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Utazás 2018

A Tekergő MesekocsMA nyoMábAn

Híd a modern és a tradicionális között

hirdetések

Az utazáshoz három dolog 
szükséges: kedv, információ 
és pénz. Nos, a harmadik-

ra a hagyományos budapesti Uta-
zás 2018 bemutatón nem vártunk 
választ, viszont a másik kettőben 
számíthattunk némi megerősítésre. 
Volna, írhatom feltételes módban, 
mivel a négynapos rendezvény in-
kább kétségeket ébresztett, mint 
megoldásokat kínált. Optimizmus-
sal közeledtem pedig a vásárvárosba, 
s már a beléptetésnél kellemes csaló-
dás ért. Sajtóigazolványom bemuta-
tásánál korábban mindig keresztkér-
désekkel halmoztak el, idén viszont 
simán beengedtek a szakmai napra.

A méretes pavilonban kez-
dődtek a meglepetések. Emlékeim 
szerint itt mindig pezsgő élet foga-
dott, idén egy kissé visszafogott ki-
állításra leltem. A Hungexpo egyik 
vezetője megnyugtatott, hogy igazi 
sikerexpónak lehetek részese, en-
nek viszont nem láttam nyomát. 
„Nagyon kevés utazási iroda jött 
el idén, s ez mindenkinek rossz 
ómen” – erősítette meg érzéseimet 
Kálmán Kriszta, a patinás Taurus 
Reisen, Tunézia-specialista egyik 
vezetője, s sajnos nem tévedett. A 
néhány hazai mogul mellett inkább 
az országok domináltak. Idén a 
külföldi díszvendégnek Marokkót 
hívták meg. Az észak-afrikai ország 
jelentős offenzívába kezdett Kö-
zép-Európában, s e jelenlét is ezt tá-
masztotta alá. Az ország turisztikai 
minisztere is megtisztelte jelenlété-
vel a seregszemlét. A hagyományos 

úti cél, Tunézia is ízléses standdal je-
lentkezett, hamisítatlan édes cseme-
gékkel „édesgették” az arra járókat. 
Törökország nagy erőkkel vonult 
ki, s talán a legnagyobb területen 
mutatta be kínálatát. Kína, nagysá-
gának megfelelően szerepelt, s Szlo-
vákia, Románia, és így Székelyföld 
is kitett magáért. Az utóbbi bemu-
tatóján Todor Etelka, a csíkszeredai 
Fenyő szálló vezetője fogadott régi 
barátként. Pozitívumnak tekintet-
tem, hogy a kistérségekre is gon-
doltak a szervezők, így – pályázat 
útján – Muravidék számos részt-
vevővel hívogatta az érdeklődőket. 
Dobronak községben talán kevesen 
jártak, viszont az ott kínált pálinka 
és sütemény mindenki számára nö-
velte vonzerejét.

Szóval, nem igazán éreztem a 
korábbi utazási lelkesedést. A stan-
dokon a vendéglátók poharazgattak, 
s elvoltak magukban, lelkes nyugdí-
jasok keltek harcra a golyóstollakért, 
emléktárgyakért. A korábban nyüzs-
gő kiállítási helyeken lakókocsi-be-
mutató kapott helyet, járművek 
álltak. Ebben a szektorban viszont 
igazi élménnyel gazdagodtam, a Vo-
lán placcán kiállították a magyar jár-
műipar gyöngyszemét, egy felújított 
Ikarus 66 buszt, népszerűbb nevén, 
„farost”. Szájtátva néztem a csodát, 
ráadásul kérésemre fel is engedtek az 
utastérbe. Katartikus élményt jelen-
tett beleülni a sofőrülésbe. Szó ami 
szó, már ezért is érdemes volt kimen-
ni az Utazás 2018 kiállításra.

Csermák Zoltán

nemrég zárult a Tekergő Mese-
kocsma Felnőtteknek elneve-
zésű projekt székelyföldi turné-
ja, amelynek állomásai között 
székelyudvarhely, csíkszereda 
és a gyimesek is szerepeltek. 
A különleges esemény célja 
nemcsak a szórakoztatás, ha-
nem a régi fonók hangulatának 
megidézése is, emlékeztetve 
arra a korszakra, amikor nem 
a mobiltelefonok nyomkodása, 
hanem a történetek átadása 
volt a középpontban.

keresztes Bea
keresztes.bea@hargitanepe.ro

Második alkalommal in-
dult székelyföldi turné-
ra a Tekergő Mesekocs-

ma, amelynek tagjait a budapesti 
Hagyományok Háza Egyesület 
által szervezett mesemondó tan-
folyam köti össze. A képzést el-
végző erdélyi néprajzkutatók és 
tanárok csatlakoztak a magyaror-
szági Tekergő Meseösvény Egye-
sülethez, és tavaly közösen útjára 
indították az első tematikus prog-
ramsorozatukat.

Az idei turné a Gyimesekben 
zárult, de volt alkalom tekeregni 
többek között Csíkszeredában 
és Székelyudvarhelyen is, ahol 
számos érdeklődő fogadta az elő-
adókat. Bedőházi Betti, a Tekergő 
sepsiszentgyörgyi mesemondója 
közölte lapunkkal, hogy az idei 
esemény több szempontból is po-
zitívan zárult, hiszen a márciusi 
programra sok fiatal ellátogatott.

– Elsősorban az a célunk, hogy 
hidat építsünk a modern társada-
lom és a régi értékek között, ezért 
is hatalmas eredmény nekünk, 
hogy nemcsak középkorúak, de 
középiskolások is csatlakoztak a 
mesekocsmához. Egyébként azért 
választottuk ezt a megnevezést, 
mert szerettük volna érzékeltetni, 
hogy nem kötött, tapsolós prog-
ramról van szó, hanem nyitott 
eseményről. Persze tudjuk, hogy 
falun a kocsma kifejezést pejoratí-
van értelmezik, és ott inkább bo-
degaként van jelen a köztudatban, 
mintsem kulturális térként, de a 
mi olvasatunkban ez mást jelent – 
fejtette ki Bedőházi Betti, megje-
gyezve, hogy az említett okokból 

valószínűleg meseestként hirdetik 
meg a vidéki eseményeiket.

A kiépülőben lévő program-
sorozattal kapcsolatban megtud-
tuk, hogy a tervek szerint havonta 
vagy félévente indul majd többal-
kalmas esemény Csíkszeredában 
is, ahol csupán ízelítő volt a múlt 
pénteki mesekocsma. A program 
sepsiszentgyörgyi előadója hang-
súlyozta, hogy a magyar kultúra 
szerves részét képezi a mesemon-
dás, és kár nem ismerni ezeket az 
értékes történeteket.

– Jelen pillanatban reneszán-
szát éli a mese, hiszen létezik me-
seterápia és egyéb ezzel kapcso-
latos tematikus program, viszont 
nekünk nem célunk a tanácsadás. 
A mesék világa az évek során a 
gyerekek polcára redukálódott, 
ezért a felnőttek elzárkóztak ettől 
a műfajtól, mi ezen szeretnénk 
változtani – vázolta Bedőházi Bet-
ti, kiemelve, hogy Erdélyben saj-
nos elfelejtették a népmeséket, és 
kevesen emlékeznek a régi fonók 
világára, amikor még nem a tele-
fonozás, hanem a történetmesélés 
volt a középpontban.

színes forgatag, gazdag kínálat az Utazás 2018-on


