
5922

FIATALOKNAK

– Honnan ered a népzene iránti szereteted?
– Igen szerencsésnek mondhatom magamat, mert 

már gyerekkoromban sok zene és vers ve!  körül. 
Sok zenész akadt a családban, és ugyan soha sem-
mit nem erőlte! ek a szüleim, de bizonyos dolgokra 
ösztönösen felkaptam a fejemet. Ezek közö!  voltak a 
népdalok is. Hétéves koromtól a Tóth Aladár Zeneis-
kolába jártam. Az erdélyi népzenét már ebben az idő-
szakban nagyon magaménak éreztem. A mélysége 
és nehézsége, a díszítő motívumai kihívást jelentet-
tek számomra. Utánozni akartam mindent, mint va-
lamennyi kisgyerek. A népdalok szövege is nagyon 
megfogo! , ahogyan a nyelv és a zene egysége is. 

– Régebben népdalgyűjtésekben is részt ve" él. Ma is 
folytatod ezt?

– Igen. Sok saját gyűjtésű dalt is énekelek. Úgy 
gondolom, ha egyszer a népzenéből élek, akkor fo-
lyamatosan képeznem kell magamat. A népdalgyűj-
tés számomra olyan, mit egy hitelesítő pecsét. A sa-
ját lelkiismeretem is megkívánja. Már ére! ségi után 
részt ve! em az Utolsó óra elnevezésű népzenegyűjtő 
programban. Jövő januárban pedig megint megyek 
a mezőségi Búzába Mari nénihez, akit már tizenkét 
éve ismerek. Sokat tanultam tőle. A munkám mia!  
nem tehetem meg, hogy sok időre elszakadjak i! -
honról. Egy hónapot leszek Erdélyben.

– Novemberben jelent meg a Karády dalokból összeál-
líto"  lemezed. Hogy találtad meg magadnak Karády Ka-
talin dalait?

– Alapvetően dalokba vagyok szerelmes. A nép-
zenében mélyültem el, de van, hogy egy-egy dalt ex-
tázisszerűen szeretnék magamévá tenni. A Karády-
daloknak a melankóliája fogo!  meg. Ezen kívül na-
gyon hálás vagyok a szövegeikért is, azért, hogy éne-
kelhetek szerelemről szép nyelven. Igényes szövegű 
szerelmes dalt a városi ember csak ritkán hallhat. Az 
utóbbi tíz évben népszerű szerelmes dalok szövege 
nyelvében, gondolataiban, de érzelmileg is nagyon 

silány. A Karády-dalok számomra az elengedésről, 
a reménytelen szerelmekről és a büszkeségről szól-
nak. Ezek a dalok azt is fel merik vállalni, hogy a nő 
reménytelenül szeret egy férfi t. A konvenció ezt nem 
engedi meg. A nők gyakran próbálnak függetlenek 
lenni, miközben szenvednek, mert magányosak. 

– A szólóalbumaid elő"  és melle" ük sok más zenekarban 
s lemezen is énekeltél már. A Szájról szájra című 2007-es 
lemezeden például Herczku Ágnessel és Bognár Szilviával 
énekelsz. Miben más közösen énekelni, mint szólóban?

– A közös énekléssel már gyerekkoromban talál-
koztam, amikor templomi kórusban egyházi éneke-
ket adtunk elő. Később a gimnáziumban is kórustag 
voltam. Élveztem a közös éneklést, a népdalének-
lésben viszont sokáig azt éreztem, hogy több du-
dás nem fér meg egy csárdában. Ez akkor változo!  
meg, amikor Palya Beával nagyon erős barátságunk 
alakult ki, és később Herczku Ágival is elkezdtünk 
együ!  énekelni. Rájö! ünk, hogy nagyon jó, hogy 
van egy közös képességünk. Az éneklés nálunk úgy 
működik, mint a beszélgetés: van egy közös témánk, 
amit együ!  fejtünk ki. Szilvivel is rég ismerjük egy-
mást, és ma már jó barátok vagyunk.

– Édesanyád cigány származású. Mit jelent ez neked?
– Apukám félig sváb, félig magyar, anyukám 

pedig valóban cigány származású. Ez fokozato-
san jelent meg az identitásomban, nem volt min-
dig magától értetődő. Szerepe volt benne a cigány 
zenének is, amivel csak később, a magyar népzene 
után ismerkedtem meg. Nem tudok cigányul, de a 
dalok mia!  elég sokat megértek a nyelvből. Ma már 
nagyon fontos nekem, hogy ha cigány közösségbe 
megyek, akkor elfogadnak cigányként. Ezért nekem 
is tennem kelle! . Úgy ment ez, mint minden közös-
ségben: ismerkedtünk, beszélge! ünk, megismertük 
egymás gondolatait, egymás humorát. Most már sok 
– és nem csak zenész – cigány barátom van. Ebben is 
sokat segíte!  a zene.

Szeretni és élvezni a zenét…
Beszélgetés Szalóki Ágival

Legtöbben népdalénekesként ismerik, de koncertjein gyermekdalokat és dzsesz-
szes feldolgozásokat is énekel. Október 22-én a Művészetek Palotájában ado"  
koncertjével ünnepelte 30. születésnapját. Eddigi három szólólemeze után, a 
novemberben megjelent negyedik album Ági sokoldalúságát és a különböző 
stílusok közö" i mozgékonyságát mutatja: ugyanis ezen Karády Katalin dalait 
énekli. Egy könyvesbolt kávézójában mesélt zenéjéről, cigány származásáról 
és koncertjeiről.
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– 2007-ben a Romaster program arcává választo" ak. 
Fontosnak tartod, hogy tegyél valamit az előítéletek ellen?

– Igen. Ezt a programot a Hungarian Business 
Leaders Forum hirde! e meg. Célja, hogy különböző 
cégek fi gyelmét felhívja arra, hogy tehetséges roma 
származású fi atalokat is alkalmazhat gyakornok-
ként. Természetesen ez a program sem váltja meg a 
világot, ám esélyt adhat néhány tehetséges, de hát-
rányos helyzetű fi atalnak. Rengeteget beszélünk az 
esélyegyenlőségről, de a legtöbb ember számára ez 
egy elvont fogalom. Azt gondolják, ez a szociológu-
sok, vagy a politikusok dolga. Arról nem beszélünk, 
hogy az esélyt nekünk kell megteremtenünk mások 
számára. Amit én tehetek az az, hogy minél több fó-
rumon hirdetem a Romaster programot.

Ezen kívül a gyereklemezeimen és a koncertjei-
men is énekelek cigány nyelven. Ennek a kisebbségi, 
ugyanakkor a többségi, előítéletes társadalom szá-
mára is van üzenete: lehet másképp is gondolkodni. 
Arra kéne törekednünk, hogy ne külön csoportok-
ban, szegregáltan éljük az életünket, hanem együ! . 
A gyerekeinket is erre kéne nevelnünk. A kicsik 
még sokkal őszintébbek, nyito! abbak, de néha már 

bennük is vannak előítéletek. Néha úgy érzem egy 
koncert után, hogy egy-egy gyerekben feloldódo!  
valami abból, amit a szülei máris belé ülte! ek.

– Sokat énekelsz gyerekeknek, három szólóalbumod kö-
zül ke" ő gyerekeknek szól. Azt talán kevesen tudják rólad, 
hogy az Óvónőképző Főiskolára jártál. A pedagógusi hiva-
tást helye" esíted valamiképpen a gyerekkoncertjeiddel?

– Talán igen. Úgy gondolom, a zenei nevelés el-
avult, és nem a mai gyerekekre szabo! . Az emberek 
többsége nem tud a zenével mit kezdeni, és ez már 
a kicsiknél is megmutatkozik. Ha van annak vala-
mi értelme, hogy gyerekeknek is énekelek, az az le-
het, hogy igyekszem már egész kicsi korban elvetni 
bennük a magot: megtanítani nekik, hogy a zenére 
nem csak hátrate!  kézzel, illedelmesen lehet fi gyel-
ni, hanem lehet felszabadultan énekelni és táncolni 
is. Gyakran fel is hívom őket a színpadra és együ!  
táncolunk. Remélem, tudok nekik segíteni abban, 
hogy a bennük rejlő képességek kibontakozhassa-
nak, hogy élvezzék a zenét.
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