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A székely népzene az egységes magyar népzenei szövet szerves része, ami esetenként az erdélyi
zenei dialektuson belül önálló sajátságokat is mutat, mint amilyen az ereszkedő dallamszerkezetű
pentaton sirató. A népzenével szoros kapcsolatban álló néptáncban is számos egyedi sajátságot
mutatnak a székely táncok az Erdélyen belüli és kívüli székely régiókban. Nem véletlen, hogy az
erdélyi népzene gyűjtésében oly sokan jeleskedtek Vikár Bélától Domokos Pál Péterig, Bartók Bélától
Kallós Zoltánig vagy Lajtha Lászlótól Martin Györgyig. A sort még hosszan lehetne folytatni, kiemelve
a közelmúltban folytatott gyűjtéseket, a táncház mozgalmat, a számos népzenei kiadványt és
hanglemezt, a remek táncegyütteseket és népdalénekeseket.
A kutatás azonban nem áll meg, és itt az ideje immár a székely népzenének és néptáncnak egy
olyan tudományos konferenciát szervezni, ahol kutatók és előadók annak minden szépségével és
mélységével összegzik és bemutatják az eddigi kutatási eredményeket, és irányt szabnak az eljövendő
tudományos és művészeti tevékenységnek. Ehhez kíván fórumot teremteni az V. Énlaka-konferencia.
Reméljük, hogy tanulságai és eredményei nagymértékben hozzájárulnak a székelység zenei
kultúrájának történeti mélységben való megismeréséhez.
A konferencia szervező bizottsága:
Fodor Béla etnomuzikológus, World University, Lund
Kelemen László főigazgató, Hagyományok Háza
Pávai István tudományos főmunkatárs, MTA BTK Zenetudományi Intézet
Richter Pál igazgató, MTA BTK Zenetudományi Intézet
Szép Gyula igazgató, Kolozsvári Magyar Opera
Tari Lujza tudományos főmunkatárs, MTA BTK Zenetudományi Intézet
Visy Zsolt professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem
A konferencia szervezőtitkára:
Sófalvi Emese, sofalvi.emese@yahoo.com
A tervezett 20 perces előadások címének és kivonatának beküldési határideje 2015. március 31. A
szervezőbizottság 2015. április 30-ig dönt a konferencia előadási programjáról. Lehetőség lesz poszterbemutatóra is.
A konferencia előadóinak a szervezők térítésmentes szállást és étkezést biztosítanak.
A konferencián való részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szívesen látunk.
Szállást és étkezést az alábbi címen lehet rendelni: Dancs Alpár, enlaka@yahoo.com, illetve
http://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/Szallashelyek/Panziok/Enlaka.html.
Esténként a szabadtéri színpadon népzenei előadások lesznek.
Énlaka-Pécs, 2015. január 22.
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