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Gazdag világ- és népzenei 
programokkal szervezik meg 
július végén, augusztus elején 
a Kolozs megyei településen a 
Méra Világzenei Csűrfesztivált, 
melynek kiemelt eseménye idén 
a kalotaszegi prímásverseny. 
A hatodízben tartandó rendez-
vényt csak kis mértékben érintik 
a járványügyi korlátozások, 
kisfesztivál lévén, a korábbi 
évekhez hasonlóan ez alkalom-
mal is ezer látogatót várnak 
naponta a helyszínen – hang-
zott el a csűrfesztivál kolozsvári 
sajtótájékoztatóján.

 » DEÁK SZIDÓNIA

T öbb kontinens muzsikáját 
megszólaltató koncertekkel, 
prímásversennyel, gazdag kí-

sérőprogramokkal várják a világ- és 
népzene szerelmeseit a Kolozs me-
gyei Mérába július 29. – augusztus 1. 
között. A kalotaszegi faluban hatodik 
alkalommal szervezett Méra Világze-
nei Csűrfesztivál idén is a korábban 
ismert irányvonalat követi, a fesztivá-
lon a népi muzsika elemeiből inspirá-
lódó világzene és az autentikus nép-
zene fúziója csendül fel – hangzott 
el az esemény csütörtöki kolozsvári 
sajtótájékoztatóján. Az eseményen a 
jelenlévőknek Pál István „Szalonna” 
kárpátaljai születésű, Liszt Ferenc-dí-
jas magyar népzenész, érdemes mű-
vész és társai kalotaszegi hajnalival 
és legényessel adtak ízelítőt a feszti-
vál zenei kínálatából. A rendezvényt 
a járványügyi korlátozások fi gyelem-
bevételével tartják, jegyek korlátozott 
számban kaphatók.

A korlátozások érdemben 
nem érintik a rendezvényt
A koronavírus-világjárvány miatt 
tavaly szerényebb programmal meg-
tartott eseménysorozat idén talán az 
egyedüli olyan fesztivál Erdélyben, 
amely az egy évvel ezelőtt kitűzött 
időpontban és teljes létszámmal va-
lósulhat meg – mondta el a sajtónak 
Bethlendi András, a csűrfesztivál 
szervezője. Az előző évekhez hason-
lóan most is naponta ezer látogatót 
várnak a mérai Szarka-telekre. A 
programról Varga Zoltán László szer-
vező kifejtette, az eredeti koncepció 
jegyében a Kárpát-medencei népzene 
kiemelt helyet foglal el a csűrfesztivá-
lon. Idén is megtekinthetik az érdek-
lődők a Fölszállott a páva tehetségku-
tató gálaműsorát, valamint Rendek 

között, vonók mögött produkciót. 
Utóbbi nem a múltban keresi a népze-
ne jelentőségét, hanem a Kárpát-me-
dencei hangzásvilágot felhasználva 
azt járja körül, milyen napjainkban a 
népzene, milyen népzenésznek len-
ni. Esténként a jam sessionökön kívül 
táncházzal várják a szórakozni vá-
gyókat, házigazda a kolozsvári Tokos 
és a szamosújvári Ördöngös zenekar 
lesz – ismertette a kínálatot Varga. A 
rendezvény szakmai partnere idén 
is a budapesti Hagyományok Háza, 
az intézménnyel együttműködésben 
szervezik meg a csűrfesztivál kere-
tében a kalotaszegi prímásversenyt. 
A Hagyományok Háza képviseleté-
ben Pál István „Szalonna” szervező 
elmondta, a Méra World Music fesz-
tivál bár megnyitja kapuit a világze-
ne előtt, a hagyományok és a vidék 
kultúrájának megőrzése nélkül ér-
telmetlen lenne. A kalotaszegi zenei 
örökség jegyében zajlik a prímásver-
seny is, a versenyzőknek a tájegység 
muzsikáját kell többféle játékmódban 
előadni, ugyanakkor a zsűri tagja lesz 
Tóni Rudolf  mérai muzsikus is – rész-
letezte a zenész.

Swing, jazz, fanfara
A népzene mellett idén is a világze-
nei programoké a főszerep. Először 
koncertezik Erdélyben az Ötödik Év-
szak magyarországi zenekar, amely 
melankolikus romantiká val idé z 
meg egy olyan Budapestet, ahol 
egyszerre é rző dik a m agyar né pi ha-
gyomá ny szellemisé ge é s a pá rizsi 
szalonok vilá gá nak hatá sa. Ezenkí-

vül Mérába jön többek között az oláh 
cigányzenét játszó magyarországi 
Parno Graszt zenekar, a szintén ma-
gyarországi Tárkány Művek, amely a 
modern hangzáshoz társított régies 
népdalszövegeket helyezi új kont-
extusba. A Laura Lackey’s Rhythm 
Revue amerikai alakulat autentikus 
swing-, jazz-, blues- és calypsoritmu-
sokkal és merész improvizációkkal 

ÚJRA VÁRJÁK A NÉPI MUZSIKA ÉS VILÁGZENE SZERELMESEIT A KALOTASZEGI CSŰRFESZTIVÁLRA, AMELYEN PRÍMÁSVERSENY IS LESZ 

Peruból is jönnek muzsikusok Mérába

Pál István „Szalonna” kárpátaljai születésű, Liszt Ferenc-díjas magyar népzenész, érdemes művész 
(jobbra) és társai kalotaszegi hajnalival és legényessel adtak ízelítőt a fesztivál beharangozóján
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várja a mérai közönséget. Továbbá 
a kalotaszegi faluban muzsikál a 
latin-amerikai zenét játszó, perui 
Los Orangutanes, az előző évek-
ben nagy népszerűségnek örvendő, 
Fanfara Transilvania, és a 30-as 
évek dekadens és varázslatos bu-
karesti szalonjainak világát, a 90-es 
évek mahalapartijait felidéző Cori-
na Sîrghi și Taraful Jean America-
nu. Mint az eseménybeharangozón 
elhangzott, a szervezők idén is gaz-
dag kísérőprogramokkal készülnek, 
úgynevezett „csűrfi ával” és népi ját-
szótérrel, mesemondással várják a 
legkisebbeket, de tematikus fi lmek, 
túrák, tárlatvezetés is színesíti a kí-
nálatot. A sajtótájékoztatón a szer-
vezők kitértek arra is, a fesztiválon 
csak azok vehetnek részt, akik tíz 
napnál régebbi beoltottságot tanú-
sító igazolást és egy fotós hivatalos 
igazolványt mutatnak fel, vagy egy 
72 óránál nem régebbi PCR-teszt ne-
gatív eredményét és egy fotós hiva-
talos igazolványt. Belépéskor elfo-
gadnak olyan igazolást is, amelyből 
kiderül, hogy a fesztiválozó több 
mint 15 és kevesebb mint 90 napja 
esett át a koronavírus-fertőzésen. Je-
gyek korlátozott számban a fesztivál 
weboldalán vásárolhatóak: 4 napos 
bérlet 169 lejbe, a napijegy pedig 59 
lejbe kerül. A részletes programról, 
a fesztivál ideje alatt Mérába közle-
kedő autóbuszjárat menetrendjéről, 
esetleges módosításokról az érdek-
lődők a rendezvény honlapján és 
Facebook-oldalán tájékozódhatnak.

 » „A kalotaszegi 
zenei örökség 
jegyében zajlik 
a prímásverseny 
is” – mondta el a 
Pál István „Sza-
lonna”, a fesztivál 
társszervezője.

 » KRÓNIKA

T izenhárom kastély sorsát mutat-
ta be Zsigmond Attila és Bajna 

György egy többrészes fi lmsorozat-
ban, amelyből kiderült, hogy az er-
délyi magyar múlt épített örökségé-

nek ezek a darabjai közül már több is 
menthetetlen.

Maros menti kastélyokról forgat-
tak az alkotók, akik találtak remek 
állapotú műemlékeket, és találtak 
teljesen menthetetlen romokat. Zsig-
mond Attila rendező és Bajna György 

újságíró a Nézőpontban mesélnek 
arról, hogy a Történelem a Maros 
sodrásában című sorozatuk készí-
tése során mit tapasztaltak, milyen 
következtetéseket vontak le. Mint 
mondták, vannak olyan erdélyi kas-
télyok, amelyek bozóttengerben ros-

kadoznak, alkalmanként gabonarak-
tárként vagy inkább latrinaként 
használják őket, noha mindegyik 
műemlék.

A Nézőpont következő adását pén-
teken láthatják a Médiatér YouTu-
be-csatornáján.

Dicső múlt, aggasztó jelen – Maros menti kastélyok a Nézőpontban

 » Az erdélyi múlt 
épített öröksé-
gének darabjai 
közül már több is 
menthetetlen.

Örömzenélés, autentikus népzene, világzenei koncertek színesítik a csűrfesztivál műsorát




