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Kalotaszeg tipikus román, 
magyar, cigány népzenéjét, 
táncait adja elő a Magyar Ál-
lami Népi Együttes pénteken 
az online térben. A közönség 
a bánffyhunyadi Csipások 
zenei örökségébe nyerhet 
betekintést.

 » B. L. J.

E gy bánffyhunyadi zenészcsa-
lád, a Vargák (Csipások) ze-
néje kapcsán foglalja össze 

Kalotaszeg tipikus román, ma-
gyar, cigány népzenéjét, táncait 
Az örök Kalotaszeg című előadás. 
A Magyar Állami Népi Együttes 
műsorát online tekinthetik meg 
az érdeklődők pénteken 21 órá-
tól a Hagyományok Háza szerve-
zésében. A közvetítés 24 órán át 
elérhető, további információk az 
Online-hagyomanyokhaza.jegy.hu 
oldalon találhatók.

Kelemen Lászlónak, a budapesti 
Hagyományok Háza főigazgatójá-
nak ismertetője szerint Kalotaszeg 
jellegzetes, dombos erdélyi táj a 
Nyugati-Kárpátok árnyékában. Az 
első jelentősebb városka Bánffy-
hunyad, ahol fellelhetők még a 
falusi lét romjai a megcsúnyult, 
modern építmények mögött. A 
Kolozs megyei város elején csillo-
gó pléhfedelű, Mercedes-jelvényű 
cigánypaloták, a legújabb idők 
szomorúan hivalkodó építményei. 
A Főtéren tatárjárás után épült ma-
gyar református templom. A vas-

úton túl, Váralmás felé, cigányko-
lónia düledező, széteső házakkal. 
Ezen a fertályon élnek ma is a ma-
gyar, református cigány Csipások. 
A család első híresebb tagja Varga 
Ferenc Csipás, a „balkezes” volt. 
Fiai is zenészek lettek, s mivel ha-
gyományosan a cigányok szolgál-
tatták ezen a tájon mindenkinek a 
zenét, apjuk örökébe léptek.

Egész Kalotaszegen közmegelé-
gedésre játszottak, magyaroknak, 
románoknak, cigányoknak egy-
aránt. A fejben és szívben össze-
gyűlt hatalmas tudás ifj abb Varga 

Ferenc Csipás művészetében tető-
zött. „Nem ismerünk máshonnan 
Kalotaszegről ennyire klasszikusan 
kiegyensúlyozott,  előadásmódra, 
hegedűtónusra, arányokra ilyen 
magas szinten fi gyelő hangsze-
res népzenét, amely az egyéni, 
virtuóz hangzás és a közösségi 
tudás ennyire örök érvényű, mű-
vészi szintézise. A Csipás név a 
magyar népzenészek között össze-
fonódott Kalotaszeggel, legendává 
vált. Munkánkat segítette, hogy 
viszonylag nagy terjedelmű gyűj-
tések is rendelkezésünkre álltak” 

FELCSENDÜL A MAGYAROKNAK, ROMÁNOKNAK, CIGÁNYOKNAK EGYARÁNT JÁTSZÓ BÁNFFYHUNYADI ZENÉSZCSALÁD MUZSIKÁJA

Összefonódtak Kalotaszeggel a Csipások

Járd ki lábam, járd ki most. A Magyar Állami Népi Együttes előadásában Kalotaszeg nemzetiségeinek jellemző táncai összefonódnak a zenével
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– fogalmazott az előadás zenei 
szerkesztője. Hozzátette, az a vi-
lág, amelynek zenéjét, táncait 
ebben a produkcióban összefog-
lalják, végérvényesen elmúlt, ám 
a drasztikus, kijózanító változá-
sok, a durva pléhrealitás ellené-
re fejükben és szívükben örökre 
megmarad. „Együtt élünk őseink 
Kalotaszegével. A vidék nemzete-
inek jellemző táncai összefonód-
nak ezzel a zenével, amely egy-
séges, örök érvényű és magyar” 
– hangsúlyozta a székelyföldi 
származású Kelemen László.

 » A fejben és 
szívben össze-
gyűlt hatalmas 
tudás ifjabb Var-
ga Ferenc Csipás 
művészetében 
tetőzött. 

 » KRÓNIKA

A Nemzetközi Űrállomás (ISS) le-
génysége azzal búcsúztatta 2020-

at, hogy megkóstolta a fedélzeten, 
mikrogravitációs környezetben nevelt 

retkeket – írta a Digital Trends. Az űr-
hajósok korábban űrsalátát, zsázsát, 
illetve egyéb leveles zöldséget is fo-
gyasztottak már az ISS-en. Ezeket is az 
állomás egy kutatólaboratóriumában 
nevelték. A retkek 27 nap után értek be 

a termesztésükre kitalált kis kabinban, 
melyet a Techshot nevű cég készített.

Az űrben gondozott zöldségek fo-
gyasztása (illetve a termesztésük fo-
lyamata) fontos tudományos vizsgá-
lat, emellett pszichológiai haszna is 
van. Egy űrhajós ugyanis mindennap 
ugyanazt az előre csomagolt ételt eszi, 
amíg a küldetése tart, és ez egy idő 
után komoly szervezeti erőpróba is. A 
frissen betakarított zöldség fogyasztá-
sa viszont jelentős energiát adhat a le-
génységnek. Az űrhajósokat időnként 
külön kis ételcsomagokkal is segíti a 
NASA, melyekben kedvenc fűszereik 
mellett rágcsálnivalók is találhatók. 
A felküldött csomagok viszont ritkán, 
jellemzően egy nagyobb szállítmány 
alkalmával jutnak csak el az ISS-re – 
olvasható a Hvg.hu portálon.

Az űrben nevelt retkek egy részét 
a NASA engedélyével ehették meg az 
űrhajósok. A zöldségek a legénység 
elmondása szerint külsőre semmiben 
nem különböztek a földi megfelelő-
iktől: ugyanúgy zöld levelük volt, a 
zöldség ehető része pedig pirosas-
bordó színű, az ízüket viszont jobb-
nak találták. Az űrhajósok összesen 
9 retket dézsmáltak meg, 10-et pedig 
lefagyasztottak. Ezeket a Földre való 
visszatérésükkor átadják a NASA tu-
dósainak, akik újabb vizsgálatokat 
végeznek rajtuk.

Űrben nevelt retket evett az ISS legénysége

 » A retkek 27 
nap után értek 
be a termeszté-
sükre kitalált kis 
kabinban.

Űrcsemege. Az állomáson nevelt retkek egy részét a NASA engedélyével ehették meg az űrhajósok

Tizennégymilliárd 
éves az univerzum

Régóta vitatott kérdésben jutot-
tak egyezségre a csillagászok: 

megállapították, hogy az univerzum 
mintegy 14 milliárd éves – közölte az 
MTI a PhysOrg.com tudományos-is-
meretterjesztő hírportálra hivatkoz-
va. A chilei Atacama-sivatag felett 
lévő obszervatóriumból vizsgálták 
a szakértők az univerzumból érkező 
legrégebbi fényt. Megfi gyeléseik és 
kozmikus geometria segítségével meg-
állapították, hogy az univerzum kora 
13,77 milliárd, plusz-mínusz 40 millió 
év. Az új becslés, amelyet az amerikai 
Nemzeti Tudományos Alap Atacamai 
Kozmológiai Teleszkópja (ACT) által 
gyűjtött adatok alapján végeztek, 
megegyezik az univerzum sztenderd 
modelljén, illetve az Európai Űrügy-
nökség Planck műholdja által végzett 
vizsgálatokon alapuló becsléssel. 
Utóbbi 2009 és 2013 között ugyanezt a 
fényt vizsgálta, amely az ősrobbanás 
maradványa. Egy kutatócsoport 2019-
ben a galaxisok mozgása alapján 
arra a következtetésre jutott, hogy 
az univerzum több százmillió évvel 
fi atalabb lehet, mint ahogyan a 
Planck-munkacsoport megjósolta. Ez 
az ellentmondás arra utalt, hogy új 
modellre van szükség az univerzum 
vizsgálatához, és felébresztette a 
gyanút, hogy az eddigi mérések nem 
voltak helyesek. (Hírösszefoglaló)




