
év tánc – Ez a jelmondata a XV. Botorka 
Néptáncfesztiválnak, amelyet idén október 
20–23. között tartanak Balánbányán. 15 év-
vel ezelőtt kezdődött Balánbányán a népi tán-

cok oktatása, a gyerekek és fiatalok bevonása a néptánc, a 
népi hagyományok világába. Ekkor alakult az Ördögbor-
da Néptáncegyüttes, amely azóta megjárta a fél világot és 
mindenhol siker övezte fellépésüket.

S mint ahogy lenni szokott, hiába aratott sikert az Ördögbor-
da Néptáncegyüttes dániai turnéján 2002-ben, lengyelországi 
turnéján 2009-ben és 2010-ben, törökországi turnén 2010-ben, 
számos Kárpát-medencei turnén és fesztiválon, itthon, Erdély-
ben nem övezi az őt megillető dicsőség. Pedig a szakma elismeri 
a munkájukat: az EMKE-díjas népművelő, művelődésszerve-
ző Balázs Bécsi Attila, a szamosújvári Téka Alapítvány elnöke 
mondta egyszer nekünk, hogy büszkék lehetünk, mert az erdélyi 
néptáncmozgalom egyik fellegvárát epítettük ki Balánbányán.

Az elmaradt elismerést annak tulajdonítjuk, hogy 
balánbányaiak vagyunk. Balánbánya mindig amolyan mos-
tohagyereknek számított a mindenkori hatalom szemében. 
Nehéz elismerést szerezni a székelyföldi magyar tengerben 
található, román többségű település lakójaként. Helyi szinten 
azért nem, mert a román többségű lakosságnak és városvezetés-
nek nehéz elmagyarázni, mennyire fontos a tevékenységünk, a 
megye más településein élő magyarok pedig nem értik meg 
a helyzetünket, mert ők mindenhol többségben vannak. Az Er-
dély más területein élők pedig – habár fontosnak tartják a szór-
ványt! – Balánbányát nem ismerik el szórványnak. Magyaror-
szág pedig messze van, és ráadásul nem tudják eldönteni, hogy 
ez a tánc, amit mi járunk, baloldali-e vagy jobboldali.

Mi azért tesszük tovább a munkánkat, hogy legyen 
még legalább 15 év tánc Balánbányán.

Mihály Csaba,
a Botorka Művelődési Egyesület elnöke
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Színházaink műsorán
október 21–28. között

október 25., kedd, 19.00 óra
Peter Handke: Az óra, amikor semmit nem tud-

tunk egymásról. A Figura Stúdió Színház és az Udvarhe-
lyi Táncműhely közös előadása. Rendező: Bozsik Yvette.

október 27., csütörtök, 19.00 óra
Martin McDonagh: Vaknyugat. Ír történet két 

részben. Rendező: Parászka Miklós. Hunyadi László Ka-
maraterem.

október 28., péntek, 19.00 óra
Martin McDonagh: Vaknyugat. Ír történet két 

részben. Rendező: Parászka Miklós. Hunyadi László Ka-
maraterem.

október 21., péntek, 19.00 óra
Ivan Szergejevics Turgenyev: Egy hónap falun. 

Színmű. Rendező: Csurulya Csongor. Kovács György-
felnőttbérlet, nagyterem.

október 25., kedd, 19.00 óra
Ivan Szergejevics Turgenyev: Egy hónap falun. 

Színmű. Rendező: Csurulya Csongor. Tamási Áron-di-
ákbérlet, nagyterem.

október 26., szerda, 19.00 óra
Ivan Szergejevics Turgenyev: Egy hónap falun. 

Színmű. Rendező: Csurulya Csongor. Fekete István-di-
ákbérlet, nagyterem.

ajdnem elfelejtettem egyre szürkébb 
nyolcvanas éveink két, óriási tömegeket 
manipuláló propagandamozgalmát: a 
Daciada sport-rendezvényeket, az „ép 

testben hazug lélek” jelszavának tanulságos példáját, 
és a „Megéneklünk, Románia” című kultúrfesztivált, 
ami úgy elrontotta évtizedekre a közízlést, hogy mű-
népiesség, giccs-nemzeti érzelem, feliratok, jelszavak, 
rigmusok, álpátoszú nagyotmondások, népdicsőítések, veze-
tődicséretek, beszédözönök, vége-hossza-nincs irodalmi ösz-
szeállítások, öszeollózott rockoperák formájában engem még 
ma is elüldöz sok ünnepségről, mert ha a Székelyföldet ének-
lik is meg, attól a rossz ízlés, a propaganda és az amatörizmus 
ugyanolyan torzszülötteket eredményez, mint annak idején.

Mondom, majdnem elfelejtettem azt a két országos 
csinnadrattát, ha nem került volna a kezembe néhány 
fénykép, amelyek egy csíksomlyói iskoladráma, a szerzete-
sek által megírt, vérbő humorú Rusticus Imperans előadá-
sán készültek, s amelyet iskolám színjátszósainak rendez-
tem az említett fesztivál égisze alatt. Akkor az iskola túl 
volt egy „történelmi fontosságú” (nem gondoltuk akkor, 
hogy ez a nagyképű hiperbola napjainkban Magyaror-
szágról köszön vissza) látogatáson, megismertük az ország 
szocialista neveléssel és kultúrával foglalkozó miniszter 
asszonyát, aki civilben jóságos, kövér, bőbeszédű nagyma-
ma, foglalkozását tekintve szakbarbár mérnök volt, csak 
beosztása miatt vált kultúrvandállá, aki takarékossági 
okokból leépíttette a filharmóniák létszámát is, mondván, 
négy hegedűs is el tudja játszani azt a művet, amit húsz 
hegedűre írtak a klasszikusok.

A csángózöld dzsörzékosztümös minisztressza szpicsét 
meghallgatva rájöhettünk, milyen újabb ideológiai bilin-
csek várnak a kultúrára, az oktatásra. Megtudtuk, hogy 
minden dolgozónak be kell állnia az országos hórába, kol-
lektivisták írnak majd verseket, festenek, katonák balet-
teznek el történelmi jeleneteket, színészóriások szavalnak 
törpedalnokoktól ódákat a Scornicești-i Tölgyről, a Kár-
pátok Géniuszáról, a Világhírű Tudósnőről, világotjárt 
kórusok énekelnek silány tömegdalokat, festők, szobrá-
szok jelszavakat, pannókat pingálnak, színpadokat, tribü-
nöket díszítenek. Pár évig mindenki írt, táncolt, szavalt, 
dalolt, festett, rendezett, csak éppen mindenki azt csinál-
ta, amihez a legkevésbé értett. A lelkes amatörizmus félén-
ken, gátlásosan indult, de az óriási pénzkidobás, amivel 
falvak, községek, városok műkedvelőit ide-oda utaztatták, 
versenyeztették, diplomákkal, serlegekkel, plecsnikkel, 
médianyilvánossággal ellátták, egyre magabiztosabbá és 
diadalmasabbá vált, s fokozatosan elhitte magáról, hogy 
művészetpótló, sőt: igazi művészet! A próbák, szereplések 
már minkaidőben is folytak, kinek fájt, hogy az országos, 
tömeges ízléstelenség paravánja mögött az igazi művészet 
elfojtása, megfélemlítése, háttérbe szorítása folyik.

Irodalomtanár voltam, választhattam: énekelek 
a tanügyi kórusban, szavalóversenyt szervezek, szö-
veget szerkesztek az alkalmi rendezvények, pártév-
fordulók, születésnapok szavalóbrigádjai számára, 
festek, szólózok, szavalok, balettezek vagy rende-
zek. Már volt azelőtt két próbálkozásom, tehát 
bemeséltem magamnak, hogy a rendezéshez job-
ban konyítok, mint a többihez. Maradtam volna a 

kaptafánál, azaz színpadtól távol, de ez látszott a legjobb 
alternatívának arra, hogy ne kerüljek színpadra, mégis 
„megénekeljek”. 

Az öreg iskoladráma hihetetlenül szellemes volt, mint-
ha nem csuhás ifjak, hanem mai vagányok írták volna, a 
próbákon rengeteget kacagtunk, hálás volt a közönségünk 
is, bárhol léptünk fel vele. Lassan mi is elhittük, hogy vala-
mi fontosat művelünk – az amatörizmus jegyében. Pedig 
ugyanannak az országos bohózatnak, groteszk versengésnek 
voltunk részei, mint azok az irodalmi-művészetinek nevezett 
szörnyű összeállítások, amelyekben egy-egy román és magyar 
szavaló ki-kilépett a mozdulatlanságba dermedt kórusból és 
ó, költészet istenei, fogjátok be füleiteket, ilyeneket szavaltak: 
„A tizedik Kongresszus valósága / Amikor népünk Nagysze-
rű Fia / Az Ember, kit szívünk áld / Szólott és szava lángolt, 
lobogott / Lenini alkotó zászló alatt.” Új zászlós, új címeres, 
új propagandistás, új ünnepeinknek Bocskai- és székely lófős 
nemesi öltönyös kultúr-apostolait, pruszlikos zászlóanyáit 
megpillantván frász fog el: ha nem vigyázunk, ezúttal magyar 
nemzeti párturamék beintenek, és – Megéneklünk, Romá-
nia helyett – megint megéneklünk Valamit! Most már nem 
muszájból, hanem önként és bárgyú-buzgón.

Megéneklünk, Akármi!
M
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Próféta a saját hazájában

Csíki Játékszín – Csíkszereda

Tomcsa Sándor Színház – Székelyudvarhely


