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H I R D E T É S

Kárpát-medencei 
zenészek gálája

Vasárnap rendezik meg a Pesti 
Vigadóban a Kárpát-medencei 

Magyarok Zenéje (KmMZ) sorozat 
gáláját, amelyen öt előadó lép 
színpadra. „A KmMZ sorozat a 
Kápát-medence magyarságának 
és nemzetiségeinek kulturális 
találkozása” – mondta Böszörmé-
nyi Gergely, a Magyar Örökség és 
Európa Egyesület elnöke. 
A budapesti zenei sorozat kereté-
ben szeptembertől kilenc koncertet 
rendeztek a Kárpát-medencében, 
sorrendben a partiumi Siterben, 
a kárpátaljai Beregszászon és 
Mezőváriban, a felvidéki Léván, a 
muravidéki Lendván, a délvidéki 
Magyarkanizsán, Nagyváradon, az 
őrvidéki Felsőőrön és Nagyszalon-
tán. A záróesemény a budapesti 
gála után, november 30-án lesz a 
drávaközi Kórógyon. Idén Kárpát-
alja javára gyűjtenek jótékonysági 
céllal, a fővédnök Herczegh Anita, 
a köztársasági elnök felesége. 
„A gálán a Pesti Vigadóban fellép 
két kárpátaljai előadó, a Borzs-
Vári népzenekar és a Sodró népi 
együttes, Erdélyből érkezik Csernik 
Szende mesemondó, és ott lesz a 
Szokolay Dongó Balázs–Kubinyi 
Júlia-duó, valamint a Misztrál 
együttes is” – sorolta Böszörményi 
Gergely. Mint fogalmazott, a KmMZ 
segítségével megismerhető az a 
zenei kincs, ami az adatközlők 
birtokában van, és a sorozat elmúlt 
tizennyolc évében komoly kapcso-
latrendszer, barátságok alakultak 
ki a Kárpát-medencei magyarság 
és a nemzetiségek között.

A TERMÉSZET TÉMÁJÁT TUDJA A LEGKÖZVETLENEBB MÓDON MEGSZÓLALTATNI A MAROSVÁSÁRHELYI FIATALOKBÓL ÁLLÓ ZENEKAR

Megtalálták saját hangjukat a Szintaxis tagjai
Erdélyi és magyarországi le-
mezbemutató turnéra indul 
a marosvásárhelyi Szintaxis 
zenekar. Bíró Hunor front-
ember frissen megjelent 
albumjukról, szerzeményeik 
hátteréről, valamint az el-
múlt egy év tapasztalatairól 
beszélt a Krónikának.
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P ercek, fák, erdő címmel je-
lent meg néhány napja a 
frissen díjazott Szintaxis ze-

nekar első kislemeze. A marosvá-
sárhelyi fi atalokból álló együttes 
frontembere, Bíró Hunor érdek-
lődésünkre elmondta, tapaszta-
lataik alapján a természet témáját 
tudják a legközvetlenebb módon 
megszólaltatni, ebből merítik ins-
pirációjukat zene és szöveg szem-
pontjából egyaránt.

,,Elsősorban magunk előtt kell 
hiteleseknek lennünk ahhoz, 
hogy bárkinek is üzenhessünk 
valamit a zenénkkel. Fontos szá-
munkra az egyszerűség, amit a 
természetben fedezünk fel. Úgy 
érzem, hogy a most megjelent 
kislemezünk pozitív hangon be-
szél a természetről, és szerintem 

a jelenkor emberének szüksége 
van az ilyenfajta pozitivitásra” 
– fogalmazott a frontember. Hoz-
zátette, a zenei ötletekkel általá-
ban az együttes gitárosa, Marton 
Zoltán szokott előállni, ő maga a 
dalszövegeken dolgozik, szerze-
ményeik végleges formájukat pe-
dig közös hangszerelés után nye-
rik el, amelyben az egész csapat 
részt vesz. A Szintaxis tagjainak 
első éve főként saját maguk meg-

ismeréséről szólt, ez idő alatt 
rengeteg dalt írtak, mégis csak 
most érzik úgy, hogy megtalálták 
saját hangjukat.

„Meg kellett tanulnunk elen-
gedni bizonyos dolgokat ahhoz, 
hogy ne ragaszkodjunk minden 
pillanatnyi ötlethez, hanem gör-
dülékenyen tudjunk továbblépni 
és kísérletezni. A koncertjeinken 
mindig az emberek reakcióját 
fi gyeltük, így próbáltunk meg 

egységes hangzást kialakítani” – 
részletezte Bíró Hunor.

A kincses városban felsőok-
tatási tanulmányukat folytató 
zenészek az idei nyár közepén 
kezdték el kislemezük munká-
latait, és most úgy érezték, eljött 
az idő, hogy megmutassák má-
soknak is. Az albumon szerepel 
többek között a Legszebb Erdélyi 
Magyar Dal múlt heti döntőjén, 
a 25 év alatti kategóriában első 

helyet elért Közeleg feléd című 
szerzemény. A dalhoz kapcsolódó 
videóklip Marosvásárhelyen ké-
szült, a városszéli erdőben. Azért 
választották ezt a helyszínt, mert 
átmenetet képez a városi és a 
zöldövezet között. A dal és a klip 
együttesen beszél a félelmekről, 
különböző emberi vélemények-
ről, újrakezdésről.

Az együttes a közeljövőben 
lemezbemutató turnéra indul, 
amelynek lesznek magyarországi 
és erdélyi állomásai egyaránt. No-
vember 15-én és 16-án Debrecen-
ben, illetve Kecskeméten adnak 
koncertet a Blahalouisiana ven-
dégeként. December 12–14. között 
Székelyudvarhelyen, Sepsiszent-
györgyön és Marosvásárhelyen 
lépnek színpadra a budapesti 
Grabovski együttessel közösen. 
A jövő év elején, januárban kü-
lönleges koncertre készülnek, 
amelynek részleteit hamarosan 
megosztják közösségi oldalukon.

Az együttes frontembere sze-
rint a kitartás mindig meghozza 
gyümölcsét. Kifejtette, Erdélyben 
egyre több zenekar alakul, tehát 
érezhető a fejlődés, viszont a ma-
gyar nyelven éneklő együttesek 
csak akkor érhetnek el áttörő si-
kereket, ha valamilyen módon 
nyitnak Magyarország felé.

A Közeleg feléd című dal videóklipjének helyszíne átmenetet képez a városi és a zöldövezet között
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