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Hagyományos magyar cigányze-
nét, gyimesi és balkáni népze-
nét, afroamerikai jazzt hallgat-
hatnak az érdeklődők a kincses 
városban pénteken kezdődő 
ingyenes világzenei koncertso-
rozat keretében.

 » B. L. J.

I ngyenes világzenei koncertsoro-
zatot indít útjára Kolozsváron a 
Fonó Budai Zeneház, Magyaror-

szág vezető népzenei és világzenei 
lemezkiadója. A Fonó Selection nevű 
sorozatot az elmúlt év egyik legsike-
resebb magyar világzenei lemezét 
magáénak tudó Cimbalom Brothers 
formáció nyitja pénteken este a főtéri 
Rhédey Café pincéjében.

Két remek cimbalmos, Lisztes Jenő 
és Unger Balázs, valamint zenész 
testvéreik, Lisztes László (nagybőgő, 
basszusgitár) és Unger Gergő (gitár, 
koboz, tambura) jegyzik a Cimbalom 
Brothers albumot. A 2018-as ösz-
szesítésekben mind a World Music 
Charts nemzetközi világzenei toplis-
tája, mind a Transglobal World Music 
Charts az élvonalba sorolta a lemezt. 
Nem csoda, hiszen Lisztes Jenő az 
elmúlt 10 évben Roby Lakatos zene-
karával bejárta a világ legnagyobb 
koncerttermeit, New Yorktól Mum-
baiig, Sydney-től Moszkváig, ahol 
elkápráztatta a közönséget virtuóz 
cimbalomjátékával, melyben a jazz 
és a hagyományos magyar cigányze-
ne ötvöződik.

A Csángálló zenéjében a gyimesi 
és moldvai csángók világa, valamint 
a Balkán izgalmas népzenéje talál-
kozik, melyek szabad gondolkodás-

móddal kibővülve, improvizációval, 
komponálással és énekkel válnak 
egésszé. A végeredmény mégis egy-
fajta pszichedelikus élmény, mely 
köszönhető a dallamok húzásának, 
és a kíséret valódi mélyről jövésének. 
Zenéjük nemcsak egy virtuóz buliese-
mény, hanem muzsikájuk eredetének 
tudatállapota is. Az együttes gyakran 
indul zenei gyűjtőútra, hogy eredeti 
környezetből merítsenek inspiráci-
ót. Olyan, nemzetközileg elismert 
alkotókkal dolgoztak már együtt, 
mint Tcha Limberger vagy Lajkó Fé-
lix. Utóbbival közösen nyitották meg 
a 2016-os O.Z.O.R.A. fesztivált, ahol 
több mint 20 000 ember előtt muzsi-
káltak. Első lemezük szintén ebben 
az évben jelent meg a Fonó Records 

gondozásában Fel az úton... címmel. 
Legújabb nagylemezük a Naplopók, 
melyről Eleven taktus című számuk 
felkerült a Halmos Béla-program 
2018-as Womex világzenei válogatás 
albumára.

A Dil Mastana együttes tagjai ki-
váló előadóművészek, akik nem-
zetközi színtéren is jeles képviselői 
a radzsasztáni langa közösség ősi 
zenéjének. Elődeik királyi családok 
hivatásos zenészei voltak. Dallamaik 
érintetlen, tiszta formában őrzik az 
ősi indiai zene hagyományait. A Dil 
Mastana és a Csángálló november 
22-én este nyolctól lép fel a kincses 
városban. Dresch Mihály a magyar 
jazz egyik legegyénibb zenei világot 
képviselő, meghatározó, irányadó 

NEMZETKÖZILEG ELISMERT ELŐADÓMŰVÉSZEK LÉPNEK FEL EBBEN A HÓNAPBAN KOLOZSVÁRON A FONÓ SELECTION PROGRAM KERETÉBEN 

Világzenei koncertsorozat a kincses városban

A Cimbalom Brothers muzsikájában a jazz és a hagyományos magyar cigányzene ötvöződik
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szereplője. Ahogy Garbarek az 
észak-európai vagy Coltrane az af-
rózenei tradíciókat, úgy Dresch az 
erdélyi autentikus folk jellemző ele-
meit emelte be a jazzbe. Zenéje nem 
művi, megéli a népi kultúrát, tuda-
tosan képviseli az ebben rejlő örök-
séget. A muzsikájába épített folk 
tartása adja azt a fundamentumot, 
amely biztos alapot nyújt a jazz 
szárnyalásához, improvizálásához. 
Felvételei, amelyek alapvetően 
instrumentális jellegűek, nemcsak 
a népi dallamokat idézik, hanem 
azok szövegei is hallhatók. Muzsi-
kája sodró, személyes és intim, erő 
és hit sugárzik belőle. Munkássága 
világszerte elismert, nemzetközi 
szinten az elsők között jegyzett mu-
zsikus. A legendás zenész néhány 
éve – jazz kvartettje mellett – a fi atal 
népzenész generáció néhány tagjá-
val létrehozta a Dresch vonós kvar-
tettet. A zenekarban egyszerre van 
jelen a Dresch Mihályra jellemző et-
nojazz, valamint a falusi hagyomá-
nyos népzene. Ezek találkozásából 
egy új zenei minőség jött létre, amit 
az improvizáció és a Kárpát-meden-
cei zenei gyökerek tartanak össze és 
táplálnak. Az új albumon Dresch és 
zenésztársai folyamatosan változ-
tatják, tágítják mind a jazz, mind a 
népzene határait. A Dresch Vonós 
kvartett november 29-én este héttől 
muzsikál.

A koncertek a Fonó Budai Zene-
ház jóvoltából, a Traditio Transy-
lvanica Alapítvány helyszíni szer-
vezésében, a Méra World Music 
világzenei csűrfesztivál szakmai 
partnerségével valósulnak meg. 
A belépés ingyenes, a helyek száma 
korlátozott – fi gyelmeztetnek a szer-
vezők.

 » A Fonó Selec-
tion nevű soro-
zatot az elmúlt 
év egyik legsike-
resebb magyar 
világzenei leme-
zét magáénak 
tudó Cimbalom 
Brothers formá-
ció nyitja pénte-
ken este a főtéri 
Rhédey Café 
pincéjében.

Sok halottat követelő
baleset Szlovákiában

Legkevesebb 12 halottat követelő 
buszbaleset történt a szlovákiai 

Nyitragerencsér közelében tegnap – 
jelentette hivatalos közlésre hivat-
kozva a szlovák média. A sebesültek 
száma megközelíti a 20-at. A tragikus 
kimenetelű baleset során egy kami-
onnal ütközött össze egy autóbusz, 
amely az árokba szaladt, és felborult. 
A baleset oka és az áldozatok pontos 
száma egyelőre nem ismert, a TASR 
szlovák közszolgálati hírügynökség 
legkevesebb 12 halottról és sok sebe-
sültről, köztük tíz súlyos állapotban 
lévő személyről tud, a Sita szlovák 
kereskedelmi hírügynökség már 13 
halottról és közel 20 sebesültről szá-
molt be. A helyszínre harminc tűzoltó 
és több mentőhelikopter ment ki. 
A tűzoltók helyszíni közlése szerint 
az áldozatok száma még tovább 
nőhet, mivel több személyt a délutáni 
órákban még nem sikerült kiszaba-
dítani az autóbusz roncsai közül. A 
sérültek egy részét sajtóértesülések 
szerint közben már a nyitrai kórház-
ba szállították. A Cipruson munkalá-
togatáson lévő Peter Pellegrini szlo-
vák miniszterelnök a baleset hírére 
reagálva bejelentette: megszakítja 
külföldi útját, és azonnal hazarepül.

 » KRÓNIKA

Két idős ember életét vesztette az 
olaszországi Velence városában, 

amelyet tegnapra virradó éjszaka re-
kordmagasságú tengervíz öntött el a 
heves esőzések nyomán – közölte az 
MTI. Velencében továbbra is esik az 
eső, az erős szél miatt a tengervíz be-
áramlik a városba, a víz elárasztotta 
a híres Szent Márk teret is. A Szent 
Márk-székesegyházban a vízszint az 
éjszaka meghaladta az egyméteres 
magasságot. Az olasz kulturális mi-
niszter válságstábot küldött Velen-
cébe.

Tegnap reggelre a vízszint 120 cen-
timéterre süllyedt, de újabb tetőzést 
vártak a délelőtti órákban 145 cen-
timéteres árszinttel. Az ár érkezését 
jelző szirénák folyamatosan értesíte-
nek a víz emelkedéséről. Az egy mé-
ter fölötti vízszint azt jelenti, hogy 
több ponton a térdig érő gumicsizma 
sem elegendő a közlekedéshez.

A város kedd óta víz alatt van, az 
éjszakai órákban a víz elérte a 187 
centiméteres magasságot, ami re-
kordnak számít: a történelmi feljegy-
zések szerint ilyen magas vizet 1200 
óta csak hat alkalommal mértek ed-

dig. Ez a második legmagasabb az 
1966-os után, amikor a Szent Márk 
téren 194 centiméter volt a vízszint.

A tengerár teljesen elöntötte Pel-
lestrina szigetét, ahol két idős ember 
életét vesztette. Egyiküket áram-
csapás következtében akkor érte a 
halál, amikor lakóházában a szivaty-
tyúkat próbálta meg elindítani. A ve-
lencei Ca’Foscari-palotában tűz ütött 

ki a víz okozta rövidzárlat miatt. Víz 
öntötte el több velencei szálloda al-
sóbb szintjeit. Az üzletek is víz alatt 
vannak, a gondolákat a szél elso-
dorta. A szél egy motoros csónakot 
is a szigetek rakpartjára vetett ki. A 
telefon-összeköttetés megszakadt, 
és továbbra is akadozik. A város pol-
gármestere tegnapra a legmagasabb 
fokozatú készültséget rendelte el.

Áldozatokat szedett az árvíz Velencében

 » Ez a második 
legmagasabb 
vízszint az 1966-
os után, amikor a 
Szent Márk téren 
194 centimétert 
mértek.

A városban az éjszakai órákban a víz elérte a 187 centiméteres magasságot, ami rekordnak számít




