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A népi kultúra nemzeti kincsünk
Sebestyén Márta és a Muzsikás együttes a jövő esztendőben a Carnegie Hallba készül

Az emberek ma is igénylik a felszabadító zenét -  mondta Sebestyén Márta, aki a Muzsikás együt
tessel lépett fel Veszprémben Fotó: Penovác Károly

■ Bállá Emőke

Sebestyén Márta fellépett 
már a Queen Elisabeth Hall
ban, a Royal Festival Hall
ban, s Sydney Operában és 
a Barbican Hallban. Turné
zott a Deep Forresttel, éne
kelt az Oscar-díjas Angol 
beteg című filmben. Eddig 
több mint hetvenöt lemezen 
énekelt, hangjáról azt mond
ják, olyan, mintha a tenger 
hullámait hallgatnánk. A Mu
zsikás együttessel legutóbb 
Veszprémben, a Gizella- 
napok nyitórendezvényén 
adott koncertet.

-  Többször felléptek már 
Veszprémben, rendszeres sze
replői az egyetemi napoknak. 
Szeretnek ide járni? Milyen az 
itteni közönség?

-  Örömmel tölt el, mikor be
érek a megyébe, és hallom a nyi
tott „e” hangokat. A vár hangu
latát is szeretem, hasonló kör
nyezetben lakom Budán. Szíve
sen koncertezem Veszprémben, 
nyitottak az itteni emberek, ér
zékenyen reagálnak a zenére.

-  A népzene szeretetét ön ott
honról hozta magával. Egy in
terjúban azt nyilatkozta, hogy a 
család szerepe döntő.

-  Nekem szerencsém volt, 
édesanyámtól, aki Kodály-ta- 
nítvány volt, gyerekkoromban 
sok népdalt megismertem. Az 
öcsém és a húgom ugyanabban a 
környezetben nőtt fel, de rájuk 
nem hatott ennyire a zene. Egye
lőre a fiaim se mutatnak érdek
lődést, bár a nagyobb elkezdett 
csellózni. A népzenét megtanul
ni, megszeretni sohasem késő.

-  Hallgatják-e ma a fiatalok 
népzenét? Talán a táncházmoz
galom sem olyan divatos.

-  A mozgalom szót nem sze
retem, de az biztos, hogy akkor 
megnőtt az érdeklődés az effajta 
zenei kultúra iránt. Megváltoz
tak az idők, de az emberek mais 
igénylik a felszabadító zené
ket, valahol le kell vezetniük 
az energiáikat. Ma is vannak 
táncházak, népzenei estek, főleg 
az értelmiségiek, egyetemisták 
kedvelik. A táncházban na
gyobb lehetőség van arra, hogy 
az ember rátaláljon lelki társára, 
akit ugyanaz a kultúra vonz.

-  A Muzsikás együttessel 
szinte az egész világot beutazta. 
Hogyan reagálnak a külföldiek?

-  Azt hihetnénk, hogy a hi
deg északi népek, németek, 
svájciak nem mutatnak érdeklő
dést, pedig ez nem igaz, szeretik 
ezt a zenét. Kínában és Japánban 
is olyan sok követője van, hogy 
Japánban rendeztek egy feszti
vált, ahol magyar legényest, 
szatmárit kellett táncolni, a kísé
rő zenekart pedig Erdélyből hív
ták. Többször felléptünk Ame
rikában is, ahol nemcsak az 
emigráns magyarok fogadnak 
bennünket szeretettel és lelkese
déssel, hanem a kint születettek 
is. A zenei körutakon sokszor 
találkoztam olyan idős néni
kékkel, akik odajöttek hozzám, 
és azt mond
ták: Isten áld
ja meg azért, 
hogy énekel 
nekünk! Ezt 
azt jelenti, 
hogy helyet
tük, értük is 
szól a dal. Büszkék erre a zené
re. Külföldön sokáig a gulyás
ról, csikósról, karikás ostorról 
ismertek bennünket, ez a népze
ne alkalmas arra, hogy többet 
megmutassunk az országból. 
Országimázsnak is jó lenne.

-  Ez azt jelenti, hogy a ze
ne rendszerekhez, pártokhoz 
kötődik?

-  Semmiképpen sem. Ez nem 
párt- vagy kormányfüggő. Van
nak időszakok, mikor kiemelt

szerepet kap, 
például a dik
tatúra utolsó 
éveiben. Mást 
jelentettek ak
kor a Szabad 
élet, szabad 
madár vagy a 

Hidegen fújnak a szelek című 
dalok. Politikai tartalmat keres
tek a szöveg mögött.

-  Azt azért el kell ismerni, 
hogy mégis a jelenlegi kormány 
ideje alatt, 1999-ben kapták a 
Kossuth-díjat.

-  Ez így igaz. A Kossuth-díj 
számunkra azt jelentette, hogy 
elismerték, elfogadták a népi 
kultúrát. Korábban nem tud
ták kategorizálni ezt a zenét, 
nem tudtak vele mit kezdeni. 
Mennyire része vajon a kultú
rának a paraszti kultúra? Ma 
nemzeti kincseink között tart
ják számon.

-  Változik-e a népzene, jár
nak-e még gyűjtőkörútra?

-  A népi kultúra folyamato
san változik, ugyanazt a dalt 
máshogy játssza ugyanaz a ze
nész húsz év múlva. A népzene 
addig marad meg, míg az adott 
kis közegben, a faluban túlságo
san erős és zavaró hatás nem éri.

-  Hova, merre készülnek a 
közeljövőben?

-  Egy hónap múlva utazunk 
Amerikába, a Colorado állam
beli Aspenben lesz egy zenei 
fesztivál, ahol fellépünk, mi ad
juk a zárókoncertet. A hazai fel
lépések mellett Riminibe, Ber
linbe, Velencébe, Münchenbe 
készülünk, a legnagyobb izga
lomban a jövő évi New York-i 
fellépést várjuk.

Meghívást kaptunk a Car
negie Hallba, a világ legna
gyobb koncerttermébe. A fellé
péseink és a világon mindenütt 
kapható lemezeink hozzák az 
újabb meghívásokat. így kerül
tem kapcsolatba a Deep Forrest 
zenekarral és az Angol beteg cí
mű film rendezőjével, aki egy 
koncert után jött oda hozzám, és 
kért fel a dalra.

R Ö V ID E N

Bemesek a képen
Balatonfüred -  Technikai 
okok miatt szerdai lapunk 
nyolcadik oldalán füredi tu
dósításunk képaláírásában té
vesen jelent meg az iskola 
neve. A képen a Bem József 
Általános Iskola diákjai lát
hatók, akik magyar és hindi 
nyelven magyar népdalcsok
rot adtak elő a Lipták Szalon 
rendezvényén.

Diáksikerek
Lakitelek (kgy) -  Április
ban a Lakiteleki Népfőisko
lán rendezték meg az or
szágos Kölcsey Ferenc vers
mondó és népdaléneklési 
versenyt felső tagozatos ta
nulók részére. Megyénkből 
négy diák jutott a döntőbe. 
Népdaléneklésben Galam
bos Réta, az ajkai Fekete Ist
ván iskola diákja az 5-6. kor
csoportban a 4. helyen vég
zett. Ugyanezt a helyezést ér
te el a 7-8. korcsoportban 
Rácz Borbála, a balatonfüre
di Bem iskola tanulója. Vers
mondásban 4. lett az 5-6. 
korcsoportban az ajkai Kos
suth iskola diákja, Dunár Il
dikó. A 4. hely jutott a 7-8. 
korcsoportban induló Molnár 
Angélának is, aki a várpalotai 
Zrínyi Ilona iskola diákja.

Művészeti fesztivál
Székesfehérvár (kgy) -  A 
harmadik évezred első kor
társ művészeti fesztiválját 
május 24. és 27. között rende
zik meg a szomszédos me
gyeszékhelyen. A fesztivál a 
múlt századiakkal immár a 
harmadik a sorban. Sokrétű 
és változatos műfajok szere
pelnek a fesztivál programjá
ban: színház, tánc, film, iro
dalom, zene, képzőművészet.

A népzenét megtanulni, 
megszeretni 

sohasem késő.
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Kicsapongás, bánat, búcsú
Veszprém (-la) -  Új műsor
ral mutatkozott be legutóbbi 
fellépésén, aGizella-napi 
ünnepi programban a jól is
mert Veszprém Táncegyüt
tes. A közönség többször 
visszatapsolta a táncosokat.

Kiss Ferenc Hírős ének koreog
ráfiája Bocskai István történel
mi személyiségének állít emlé
ket. A táncban előbb a bánat, az
tán a Bocskai mellett való kiál
lás, áldozattal járó követése je
lenik meg. Nagy sikert aratott

ka-Padragkút Táncegyüttes mű
vészeti vezetője is sikert aratott 
Cigánybotoló című számával.

Az együttes minden évben 
megszavazza a legjobb női, il
letve férfitáncosnak járó nívó
díjat; a Baráti Kör elismerését

Jazzfolyam -  két félidőben

A népszerű Veszprém Táncegyüttes új műsorral lepte meg a közönséget, amely hosszasan ünne
pelte az együttest, többször visszatapsolta a táncosokat Fotó: Áfrány Gábor

A Veszprém Táncegyüttes 
műsorában igazi kuriózumokat, 
különlegességeket láthatott a 
Városi Művelődési Központ kö
zönsége. A program első részé
be tematikus, a második részbe 
hagyományos folklór számokat 
szerkesztettek. A tematikus szá
mok közül egyedül a Május cí
mű koreográfia volt ismerős, 
ami egy kicsapongó lányról, 
vágyairól, visszatéréséről szólt.

Román Sándor a Zalai kamara- 
tánc-fesztiválon elismert koreo
gráfiája, a Variációk egy témára 
és a három lány által paraván 
mögött előadott humoros játék, 
a Vég-tagok. A második rész
ben a korábban gyakran bemu
tatott, de a Gizella-napi műsorra 
felújított dél-alföldi, mezőségi, 
györgyfalvi táncokat láthattunk. 
A Veszprém Táncegyüttes mű
sorában Kovács Norbert, az Aj-

az idén Glöckl Eszter és Hor
váth Attila kapták. Kovács Jó
zsef művészeti vezető elbúcsúz
tatta Nagy Mariannát, aki tizen
nyolc éve táncol az együttes
ben. Nagy Marianna részt vett a 
tánccsoport ezerkétszáz fellé
pésének kétharmadán, nevelte 
és vezette az utánpótlást a Szi
lágyi iskolában. A társulat tagjai 
egy hintaszékkel ajándékozták 
meg őt.

K o rsza k o k a t, s tílu so kat és  fö ld ré s ze k e t érin te tt a  z e n e  á ra d á s a
Veszprém (üs.) -  Kortárs 
jazzhangversenyen egy 
műsorban lépett az egye
tem aulájának pódiumára 
a héten Szabados György 
és a Dél-alföldi Szaxofon
együttes.

Remek közönség gyűlt össze 
a fotókiállítással kellemessé, 
majdnem klubhangulatúvá szű
kített nézőtéren. Szabados pro
fesszor, a zeneszerző és zongo
raművész a maga hatvankét 
évének minden tudását, tapasz
talatát felkínálta a koncerten. 
Lehetne elemezni, hogy a nagy 
terctől elindult egyórás, attacca 

' (egyfolytában, megszakítás nél
kül előadott) jazzfolyam kiket, 
milyen korszakokat, stílusokat, 
földrészeket érintett hihetetlen 
áradása és kanyargása során.

Beszélhetnénk minimal-art- 
ról, repetitív zenéről, hatások
ról, minden tekintetű kontra- 
punktokról -  vagyis azon ré
szecskékről, amelyek a hazai 
jazz méltán tisztelt alakja prog
ramját atomizálták, csakhogy 
teljesen felesleges.

Annyit mégis: magyar nép- és 
gyermekdalok adták a hömpöly- 
gés észkikötő pontjait, hogy 
ezekből a fülünk hallatára szü
lessen egy teljesen új világ, csak 
akkor és csak ott érvényes életér
zés. A második félidőben az ütő- 
bőgő-három szaxofon (meg né
ha más „fújható” eszköz) felál
lású kvartett a Tajvanon igen, 
nálunk nem kapható lemezéből 
mutatott be számokat.

A Dél-alföldi Szaxofonegyüttes Tajvanon megjelent lemezét
mutatta be a megyeszékhelyen

Ok annyiban hasonlíthatók 
Szabados György produkciójá
hoz, hogy zenei alapjuk szin
tén magyar, stílusuk pedig free 
jazz.

Fotó: Áfrány Gábor

Amiért kár: a két koncertfél
idő semmiképpen nem találko
zott össze, egyetlen „nóta” ere
jéig sem, pedig aztán az lett vol
na az igazán nagy durranás!


