
Sokuknak ismeretlen a citera
Nyíracsádiak az észtországi finnugor népzenei fesztiválon

Színpadon a nyíracsádi citerazenekar. Nagyon megszerették 
őket az észtek Fotó: Magánarchívum

Kiss M a r g it

Tartu, Nyíracsád (HBN) -  Észt
országban szerepelt a közel
múltban a nyíracsádi citeraze
nekar a Finnugor Népek VI. 
Népzenei Fesztiválján, ame
lyen hazánkat képviselték. A 
csoport a több állomásos tur
nén mindenhol sikert aratott.

-  Szerencsések vagyunk, 
hogy sikerült részt vennünk a 
fesztiválon -  mondta Kabály 
Csaba, megbízott vezető. -  A 
Művelődési Minisztérium, a 
Kossuth-egyetem, a helyi ön- 
kormányzat, valamint a debre
ceni közúti kht. támogatásával 
jutottunk ki.

A hatodik alkalommal meg
rendezett népzenei fesztivál
nak idén Észtország volt a 
helyszíne. A felvonulással kez
dődött megnyitóünnepség Tar- 
tuban volt, a program legin
kább a debreceni virágkarne
válhoz hasonlított. A több mint 
negyven népcsoport országa, 
népe, népcsoportja zenei kul
túrájából adott ízelítőt. A nyír
acsádiak több helyen is bemu
tatkoztak, s mindenhol sikert 
arattak. Érdekes, hogy a házi
gazdák nem ismerték a citerát, 
ezért nagyon sokan megnéz
ték, megszólaltatták a számuk
ra ismeretlen hangszert.

A szervezők különböző sza
badidős programokkal kedves
kedtek a résztvevőknek. A ma
gyarok múzeumba, homokbá
nyába és fürdőavatásra látogat
tak el. Kipróbálták az északi
ak ősi szaunáját is. Ezeknek is 
köszönhető, hogy a tizenegy 
tagú felnőtt csoportnak feled
hetetlen élményt nyújtott az

utazás. Némileg beárnyékolta 
az örömüket, hogy -  betegsé
ge miatt -  Kabály Ferenc, az 
együttes vezetője nem tudta el
kísérni a társaságot.

Tartuban a polgármester fo
gadta a háromtagú küldöttsé
get. A vendéglátók a fesztivál 
során nagyon ragaszkodtak a 
magyarokhoz. Kabály Ferenc- 
né Julika, aki a nyíracsádi ön- 
kormányzát „színeiben" uta
zott ki, azt is elmesélte, hogy 
az volt a legmeghatóbb élmé
nyük, amikor a magyar zász
lót vitték. „Távol a hazánktól, 
mi, nyíracsádiak képviselhet
tük Magyarországot!" -  érzé
kenyült el.

Kabály Ferenc, nyugdíjas pe
dagógus, a citerazenekar lelkes 
vezetője találkozásunkkor az 
együttes huszonegy éves múlt
járól beszélt: a citerázás csalá
di szórakozásnak, kellemes idő
töltésnek indult, még a hetve
nes évek közepén. Adrienne lá
nya és az unokatestvérei köny- 
nyen sajátították el az úgyneve
zett ujjal lépegető citerázást. 
Később a családi együttes kibő
vült a barátokkal. Az iskolában

is egyre több gyerek kezdett ér
deklődni a citerázás iránt.

-  1976-tól állandó részesei 
vagyunk az iskolai és a közsé
gi rendezvényeknek -  folytat
ta a vezető. -  A kezdeti idők
ben a gyerekek többször is sze
repeltek Csillebércen és Zán- 
kán. De kaptunk már meghí
vást a környező falvakból, 
Debrecenből és Hajdúszobosz
lóról is. Sőt négy éve Finnor
szágban jártunk. Eredménye
sen szerepeltünk a debreceni 
Ki mit tud?-on és az országos 
minősítő versenyeken. 1884- 
ben, '85-ben és '93-ban ezüst 
minősítéssel jutalmaztak ben
nünket. Csoportunkban, a fia
talok mellett, hét-nyolc évesek 
is játszanak. Közel százötven 
gyerek -  többségük ma már 
felnőtt -  ismerkedett meg a ci
terázás művészetével a két év
tized során. Szeretnénk, ha va
lóra válnának az ájmaink, ne
vezetesen, arany minősítést 
szerezni az országos verse
nyen, valamint szerepelni a 
Kossuth rádió Népdalkörök és 
citerazenekarok felvételeiből cí
mű műsorában!


