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használatának, a közösségi kultúra 
hagyományainak szükségét. Európai-
ságunk és életképességünk bizonyítéka 
lesz, ha megerősítjük a közös gyökereket, 
s ha képesek leszünk segítséget nyújtani 
a felénk irányuló kezeknek, és konkrét 
támogatást adunk a szülőföldön mara-
dáshoz.”

Az első Csángó Fesztivál fővédnö-
ke Göncz Árpád köztársasági elnök 
és Antall József miniszterelnök volt, 
de védnökei is olyan jeles személyek 
voltak, mint dr. Andrásfalvy Bertalan 
művelődési és közoktatási miniszter, 
dr. Aczél Endre, a Fráter Juliánus Ala-
pítvány elnöke, Bartus Pál, a Jászsági 
Áfész elnöke, dr. Benda Kálmán tör-
ténész professzor, Boros Lajos, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 
elnöke, Domokos Pál Péter néprajzku-
tató, Entz Géza államtitkár, Farkas Já-
nos, a Csángó Szövetség alelnöke, Héra 
Istvánné, az Országos Közművelődési 
Központ osztályvezetője, Kallós Zoltán 
folklorista, dr. Kelemen András állam-
titkár, dr. Kis Zoltán országgyűlési kép-
viselő, dr. Magyar Levente Jászberény 
város polgármestere, dr. Paládi Kovács 
Attila, az MTA Néprajzi Kutató Inté-

zetének igazgatója, dr. Skultéty Sándor 
címzetes államtitkár és Tőkés László 
református püspök.

A fesztiválhoz nemcsak látványos 
táncbemutatók kapcsolódtak, de tudo-
mányos konferenciát is tartottak a Dé-
ryné Művelődési Központban, ahol 
dr. Benda Kálmán, Csoma Gergely, dr. 
Halász Péter, dr. Nagy Jenő, Bosnyák 
Sándor, dr. Faragó József, Kallós Zoltán 
és Péterbence Anikó tartottak előadást. 
A konferencia előadásai később könyv-
ben is megjelentek. Ugyancsak ekkor 
rendezték meg Hodorog Luca csángó 
énekes emlékére az első énekversenyt is.

Immáron 30 esztendeje annak, hogy 
a Jászság Népi Együttes az első Csángó 
Fesztivált megrendezte. Az eltelt évek 
során a rendezvény eredeti célját és 
szándékát megtartva némiképp átala-
kult, s az Európai Kisebbségek Folklór 
Fesztiváljává nőtte ki magát. A hagyo-
mányos programok (felvonulás, táncos 
forgatag, táncbemutatók, gálaműsorok, 
folkmise stb.) mellett új programele-
mek is kapcsolódtak hozzá, például a 
Magyar-Magyar Konferencia, illetve 
2014-től a Csángó Fesztivál Alapítvány 
által kezdeményezett Kárpát-Haza Ma-

gyar Konferencia és az Üzletember ta-
lálkozó.

A fesztivál főszervezője ma is a Jász-
ság Népi Együttes, de munkájához kez-
dettől fogva segítséget kapott a Déryné 
Művelődési Központtól, illetve kap ma 
is utódjától, a Jászkerület Nonprofit 
Kft.-től. A Csángó Fesztivál napjaink-
ban Magyarország egyik legnagyobb 
és legrangosabb táncos fesztiválja, tu-
risztikai látványossága, amely augusz-
tus második hétvégéjén ezreket vonz a 
Jászság fővárosába.

A Jászkürt – Lehel kürtje mint fel-
becsülhetetlen értékű történelmi erek-
lye, valamint a Csángó Fesztivál mint 
Magyar értékmentő kulturális műhely 
2015-ben bekerült a Jászberényi Tele-
pülési Értéktárba és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Értéktárba. Több évi 
várakozás után a Hungarikum Bizott-
ság 2020. október 15-i döntése értel-
mében a Jászkürt – Lehel kürtje és 
a Csángó Fesztivál felvételt nyert a 
Magyar Értéktárba, így ezentúl vi-
selhetik a kiemelkedő Nemzeti érték 
címet.

Hortiné dr. Bathó Edit
múzeumigazgató

Élő hagyományok pandémia idején

A Jászalsószentgyörgyi Helytör-
téneti és Hagyományőrző Egyesület 
összetartó közössége a világjárvány 
szorításának enyhülését kihasznál-
va augusztusban hagyományteremtő, 
szeptemberben hagyományt megtartó 
programot szervezett.

Augusztus 16-án hamisítatlan nyári 
hőségben napkalapok védelme alatt, 
végeláthatatlan napraforgótáblák kö-

zött Jászalsószentgyörgy határának be-
járására indultunk. A hepehupás földút 
a szó szoros értelmében gondoskodott 
arról, hogy a társaság összerázódjon 
a pótkocsik tetején, az út pora pedig 
egyedi sminket rajzolt az arcokra.

Simon Károly egyesületi elnök egy-
egy feszületnél, tanyamaradvány rom-
jánál, valamint jelesebb határhelynél 
rövid ismertetőt tartott. Sokakban éled-

tek fel emlékek hajdan volt tanyákról, 
földekről, fiatalságról, így tájékoztatója 
kollektív emlékezéssé szélesedett. Az út 
felénél frissen sült házi lekváros bukta 
szolgált meglepetésként. Olyan megha-
tározó élményt nyújtott ez a nap, ame-
lyet jövőre szívesen újra átélünk. Íme 
így születnek a hagyományok.

A szeptemberi szilvalekvár-főzés a 
tavalyi nagy sikerre tekintettel ez évben 
már mint hagyomány került megszer-
vezésre. A tájház udvarán kora reggel 
kezdetét vette az előkészület. A később 
érkezőkkel a kapuban felállított, barát-
ságosan integető szilva bábu, no meg az 
udvarról kiszivárgó finom illat tudatta, 
hogy jó helyen járnak.

Ezen a napon a tájház valóban a leg-
jobb helyek egyike volt, hiszen az asz-
szonyok stílusosan szilvás sütemények 
arzenálját sorakoztatták fel. Délutánra 
takaros üvegekbe került az ízletes édes-
ség, a bogrács falára ragadt lekvárból 
pedig mindenki kent egy-egy szelet 
kenyeret.
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