk, mi a 
divat Pesten, igyekeztünk is az „Ez a Divat” szerint öltözni, ol-
vastuk, hogyan élnek a családok (Nők Lapja), mit játszanak a 
színházak, kik a színészóriások, vagy tehetséges kezdők (Film, 
Színház, Muzsika), ismertük a kortárs irodalmat (Élet és Iro-
dalom, Kortárs, Tiszatáj stb.), a legfrissebb vicceket (Ludas 
Matyi), a tudományos életet (Élet és Tudomány), és bizony 
irigykedtünk a Kádár vezette ország életszínvonalára, mert 
odaát már maszekvilág konkurált az állami kereskedelemmel 
és szolgáltató-iparral, és ennek előnyei már mindkét „szektor-
ban” látszottak. Amit cseppet sem irigyeltünk tőlük, az a bűn 
rossz lakáshelyzetük volt. Kinti ismerőseink csak bámultak, 
amikor megtudták, hogy már a második lakáskiutalást is meg-
kaptuk egy olyan kisvárosban, amelyben tíz év alatt 4600 új 
lakást utaltak ki kérvényezés és munkahelyi elosztás révén.

Ezek után izgalommal vártuk a találkozást a valósággal a 

magyar fővárosban. A gazdag programra, a hivatalosan be-
váltott kevés zsebpénzre bíztuk magunkat, bár családi, baráti 
beszélgetésekből jól tudtuk, hogy élelmesebb utazók ilyenkor 
lázas csencseléssel utuk áránál is nagyobb bevételre tesznek 
szert, amit ottani áruba fektetnek és busás haszonnal eladnak 
itthon. Ennek a zugkereskedelemnek mi kliensei voltunk, 
antibébi tablettától divatcikkekig, de rossz emberismeretünk 
miatt álmunkban sem gondoltuk volna, hogy ezen az utun-
kon közelről is megismerhetjük ennek az élelmeskedésnek 
groteszk, kicsinyes, szánalmas oldalát. Semmit sem tudtunk 
azokról a nálunk idősebb, rurális életmódhoz szokott, kis-
kertjükben krumplit termesztő, udvarukon nyulat, tyúkot, 
disznót tenyésztő „diplomásokról”, akik tetrabugyikkal, frot-
tírtörölközőkkel, Guban-cipőkkel, 10–20 üveg konyakkal, 
süteményekbe  sütött, fehérneműjükbe rejtett román pénzzel 
vágtak neki a „kultúrprogramnak”, hogy gazdasági boltokban 
fűmagtól kaszapengéig, és szegtől fenőkőig, áruházakban cip-
zártól moherfonalig hordják a buszhoz a sok „szajrét”, amit 
rendelésre vagy viszonteladásra szállíttattak haza.

Váradig mindebből semmit nem sejtettünk, jó hangulat-
ban, harsogó kacagás és közös nótaszó közepette vágtatott a 
busz. A határhoz közeledve viszont a jókedv elcsitult, szoron-

gás lett úrrá az arcokon, és rémtörténetek hangzottak el testi 
motozásokról, teljes csomagátvizsgálásról, visszatérítésekről. 
A neonfénnyel lilára sminkelt szájú utasok nemcsak a hideg-
től vacogtak, amikor egy hatalmas hodály oszlopai közé sze-
relt fémpultokra kellett felrakniuk kinyitott bőröndjeiket, 
csomagjaikat. A szúrós szemű vámosok, főleg a rémcsúnya 
vámosnők rossz pszichológusok voltak, a legnyuszibb utaso-
kat szúrták ki alaposabb vizsgálatra, olyanokat, akik kisstílű 
„csempészettel” foglalkoztak, ezért meg is úszták az ijedtség-
gel. A magyar vámosok sem örvendtek nagyon a sok bugyi-
nak, konyakosüvegnek, ha rájuk bukkantak, de sokat jelentett 
nekik, hogy mind magyar nyelvű utasok vagyunk, folyt a nagy 
heherészés és lekezelés a zöld útlevél és a nyelvjárás miatt.

Magyar földre érve, előkerültek a feszültségoldó üvegek 
és a szaftos sikertörténetek elrejtett összegekről, holmik-
ról. Ettől kezdve minden mosdásra, étkezésre való megál-
lóhelyet sikerült néhány perc alatt zsibvásárrá varázsolni: 
konyakkal, bugyikkal, törölközőkkel bombáztak minden, 
parkoló előtt elkarikázó férfit, iskolást, öreglányt. Gyűlt a 
forint vidéken, hogy mire Pestre értünk, csak befektetni 
kelljen. A kevésbé élelmesek a Mátyás Pincében, a Ma-
xim Bárban, a Halászbástyán, a Várban, a Duna-korzón, 
múzeumokban próbálták elsózni a holmit. Végül is min-
den gazdára talált, főleg a folyékony áru, amit legtöbbször 
maga az árusító dézsmált, ha nem ment az üzlet... Néme-
lyek szerint mi ketten, a legfiatalabbak maflaságból, balfék-
ségből, mások szerint finomkodásból, felvágásból jelesre 
vizsgáztunk. Mindenesetre eleget tanultunk ezen az úton 
kultúrturizmusból ahhoz, hogy következő kiutazásainkat 
kétszemélyesre, később négyszemélyesre tervezzük.

Első kiutazásunk
                FEHÉR-FEKETE FOTÓK (74.) n Váli ÉvaE

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál indulásának 2010-ben 
volt a 30. évfordulója, de ez nem azt jelenti, hogy idén 
tartják a 31. rendezvényt, ugyanis 1986-ban a hatósá-
gok betiltották a fesztivált és csak a rendszerváltás után 

indulhatott újra. A fesztivál kezdeményezésében kiemelkedő sze-
repet vállalt a Barozda, illetve a Kájoni együttes. Csíkszereda nem 
véletlenül vállalta fel évtizedekkel ezelőtt a régizenélés felkarolását, 
hiszen a XVII. században olyan kultúrateremtő, meghatározó sze-
mélyiség élt és tevékenykedett a városhoz tartozó csíksomlyói szer-
zetesrendben, mint Joannes Kájoni (1629–1687). A régizenét, a 
mindenkori szervezők, letűnt korok – a középkor, a reneszánsz és 
a barokk kor – zenei alkotásaiként értelmezik, melyeket korabeli 
hangszereken vagy azok korhű másolatain, korabeli előadói stílus-
ban adnak elő. A fesztivált a diktatúra idején 1986–89 között 

betiltották, a rendszerváltás után indulhatott újra a helyi és 
megyei önkormányzat közös szervezésével.

2005-től a Hargita Megyei Kulturális Központ a szerve-
zője az eseménynek. Az elmúlt években a fesztiválra számos 
európai országból érkeztek előadók, közöttük a régizenei 
szakma legkiemelkedőbb európai mesterei.

A fesztivál továbbképzési lehetőséget is biztosít a zenészek 
számára: programjában 2008-tól helyet kap a Régizenei Nyári 
Egyetem hangszeres mesterkurzusokkal és előadásokkal. 2008-
tól a Régizene Fesztivál tagja az Európai Régizene Fesztiválok 
Hálózatának (REMA, http://www.rema-eemn.net/eng/).

A 80-as évek fesztiváljainak arculatát Mérey András kép-
zőművész tervezte. Az ő emlékének adózva a szervezők a fesz-
tivál emblematikus figurájának választották a fuvolás kisfiút.

A három évtizedet betöltött Csíkszeredai Régizene Fesztivál számos újdonsággal várja 
a közönséget 2011-ben: 14 koncert, gyermekprogramok, reneszánsz táncház, új zenei 

témákkal, premier előadásokkal, ritkán hallott zeneszerzők műveivel és a fesztivál reper-
toárjában új hangszerekkel (a natúrkürt és a barokk trombita). A koncertek és progra-

mok témái a kelet- és nyugat-európai zenetörténeti kapcsolatokra hívják fel a figyelmet, 
ugyanakkor a mai zenei életben lévő kapcsolatokra is.

Csíkszeredai Régizene Fesztivál

 fotó: mihály lászló

2011. július 12., kedd
18.00 – Senza nome (Bukarest), a kolozsvári La Stra-
vaganza régizenei verseny díjazottja
Közreműködik: Mihail Ghiga 
Helyszín: Nagy István Művészeti Líceum 

2011. július 13., szerda
18.00 – A Régizenei Nyári Egyetem tanárainak hangversenye 
Helyszín: Nagy István Művészeti Líceum
 

2011. július 14., csütörtök
18.00 – A fesztivál ünnepélyes megnyitója 
Helyszín: Mikó-vár udvara / rossz idő esetén Csíki Játékszín 
18.30 – Codex együttes
Helyszín: Mikó-vár udvara / rossz idő esetén Csíki Játékszín 
19.30 – Dramsam együttes (Olaszország)
Helyszín: Mikó-vár udvara / rossz idő esetén Csíki Játékszín 

2011. július 15., péntek
18.00 – Barokk Fesztiválzenekar
Helyszín: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 
20.00 – Kremsier muzsikája. Művészeti vezető: Chereji 
Szilárd (Ausztria) 
Helyszín: Szent Ágoston-templom 

2011. július 16., szombat
10.00 – Reneszánsz gyermeknap. Hangszerek a tarisznyá-
ból – hangszerbemutató: Lukácsházi Győző és Kobzos 
Kiss Tamás (Magyarország) 
Helyszín: Mikó-vár udvara / rossz idő esetén Csíki Játékszín 
11.00 – A Régizenei Nyári Egyetem zárókoncertje, I. rész
Helyszín: Mikó-vár udvara 
15.00 – A Régizenei Nyári Egyetem zárókoncertje, II. rész
Helyszín: Nagy István Művészeti Líceum 
19.00 – Antoni Pilch (Lengyelország) lantkoncertje, 
Collegium (Nagykároly), Flauto Dolce (Kolozsvár)
Helyszín: Mikó-vár udvara / rossz idő esetén Csíki Játékszín 
19.00 – Lyceum Consort (Bukarest)
Helyszín: Lázár-kastély, Gyergyószárhegy 

2011. július 17., vasárnap
10.00 – Reneszánsz gyermeknap
Helyszín: Mikó-vár udvara / rossz idő esetén Csíki Játékszín 
12.00 – Steffen Schlandt (Brassó) és Hegyi Gábor (Né-
metország) koncertje
Helyszín: Csíksomlyói kegytemplom 
18.00 – Kobzos Kiss Tamás (Magyarország) és Erdal 
Şalikoğlu (Törökország), Musica Historica (Magyarország)
Helyszín: Mikó-vár udvara / rossz idő esetén Csíki Játékszín


