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H I R D E T É S

KONCERTSOROZATTAL KÖSZÖNTIK HATVANADIK SZÜLETÉSNAPJÁN A KINCSES VÁROSBAN A TÁNCHÁZMOZGALOM EGYIK ALAPÍTÓJÁT

Ünnepi táncházi muzsika a prímás tiszteletére
A hatvanéves Papp István 
„Gázsát”, az erdélyi táncház-
mozgalom egyik alapítóját, a 
Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tes zenekarvezető prímását 
ünneplik a hétvégén szü-
lővárosában, Kolozsváron. 
A szombati rendezvényen 
számos erdélyi és magyar-
országi népzenész, együttes 
lép fel a Tranzit Házban.

 » K. J. 

S zülővárosában, Kolozsvá-
ron tartják a Magyar Nem-
zeti Táncegyüttes zenekar-

vezető prímásának születésnapi 
koncertjét: Papp István „Gázsa”, 
az erdélyi táncházmozgalom 
egyik alapítója hatvanéves. Az 
erdélyi és magyarországi zené-
szek szombaton este hét órától 
gyűlnek össze a kolozsvári Tran-
zit Házban az ünnepi koncertre, a 
közönség egyedülálló válogatást 
kap a gazdag népzenei életműből 
– közölte a szervező Bogáncs-Zur-
boló Egyesület. A műsorban az 
erdélyi táncházmozgalom alapja-
it jelentő mezőségi és kalotaszegi 
zenék mellett ádámosi, szatmári, 
méhkeréki, szászcsávási és őr-
kői dallamok is felcsendülnek, 
illusztrálják a prímás erdélyi 
és magyarországi pályafutásá-
nak legfontosabb állomásait. 
A  nagyszabású koncert meghí-
vott előadói között szerepel az 
erdélyi táncházmozgalom egyik 
alapító zenekara, a Bodzafa, a 
magyarországi évek alatt szerzett 
zenészbarátok és kollégák formá-
ciója, a Gázsa zenekar, a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes. Fellépnek 
az erdélyi zenészgenerációk fi ata-
labb tagjai is az Üsztürü, Heveder 
együttessel. A koncerten közre-
működik Papp István „Gázsa” 
két zenekara, a Gázsa zenekar 
(Papp István Gázsa, Árendás Pé-
ter, Liber Róbert, Szabó Dániel) 
és a Bodzafa (Papp István Gázsa, 
Kelemen László, Szalay Zoltán), 
Györfi  Erzsébet (Barozda), az 

Üsz türü zenekar (Major Levente, 
Moldován Horváth István, Szász 
József, Szász Lőrinc), a Heveder 
zenekar (Fazakas Levente, Mol-

nár Szabolcs, Fazakas Albert, 
Szilágyi László, Bajna György), 
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
táncosai és zenekara (Papp Ist-

ván Gázsa, Takács Ádám, D. Tóth 
Sándor, Liber Róbert, Csávás Atti-
la), Demeter Erika és Székely Le-
vente. Papp István Kolozsváron 
született 1959-ben. Már hétéves 
korában elkezdett hegedűn ta-
nulni. 1978-ban végzett a kolozs-
vári zenelíceumban. Népzené-
szi pályájának első állomása a 
Bodzafa együttes volt. A kolozs-
vári, dési, tordai táncházakban 
heti rendszerességgel muzsikál-
tak, és számtalan koncertet ad-
tak, 1977-ben egyik alapítója volt 
az erdélyi táncházmozgalomnak. 
Népzenei gyűjtések sokaságán 
vett részt, hogy a helyszíneken 
eltanult új dallamokkal folya-
matosan bővíthesse repertoár-
ját, és ezt a megszerzett tudást a 
táncházakban is kamatoztatta. 
1982-től 1989-ig a sepsiszentgyör-
gyi Vadrózsák (a mai Háromszék 
Együttes elődje) hivatásos népi 
együttes zenekarvezetője volt. 

Budapesten az 1990-es évek ele-
jén a Malév Kamarás Együttesben 
játszott, 1992-től kezdve Kelemen 
László meghívására a Budapest 
Táncegyüttes prímása lett. Jelen-
leg is a Honvéd Együttes, Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes zenekará-
nak zenekarvezető prímása. 1993-
ban megalapította harmadik 
saját zenekarát, a Gázsa Bandet. 
Az évek során az együttes bejárta 
a világot. Európán kívül például 
Japánban, Kínában, Tajvanon, 
Mexikóban, Indiában, Egyiptom-
ban, Kanadában és többször az 
Egyesült Államokban is megfor-
dultak. Egy 2004-es amerikai kon-
certsorozat egyik állomásaként a 
washingtoni fi lharmonikusokkal 
is tartottak egy Bartók–Liszt–
Brahms-műveket tartalmazó, és 
azok népzenei gyökereiről szóló 
koncertet. A világ minden táján 
népszerűsíti a népi kultúrát és az 
autentikus népzenét.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Markó Béla (képünkön) kap-
ta az idei Zelk Zoltán-díjat 

szerdán este Budapesten. A Zelk 
Zoltán Alapítvány által 2000-ben 
létrehozott elismerésről a díj ku-
ratóriuma döntött: Forgó Zsuzsa, 
Bazsányi Sándor, Kántor Péter. Az 
alapítvány célja, hogy mind erköl-
csi, mind anyagi értelemben segít-
se a költők munkáját és irodalmi, 
művészeti tevékenységét. Az ala-
pítvány kuratóriuma évente egy 
alkalommal, minden év decembe-
rében, Zelk Zoltán költő születés-
napja (december 18.) környékén 
adja át az elismerést. Markó Béla 

1951-ben született Kézdivásárhe-
lyen, a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem bölcsészkarán 
magyar–francia szakon tanult. 
1974–1976 között Marosszentan-
nán általános iskolában francia 
nyelvet tanított. 1976–1989 között 
Marosvásárhelyen az Igaz Szó iro-
dalmi folyóirat szerkesztője volt. 
Kedvelt versformája a szonett, 
szívesen ír gyermekverseket is. 
Az Igaz Szó kiadásában szerkesz-
tett ifj úsági antológiákat. 1989-től 
2005-ig főszerkesztője volt a Ma-
rosvásárhelyen kiadott Látó című 
irodalmi folyóiratnak. Az 1989-es 
változások után kezdett el politiká-
val aktívan foglalkozni, 1993 janu-

árjától 2011 februárjáig a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség el-
nöke volt. A Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia tiszteleti tag-
ja. A Romániai Írószövetség maros-
vásárhelyi fi ókjának elnöke. Tagja 
a Romániai Írószövetségnek, a Ma-
gyar Írószövetségnek és a Szépírók 
Társaságának.

Markó Béla kapta az idei Zelk Zoltán-díjat

A Tenkes kapitánya – A hétvégén a kincses városban lép színpadra a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 

A Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tes Kolozsváron adja elő 
A Tenkes kapitánya című tánc-
játékát vasárnap este 7 órától 
a Kolozsvári Magyar Operában. 
Az előadást a Kossuth-díjas 
Zsuráfszky Zoltán rendezte, 
az eseményt a Magyarság 
Háza és a Kincses Kolozsvár 
Egyesület szervezi. Az előadás 
a II. Rákóczi Ferenc-emlékév 
keretében valósul meg. Az 
esemény keretében adják át 
a Kincses Kolozsvárért díja-
kat. A gálaműsorra a belépés 
ingyenes. A helyek elfoglalása 
érkezési sorrendben történik. 
A Tenkes kapitánya című törté-
nelmi kalandfi lm meghatározó 
szerepet töltött be a magyar 
televíziózás történetében. Az 
1964-ben készült fekete-fehér 
fi lm – mint a Magyar Televízió 
első sorozata – annak idején 
óriási népszerűségre tett szert. 
A téma a Rákóczi-szabadságharc idején, Siklós környékén folyó kuruc–labanc küzdelmeket idézi. A táncjátékban – megőrizve a fi lm legjelen-
tősebb, legszórakoztatóbb epizódjait – , megidézik a kuruc kor legendás személyeit, zenei és mondavilágát, felidézik nemzetünk történelmi 
hagyományait; nevezetes és névtelen hőseinket. Előadják a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosai és zenészei, valamint a Honvéd Férfi kar.
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A Tenkes kapitánya a Rákóczi-szabadságharc idején folyó kuruc–labanc küzdelmeket idézi fel 

A kolozsvári Papp István „Gázsa” a nemzeti táncegyüttes prímása




