
Bankó András
SEBESTYÉN MÁRTA
1957. augusztus 19-én született Budapesten. Alapiskoláit „a 
Fazekas "-bán járta ki, majd a Radnóti Miklós Gimnázium
ban érettségizett. Közben - 15 éves koráig - minden szüni
dőt Vas megyében töltött. Harmadévesen kezdett a Kassák 
klubba járni. Továbbtanulása meghiúsult, az ELTE néprajzi 
szakára - munkahelyi javaslat híján - nem vették föl. Önálló 
előadói pályára lépett, így vívta ki hírnevét.

Férjezett, két gyermek anyja. (Az itt következő beszél
getést követően, '93 október 7-én született meg második kis
f a :  Szabolcs.)

Kópé, Sebestyén Márta hat éves rajongója, jó néhány 
dalát megkedvelte már, egyikét-másikát maga is fűdogálja. 
Rendszerint öröm sugárzik róla, ha egy már ismert énekét 
hallja, s csodálkozásra kerekíti szemét („Ez új!” - mondja 
ilyenkor), ha egy sosem hallott fölvételével találkozik. Se
bestyén Márta daltára úgyszólván kifogyhatatlan; ráadásul 
Kópé kedvencének egyedülállóan félelmetes a dallamme
móriája. Egykori gimnáziumi osztálytársnője - akinek már 
nemigen emlékezne a nevére sem, csak arra, hogy mind
össze fél évet járt hozzájuk a Radnótiba - gitárkísérettel 
zendített rá valami versre akkoriban, egy kiránduláson, s ezt 
Márta közel húsz év távolából erőlködés nélkül, simán föl 
tudja idézni.

Na ja, ez csupán adottság kérdése, mondhatná erre bár
ki, s talán igaza is lehetne; Sebestyén Márta mindent, amit 
csak lehet, megkapott az énekesi pályához a természettől és
- ezt nem szabad elfelejteni! - édesanyjától, Igazából azon 
áll vagy bukik minden, hogy megszereti-e az éneklést egy 
gyermek. Ha nem veszi körül dal a családban, sosem derül
het ki, milyen (átlagos vagy épp rendkívüli) képességek 
szorultak belé. Sem róla nem derül ez ki, sem az utána kö
vetkező kópék nemzedékéről.

Sebestyén Márta zenei neveltetésében tökéletesen 
megvalósult Kodály Zoltán ajánlása - először is az, hogy ezt 
idejében elkezdeni a gyermek megszületése előtt kilenc hó
nappal érdemes édesanyja ösztönösen és tudatosan is eh
hez igazította életét, miközben - várandósán - a Zeneakadé- 
miára járt Kodály Zoltán, Lajtha László, Szabolcsi Bence és 
Bárdos Lajos előadásait hallgatni. Magzat-korában már 
„vizsgázott”, amikor édesanyja szolmizálta a dallamot, ő 
„belülről” adta hozzá a taktust. A kis Márti megszületése 
után is járt az Akadémián, de - mivel a vezénylésből vizsgá
zó mama heves karmozdulatait még nem érthette pontosan - 
keservesen sírni kezdett és hamarosan a ruhatárban kötött 
ki. (Előfordult, hogy itt, a kabátok között szoptatta édes
anyja - tehát a klasszikus zenei műveltséget szó szerint is az 
anyatejjel kapta -, bár ez már nem Kodály javaslatára tör
tént, csupán a kényszerhelyzet miatt...)

A leányka útja aztán - természetesen - egy zenei óvo
dába vezetett, abba, ahol épp Forrai Katalin dolgozott. Is
mét óriási lehetőség, hogy továbbfejlődhessen istenadta te
hetsége. Az iskolás években - tizenévesen - már népdaléne
kes-verseny eken szerepelt a diáklány, s díjakat nyert. így 
következett egy újabb hihetetlen fordulat, amikor a helye
zéssel járó ajándékként olyan UNESCO-lemezt kapott 
1967-ben, amely magyar népdalokat mutatott be, s a fölvé
telek közt akadt nemhogy dunántúli, de széki, sőt egy csán

gó (!) ének is. A hatvanas évek végén a honi közgondolko
dás vajmi keveset tudott az eredeti parasztzenéről, hiteles 
népdalt se igen hallhattak Magyarország akkori lakói itthoni 
kiadású lemezen, hát még adatközlővel rögzített fölvételt! 
(A Pátria-lemezek voltaképp hozzáférhetetlenek voltak, ke
vesen tudtak létezésükről... Muzeális értékükre hivatkozva - 
s föltehetőleg a politikai indítékot palástolva - könnyűszer
rel el lehetett utasítani az egyszeri kíváncsiskodókat a köz- 
intézményekben, így máris csak a legszűkebben vett tudo
mányos tekintélyek búvárkodhattak ezek között, ők is csak 
a hallgatólagos egyezséget betartva, úgy, hogy Erdély nevét 
megnyilatkozásaikban kerüljék, s a csángók létezéséről szót 
se ejtsenek...) Sebestyén Márta eme UNESCO-lemez, s a 
lészpedi nótafa, Jánó Anna „Madárka, madárka” című dala 
révén egy életre eljegyezte magát a népdallal, Visszatekint
ve szinte beleborsódzik az ember háta, miféle apróságokon 
múlt, hogy ez itt és akkor, minden olyan körülmény ellenére 
megtörténhetett, ami a „varázs” valószínűségének ellene 
mond: egyszerre csak a köztisztelet bűvkörébe kezdett tar
tozni a népdal...

Foltokban nyomon követhettem néhány évét Budapes
ten; „bátyusán éltem, a cuccaim nejlonzacskókban elpo- 
tyogtatva hat-nyolc helyen, barátoknál, ismerősöknél” - így 
albérletezett végig nagykorúságától majd' másfél évtizedet, 
pedig eközben már országosan ismertté vált. (Hasonló 
élményekről persze még más hírességeink is 
beszámolhatnának, példának okáért Cseh Tamás. Eszerint 
vagy a lakáskérdés lett nálunk ennyire eltolva, vagy az 
„értékálló dalok” hordo-zóivaí bánik túl mostohán ez az 
ország, hisz a világon bárhol többnyire röhög hajléktalan
sági esélyein az, akinek egy-két lemeze megjelent...) 
Szerencsére az idők távolából ez már mellékes 
körülménynek minősíthető; Sebestyén Márta átvészelte a 
hitfogyatkozásos, reménytépázó, életre-züllesztő időket, s 
közben - valószínűleg - alkotói energiáit is megsokszorozta, 
hogy úrrá lehessen valamiképp a méltatlan körülményeken. 
Jobban belegondolva viszont a kétségbeesés fogja vallatóra 
az embert: Bocsánat!, tényleg mellékes, hogy

e g y f e l ő l :
Európa egyik eldugott szögletében, ahol fonnhangon hirdet
ték a szocialista mezőgazdaság eszményi szükségszerűsé
gét, csak traktor, meg hajtóanyag híján nem sikerült kollek- 
tivizálni, ott (és éppen ott!) fönnmaradhattak emberöltőkre 
visszatekintő, évszázadok hagyományában gyökerező dalok 
ugyanazon a nyelven, amit mi is beszélünk?!
És az is mellékes, hogy 

m á s f e l ő l :
egy városi létbe csöppent kamaszlány pont ezért a paraszt- 
kultúráért „bomoljon” minden egyéb káros környezeti körül
ményt elhanyagolva úgy, hogy ezekkel az itthon alig be
csült dalokkal sikerüljön meghódítania Európa (később a vi
lág) legjelentősebb hangversenytermeit, fesztivál-helyszíne- 
it, koncert-száláit, főképp szülőhazájának, s a dalok forrásvi
dékének szerezve dicsőséget?!

S egyáltalán: mi a fontos, ha ez mind esetleg mégis 
mellékes lenne?!

Miután jártam valaha a Városmajor környéki zugoly
ban, ahol Sebestyén Márta hosszabban (s ingyér') meghúz
hatta magát, sőt - anno - fölkerestem egy zuglói albérletben 
is, végre örömmel indultam a Wekerle-telepre, amikor saját, 
Kós Károly téri otthonában fogadott. Csak nagyjából szök
kentek szárba kérdéseim; az előzmények ismeretében nem 
az apróbb, epizód-szerű eseményekből akartam szemez
getni, kíváncsiságom a meghatározó -  mondhatni: sorsfor-
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Sebestyén Márta és a Muzsikás együttes: iIj. Csoóri Sándor,
Sipos Mihály, Éri Péter és Hamar Dániel

dító - mozzanatok körül kalászosodon: '90-ben férjhez ment 
egy Los Angeles-i, magyar származású amerikai fiúhoz; '91 
tavaszán született Álmos, s azóta - életében talán először - 
gondtalan hétköznapok elé néz. Azaz dehogyis: az anyai 
gondokkal ismerkedik, ami egészen más világ, mint amit a 
reflektorok kereszttüzében képességei ráparancsoltak.

- Még csak nem is sejtem, milyen érzés lehetett „át
igazolnod” a Sebő-Halmos együttesből a Muzsikásba, s va
jon megrázó volt-e, amikor önálló előadói pályára léptél. 
Most - az előbbiek tükrében - úgy fest: egymagadban kell 
átevickélned a magánélet és a nyilvános szereplés Szküllája 
és Kharübdisze között.

- Szerintem ezzel minden előadónfí szembenéz egy
szer, amikor a családalapítás megszólítja ösztöneit - nincs 
ebben semmi különös. Új kötelességek adódnak ilyenkor, a 
korábbi időbeosztás természetszerűleg átrendeződik, ám ha 
valaki az elfoglaltságokban a megfelelő, új arányokat sze
rencsés érzékkel tudja kialakítani, akkor nem kell szakítania 
mindazzal, amiért anya-kora előtt lelkesedett. így, „másfél- 
gyerekesként” csak azt ajánlhatom minden előadónőnek, 
aki teheti, szüljön gyereket; hisz ily módon az érzelmek 
gazdagsága tárul föl előtte, ha meg elmulasztaná, utólag 
pokoli a hiánya. Szerencsére még idejében rádöbbentem 
erre.

A zenekari tagságokat illetően azt mondhatom; iga
zából szóló pályának indult az én népdalénekesi működé
sem. Ma már talán kevesen tudják, de hamarabb szerepel
tem a Muzsikás együttessel - egy építőtáborban rendezett 
műsorban mint a Sebő-Halmos duóval

- Talán úgy vetekedtek érted, mint annak idején 
Koncz Zsuzsáért az Illés, az Omega vagy a többi menő 
zenekar?

- Nem mondhatom vetekedésnek..., nem tudom... - így 
alakult. Egy szűkebb kör tudta, hogy sok népdalt ismerek, 
énekelgetek; aztán jött a Muzsikás-föllépés, akkor Tímár 
Sándor is szólt, hogy aki így tud énekelni, annak a táncokat 
is illik ismernie. Eljártam hát a Bartók táncegyüttesbe, 
aztán egyszer Sebő Ferenc is meghallgatott, s nagyon 
megilletődött, hogy tőlem azt az eredeti stílust hallja 
viszont, amit ő az adatközlőktől ismert. Akkoriban - 1973 
körül - épp abban a házban laktam, ahol Halmos Béla is, hát 
ebbe a zenekarba kerültem először. 1980-ig énekeltem itt, 
ám közben, s ezt követően szinte rendszeresen fölléptem más 
együttesekkel is.

- Nem kérdezem a váltás indítékait, ám úgy vélem, 
azért lett összehasonlítási alapod a két „anyazenekarral" va
ló együttműködés kapcsán.

A Muzsikás együttes alkotói légkörét a demokratiz
mus jellemezte, közösen döntöttünk a föllépésekről, a mű
sortervről, sokszor még egy-egy szám végleges formába ön
téséről is; itt már inkább nagykomként kezeltek valahogy... 
Nehezen határoztam el magam; Éri Péter akkor már a Mu
zsikásban játszott, Halmos Bélával beszéltem erről a lehe
tőségről - megértette szándékaimat s be is igazolódott az 
a reményem, hogy így több föllépésünk lesz. Aztán 
alighogy átkerültem a Muzsikásba, rögtön a mélyvíz 
következett, egy hosszabb ausztráliai-Új Zéland-i turné. 
Közben a régi élmények is visszaköszöntek: ugye ez a 
fölállás (négy fiú, egy lány) szintén „kisebbségi” helyzetet 
jelentett számomra, mégis könnyebben ment az 
alkalmazkodás; még ezt a két-hónapos összezártságot is ki 
lehetett bírni.

- Idővel mégis megváltál tőlük, nem emlékszem pon
tosan, talán 1988-ban?

- Igen, augusztus után. Utólag visszatekintve sem 
lehet ennek más jelentőséget tulajdonítani, mint azt, hogy a 
plakáton külön is megjelenik a szólista neve - ez külföldön 
bevett szokás. A munkamódszerünk, s minden más együtt
működési föltétel a régi maradt; a legfontosabb bulikon kö
zösen lépünk föl, de ez nem zárja ki, hogy külön szerep
léseink ne lehetnének; tehát olyan koncertek is létrejöhet
nek, ahol ők nélkülem játszanak, vagy ahol én szólóban, 
esetleg más zenésztársakkal együtt mutatom be műsoromat.

- A gyűjtőutak szervezése és lebonyolítása (főleg Ro
mániában) sok keservvel jár. Általában egyedül vágtál neki 
efféle portyáknak, vagy zenésztársakkal?

- Minthogy mindig sok bizonytalanság közt éltem, a 
leggyakrabban ismerősökkel, s autón keltem útra. Ezek az 
indulások-érkezések mindig mélyen érintik az embert. Azok 
az új dalok, amikkel a távolban föltarisznyál a gyűjtő, itthon 
új életet kezdenek, s ezzel beivódnak a hétköznapjaiba, ta
lán egy kicsit magát az előadót, a személyiségét is átformál
ják. A hallgató a nézőtéren mit se tud a gyűjtőút tapasztala
tairól, de a zenei élményen keresztül mégis megérinti őt az 
a táj, s az ott élők lelkülete, a nap mint nap vállalt sors.

- Hajói értem, a hiteles megszólaltatáshoz a helyszí
ni tapasztalat is hozzátartozik. Hiába a sok technikai vív
mány (a rádióhullámoktól az elektromos berendezésekig), 
mégsem kerülhető meg a szájhagyomány; embertől embe
rig, lélektől lélekig ható kisugárzása van a parasztzenének.

- Igen, s ez már nem csak egy irányú, hogy a falusi 
zenészek, nótafák tanítják a városi fiatalokat, van, amikor a 
táncházak muzsikusaitól hallott, újratanult hagyomány ad 
valamit az adatközlőknek. Például az első gyimesi gyűjtő- 
utamon tanultam egy dalt, amit lemezre vettünk. Később ezt 
meghallotta a feketepataki prímás, a „Vak Zolti bácsi” fele
sége, aki éppen kórházban volt. Irénke váltig állította, hogy 
Ő erre az énekre gyógyult meg. E dalok titka - szerintem - 
az efféle rejtett, bensőséges kapcsolatok megteremtése 
körül keresendő.

Ezzel útelágazáshoz értünk a beszélgetésben, mert a 
szülőföld, s az oda született ember, a táj, s a vele „rokon” 
halandó összetartozása, egymáshoz rendeltsége éppúgy föl
vetheti az elvándorlás, a hagyományveszejtés gondolatkö
rét, mint azt a problémahalmazt, amit e dalok átörökítés- 
esélye lúdbőröz a mai, gombolkozó-kivetkőző Magyaror
szág magát kereső tétovaságára. Igazából e két téma ugyan
arról szólna; vajon mekkora életereje lehet a népdalnak, 
fönnmaradhat-e ez a kultúra olyan közegben, ahol mind
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jobban atomizálódnak a különféle társadalmi csoportok, 
ahol szétesőfélben vannak a hagyományos közösségek, ahol 
a fejlődés talmi csülogású kellékei, látszateredményei 
vakít-ják el a sokadalmakat és az ember ösztönös érték- 
választá-sátöl megfosztva olykor értetlenül és 
kiszolgáltatottan áll a világgal szemben. Keveseknek adatik 
meg az a fölismerés - főleg történelmileg vészterhes 
időkben, amikor az életösz-tön a menekülés útjára szólít 
hogy ha valaki elhagyja szü-lőhelyét, s az „időben előbbre 
járó” vagy békésebb, nyugod-tabb jövő lehetőségével 
kecsegtető térségbe költözködik, azzal is sokat kockáztat. 
Választott életterében a szükséges alkalmazkodás, 
beilleszkedés áraként épp származása átere-dő végtelenjét 
váltja „aprópénzre” az állítólag boldogabb holnapért. 
Érdekes, miként rímelnek e mostani gondolatok mindarra, 
amiről három-négy éve már beszélgettünk.

" - Nem mondható el a falusiak kultúrájáról - légyen 
az alföldi, felvidéki vagy erdélyi eredetű hogy közis
mert lenne a mai Magyarországon; miféle tanulságok
kal szolgálhat akkor az idegenbe kényszerült honfi
társak folklórja?

Palócfoldrol tudom - saját gyűjtéseim alapján is -, 
hogy számos dal őrzi a kivándorlók emlékeit. Sok 
esetben csak a dalszövegek helységneveit, vagy a táji 
jellegzetességeket őrző szavakat cserélik föl. Máskor, 
mondjuk egy betlehemesben, a New Yersey-beli pász
tor szólja el magát, hogy o k é . S amikor egy etesi 
(nógrádi) parasztcsalád Új Zélandban született leánya 
hamisítatlan tájszőlással köszön rám a wellingtoni 
nagyáruházban, akkor tényleg elgondolkodtató, mi 
marad meg, vagy mi alakul át - nevezzük így - a nép 
ajkán. (...) Úgy tartom, a kivándorlás: a gyökerek 
elszakítása, a belső meghatározottságok elapadása, a 
sorvadás. S míg idáig eljut valaki, a kínok kínját éli 
meg. Lehet őrizgetni a hozottakból ezt vagy azt, még
iscsak „rezervátum-lét” az ember minden moccanása.«

Nehéz belátni, hogy a teljes értékű élet csak a múlttal 
való szerves kapcsolat, s a gyökér eres ztés megnyugtató lé- 
lekállapota révén válik érzékelhetővé. Az évekkel korábban 
készült riportban Sebestyén Márta is kitért erre: „Itt Buda
pesten, amikor egyik albérletből a másikba hurcolkodtam, 
erősen belém vésődött, mit jelent, ha az ember helyhez tud 
kötődni. Ha kérdik, csak azt mondom, „Vazs” megyei va
gyok, hiszen az csupán véletlen, hogy a fővárosban szület
tem, s hogy itt lakom.” Miután bejárta a fél világot, biztosra 
vehető, hogy számos békésebb, nyugodtabb jövő lehetősé
gével kecsegtető, az időben előbbre járó térségben is meg
fordult — mégis a Wekerle-telepen horgonyzott le. A koráb
bi riportban kitérünk arra is, hogy a kötődés, a hagyomány 
életben tartása és annak minősége utal (vagy legalább utal
hat) a szülőfölddel való kapcsolat elevenségére is,

" - Néprajzkutatóktól hallani a kifejezést: „romlott 
variáns”, arra értve, amikor egy dallam kevésbé érté
kes változatban kerül elő. Ez a kategória mennyiben 
jellemző a kivándoroltak dalkincsére?

-A z új hazába település természetes következmé
nye, hogy felejtődik a hagyomány, rárakódik a fris
sebb. Akadnak kivételek is, amikor egy zártabb közös
ség viszonylag hitelesen megőrzi kultúráját az új, ide
gen közegben -  ám ez a legritkább. így talán értelmez
hető a „romlott variáns” is, hozzátéve, hogy a hon
vágyukkal küszködő kivándorlók hagyományőrzése 
áttételesebb."
Ezek a mondatok a '90-es évek hajnalán - főként az er-

Sebcstyén Márta és ifj. Csoóri Sándoi (Kása Béla felvételei)

délyi exodus itthoni megértését célozva - nagyon fontosak 
voltak, azóta viszont a személyes vonatkozás teszi érdekes

sé: egy Amerikába kivándorolt magyar család - Márta 
házassága után, annak révén - ismét eleven kapcsolatot 
tarthat az óhazával az Égvilágból. Ez lehet véletlen, lehet 
sorsszerű elrendeltetés, de arra mindenképp érdemes fölfi
gyelni, hogy az énekesnő megnyilatkozása, a nyilvánosság 
elé vitt „mondanivalója”, illetve hétköznapi létének folya
mata s ezen belül magánéletének e meghatározó fordulata is 
összhangban van. Kissé tán leegyszerűsítve: megéli azt, 
amiről énekel.

A népdalok élettartama aligha határozható meg, vi
szont Sebestyén Márta élettörténetébe kukkantva már két 
fontos mozzanat akadt, ami a hagyomány természetes pusz
tulását, felejtődését megakaszthatja. Az egyik éppen az ő 
pályafutása, ahogy kortársainak „kerítőjeként” alkalmat ad: 
bárkinek viszonya lehet e népdalokkal ma is... A másik 
mozzanat az adatközlőkkel való kapcsolatban mutatkozik, 
hisz személyes kötődése és a dalokkal aratott sikere „visz- 
szahat” a tiszta forrásra, a nótafák igenis megerőltetik em
lékezetüket, hogy lehetőleg minden régi dalt „előénekel
hessenek”; tudják, hogy ez fontos, s nem kizárólag az éne
kesnő miatt... Ez rendkívül lényeges lélektani adalék, ami 
azt is magyarázhatja, hogy a néprajzi gyűjtés lehetőségében 
a 24-dik órán túli „haladék” nem a vakszerencse véletlenje, 
inkább olyan kedvezmény, amit a „rászorultak” kiérdemel
hetnek.

Az útelágazástól idáig jutva belátható, a maga-megőr- 
zés (akár egyetlen emberről, vagy egy országról volna szó) 
minden korban egyformán nehéz. A kétféle veszedelem kér
désköre (hogy idegenbe kényszerülve foszlik semmivé a 
hagyomány, illetve, hogy a szülőföldön maradva, a sodró 
idő szárnyán, netán futó divatok meglovaglása miatt felejtő
dik el, múlik ki a parasztkultúra) itt újra egyetlen szálra bo- 
gozódik, hogy mit hoz a jelen, mi olvasható ki a közeli 
jövőből, mire elég a népzene életereje?

- Szerinted megmaradnak ezek a dalok? Arra gondo
lok, hogy az új technikai eszközökkel egy-két emberöltőig 
még meghosszabbítható a „száj-hagyományozta” kultúra. 
De gondolkodtál-e azon, hogy utána mi lesz, hogy például 
200 év múlva énekli-e még valaki ezt:

,M ikor mentem hazafelé,
K inyílt az ég három  fe lé ...”

Tehát elég erős-e a népdal ahhoz, hogy újratermelje az éne
keseit?

- Igen, azt hiszem, van ennyire erős. Az átörökítés
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formája-módozata persze átalakulhat, hisz az utóbbi évtize
dekben óriási horderejű változások történtek; egészen más 
föltételek közt létezünk most, mint a századfordulón. De 
amíg ember lesz a föld lakója, addig - szerintem - lesz dal 
is, mert ezt az éneklés szükségessége úgyis kiköveteli.

Ahhoz, hogy a népdal fönnmaradjon itt a Duna-tájon, 
elég egy-egy „fáklya”, aki bevilágít az emlékezet mélyére. 
Segíthet még az a száz és ezer „gyertya”, ami az otthoni, 
családi énekszóban lobog. Ha sikerül élményeket adni ezek
kel a dalokkal s miért ne sikerülhetne 200 év múlva is? 
akkor ez a hallgatóban biztosan elraktározódik. Nem bake
liten, nem mágneses felületen, de a szívekben lesz a lenyo
mat, s így a fiának meg az unokájának is továbbadhatja az a 
majdani ember.

- Akkor tekintsünk az átörökítés másik oldalára is: 
menthető-e még a néphagyomány, vagy annyival túljutot
tunk már a 24-dik órán, hogy pusztán a „lélegeztetése” kép
zelhető el napjainkban? S ha fönnmarad is, kellően hiteles 
lesz-e, nem válik-e minden énekünk romlott variánssá? Ezt 
azért kérdem, mert ha - teszem azt - Kallós Zoltán ismeri 
egy dal száz változatát, s abból - a legszebbet választva - 
egyet lemezre énekel, akkor - vélem én - a másik kilencven
kilencet halálra ítéli, nem?

- Nem, mert abban az egyben is visszhangzik a másik 
kilencvenkilenc. Kézzelfoghatóbb példa is akad: a töltött 
káposzta elkészítésének receptje szinte háztartásonként más 
és más, sőt az idők során is hol így, hol úgy készítették - 
mégis töltött káposzta maradt. Nagyjából így képzelhető el 
a népdal „létezése”; ezért nem mondom sem azt, hogy léle
geztethető, sem azt, hogy menthető. A hagyomány él, s 
egyelőre élő a népzenei kultúra is, bár vannak részei, ame
lyek mostanában tetszhalottnak mutatkoznak, de még ezek 
is új életre kelthetők. A hagyomány, amíg létezik, addig 
formálódik és alakul, így alkot szerves egységet.

- Innen már „kényesebb” témára térhetünk: a Muzsi
kás-repertoár, illetve a te műsorkészleted némely darabját 
ugyanis olykor berzenkedve fogadták a néprajz tudományá
val foglalkozók. Mintha talán ellentmondás feszülne egy 
valamikor valamilyen formában rögzült dal (énekelte: x. y. 
z-éves, zs-i lakos, ekkor és ekkor...), illetve a mostani „újra- 
használat” között. Főleg az olyan kísérleti kategóriákba so
rolható számok váltottak ki efféle ellenérzéseket, amelyek
ben az egyéni invenció kezdett uralkodóvá válni. Hogy 
konkrét példát mondjak, vegyük a „Repülj madár, repülj!" 
esetét, amit Éri Péter buzukin vagy mandolinon kísér a le- 
mezeden.

- Ez már az alkotói szándéktól függő „határesetek” 
témaköre, afféle műhelytitok, hogy miként születik egy 
szám. A példaként fölhozott dal pont az, amelyik szinte 
egész eddigi életemet végigkísérte, bár élőben nem hallot
tam sose; kottából szerettem volna életre kelteni. Mindig is 
tervezgettem a Iemezfolvételét, de soká nem találtuk, ho
gyan, milyen „körítéssel” válna még tetszetősebbé. Végül is 
Eri Péter találta ki hozzá ezt a pengetés kíséretet - akkor 
már sokat szerepeltünk együtt Andy Irvinnel (ír előadó- 
művész); az ő dalainak hangulatát idézi így a szám -, s 
mindenkinek tetszett a zenekarban, ezért rögzítettük le
mezre ebben a formában. Ha valaki erről az albumról 
tanulja újra a dalt, akkor a csíkmenasági éneket jegyzi meg, 
ha viszont buzuki-kísérettel adja elő, akkor betanult egy 
Muzsikás-számot. Szerintem nincs eget rengetően nagy 
különbség a két eshetőségben. Mellesleg ma már nem
zetközi életre kelt e dal; angolra, írre, sőt finnre fordított 
szöveggel hallottam viszont más és más előadóktól.

- S ha a Muzsikás-számot - csúnyán fogalmazva -

még tovább földolgozza egy másik együttes, mint ezt a 
Köd-Konda, a Profán vagy a Swetter meg is tette? Nem 
romlik a variáns? Egyáltalán, hol a határ?

Mereven elkülöníteni ezt nem lehet. Döntően az 
előadó fölkészültségétől, alkotói érzékenységétől függ, 
hogy valami még a hagyomány körébe sorolható-e vagy 
sem, hisz elengedhetetlenül fontos tudni, hogy amit meg
szólaltat, honnan való, ott hogyan szól, mit fejez ki - hisz 
ettől lényegesen eltérni nem lehet. Ha pedig egy Muzsikás
számot dolgoz föl egy másik zenekar, az már e másik zene
kar száma lesz, az adott csoport fölfogását, megközelítését 
tükrözi. Én úgy érzem, a Muzsikással mindig ügyeltünk ar
ra, hogy a parasztzene eredendő értékeit megőrizzük, tehát 
véletlen se álljunk elő csorbult variánssal, hanem a tehetsé
günkhöz képest legszebb változatot dolgozzuk ki.

- Más zenésztársakkal készített lemezeiden érvénye
sülhetnek-e ezek az elvek? Elsősorban a Jeles napok - 
Szerelmeslemez - Kivándorlás trilógiára gondolok, bár több 
más albumot is említhetnék.

- Szigorúan véve Cserepes Károly (a Vízöntő
együttes tagja) említett lemezein én egy „hangszer” vagyok 
a sok közül, de ez az ő megközelítése... Megkért, hogy ezt 
és ezt énekeljem el, tetszett, tehát elvállaltam, de - őszintén 
szólva - a magam lemezén ezek nem így szerepelnének.

- Tudom, a „Dúdoltam én...”-esten is szabódtál, hogy 
nem szoktál minden nap szintetizátor-kísérettel énekelni. 
Ugyanakkor azon az albumon, amelyen Binder Károly dal
lamára énekled Szécsi Margit és Nagy László verseit, a 
kíséretben megint csak az elektronikáé a főszerep. Egyéb
ként ezt a Pannonton-kiadású lemezt az egyik legcsodála
tosabb fölvételednek tartom. H ajói emlékszem, Binder Ká
rolyról hallottam, még csak lemezbemutató sem volt belőle. 
Tehát itt lóg a levegőben négy fenségesen gyönyörű dal; 
akinek szerencséje volt, talán elcsípte valahol ezt a végtelen 
szerény („Négy dal”) című kis-nagylemezt (45-ös a fordu
lata, 33-as a mérete; szaknyelven maxisingle), de egyébként 
nem találkozhatott vele a közönség. Talán azóta a kiadó is 
megszűnt; ki tudja, hozzáférhető-e valahol pár darab a két
ezres példányszámú albumból?

- A bemutató koncertek sajnos elmaradtak, ezzel hi
hetetlen balszerencse kísért minket. Első élő megszólalta
tását '90 októberére tűztük ki Binder Károly szerzői estjére, 
a Pesti Vigadóba. Mi a férjemmel nászutunkat két nap után 
megszakítva loholtunk a fővárosba, épp erre a föllépésre, 
aztán beleszaladtunk a taxis fölfordulásba. Végül is eljutot
tunk a Vigadóig; ott aztán kiderült, hogy a zongora, amit 
Budáról kellett volna átszállítani a Lánchídon, útközben el
akadt, az egész hangverseny meghiúsult. Később, '91 feb
ruárjában valósult meg ez az előadás, a szerző előzőleg újra 
fölhívott, megkért a föllépésre, de Álmossal már a hetedik 
hónapban voltam, nem vállalhattam el - azóta se énekeltem 
közönség előtt e négy dalt. Hasonló okokból mondtam ne
met Szörényi Leventének is a nyíltszíni szereplésre; az Atil
lához csak a hangomat adhattam, mert most a második ba
bát várjuk.

- Ha már név szerint említetted őt, engedj meg egy 
kis kitérőt... 1988-ban, amikor két este is dugig telt ház vas
tapsa köszöntötte Szegeden a „Felkelő Nap háza” föllépőit, 
akkor úgy hittem, előbb-utóbb kitörhet a folk szűkre szabott 
keretei közül. Hasonló horderejű eseményre azonban hiába 
vártam... Később azt kellett leszűrnöm, hogy Szörényi 
Levente • aki rengeteget tett a népzenéért -, sem „minden
ható”, mintha az ő keze is meg lenne kötve... Erről mi a 
meglátásod?

- Talán most nem azok az idők jámak... - nem tudom.
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Akkoriban érzékelhető volt valami lendület, s az a fesztivál 
tényleg emlékezetessé tette az 1988-as évet. Most meg álló
víz van, annyira állóvíz van, hogy nem lehet találni elég 
nagy követ hasonló csobbanáshoz...

- Elképzelhető. Bár az is lehet, hogy most nem egy 
nagy kör fodrozódik a víz színén, hanem sok kis kör van 
és...

- ... igen, erre gondoltam, hogy esetleg nem azok az 
idők járnak. Nem biztos, hogy a népzenének ilyen grandió
zus, látványos összejövetelekkel kell rendszeresen hírt adnia 
magáról.

- így, ahogy beszélgetünk, már engem is meggyőztél, 
hogy az „anya-szerep” nem nyomja el teljesen az alkotói 
vénát, s tényleg csak a helyes arányok megtalálásán, beállí
tásán múlik, hogy mikor láthat-hallhat téged újra sűrűbben a 
közönség. Talán még lemezterveid is vannak?

- Hogyne, gyűlnek az ötletek, mi több, a Rvco-Disc- 
kel aláírt szerződésem öt lemez megjelentetéséről szól -  
majd ezek is megszületnek, egyelőre a gyerekeké az elsőbb
ség. A föllépésekkel hasonlóképp vagyok, talán mostanában 
jobban meggondolom, mit vállalhatok el, mert -  így az első 
időkben-az anyai örömöknek (és gondoknak) van minden 
alárendelve. Ez — gondolom — természetes.

Hagyom, hogy visszacsöngjön hallójárataimban e szó: 
természetes. Fura sorsa van e melléknévnek a mai világban, 
talán túl gyakran használjuk, s többnyire meggondolatlanul, 
ezért félig-meddig elveszítette eredeti jelentését. Vannak 
dolgok, amire rámondjuk ezt, holott egyáltalán nem kellene 
természetes-nek lenni úgy, ahogy az van; másrészt viszont 
vannak helyzetek - események, amelyeket inkább rendkívü
linek tartunk, noha természetes kellene legyen...

'89 vége felé, a már idézett riportban(Rubicon, 1990/3., 
Kitántorgás - máig) Márta arról is beszélt, hogy az erdélyi 
menekülteknek néha megemlíti, ő szintén „hazátlan” itt, 
Budapesten. Azt tudom, hogy akit Romániában úgy titu
lálnak: bozgor (hazátlan), az mit jelent, milyen sértéssel ér 
föl, s el tudom képzelni, mit érezhet az, akinek mondják, 
így utólag csak azt nem értem, miért vettem természetes
nek, hogy az énekesnő itthon így érez. Most, '93 nyarán a 
kismamával beszélgetve az a benyomásom támadt, Sebes
tyén Márta közérzete gyökeresen megváltozott, jobbra for
dult, kevesebb bizonytalanságban él. Megkockáztatom: rö
vid szünet után Kópé is hegyezheti fiileit további „Ez új !”- 
típusú dalokra...

Muzsikás évtizedek címen jelenteti meg a Kós Károly 
Alapítvány a szerzőnek a Muzsikás együttesről szóló 
könyvét. Ebből való a fenti fejezet. A kötet, amelyet Kása 
Béla számos felvétele illusztrál, az Alapítvány címén, illetve 
a szerzőnél (Bankó András 6323 Dunaegyháza, Rózsadomb 
utca 26.) lehet megrendelni postai utánvéttel. Ara 398 Ft.

Székely György
A KISGYEREK 
ZSENIALITÁSA

Ha egy nyelvész-pszichológustól megkérdeznénk: el
képzelhető-e, hogy valaki, aki egy nyelvet sem beszél, és 
gondolkodni sem tud, megtanuljon egy "idegen" nyelvet, a 
válasz bizonyára tagadó lenne. De éppen ezt a lehetetlen 
feladatot oldja meg minden egészséges kisgyerek, ha a kör
nyezete is egészséges, Az anyanyelv nem örökölhető, és 
ezért a gondolkodás sem, melyet a gyerek az anyanyelvvel 
együtt sajátít el, a felnőttre jellemző tanulás nélkül (amely 
előfeltételezi a gondolkodást), valamint "tanítás" azaz cél
zott behatás nélkül, (mivel a tanításnak felnőtt értelemben 
éppúgy feltétele a gondolkodni tudás a tanított részéről is). 
Csak beszélni kell a gyerekhez, akkor egy nap ő is részt 
kezd venni a beszélgetésben, az ember-mivolt megvalósítá
sának, megjelenésének legjellegzetesebb formájában.

Az emberi beszéd - ide számít minden nem-verbális 
közlésmód is (mint például taglejtés, mimika, zene) két 
részből áll: a jelből, mely az érzékelhetőségben jelenik meg 
(akusztikus vagy látható formában), és a jel értelméből vagy 
jelentéséből, amely sohasem jelenik meg érzékelhető mó
don, hanem az emberi tudatban, vagy annak tudatfeletti zó
nájában történik. Azért hangsúlyozzuk a jelentés folyamat
jellegét, mert az anyanyelv elsajátításának legalább a kez
detén (vagy a felnőttnél egy új gondolat megfogalmazásá
ban vagy megértésében - a kisgyereknek minden gondolat 
új) nem lehet szó a jel és a jelentés valamilyen mechanikus 
összefuződéséroi, amilyen pl. az állatvilágban a másodlagos 
reflex jelensége. Hiszen minden eredeti (nem technikai-tu
dományos) szónak számos jelentése lehet a mondattól füg
gően, a mondatnak pedig számos jelentése lehet a helyzet, a 
beszélő és a hallgató személye, vagy akár a történelmi 
korszak (tehát nyelven kívüli tényezők) szerint.

Amikor tehát azt mondjuk, hogy a gyermek utánozva 
tanul meg beszélni, akkor az utánzás kiterjed a beszéd je
lentésére is, azaz a gyerek valamilyen módon a nyelv belső
- jelentés - oldalát is el kell érje. Éppen ez a különbség a 
gyerek és a papagáj között: a gyerek érti amit mond, a ma
dár nem.

Mi módon érti meg a gyerek a beszéd-elsajátítás kez
detén az első szavak vagy mondatok értelmét, jelentését? 
Ekkor ugyanis sem magyarázat, sem "mutatás" nem lehetsé
ges. A rámutatás feltételezi, hogy a gyerek a mozdulatot 
már érti, azaz tudja, hogy a mutatóujj folytatásának irányá
ba kell figyelnie, és a rámutatás egyáltalában mit jelent; 
másrészt ha rámutatunk egy köralakú, sík felületű, barna, 
f&feél késsült a§stalra, hennán tudná a gyerek, hegy mm 
mutatunk; a k irre, a síkra, a színre, a? anyagra, vagy ás I n 
tel egészére? Nem is szélva az ©lyan szavakról, melyeket 
nem is lehat mutatni (köt^izavak, határezók, je lié k , stb, pl,:
szép, most).

A jelentéshez a gyerek közvetlenül és közvetíthetetle- 
nül fér hozzá: befogadó jellegű figyelme kiterjed a beszélő 
szándékára, tehát arra a belső mozzanatra, amely megelőzi 
a szavakat, amely a mondat (vagy mondatok) értelme, és 
amely a beszélőben tudatfeletti módon jelen kell hogy le
gyen, hogy az meg tudja választani az első, a második, stb. 
szót, valamint a megfelelő nyelvtani formát. Ez a képesség,
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