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A RÓMAI KORI RÉGÉSZETI KUTATÁSOK EREDMÉNYÉT NÉPSZERŰSÍTI AZ AUGUSZTUS ELEJI RENDEZVÉNY

Rabszolgavásár, római toborzó Mikházán
A két évezreddel ezelőtti 
római kultúrát és a mikházi 
régészeti kutatások ered-
ményét népszerűsíti az idén 
augusztus 7-én kilencedik 
alkalommal megrendezen-
dő római fesztivál. A Maros 
megyei település fesztiválja 
idei kiadásának fő témája 
Egyiptom: bemutatják az 
1980-as években Mikházán 
talált egyiptomi szobrocs-
kát, de az érdeklődők azt is 
megtudhatják, hogyan kö-
tődik Alexandriai Szent Kata-
lin Mikházához – mondták 
el a szervezők az esemény 
sajtóbeharangozóján.

 » ANTAL ERIKA

R abszolgavásárral, római 
kori katonai toborzóval, di-
vatbemutatóval, Alexand-

riai Szent Katalin arcképével vár-
ják az érdeklődőket augusztus 
7-én a Maros megyei Mikházán. 
A településen, ahol az úgyneve-
zett limesek, a valamikori római 
határvédelmi rendszer húzódott, 
idén kilencedik alkalommal 

szervezik meg azt a római fesz-
tivált, amelynek ez alkalommal 
Egyiptom lesz a központi témá-
ja – ismertették a szervezők az 
esemény sajtóbeharangozóján. 
A fesztivál célja megismertetni 
a nagyközönséggel a mikházi 
római kutatások eredményét, 
illetve a két évezreddel ezelőtti 
kultúrát, életmódot – mondta el 
Ötvös Koppány, a szervező Ma-
ros Megyei Múzeum igazgatója. 

Hozzátette, a korábbi évekhez 
hasonlóan több helyszínen szer-
vezik a foglalkozásokat: a csűr-
színházon és a római régészeti 
parkon kívül a ferences kolostor-
ba és annak kertjébe is várják az 
érdeklődőket.

A témaválasztás apropóját 
az adja, hogy az 1980-as évek-
ben Mikházán találtak egy kis 
egyiptomi szobrocskát, amelyet 
be is mutatnak ez alkalomból a 

csűrszínházban, és köréje olyan 
előadásokat, bemutatókat szer-
veznek, amelyek a Római Biro-
dalom és Egyiptom kapcsolatát 
taglalják – részletezte Pánczél 
Szilamér régész.

A ferences kolostor kertjében 
az erdélyi középkori kultúrát nép-
szerűsítik, az oda látogatók bete-
kintést nyerhetnek könyvkészítés 
művészetébe, bemutatják a mik-
házi ferencesek egykori könyvtá-

rát, amelyet ma a Teleki Téka őriz. 
Ezenkívül látható lesz egy Egyip-
tomot bemutató kötet a könyvtár-
alapító Teleki Sámuel gyűjtemé-
nyéből is. „Bár a Ferenc-rendiek 
nem kötődnek Egyiptomhoz, 
idén mégis lesz egy kapcsolódási 
pont, ugyanis Alexandriai Szent 
Katalin arcmása – aki Egyiptom-
ban született és halt meg – megje-
lenik a mikházi templom egyik, a 
4. században élt vértanút ábrázo-
ló oltárképén” – mondta el Sárán-
di Tamás történész.

A rendezvény keretében a 
korhoz kapcsolódó múzeum-
pedagógiai foglalkozásokat,  
vetélkedőket, kiállításokat is 
szerveznek, de magyar és román 
nyelvű idegenvezetésen is részt 
lehet venni a kolostortemp-
lomban és a régészeti feltárás 
helyszínén.

Római kori katonai bemutatót is láthatnak a fesztiválra látogatók a Maros megyei Mikházán
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Több kontinens muzsikáját 
megszólaltató koncertekkel, 

prímásversennyel, táncházzal,  kí-
sérőprogramokkal várják a világ- és 
népzene szerelmeseit a Kolozs me-
gyei Mérába. A hatodik alkalom-
mal megrendezett Méra Világzenei 
Csűrfesztivál helyszínén a szerve-
zők az utolsó simításokat végzik, 
ma délutántól pedig számos zenés 
program közül válogathatnak a 
kalotaszegi faluba érkezők. Az idei 
kiadás egyik újdonsága, hogy visz-
szahozza Mérába az itt gyűjtött ka-

lotaszegi táncokat a Magyar Nem-
zeti Táncegyüttes.  A Kalotaszeg 
című produkciót pénteken, a csűr-
fesztivál népzenei napján láthat-
ják az érdeklődők. Az előadás ér-
dekessége, hogy a térségben még 
soha nem mutatták be a műsort, 
amelynek anyagát onnan gyűjtöt-
ték egykor. Ezenkívül a korábbi 
évekhez hasonlóan  megszerve-
zik a prímásversenyt is, de látha-
tó lesz többek között a Rendek 
között, vonók mögött című folk-
produkció, valamint a táncház-
mozgalom ismert zenészei által 
előadott Kalotaszegi nagykoncert 

is. A világzenei koncertek sorát a 
korábbi évekből ismert, oláh ci-
gányzenét játszó magyarországi 
Parno Graszt zenekar indítja, de 
a fesztivál négy napja alatt fel-
lép még többek között a régies 
dalszövegeket modern hangzás-
sal társító, szintén magyaror-
szági Tárkány Művek, a mold-
vai csángó dallamokat balkáni 
népzenével ötvöző Csángálló 
is. A világzenei vonalat erősíti  
a swing-, jazz-, blues és calyp-
soritmusokat ötvöző, amerikai  
Laura Lackey’s Rhythm Revue 
amerikai alakulat, a latin-ame-

rikai zenét játszó, perui Los 
Orangutanes, az előző években 
nagy népszerűségnek örvendő 
Fanfara Transilvania is.

A fesztivált a járványügyi elő-
írások betartásával rendezik. 
Mint  a szervezők közölték, a 
rendezvényen csak azok ve-
hetnek részt, akik tíz napnál 
régebbi beoltottságot tanúsító 
igazolást és egy fotós hivatalos 
igazolványt mutatnak fel, vagy 
egy 72 óránál nem régebbi PCR-
teszt negatív eredményét és egy 
fotós hivatalos igazolványt. 
Belépéskor elfogadnak olyan 

igazolást is, amelyből kiderül, 
hogy a fesztiválozó több mint 15 
és kevesebb mint 90 napja esett 
át a koronavírus-fertőzésen. 
Ezenkívül lehetőség lesz gyors-
teszt elvégzésére is 40 lej érték-
ben, amely negatív eredmény 
esetén 24 órán át feljogosít a 
fesztiválra való belépésre – hív-
ták fel a figyelmet a szervezők. 
A fesztivál helyszínére autó-
buszt is indítanak a rendezvény 
szervezői Kolozsvárról, részle-
tek a menetrendről, a progra-
mokról a fesztivál honlapján és 
Facebook-oldalán olvashatók.

Világ- és népzenei dallamok csendülnek fel Mérában

 » A témaválasztás 
apropóját az adja, hogy az 
1980-as években Mikházán 
találtak egy kis egyiptomi 
szobrocskát, amelyet be is 
mutatnak ez alkalomból a 
csűrszínházban, és köréje 
olyan előadásokat, bemuta-
tókat szerveznek, amelyek a 
Római Birodalom és Egyip-
tom kapcsolatát taglalják.




