
Minek nekünk Régizene Fesztivál? – kaptam el fél füllel 
az utcán a szkeptikus mondatot. Kissé jobban odafigyelve a 
beszélgetésre, kiderült, hogy az atyafi nehezményezte a fesz-
tiválra elköltött pénzt, amelyet szerinte jobb lett volna, ha a 
szervezők szétosztanak a szegény emberek között, hogy azok 
ne éhezzenek. Ezen a ponton kezdett piszkálni a kisördög, 
bizony nagyon belekotyogtam volna a beszélgetésbe, ám még-
sem tettem. Ezúton azonban kissé boncolgatnám a témát.

Közhely, hogy fegyverzajban hallgatnak a múzsák, közis-
mert az is, hogy éhes hassal nehéz előcsalogatni a hangszerből 
a harmóniákat, és még nehezebb hallgatóként élvezni. Arra 
lennék azonban kíváncsi, hogy kik mifelénk azok a szegény 
emberek, akiknek éhezniük kell? Mert gazdagok nem va-
gyunk, az tuti, de azért éhező csíkszéki lakost még nem lát-
tam, legfeljebb olyant, aki az itókát részesítette előnyben az 
étellel szemben. Az is igaz, hogy kemény időket élünk, igen-
csak meg kell kapaszkodni a mindennapi betevőért, de aki 
szeret dolgozni, az valahogyan megtalálta – ha nem is a fel-
felé ívelő vagyonszerzés, de az éhezésmentes vegetálási szint 
biztosításának módját. Akinek pedig nem fűlik a munkához 
a foga, az magára vessen, ha korog a gyomra. Egyébként azt is 
elképzeltem, miként lehetne megvalósítani a fesztivál költség-
vetésének szétosztását. Mondjuk, kiállnának a főtérre a szer-
vezők, és hangosbemondón felszólítanák az éhező csíkiakat, 
hogy megszámlálás céljából álljanak sorba, azután jöhetne a 
papír, ceruza, esetleg zsebszámológép. Mindenki visszafojtott 
lélegzettel várná, mennyi a mennyi, már ha egyáltalán len-
ne jelentkező, hiszen a székely lehet szegény, de van annyira 
büszke, hogy nem sűrűn kilincsel alamizsnáért. Egyszóval 

groteszk és elképzelhetetlen a jelenet. Az igazság az, hogy így, 
rangos régizenei fesztiválra költve sokkal több hasznot hajt a 
közösségnek az a pénz, mintha kétes egzisztenciájú elemeket 
lakatnának jól belőle. Mert mi is történik az alatt a hat nap 
alatt, amíg a félig elfelejtett, sokak által leg feljebb a történelmi 
filmek kockáiról ismert hangszerek szólnak Csíkszeredában? 
Ide jön a régizene alkotótáborának színe-java fél Európából, 
a közös muzsikálás örömében fura alakú fúvós, pengetős, 
ütős hangszerekből csalnak elő régi dallamokat, káprázatos 
előadássorozatot produkálva. Olyanokat, amelyek hírére a 
hallgatóság – az előadókhoz hasonlóan – messzi földről ide-
sereglik. A gazdasági képlet egyszerű: vendégek jönnek, itt 
esznek, isznak, alszanak, ami bevétel a helyieknek. Emellett 
messze viszik a hírét Csíkszeredának a fellépők, hogy a Har-
gita lábánál van egy kedves kis város, egy szép kis várral, ahol 
értékelik a régi idők zenéjét a helyiek. Persze nem minden-
napi élményt nyújtanak az előadások sem, hiszen a muzsika 
élőben megszólaltatott hangszerekről szól, ami a playbackes, 
számítógépes, konzervzenés világban egyre ritkább. Talán el 
lehet mondani, hogy rétegzene a régizene, de ugyanezt mely 

másik ma divatos zenei stílusra nem lehetne ráhúzni? Nem 
beszélve arról, hogy a felcsendülő dallamok történelmünk, 
kultúránk részei, amelyet ápolni kötelességünk, hiszen az a 
nemzet, amely a nyelvét, kultúráját és történelmét feladja, 
óhatatlanul elvész, beleolvad a más népek tengerébe. Éppen 
ezt megelőzni, az erőszakos kommunista asszimilációt kivé-
deni – vagy legalábbis némiképpen ellensúlyozni – született 
három évtizeddel ezelőtt, az akkori hatalom szemében igen-
csak nagy szálkának számító fesztivál. Az elmúlt néhány évti-
zed történelmének része immár, hogy Csíkszeredában évente 
létezik egy Régizene Fesztivál, illetve immár az is, hogy 2011 
júliusában is hat napon keresztül szólt a muzsika a városban. 
A Mikó-vár udvarán Kobzos Kiss Tamás régi hangszereket 
varázsolt elő a tarisznyából, Erdal Şalikoğlu török tánclépé-
sekre tanította a kicsiket, valamint jégesővel fűszerezett, „vi-
haros” sikert aratott a Flauto Dolce zenekar Bach-fúgája, a 
sötétülő ég alatt. Ez is a mi kulturális örökségünk, amelyet 
meg kell őrizni, védeni kell, mert igaz, nem Csíkban álmod-
ta márványba Michelangelo Dávidot, nem itt épült fel a 
Louvre, de azért örököltünk olyan értékeket – zenében is – az 
ősöktől, amire vigyázni kell. Mert olyan szegények nem lehe-
tünk, hogy felfaljuk saját kultúránkat, a régi idők zenéjét, a 
székely kapukat, a nemesi kúriákat, Székelyföld versbe és me-
sékbe öntött legendáit, amelyek ez idáig minden fegyverzajt 
és vérzivataros időszakot túléltek.
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Ki enné meg a zenét?
    NézőpoNt n Hompoth Loránd

Újabb mandátumért kíván ver-
senybe szállni Borboly Csaba 
a 2012-es évi helyhatósági vá-
lasztásokon. Ebbéli szándékát 
és a múlt pénteken Zetelakán 
tartott Hargita Megyei Egyeztető 
Tanács (HET) döntéseit tegnap 
ismertette Hargita Megye Taná-
csának elnöke.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Úgy gondolom, folyto-
nosságra van szükség, 
arra, hogy kiszámítha-

tó, egyértelmű módon tudjuk a te-
lepüléseken megkezdett beruházá-
sokat, fejlesztéseket folytatni, anél-
kül, hogy különösebb törés lenne. 
A jelöltségen igyekszem személy 
szerint is gondolkodni, és verseny-
be kívánok szállni egy újabb négy-
éves mandátumért” – jelentette 
be tegnap Borboly Csaba. Hargita 
Megye Tanácsának elnöke a 2008–
2011 között megvalósított projek-

tek tükrében próbált reflektálni 
arra, hogy miért tartja fontosnak 
indulását egy újabb mandátumért 
a 2012-es évi helyhatósági választá-
sokon. Elmondása szerint jelenlegi 
mandátuma alatt többet sikerült 
megvalósítaniuk, mint amennyire 
számítottak 2008 elején: a válságos 
években, amikor az állami támo-
gatás visszaszorult, európai pénzek 
segítségével pótolták a hiányt, és az 
aszfaltozás, útépítések mellett a tu-
rizmus, a gazdaság, helyi termelők 
megélhetősége is jobb körülmé-
nyek közé került.

Hargita Megye Tanácsának el-
nöke hivatkozott egy tavaly ősszel 
készült közvélemény-kutatásra is, 
amely szerint a megkérdezettek két-
harmada kedvezően értékelte mun-

kásságát. Ez szerinte nem dönti el 
a helyhatósági választások kimene-
telét, viszont biztató jel számára.

A tegnapi tájékoztatón Bor-
boly ismertette a múlt pénteken, 
Zetelakán tartott HET (Hargita 
Megyei Egyeztető Tanács) soros 
gyűlésének döntéseit is: a követ-
kező egy évben a Csík Területi 
RMDSZ-hez kerül át a megyei 
RMDSZ vezetése. A megyeitanács-
elnök elmondta, az Udvarhelyszéki, 
Gyergyó és Csík Területi RMDSZ 
fölött rendelkező megyei szintű 
döntéshozó testület ülésének egyik 
napirendi pontjaként átbeszélték 
a megyei dekoncentrált intézmé-
nyekben az átszervezéssel kapcso-
latos teendőket, feladatokat is, hisz 
a pénzügyi igazgatóságok átszer-

vezése mentén szeretnék, hogy ha 
a vállalkozók, az itteni cégek nem 
sérülnének, és az adóbevételek itt 
maradnának, nem vinnék el a beru-
házásaikat, befektetéseiket. Az ülé-
sen azt is próbálták átnézni, hogy 
az elkövetkező időszakban milyen 
fontosabb napi döntéseket kell 
meghozni, és elkezdték a felkészü-
lést a helyhatósági választásokra, 
amelyre jövő év tavaszának végén, 
nyár elején fog sor kerülni. „Ennek 
értelmében a nyár folyamán mind a 
helyi, mind a területi RMDSZ-ben 
igyekszünk értékelni az eredménye-
ket. Ebben van nagy segítségünkre 
az Erdélyi konzultáció, ami Hargita 
megyében jól zajlik. Sok vélemény, 
javaslat, álláspont hangzott el, iga-
zából ezek alapján könnyebb lesz 

felkészülni a következő négyéves 
időszakra. Próbálok szóba állni a 
nyár folyamán a jelenleg tisztség-
ben levő polgármestereinkkel, ta-
nácsosainkkal, illetve a lakossággal, 
és külön konzultációkat kívánunk 
szervezni az egyházakkal, civil szfé-
rával, a helyi értelmiséggel, a gaz-
dákkal is” – vázolta fel az elkövet-
kező periódusra kirótt feladatokat 
Borboly Csaba.

Aki az RMDSZ jelöltjeként sze-
retne a megyei tanácselnöki tisztsé-
gért indulni, annak augusztus 15-ig 
kell összeállítania és beadnia az el-
nökséghez szükséges dokumentu-
mokat a megyei RMDSZ-hez. Az 
elnökjelöltekről és a tanácsosok 
listájának összetételéről augusz-
tus 29-én fog dönteni a HET. A 
megyeitanács-elnök elmondta, a 
lakosság három százalékának és 
a helyi RMDSZ-szervezetek 20 
százalékának kell támogatnia az 
elnökjelöltet, hogy az hivatalosan 
is letehesse a jelöltséget a megyei 
RMDSZ-szervezethez. 

Borboly Csaba megyeitanács-elnök. Folytonosságot szeretne fotó: csíki zsolt
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