
Színes világ2021. augusztus 2.
hétfő12

Mindenkit megmozgató világ-
zene, hegedűk versenye, virtuóz 
kalotaszegi legényes, a korona-
vírus-járvány előtti „békeidőket” 
idéző baráti beszélgetések, 
reggelig tartó mulatság, családi-
as hangulat jellemezte a Kolozs 
megyei Mérán hatodízben meg-
szervezett, vasárnap este zárult 
világzenei csűrfesztivált.

 » DEÁK SZIDÓNIA, SIMÓ HELGA

A Szarka-telek minden látoga-
tója legalább egyszer táncra 
perdült a csütörtökön kezdő-

dött, tegnap zárult Méra Világzenei 
Csűrfesztiválon, melyet hatodízben 
szerveztek meg a kalotaszegi faluban. 
A fesztivál mágikus ereje elsősorban 
abban rejlett, hogy a házigazdák egy 
közös tér köré szervezték az esemé-
nyeket, amely találkozási pontként 
működött. Óhatatlanul beleütköz-
tünk rég nem látott barátokba, is-
merősökbe, és nem utolsósorban új 
ismeretségekre is könnyen szert te-
hettünk. A szervezők különös fi gyel-
met fordítottak a köztisztaság megőr-
zésére, a higiéniai, illetve járványügyi 
szabályozások betartására: mindenki 
számára elérhető volt a kézfertőtlení-
tő, belépéskor kötelező volt a maszk 
viselése és a testhőmérséklet-mérés, 
de a kürtőskalácsos bódé mellett lévő 
mentőautóban gyorstesztet végez-
hettek azok, akik nem rendelkeztek 
PCR-teszttel, kigyógyulást vagy oltást 
igazoló dokumentummal.

Basszprímatambura,
autentikus cigánymuzsika
A rendezvény a korábbi évekből is-
mert irányvonalat követte, ez alka-
lommal is a népi muzsika elemeiből 
inspirálódó világzene és az auten-
tikus népzene fúziója csendült fel a 
fesztivál négy napján. A koncertek 
terén már a csütörtökön, a fesztivál 
első napján nagyot dobbantottak a 
fesztivál szervezői. A bukaresti Corina 
Sîrghi și Taraful Jean Americanu és 
a Budapesti Babra zenekar fellépése 
alatt többnyire a megérkezésen volt a 
hangsúly. A román dallamokat játszó 
harmonika és a balkáni ritmusra per-
gő basszprímatambura tökéletes hát-
teret nyújtott a találkozások örömé-

nek, s annak, hogy újra felvegyük a 
fonalat ott, ahol abbahagytuk tavaly 
márciusban, a pandémia kitörésekor. 
Az autentikus cigányzenét játszó, 
magyarországi Parno Graszt-koncert-
re már megtelt a Csűrszínpad előtti 
tér. Minden korosztály együtt ropta 
a korábbi évekből ismert cigány mu-
zsikára. A Csűrszínpad különlegessé-
ge nemcsak az, hogy csűrből építették 
át színpaddá, hanem a közelsége is, 
amely megteremtett egy ugyancsak 
nem mindennap adódó intimitást a 
zenészek és a közönség között. Ezt az 
ünnepi és szenvedélyes találkozást 
többféleképpen levezethették az ott 
lévők.

Vonók vetélkedése
és virtuóz magyar férfi tánc
A fesztivál pénteki napján a magyar 
népzenéé volt a főszerep, muzsikaszó 
és népviseletbe öltözött, kedélyesen 
beszélgető baráti társaságok látványa 
fogadta a Szarka-telekre belépőt. A 
programban szerepelt a Hagyomá-
nyok Háza és a Kalotaszeg NTE Egye-
sület által szervezett 3. Kalotaszegi 
Prímásverseny is, mely a kalotaszegi 
zenei örökség jegyében zajlott, a ver-
senyzőknek a tájegység muzsikáját 
kellett többféle játékmódban előadni. 
Idén a verseny Viski Rudolf kalota-
szegi prímás munkásságának állított 
emléket, a résztvevőknek a kötelező 
versenyszámban az ő játékát kellett 
megidézniük, míg másik produkció-
jukban szabadon választhattak a ka-
lotaszegi hegedűsök játékai közül. A 
magas művészi színvonalon lezajlott 
versenyen a zsűrizés szempontjai kö-
zött a dallamválogatás zeneesztétikai 
értéke, a bemutatott dallamok stílus-
hű előadásmódja, illetve az előadó 
technikai tudása, valamint egyéni, 
művészi kisugárzása szerepeltek. 
Mint a szervezők elmondták, idén a 
megmérettetésre nyolcan jelentkez-
tek, a 7000 lejes fődíjat a csíkmada-
rasi Antal Csanád nyerte, aki játékát, 
zenetudását bemutatta a közönség-
nek az esti kalotaszegi nagykoncerten 
is. A prímásverseny második és har-
madik díját megosztva kapta Márton 
Bence és Dezső Attila, illetve Kutzera 
Barbara és Kónya Előd.

A népzenei nap fénypontja a Ma-
gyar Nemzeti Táncegyüttes fellépése 
volt, amely Kalotaszeg című produk-
cióját hozta el Mérába. Az előadásra 

sokan kíváncsiak voltak, az első ak-
kordokra már népes közönség gyűlt 
össze a Szarka-telek diófája alá. A pro-
dukció érdekessége, hogy a térségben 
még soha nem mutatták be a műsort, 
amelynek anyagát onnan gyűjtötték 
egykor, így a világzenei fesztiválon 
az előadás által visszakerül a felvett 
anyag Kalotaszegre. Zsuráfszky Zol-
tán Kossuth-díjas koreográfus, a Ma-
gyar Nemzeti Táncegyüttes művésze-
ti vezetője az előadás előtt felidézte, 
1969-ben Martin György néprajzkuta-
tó készített egy fi lmfelvételt Türében, 
amelyben jól táncoló kalotaszegi 
emberek szerepeltek. A fi lm nyomán 
készült el a táncegyüttes Kalotaszeg 
című műsora, amely 40–50 percen 
keresztül mutatja be ezt a kultúrkin-
cset. Az előadás senkinek nem oko-
zott csalódást, a táncegyüttes művé-
szei bravúros kalotaszegi legényessel 
és csárdásokkal kápráztatták el a kö-
zönséget, ezenkívül az érdeklődők az 
előadás alatt képkockákat láthattak 
a 69-es felvételből is a csűr falára ki-
vetítve. A pénteki napot a kalotaszegi 
nagykoncert zárta. A falu és a tágabb 
tájegység, Nádasmente muzsikáját 
a még élő, híres helyi zenészek szó-
laltatták meg, közreműködve a ha-
gyomány továbbvivőivel. A koncert 
egyfajta öröméneklés is volt, az előa-
dás a kalotaszegi táncrenden vezette
végig a közönségét, amely a fellépők-
kel együtt énekelte az ismert kalota-
szegi dalokat.

TALÁLKOZÁSOK ÖRÖME, NÉP- ÉS VILÁGZENE FÚZIÓJA VOLT A TEGNAP ESTE VÉGET ÉRT KOLOZS MEGYEI VILÁGZENEI CSŰRFESZTIVÁL

Balkáni ritmusok kalotaszegi legényessel Mérában

Az autentikus cigányzenét játszó Parno Graszt koncertje a Csűrszínpad előtt a rég várt együttlétnek is helyet adott

A kalotaszegi táncokat hozta vissza Mérába a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
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Világzene tengeren
innen és túlról
A világzenei csűrfesztivál több 
kontinens muzsikáját is megszó-
laltatta, a rendezvény második 
felében balkáni dallamok, la-
tin-amerikai ritmusok várták az 
érdeklődőket. A szombati napon 
az eső ellenére sokan voltak kí-
váncsiak Herczku Ágnes és Nikola 
Parov koncertjére, a szerzőpáros 
színes zenei világa, a Kárpát-me-
dencei és balkáni dallamokat öt-
vöző előadása elvarázsolta a mű-
faj szerelmeseit.

A vibráló hangulatot a régi nótá-
kat modern hangszereléssel meg-
szólaltató, magyarországi Tárkány 
Művek koncertje fokozta, míg az 
est fénypontja az Erdély egyik leg-
híresebb cigány rézfúvós bandája, 
a Fanfara Transilvania koncert-
je volt, a káprázatos sebességgel 
előadott román népzenei dalla-
mok és lüktető balkáni ritmusok 
mindenkit táncra perdítettek. A 
koncerteket minden este táncház, 
hajnalig tartó mulatság zárta.

A fesztivál zárónapja is gazdag 
világzenei kínálatot ígért: a ter-
vek szerint vasárnap este Mérá-
ban koncertezett a perui, uruguayi 
és magyar zenészekből álló Los 
Oran gutanes, fellépett a magyar 
népzenei hagyományokat a pári-
zsi szalonok hangulatával ötvöző, 
magyarországi Ötödik Évszak, va-
lamint a moldvai csángó, gyimesi 
és balkáni dallamokból inspirálódó 
Csángálló zenekar is.

Tartalmas programok
napközben is
A szervezők nemcsak a zenei kíná-
latban törekedtek a hagyományos 
és kortárs szellemiség ötvözésére, 
hanem a fesztivál más program-
jainak összeállításában is. A lá-
togatók betekintést nyerhettek a 
kalotaszegi hagyományokba, meg-
ismerhették a kalotaszegi viseletet, 
a település szokásait fotókiállítá-
son, dokumentumfi lm-vetítésen 
vehettek részt. A rendezvényen a 
gyerekek sem unatkozhattak, me-
semondással, néptánctanulássál, 
kézműves-foglalkozásokkal várták 
a szervezők a legkisebbeket is.

 » Az est fény-
pontja Erdély 
egyik leghíre-
sebb cigány réz-
fúvós bandája, a 
Fanfara Transil-
vania koncertje 
volt, a kápráza-
tos sebességgel 
előadott román 
népzenei dalla-
mok és lüktető 
balkáni ritmusok 
mindenkit táncra 
perdítettek.




