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Rövid életű, de annál nagyobb 
visszhangot keltő rendezvény 
volt az 1970 és 1973 között 

mindössze négy kiadást megért ma-
gyar nyelvű Siculus. Igaz, 1990-ben 
történt egy kísérlet a fesztivál újra-
élesztésére, de utána a kezdeménye-
zés elhalt. Összességében tehát az 
idei a hatodik Siculus fesztivál, és re-
mélhetőleg ezentúl még sok-sok ki-
adást megér. 

Mint minden más Romániában, a 
beat és a könnyűzene is a szocialis-
ta kultúra árnyékában sarjadt ki a 
hetvenes években. Ahogyan az ter-
mészetes volt, kezdtek megjelen-
ni a magyar énekesek, zenekarok 
is, gyakorlatilag nekik kellett egy 
fórum, ahol tehetségüket – és nem 
utolsó sorban saját szerzeményei-
ket – bemutassák. Nyilván a korban 
nehéz volt lemezfelvételhez jutni, fő-
leg akkor, ha nem az ország hiva-
talos nyelvén születtek a dalok. Így 
aztán maradt a fesztivál, és szeren-
csére 1970-ben Székelyudvarhelyen 
a Művelődési Ház alagsorában mű-
ködő Siculus Klub. A KISZ-bizottság 
útnak indított egy táncdalfesztivált, 
amelyen a kötelező román számok 
mellett a magyar zenéé, a saját szer-
zeményeké volt a főszerep.

A versenyző együttesek, szólóéne-
kesek folk, tánczene és beat kategó-
riákban indultak. Mivel ez utóbbi a 
kapitalizmus termékeként tiltott volt, 
a hatalom így vette hallgatólagosan 
tudomásul, hogy a fiatalok szeretik 
a nyugati zenét. Az eseményt a Ro-
mán Televízió magyar adása élőben 
közvetítette, a cél ugyanis az erdélyi 
könnyűzenei élet megteremtése volt.

„A Siculus táncdalfesztivál jóvá-
hagyását a székelyudvarhelyi városi 
KISZ-titkár, Pakot József és a Műve-
lődési Ház igazgatója, Csiszár Antal 
harcolta ki, és ők szervezték a be-
tiltásáig (1970-73). Indulás előtt kör-
bejárták Erdély nagyobb városait, 
megkeresték azokat, akik könnyű-
zenével is foglalkoztak, gyűjtötték a 
neveket és a véleményeket. Nálam 
is voltak Nagyváradon, akkor java-
soltam, hogy az együttesek, éneke-
sek csak eredeti, erdélyi magyar 
szerzeménnyel léphessenek a dobo-
góra, és a dalok is versenyezzenek, 
ne csak az előadók. Ezt örömmel fo-

gadták, és így nem a magyarorszá-
gi vagy a mamaiai fesztivál utánzása 
lett a Siculus, hanem egy valódi er-
délyi magyar fesztivál” – mesélte egy 
interjúban Boros Zoltán, a Román 
Televízió Magyar adásának volt ze-
nei szerkesztője. Ő volt az is, aki a 
harmadik rendezvény legjobb dala-
inak a felvételeiből összeállított egy 
lemeznyit SICULUS ’72 címmel. Ez 
volt az első olyan hazai magyar köny-
nyűzenei lemez, amely már nemcsak 
szerelmes táncdalokat, hanem rock-
zenét (Metropol együttes) és akusz-
tikus hangszerekkel kísért folkot 
(Búgócsiga, Józsa Erika és Horváth 
Károly) is tartalmazott, amelyek ere-
deti, itthoni szerzemények voltak. 

Bíztató kezdet

Az egykori tévés Józsa Erika 1971-
ben jelentkezett a fesztiválra. „Va-
lamikor ’71 elején megjelent egy 
hirdetés az Ifjúmunkásban, hogy 
jelentkezőket várnak a székely-
udvarhelyi Siculus országos ma-
gyar könnyűzenei fesztiválra. A 
jelentkezés első lépéseként erede-
ti szerzeményeket kellett bekül-
deni, jeligésen. Az elfogadott dalok 
bekerültek egy nyomtatott gyűjte-
ménybe, amit aztán minden beneve-
zett együttes és énekes megkapott. 
Öt dalt lehetett kiválasztani a fü-

zetből a versenyre. Nagyon biztató-
an hangzott, beküldtem néhány dalt. 
Ezzel aztán egy időre el is feledkez-
tem a dologról, mígnem egy szép na-
pon kopogtattak az ajtón és belépett 
két úriember. Bemutatkoztak, hogy 
ők Kisfalussy Bálint és Csiszár An-
tal a Siculus fesztiváltól. Városról vá-
rosra, sorra járták a jelentkezőket, 
elmagyarázták a feltételeket, rész-
leteket, írásbeli szerződést kötöttek 
a leendő versenyzőkkel” – emléke-
zik az énekesnő a Metropol-sztori 
című könyvében. Kevés volt akko-
riban a hivatásos zenész, többnyi-
re amatőrök jelentkeztek. Horváth 
Károly zeneszerző, a ma Ausztrá-
liában élő Józsa Erika zenésztársa 

erről ezt írja: „Amatőrök voltak ze-
nészként, magánemberként, egyén-
ként egyaránt. Nincs szebb dolog a 
boldog amatörizmusnál! Azonban 
elkerülhetetlenül érkeznek a prof-
izmus előszelei. Két drága jó ember 
Székelyudvarhelyről, Pakot József és 
Csiszár Antal, a diktatúra pillanat-
nyi zavarát kihasználva eltervezik, 
hogy magyar könnyűzenei fesztivált 
szerveznek Romániában. A zeneka-
rok tömegesen jelentkeznek, írják 
a saját dalokat, dalszövegek szület-
nek, robban a kreativitás, egyeningek 
varrattatnak, mindenki lázasan ta-
nulmányozza a menetrendet. (...). 
A szervezés – mai eszemmel is vé-
giggondolva, példás. A »párakkor-
dos« gyerekek napok alatt sztárok 
lesznek, a város ünnepli őket: meg-
születik a »Siculusgeneráció«. Ez a 
társaság évtizedeken keresztül fon-
tos szerepet játszott az erdélyi ma-
gyar zenei életben. A fesztivál 1973-as 
betiltása után sok zenész más és más 
műfajban próbálta kifejezni önma-
gát. Volt, akinek táncháza lett, más 
régizenész, színházi muzsikus vagy 
kórustag lett attól függően, hogy a ha-
talom mit engedélyezett. Aki a 70-es 
évek elején megfordult Udvarhelyen, 
átesett egy álomszerű betegségen, 
aminek az volt a lényege, hogy: igen, 
lehet és érdemes csinálni valamit – 
SICULUS!”

Az első kiadáson, 1970-ben 11 
együttes vett részt. 27 szerző küldött 
be összesen 52 szerzeményt. Nagy-
váradot éppen Boros Zoltán képvisel-

te zenekarával, a közönség kedvence 
pedig Kisfalussy Bálint volt, akinek itt 
kezdődött a színészi pályájával pár-
huzamos énekesi karrierje.

Fesztivál újratöltve

A 6. Siculus Fesztiválra eredetileg 11 
fellépő nevezett be, a megméretteté-
sen azonban 5 együttes és egy szóló-
gitáros vett részt. Ennek legfőbb oka 
az, hogy a szervezés későn kezdődött 
el. „Viszonylag nagyszabású rendez-

vénysorozat volt az idén a Siculus, 
ünnepélyes pillanatokkal tarkítva. A 
felhívást a nyár elején tették közzé 
a szervezők, amikor a fiatal zeneka-
rok nem biztos, hogy a dalszerzéssel 
vannak elfoglalva, hanem valamer-
re nyaralnak. A költségvetést még 
nem lehetetett tudni, így a nyeremé-
nyek összegét sem, tehát ezzel sem 
lehetett idecsábítani az együttese-
ket” – nyilatkozta lapunknak Zilahi 
Csaba zsűritag, a Kolozsvári Rádió 
zenei szerkesztője. A fesztivál a fia-
talok számára nem sokat jelent, hi-
szen az 1970-es években számított 
legendásnak. Azóta felnőtt egy új ge-
neráció, amely gyakorlatilag nem 
hallott a Siculusról. Zilahi Csaba sze-
rint a színvonal meglepően jó volt, 
olyan produkciókat láthattak az ér-
deklődők, amelyek Magyarországon 
is megállnák a helyüket. „Hallgatva 
és nézve őket támadt egy olyan ér-
zésem, hogy végre kinőtte magát az 

erdélyi zenei mezőny, amelynek él-
csapata nyilván a Bagossy Brothers” 
– fogalmazott a szakember. A fő-
díjat a 4S Street nevű együttesnek 
ítélte a zsűri, míg a legjobb szerze-
ményért járó jutalmat a Kentaurock 
A szabadság rabjai című dala érde-
melte ki. A legjobb énekes díját Jáno-
si Tamás kapta, aki szintén az utóbb 
említett együttes tagja. Dalszöveg 
kategóriában a Teddy Queen Zűr-
zavar című dalát tüntették ki. A leg-
jobb hangszeres szólista Luppinger 
Attila lett, aki gitárjával kápráztatta 
el a közönséget. A The Stonecrops a 
zsűri különdíját érdemelte ki. A díja-
zottak egyebek mellett hangszervá-
sárlási utalványokat kaptak, illetve 
lehetőséget fesztiválfellépésre, vi-
deoklip-forgatásra, zenei felvételre 
és médiaszereplésre.

A jó zene és az olykor ihletett szö-
vegek mellett a közönségnek és a 
zsűrinek is feltűnt az együttesek nem 
mindig szerencsés névválasztása, 
és erre fel is hívták a fellépők figyel-
mét. „A győztes bandának például 
minden adottsága megvan a siker-
hez, csupán a nevük okoz kis gon-
dot. Pedig reklám szempontjából is 
fontos a jó névválasztás, a 4S Street-
nek zeneileg mindene megvan, de ők 
is kitalálhatnának maguknak vala-
mi ötletesebb nevet” – mondta Zilahi. 
Bár az együttesek nevei sok esetben 
eléggé furcsára sikeredtek, viszont 
egészen ötletes dalszövegek is szü-
lettek, amelyek már nem közhelyek-
re, rockzenei sablonokra építkeznek.   

A fesztivál remélhetőleg hosszú 
életű lesz. Ígéretek vannak a támoga-
tására, és összefogással nem csak le-
gendaként élhet tovább. 

NÁNÓ CSABA

Kevés szereplővel, de jó minőséggel éledt újra Székelyudvarhelyen a Siculus

Egy legendás fesztivál a mában

A fesztivál a fiatalok számára nem sokat jelent, hiszen az 
1970-es években számított legendásnak. Azóta felnőtt egy 
új generáció, amely gyakorlatilag nem hallott a Siculusról.

Szeptember 6-8. között 

Székelyudvarhelyen újra 

útjára indult az egykori, 

nagy sikernek örvendő, 

legendás Siculus fesztivál.

A fesztivál zsűrije

Balázs Imre József (költő, iroda-
lomkritikus, szerkesztő, irodalom-
történész), Butu Arnold (Palma 
Hills zenekar), Dancs Árpád (zene-
szakos tanár, zeneszerző, hangstú-
dió-tulajdonos), Orosz Pál Levente 
(rádió-szerkesztő, Transylvanium 
zenekar), Virányi Attila (Metropol 
Group), Zilahi Csaba (a Kolozsvári 
Rádió zenei szerkesztője). A zsűri 
tiszteletbeli elnöke Boros Zoltán 
(zeneszerző, rendező, a Román Te-
levízió Magyar adásának volt zenei 
szerkesztője).

A győztes banda: a 4S Street együttesnek minden adottsága megvan a sikerhez

Józsa Erika és Horváth Károly a „hőskori” Siculuson

Boros Zoltánnak (középen) eszébe juthattak a régi szép idők is
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