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„A balatonfüredi prímásversenyt követően – ahol idén fia-
tal cigányzenészek mérték össze tudásukat, s Varga Jenő lett 
a győztes – már utazhattam is Mérába, a következő sereg-
szemlére” – mondja a Hagyományok Házának főigazgatója. 
Az ő ötlete volt, hogy Kalotaszegen is rendezzenek egy ilyen 
megmérettetést, mert úgy véli, ezek a programok az adott 
vidékeken nagy szerepet játszanak abban, hogy fenntartsák 
a hagyományos zene iránti érdeklődést. „Könnyű azon a 
vidéken prímásversenyt rendezni, hiszen olyan nagy egyéni-
ségek szülőföldje, mint Varga Ferenc Csipás vagy Fodor 
Sándor Neti. Az ő mintájukat kell példává tenni.” Parázs 
verseny zajlott, aminek fődíját Kiss Balbinat Ádám nyerte. 
A második Ficzus László lett, a harmadik helyet pedig a 
budapesti  Maruzsenszki Andor érdemelte ki. A Hagyomá-
nyok Háza különdíját – a helyi hagyományok magas szintű 
ápolásáért – László Csongor mérai prímás vehette át.
„Magyarországon amiatt váltogatjuk évente a prímás és a 

cigányprímás versenyt, mert itthon sajnos ez utóbbi is 
ugyanannyira promócióra szorul, mint a hangszeres népze-
ne. Erdélyben ez a két stílus nem vált el olyan élesen egy-
mástól, sőt a muzsikusok nem szűntek meg kiszolgálni a 
falusi lakodalmak közönségét, így jól ismerik a környékük 
zenéjét is. Ezért azon a vidéken nem érdemes kettéválaszta-
ni a seregszemlét. Most azt láttam, ha a Méra World Music 
Fesztivál keretében a lokális zenét is pódiumra emeljük, 
akkor a helyiek szemében ugyancsak megnő a fontossága, 
és reméljük, jobban megbecsülik a muzsikusaikat. Úgy vé-
lem, a határon túli megmérettetés vándorverseny lesz: ké-
sőbb megyünk Torockóra, és aztán valamikor majd vissza 
lehet térni Kalotaszegre is. Szeretném, ha a helyi közönség 
itt is egyre nagyobb számban venne rajta részt. Annak pe-
dig külön örülök, hogy már első alkalommal Magyarország-
ról is érkeztek prímások. Ez egyrészt a táncházmozgalom 
egységét, valamint azt is mutatja, hogy kulturálisan egysé-
ges a magyar nemzet.” 
Ez a verseny is része a Hagyományok Háza hálózatépítésé-
nek. A hazai, megyei kirendeltségek száma egyre gyarapo-
dik, változatos programokat kínálnak az ott élőknek, s a 
határon túli helyszínek ugyancsak sokasodnak.  „Jelen va-
gyunk Délvidéken és a Felvidéken, igyekszünk lefedni az 
erdélyi területeket és Kárpátalját. Élő és jól működő ez a 
hálózat, hiszen az alapja a közös népművészeti kincs, vala-
mint a közös örökség szeretete, tisztelete, művelése. Na-
gyon sok területen kezdtünk el dolgozni, s ennek egy apró, 
de látványos szelete a fesztiválokon való részvétel. Igyek-
szünk felhívni a figyelmet a helyi értékekre. Az oktatást és 
a tovább képzést is visszavisszük: tanfolyamokat, pedagógu-
soknak nyári továbbképzéseket akkreditáltatunk Romá-
niában. Az erdélyi hálózat már benyújtott egy remek 
munka tervet. Azt látjuk, hogy minderre óriási az igény, 
rengeteg önkéntes segíti munkájával ezeknek a központok-
nak a tevékenységét. Gyűlnek körénk az emberek. Mindez 
fontos a magyar-magyar közeledésben, s az a célunk, hogy 
az amatőr együttesek ismerkedjenek, barátkozzanak, s a 
tudást vigyék egyik helyről a másikra. Mindez az archivá-
lásban, az egységes adatbázis kialakításában is segít. Erre 
szükség is van, ugyanis ez az időszak, amikor Erdélyben, 
Kárpátalján az utolsó maradványai is eltűnnek a nem szer-
vezett hagyományőrzésnek. Nagyon lényeges hát, hogy az 
ottani kincseket megpróbáljuk szervezett formában hely-
ben megőrizni, továbbadni. Bizakodó vagyok a hálózat jö-
vőjét illetően!” �

Prímások seregszemléje – már Kalotaszegen is
Balatonfüreden egyre nagyobb népszerűségnek örvend a prímásverseny, s a fiatal zené-
szek megmérettetését a Hagyományok Háza újabb helyszínen, Mérában is megrendezte. 
Kelemen László főigazgató a sorozat folytatását tervezi. A Hagyományok Háza hálózata 
szépen gyarapodik, a vidéki központok mellett a határon túl is egyre több helyen kínálnak 
programokat. 

� Réfi zsuzsanna

Kelemen László: megyünk Torockóra, és aztán valamikor majd vissza 
lehet térni Kalotaszegre is
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