Berecz András est
2014. május 23-án a Csöbörcsök Tánccsoport, a Magyar
Kultúrintézet és az Erdélyi Világszövetség kooperációjaként,
közös rendezvényeként került meghívásra a budapesti születésű
Berecz András Kossuth díjas előadóművész. Ez a hármas
összefogás, egyrészt egy magyar állami intézet, másrészt két
stuttgarti civil szervezet összefogása újabb bizonyítéka az
összetartozásnak. A híres népi mesemondó, népmesegyűjtő,
folklórkutató a tőle megszokott furfangossággal mesélte történeteit
„Angyalfütty” című műsorában, mely már maga sejteti az érdekes,
népies meséket.
Az ilyen és ehhez hasonló irodalmi előadások óriási lehetőséget biztosítanak a diaszpórában
élő magyarság számára, hogy fogyatkozó magyar szókincsüket életben tartsák és bővítsék. Az
érdekes, régies szavakat szerencsére a diaszpórában született fiatalok is megértették, holott az
ő paraszti szókincsük igen szegényes.
Berecz András több mesével is megörvöndöztette a közönséget. A táncos lábúak kedvéért
elmondta a tánc létrejöttének történetét, azt, hogy a férfiember az asszony miatt hogyan
alakította ki a magyar táncok alaplépéseit. Az angyalfütty című meséjéből megtudtuk, hogy
miért élünk ebben a világban Ádám és Éva minden örömével és bánatával. Kiderült az is,
hogy Krisztus Urunk és Szent Péter mit alakítottak a teremtett világon, miért kellett odaadni a
nőknek a férfiak erejét, és miért kellett azt vissza is venni.
Az előadásban személyes élményeit, tapasztalatait is megosztotta velünk a mesemondó, s
elárulta, hogy a régi öregek metafórákban gondolkodtak, és minden szavuk költészet volt.
Megtudtuk azt is, hogy még a jogi pályával is próbálkozott a neves mesemondó, de mivel
csak a népmesék érdekelték, ezért csak azzal és semmi mással nem tud foglalkozni.
A teltházas előadás lezárásaként az „Erdő, erdő, erdő marosszéki kerek erdő...” című magyar
népdalt énekelte el a közönséggel együtt Berecz András. Az est itt nem ért véget, ugyanis az
Erdélyi Világszövetség ismételten remekelt erdélyi büfé kínálatával, melynek étvágygerjesztő
és ízletes elkészítését és tálalását Zsigmond Anikónak, a finom magyar borokat Tamás
Péternek,

valamint

Nagy

Ottó

lelkes

segítőkézségének

köszönhetjük.

Berecz András, mondhatni egy második előadással is megörvendeztette a közönséget az est
spontán folytatásaként a Magyar Klubban, ahol fiatalok és idősebbek egyaránt tátott szjjal
hallgatták tovább ékes szólásait.

