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Székelyudvarhely egyike azon 
öt városnak, amely otthont ad 
szombaton a verbunk napjá-
nak: a Kárpát-medence szintű 
táncos-zenés rendezvényt idén 
először szervezi meg a magyar-
országi Hagyományok Háza.

 » KOVÁCS ESZTER

E lső alkalommal rendezi meg 
szombaton a verbunk napját 
a magyarországi Hagyomá-

nyok Háza. A rendezvényen Kapu-
vártól Székelyudvarhelyig, Felvi-
déktől Sárközig több száz táncos 
egy időben táncolja a különböző 
tájegységek verbunktáncait. Az ese-
ménnyel a Kárpát-medencei nép-
tánchagyomány sokszínűségére és 
formagazdagságára szeretnék fel-
hívni a fi gyelmet. A Hagyományok 
Háza tájékoztatása szerint a Kár-
pát-medence egyes tájegységeinek 
verbunkját öt helyszínen mutatják 
be, a rendezvényt öt tájegység tán-

cosainak egyidejű produkciója teszi 
különlegessé. A Kisalföldi táncanya-
got Kapuváron, a kelet–nyugati 
palócság és Sárköz hagyományát a 
Magyar Állami Népi Együttes tánco-
saival és zenekarával Budapesten je-
lenítik meg. A Bodrogköz és Szatmár 
táncait Nyíregyházán mutatják be, a 
Felvidék keleti és nyugati verbunk-
jait egybegyűjtve a szlovákiai Komá-
romban adják elő, Székelyudvarhely 
az erdélyi anyagot bemutatva kap-
csolódik a programhoz szombaton.

A verbunk napja most különösen 
időszerű, mert a rendezvény a má-
jusi, a pünkösdi időszakhoz kap-
csolódik, hiszen a nyugati verbunk 
táncaink jellegzetes funkciója volt 
a pünkösdi időszakhoz kapcsoló-
dó legényavatás szokása, és ennek 
egyik legfontosabb eleme a település 
férfi táncának bemutatása – mond-
ta érdeklődésünkre Orendi István. 
A helyi házigazda szerepét betöltő 
Udvarhely Néptáncműhely vezetője 
hozzátette, az egész napos rendez-
vénybe délután kapcsolódnak be, a 
részvétel díjmentes, de a járványügy-

TÖBB HELYSZÍNEN IS BEMUTATJÁK A KÁRPÁT-MEDENCE EGYES TÁJEGYSÉGEINEK VERBUNKJÁT 

Virtuóz férfi táncok a színpadon

Az Ördögborda Néptáncegyüttes is fellép a verbunk napja székelyudvarhelyi programjának keretében
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helyzet miatt előzetes regisztráció-
hoz kötött.

A gálaműsor 18 órakor kezdődik 
a Székelyudvarhelyi Művelődési 
Házban: az érdeklődők erdélyi ver-
bunk táncokat tekinthetnek meg 
Sára Ferenc és csoportja, a Pipa-
csok Néptáncegyüttes, Feketelaki 
Tibor és Székely Melinda, az Ör-
dögborda Néptáncegyüttes, Farkas 
Csaba és Kásler Magdi, valamint a 
házigazdák előadásában, a talp-
alávalót Kelemen Molnár János 
és a Kedves Zenekar biztosítja. Az 
eseményt megelőzően az Udvar-
hely Néptáncműhelynél szükséges 
regisztrálni a 0722-180046-os tele-
fonszámon vagy a tancmuhely@
gmail.com e-mail-címen.

A szervezők közleménye szerint 
a 18. századtól kezdve a katonák 
verbuválása táncos-zenés mulat-
ság volt, hagyományosan ezeken 
az alkalmakon táncolták a ver-
bunkot, amely később a paraszt-
ság táncéletében önálló, gazdag 
motívumkincsű, virtuóz férfi tánc-
cá vált és nemzeti társastáncunk, 
a csárdás kialakulásában is szere-
pet játszott. A két emblematikus 
tánc 2018-ban az UNESCO szelle-
mi kulturális örökség listájára is 
felkerült – olvasható az összegzés-
ben. Mint hozzáteszik, Európában 
a nemzeti táncok a 18–19. század 
folyamán alakultak ki. A közép- 
és nyugat-európai polgárosultabb 
táncéletből ekkorra már kikoptak 
a férfi táncok, ellenben a reformko-
ri Magyarország táncéletében még 
jelentős szerepet kaptak. A régi 
stílusú táncainkra jellemző imp-
rovizatív előadás a verbunkban 
élt tovább. Az ország különböző 
vidékein eltérő formában alakul-
tak a verbunk táncok, különböző 
változatai terjedtek el a teljesen 
kötött formáktól a félig kötött, fé-
lig improvizatív táncalkotásig az 
egyéni előadástól a körtáncon át a 
csoportos formákig.

 » Az esemény-
nyel a Kárpát-me-
dencei néptánc-
hagyomány 
sokszínűségére és 
formagazdagsá-
gára szeretnék fel-
hívni a fi gyelmet.  

 » KRÓNIKA

Nem bírta el saját súlyát, ezért hét-
főn leszakadt a bánsági Néra–

Beusnica-szurdok Nemzeti Parkban 
található Bigéri-vízesés óriási kőtömb-
je – közölte közösségi oldalán a romá-
niai állami erdőket kezelő Romsilva 
Országos Erdőtársaság. A több köbmé-
teres, mohával benőtt mészkőtömbön 
sok éren át csordogált a Ménes folyóba 
ömlő kis patak vize. A vízesés az 57B 
országút Orvaicabánya és Bozovics kö-
zötti szakasza mellett található annak 
a pontnak a közelében, ahol az Észa-
ki-sark és az Egyenlítő közötti távolság 
felét is emlékhely jelöli.

A könnyen megközelíthető vízesést 
sok turista látogatta, így nem megle-
pő, hogy a kőtömb leszakadásának a 
pillanatát is kisfi lm örökítette meg. A 
fi lmet a Romsilva Országos Erdőtár-
saság tette közzé közösségi oldalán. 
A Romsilva illetékese határozottan 
cáfolta egy helyi környezetvédő-ide-

genvezetőnek a román sajtóban tág 
teret kapott állítását, mely szerint a 
kőtömb leszakadását egy – a közel-
ben létesített – pisztrángtenyészet 
segítette elő, melynek tevékenysége 
folytán csökkent a patak vízhozama. 

A Bigéri-vízesés nemzetközi vi-
szonylatban is felkeltette a fi gyel-
met, hiszen különleges zuhatagá-
nak és természeti környezetének 
köszönhetően a Theworldgeography.
com portál 2013-ban a világ egyik 
legszebb vízeséseként mutatta be. 
A kis patak vize mintegy nyolcmé-
teres magasságból csorog alá egy 
mohával benőtt mészkőkúp felüle-
tén. A Bigéri-vízesés különlegessége 
abban is rejlik, hogy nem egyetlen 
széles sugárban ömlik le a víz, ha-
nem 45 apró szálra szétválva alkot 
meseszép vízfüggönyt. A vízesés éke 
a sziklán vastagon megtelepedett 
moharéteg, amely különleges zöldes 
csillogást ad ennek az egyedülálló 
természeti csodának.  

Leszakadt a bánsági Bigéri-vízesés kőtömbje

Nem túl szép látvány a Bigéri-vízesés leszakadt kőtömbje

 » INNEN-ONNAN

Zenei utazás John Lennon 
első szólólemezével
A gyűjtők számára igazi cseme-
geként nyolclemezes dobozban 
is megjelent John Lennon első 
szólóanyaga, a Plastic Ono 
Band – közölte az MTI. A Beatles 
feloszlása után hét hónappal, 
1970 decemberében piacra dobott 
lemezt John Lennon régi barátai 
közreműködésével rögzítette. Az 
anyag olyan gyöngyszemeket tar-
talmaz mint a Mother, a Hold On, 
az Isolation vagy a Working Class 
Hero. A Universal Music vaskos 
doboza a legapróbb részletekig 
betekintést enged a több mint öt 
évtizeddel ezelőtti felvételekbe. 
A John Lennon/Plastic Ono Band 
The Ultimate Collection című 
kiadványon az eredeti tizenegy 
számos lemezanyag kiegészül há-
rom kislemezdallal, a Give Peace 
A Chance-szel, a Cold Turkey-vel 
és az Instant Karma!-val. A doboz 
hat CD-jén és a két Blue-rayén 
az 1970-ben megjelent számok, 
illetve különböző verzióik akkori 
és mai, újjászületett köntösben 
egyaránt hallhatók. A kiadvány 
zenei utazás egy lemez születése 
körül, végig követhető a dalok 
fejlődése az otthoni demóktól a 
végső változatokig. A kiadványra 
felkerült a stúdióbeli örömze-
nélés néhány részlete is, például 
Beatles-dalok (Get Back; I’ve Got 
A Feeling) rögtönzésével. A Len-
non-box 519 percnyi zenét kínál, 
emellett egy 130 oldalas könyvet, 
amely visszaemlékezéseket, ritka 
és eddigi nem publikált fotókat, 
valamint a lemezkészítés hang-
térképeit is tartalmazza. A Plastic 
Ono Band-lemez elérhető szimpla 
CD, dupla CD és dupla vinyl válto-
zatban is.

Újabb dinoszauruszfajt 
azonosítottak Ausztráliában
Újabb dinoszauruszfajt azonosí-
tottak paleontológusok Ausztrá-
liában, a mintegy 90 millió éve 
élt hatalmas, 30 méter hosszú 
titanoszaurusz maradványait Que-
ensland állam délnyugati részén 
találták. Az Australotitan coope-
rensis faj egy növényevő dinosza-
urusz volt a titanoszauruszok, a 
szauropoda dinoszauruszok egyik 
csoportjában. A kréta földtörténeti 
időszakban élt, hossza 25-30 mé-
ter lehetett, magassága elérte az 
5-6,5 métert. Nagyon hosszú nya-
ka és farka volt, hasonlíthatott 
az olyan jól ismert dinoszauru-
szokhoz, mint a brachioszaurusz 
és az apatoszaurusz. A kutatók 
a Cooper becenevet adták neki, 
mivel az Eromanga-medencében 
lévő Cooper Creekben fedezték fel 
maradványait 2007-ban, de csak 
most azonosították tudományo-
san a Queenslandi Múzeum és az 
Eromanga Természettudományi 
Múzeum paleontológusai. A 
szakemberek megtalálták a lapoc-
kacsontját, a medencecsontját, 
a combcsontját, nagyjából teljes 
épségben. „A dinoszauruszcsontok 
távoli helye, méretei és törékenysé-
ge késleltette a hivatalos meghatá-
rozást. Ilyen nagy és törékeny cson-
tokat éveken át kell előkészíteni 
és megtisztítani” – mondta Robyn 
Mackenzie paleontológus, az Ero-
manga múzeum társalapítója.




