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Tudásukban gazdagodva, felTölTődve búcsúzTak

Véget ért a gyimesi tánctábor
az adatközlő csoportok részvéte-
lével fűszerezett gálaműsorral ért 
véget szombaton a Xv. gyimesi 
Tánctábor. a gyimesi és felcsíki 
táncok, énekek, muzsika köré cso-
portosított rendezvények zárónapja 
az állandósult jó hangulatban telt.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Szombaton a borongós, esős, kö-
dös csíkszeredai reggelből mint-
egy menekülve vettük utunkat 

a Gyimesek felé, hogy a XV. Gyimesi 
Tánctábor zárónapján legalább egy 
kis örömet, táncot, napsütést szívjunk 
magunkba. Merthogy mindezen jó 
dolgoknak Gyimesközéplokon van a 
forrása, afelől nem is volt semmi két-
ségünk. Minél közelebb kerültünk a 
táborhoz, annál foszlányosabb lett 
a köd, igazolva a mondást, hogy a 
gyimesiek megisszák a ködöt, és igazi 
napsütéssel fényezett fogadtatásban 
részesültünk. Utolsó nap ide vagy 
oda, a kevés alvás, sok táncolás, mu-
latozás után, maximális lelkesedéssel 
vettek részt a táborlakók az utolsó 
foglalkozásokon, a kezdő felcsíki 
táncosok a katonasátor alatt, a hala-
dók a kultúrház termében, és minden 
kis zugban, kedves zöld tisztáson 
hegedűsök, hegedű-kontrások, fu-
rulyások, kobzosok, gardonosok 
használták ki az utolsó perceket fej-
lődésük érdekében. Az adatközlők, 
oktatók türelmesen, a megelége-
dett mester nyugalmával vigyázták 
az utolsó szárnypróbálgatásokat, 
és titokban már az esti fellépések-
re koncentráltak, hisz az idei tábor 

újdonságaként a tanulók is bemutat-
kozhattak a gálán.

A műhelyek között bolyongva 
csak megragadtam a haladó felcsíki 
táncoktatás termében, elragadott a 
tánc heve, elkapott az a jól ismert 
irigység, hogy milyen jó volna a tán-
cosok színes forgatagában feloldódni. 
Aztán valami, jobban mondva valaki 

teljesen magának követelte minden 
figyelmemet. Olyan hévvel, tűzzel, a 
táncosokkal együtt lüktető jókedvvel 
adta a ritmust ütőgardonján, hogy 
mindenki másról megfeledkeztem. 
Attól a perctől csak az alkalmat les-
tem, hogy szóba elegyedhessünk. A 
72 éves csíkszentdomokosi Duduj 
Rozália a gyimesi tánctáborok 

ikonikus alakja, szerényen csak úgy 
jellemzi munkáját, hogy „valaki kell 
adja a hangulatot, hogy érzelemmel 
tudjanak táncolni”.  Ő nyolcéves ko-
rától muzsikál, játszik cimbalmon és 
gardonon, és saját bevallása szerint 
„ördöggé vált bennem ez a mester-
ség”. A nagy beszélgetéseinkbe most 
már másképp vegyül a tábori életkép, 

mintha bennfentessé avattak volna, 
az ő veszteségén keresztül, a Rozi 
néni élete muzsikájában is társat je-
lentő Sinka Sándor prímás hiányát 
én is érzem. „Csíkszeredában, a prí-
mástalálkozón, mindig megemlítik 
elhunyt férjemet, s egy percet állnak 
csendben a tiszteletére. Úgy muzsi-
káltunk együtt, hogy szólni sem kel-
lett. Csak egymás szemébe néztünk, 
s tudtuk, mi következik” – meséli 
az emlék simogató balzsamát élvező 
Rozi néni. 

Az ebéd után kicsit elcsendesedik 
a tábor, pár órás pihenőre térnek a 
táborlakók. Hogy ne legyen teljesen 
tétlen a nap eme sziesztára kitalált 
szakasza sem, a kultúrházban énekta-
nulást, a Csillag Panzió emeleti kon-
ferenciatermében népdalvetélkedőt 
tartanak. A helyi kislányok csilingelő 
hangja után a közönség egy svájci fi-
atalember bársonyos hangjának örül-
het, aki a gyimesi dallamok közül a 
Kelet felől jön egy dalos pacsirta címűt 
választotta. 

Amint közeledik a zárógála kez-
dési ideje, egyre gyülekeznek a csángó, 
illetve székely népviseletbe öltözöttek. 
Rozi néni is átöltözött a fellépéshez, 
az előre megbeszélt táncrendeken túl, 
„pluszmunkája” is akad, hívják mások 
is zenélni. 

A hagyományőrző csoportok 
előadása mellett emlékezetes pontja a 
gálának az adatközlő zenészek köszön-
tése, az elhunytakra is emlékeznek. A 
táborban az Ádám Gyula által készí-
tett keretezett fényképek mellé virágot 
és emléklapot is adnak a tudásukat ön-
zetlenül továbbadó muzsikusoknak. 

Fonós hangulat a gálán. A tánctábor a hagyományőrző csoportok fellépésével zárult fotó: darvas beáta

Meséről, éneklésről, rajzolásról, 
bábszínházról szólt az élet azok-
nak a gyerekeknek, akik az el-
múlt hetet a boszorka egyesület 
napközis táborában töltötték. 

Takács Éva
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A kreativitás és a képzőművé-
szet terén végzett tehetség-
felméréssel kezdődött, és a 

gyerekek által a szülőknek, nagyszü-
lőknek tartott bábelőadásokkal vég-
ződött az a napközis tábor, amely 
hasznos, ugyanakkor kellemes idő-
töltést kínált a gyerekeknek. 

Mi szükséges egy jó bábelő-
adáshoz? Elsősorban lelkes bábszí-
nészek, akik maguk választják ki a 
mesét, amit elő szeretnének adni. A 
tábor résztvevői, a gyerekek maguk 
dramatizálták kedvenc meséjüket, 
majd ki-ki elkészítette a bábját: 
volt ott királylány és vén banya, 
szegény ember és királyfi, ló, amely 
hintót húzott, vagy szürke szamár, 
díszletnek pedig kunyhó, erdő és 
felkelő nap. A királylány aztán va-
lóban gyöngyöt könnyezett és ró-

zsát nevetett, aranytallért tipegett. 
Kolontos Palkó szamara pedig, 
miután a boszorkány elátkozta, 
hűen ismételgette gazdája minden 
szavát. 

A bábelőadás előkészítése mel-
lett népi gyermekjátékot is tanul-
tak a táborozók, és kreativitásukat, 
tehetségüket rajzolással, festéssel is 
bizonyították. Akik az öt nap alatt 
a legtöbb dicséret-csillagot gyűjtöt-
ték össze, díjakat kaptak, és minden 
résztvevő egy újabb báb elkészítésé-
hez szükséges „nyersanyagot” is ha-
zavihetett. 

A szülők, nagyszülők lelkesen 
tapsolták meg a táborzáró előadást. 
Hogy az elfogultság mozdította-e 
kezüket, vagy valóban szép pro-
dukciót láttak, azt a városnapok 
alkalmával a kívülállók is eldönthe-
tik: pénteken, augusztus 5-én a Bo-
szorka bábcsoport előadása után a 
Mikó-vár udvarán a gyerekek meg-
ismétlik előadásukat.

A bábos tábor megszervezésé-
hez az anyagi hátteret Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala pályázati 
úton biztosította. 

BáBszínházról szóló táBor

Lelkesen tapsolt
apu, anyu, nagyi


