
Idén tízéves a Szalonna és bandája zenekar, amelynek prímását, Pál István Szalonnát 
– egyben az Magyar Állami Népi Együttes vezetôjét – márciusban Liszt-díjjal jutal-
mazták. Az ünnepre olyan albumot adott ki a formáció, amellyel a zenekarvezetô 
tiszteleg egykori tanítómestere, Murzsa Gyula emléke elôtt; egyben keresztmetsze tét 
adja a nálunk viszonylag ismeretlen kárpátaljai népzenének. A jubiláló bandáról, 
az Útravaló címû lemezrôl és a népzene mai kulturális szerepérôl is kérdeztük a 
névadó prímást.

2 Bencsik Gyula

Szolgálni azt a közösséget, 

  Találkozás Pál István Szalonnával

amelyiknek a kenyerét eszem
„ „
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Gramofon: Nehezen tudtunk idôpontot egyeztetni. Délelôtt 
10 órakor ülünk le beszélgetni, de neked már volt reggel egy 
gyerekkoncerted. Mióta ilyen zsúfolt az életed?
Pál István Szalonna: Nagyjából tíz éve. Fôállásom, a Ma-
gyar Állami Népi Együttes belföldi és külföldi turnéi mel-
lett saját zenekarommal, a Szalonna és bandájával hetente 
háromszor mûsort adunk a Hagyományok Házában és 
különbözô helyszíneken, továbbá vannak reggeli és dél-
utáni gyermek- és ifjúsági sorozataink is. Ma reggel pél dául 
négy-öt iskolából verbuvált mintegy kétszáz gyereknek 
muzsikáltunk, utána kezdôdött a gyerek-táncház. Olykor 
reggel nyolctól hajnali négyig tart a napom.

G.: Jó, ha egy zenészt „agyonfoglalkoztatnak”? Jut idô elmé-
lyülésre? 
Sz: Az év elsô három hónapja 
a feltöltôdéssel és a rákészülés-
sel telik.

G.: Gratulálok a Liszt-díjadhoz. 
Számítani lehetett egy ilyen ran-
gos elismerésre? 
Sz: Egyáltalán nem, bár né-
hány éve már fölterjesztettek 
rá, de akkor nem kaptam meg, és nem igazán foglalkozta-
tott, hogy lemaradtam róla. Természetesen örültem a mos-
tani elismerésnek, de ha ezúttal sem kapom meg, ugyanazt 
csinálom tovább, mint eddig. Persze amikor bemondják, 
hogy Pál István Szalonna, Liszt-díjas prímás, az jelent egy-
fajta rangot. Az értékét külön növeli, hogy a népzenészek 
közül nagyon keveseknek van Liszt-díja, hiszen ezt a ki-
tüntetést elsôsorban a klasszikus zenészeknek szokták 
adni. Ugyanakkor eszembe jutottak édesapám szavai, ami-
ket akkor mondott, amikor megkaptam a Népmûvészet 
Ifjú Mestere díjat: Látod, fi am, most már érdemes lenne 
megtanulnod hegedülni! Én díjazottként ugyanúgy taní-
tok, muzsikálok, mint eddig, és hazajárok Kárpátaljára a 
néptánc-mozgalmat élénkíteni.

G.: Útravaló címû új lemezeddel emléket állítottál tanítómes-
terednek, Murzsa Gyula tiszaújlaki prímásnak. Milyen útra-
valót kaptál tôle?
Sz: Tizenegynéhány éves gyerekként kerültem Gyula bá-
csihoz. Apunak, aki egy kis faluból elindulva, lakodalmi 
zenészként lett a kijevi operaház karnagya – méghozzá úgy, 
hogy öreg cigányzenészektôl tanulta a muzsikálás alapjait 
–, az volt az elképzelése, hogy a fülbôl való zenetanulás az 
igazán hatékony forma. Elvitt Gyula bácsihoz, akivel meg-
beszélte, hogy mennyi pénzt, hány kiló búzát, krumplit 
visz havonta neki cserébe az én tanításomért. Klasszikus 
zenei alapokkal már rendelkeztem a zeneiskolából, amire 
ráépült, hogy esténként Gyula bácsitól megtanultam egy-
két nótát. Gyula bácsi játszott étteremben kávéházi ci-
gányzenét, és muzsikált a hagyományos táncalkalmakon 
is, szülôfalujában, Nagypaládon. Megtanított, hogyan kell 
tánc alá muzsikálni. Arra helyezte a hangsúlyt, hogy meg-

tanítsa, hogyan szolgáljam zenémmel egy életen át azt a 
közösséget, amelyiknek a kenyerét eszem. Máig érvényes 
életfi lozófi a.
G.: A népzeneszeretôk is aránylag keveset tudnak Kárpátalja 
autentikus muzsikájáról.
Sz: Nagyjából a Técsôi Bandát ismerik, és azzal sokak szá-
mára be is zárult a régió népzenéje. A Magyar Állami Népi 
Együttessel fut a Megidézett Kárpátalja címû elôadásunk, 
amelyben magyar, cigány, román, ruszin, zsidó zenéket 
adunk elô Kárpátalja minden területérôl. Emellett úgy 
éreztem: ha már kaptam Murzsa Gyula bácsitól egy életre 
szóló zenei útravalót, legutóbbi, Útravaló címû lemezemet 
az ô tanítása emlékének szentelem. Egyébként a zeneaka-
démiai diplomamunkámat is az ô életútjáról, tanításáról 
írtam néhány éve.

G.: Megtanulhatók a lemezrôl 
a kárpátaljai népzene alapjai?
Sz: Ha valaki beszerzi a 
diploma munkámat, ahol a le-
mezen szereplô dalok lekot-
tázva, ujjrendezve, bevonózva 
szerepelnek, vagyis az összes 
technikai lépés látható sor-

ban leírva, majd meghallgatja a lemezt, akkor akár taní-
tó-albumként is funkcionálhat az Útravaló. Másfelôl pró-
báltam visszaadni a hallgatóknak azt a személyes élményt, 
amiben nekem részem volt Gyula bácsi mellett. Annak 
idején felvettem szövegeket az öregtôl, így az albumon 
szereplô zeneszámokat az ô szövege vezeti föl, majd ô kezd 
el hegedülni. Mi ezek után vesszük át a zenélést, amivel 
egyfajta folytonosságot próbálunk bemutatni. A lemez 
dokumentumértékû, hisz Gyula bácsi már vagy 13 éve el-
ment közülünk, a hangja és a játéka viszont meghallgatha-
tó az albumon. Szerepel még a lemezen egy helybéli öreg 
juhász, Pisák András, akinek az énekét magam vettem föl 
ezelôtt húsz évvel. András bácsi sincs már köztünk vagy 
másfél évtizede. 

G.: Nem lehetett egyszerû a stúdiómunka. 
Sz: Csak a dalok kiválasztása tartott négy-öt évig, de a kö-
vetkezetes munka tetten érhetô zenekarom eddigi pályafu-
tásában is. Amikor a Szalonna és bandáját alapítottam, 
pontosan tudtam, mi lesz az elsô három lemezünkön. Az 
elsô lett az Örömzene címû album, amelyen zenészbaráta-
immal, összesen harmincheten muzsikálunk. A második, 
a Népzene a Kárpát-medencébôl megmutatja a zenekar 
sokszínûségét, a régió különbözô tájegységeinek népzené-
jét. A harmadik, vagyis az Útravaló azt, hogy mit is hoz-
tam otthonról. 

G.: Mitôl egyedi a te játékod?
Sz: Ugyanazt a szatmári zenét játszom, mint más, csak 
másképpen. Ez a másképpen az, amit Murzsa Gyula bácsi-
tól kaptam. A játékomban a legautentikusabb stílus és a 
kávéházi játékmód egyaránt jelen van és áthatja egymást, 

„Gyula bácsi 
megtanított, hogyan kell tánc 

alá muzsikálni”
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mivel úgy vélem, mindkettô megtartó erôvel bír. Fontos, 
hogy a stílusokat a helyükön kell kezelni, tehát például egy 
kalotaszegi dallamba nem tesz az ember egy szatmári kávé-
házi cifrát, mert nem való oda. 

G.: Az elektronikus hangzásnak helye van a népzenében?
Sz: Ma már nem lehet és nem is kell megakadályozni, 
hogy az emberek feldolgozzák a népzenét. Aki ellenkezôen 

vélekedik, annak Bartók munkássága is értelmezhetetlen, 
hiszen ô népzenét ötvözött klasszikus zenével. Akkor van 
értelme a zenék keveredésének, akkor nem válik giccsé az 
ilyen kísérlet, ha mindegyik zenei irányzatot, mûfajt, stí-
lust a helyén kezelik. Ha például a jazzmuzsikusnak meg-
tetszik egy népdal, amit feldolgozna a maga módján, feltét-
lenül érdeklôdjön az iránt, milyen annak a népdalnak a 
szerkezete, mi a mondanivalója. Tisztelettel kell viszonyul-
ni az elôdök zenéihez, akkor felhasználhatók, hogy a ma 
embere kifejezhesse általuk a mostani gondolatait. Baj 
akkor van, ha az emberek népzenének vélik a Quimby 
együttes Most múlik pontosan címû számának Csík zene-
kar általi feldolgozását. Bár vannak benne mezôségi dal-
lamfoszlányok, de az egy szerzett zene, nem népzene.

G.: Hol van a népzene, világzene helye a mai magyar kultú-
rában? 
Sz: Optimista vagyok, úgy érzékelem, napról napra bôvül 
a tábor, egyre komolyabb szerephez jut a népzene és a nép-
tánc az ország érzésvilágában. Fontos, hogy ez a szcéna 
folya matosan kapjon simogatásokat a mindenkori hata-
lomgyakorlóktól, hogy jó, amit csináltok. Ugyanakkor a 
táncház-mozgalom nem fölülrôl irányítva született meg. 
Halmos Bélának, Sebô Ferinek nemigen volt hátszele 
negyven évvel ezelôtt. Ma nem tudsz az országban húsz ki-
lométer távolságot úgy megtenni, hogy ne akadnál egy 
felnôtt, ifi  vagy egy gyerek-néptáncegyüttesbe.  n
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A lemezek kaphatók a webbolt.fono.hu oldalon. 

Elérhető a Deezer ITunes, Spotify, Vodafone Korlátlan zene digitális felületeken. 

Fonó Budai Zeneház • 1116 Budapest, Sztregova u. 3. • Tel: 206-5300

Góbé
Ez van!

Fokos Zenekar
Kiskoromtól nagykoromig

ParasztünnepKorpás Éva
A pozsonyi sétatéren

Ifj. Fodor Sándor „Neti“
Szegelet

Cimbaliband
Moldva
Ci b lib d

A Fonó 2010 óta minden évben meg-
rendezi a folk fôvárosi ünnepét, bemu-
tatva a népzene és világzene legneve-
sebb hazai és határon túli képviselôit, 
valamint rangos külföldi mûvészeket. A 
folk nem csak hagyományôrzés, múzeu-
mi látnivaló: az egyik legéletképesebb, 
folyamatos fejlôdésben, változásban 
lévô friss mûfaj, amelybôl megannyi 
más stílus is táplálkozik, folyamatosan gazdagítva egymást. 
A Fonó 2015. június 10–14. között immár hatodik alka-
lommal teremti meg a lehetôséget, hogy mindenki ízlése 
szerint választhasson a színes kínálatból. A Budapest Folk 
Fest idén világzenei folkszínpaddal tölti meg a Kárpát-me-
dencei Borászok és Zenészek 10. Találkozóját, amely a 
Buda tétényi Rozáriumban kerül megrendezésre. 
Helyszínek: Fonó Budai Zeneház, A38 hajó, Kobuci kert, 
Hagyományok Háza, Nagytétényi kastély, Rozárium

Külföldi vendégek 
Idén vendégünk lesz a világhírû, iráni származású, Berlin-
ben élô ütôs, Mohammad Reza Mortazavi, akit legutóbb 
Lajkó Félix februári Müpa-béli koncertjének vendégeként 
láthatott-hallhatott a hazai közönség. 

A Tara Fuki (képünkön) két fi atal és 
elbûvölô észak-morvaországi csellista-
lány, Andrea Konstankiewicz-Nazir 
és Dorota Barová duója. A különleges 
hangszerelés különleges elô adás-
móddal és le nyûgözô zenei érzékeny-
séggel párosul. Jazz, világzene/népze-
ne és klasszikus muzsika egyedülálló 
módon ötvözôdik munkásságukban, 

aminek intenzitását csak növeli a rendkívül atmoszférikus 
koncertprodukció.
Itt lesz magával ragadó világzenei produkciójával a lengyel 
Muzykanci is. A legnagyobb világzenei fesztiválokon 
fellépô, számos díjat nyert együttes repertoárját a lengyel 
népzenébôl éppúgy meríti, mint a zsidó, cigány és balkáni 
muzsikákból.  

Hazai fellépôk
Muzsikás  > Romano Drom > Eszterlánc > Both Miklós > 
Buda Folk Band > Dresch Folk Quartet > Ferenczi György 
és a Rackajam > Söndörgô > Szokolay Dongó Balázs > 
Heveder > Lajkó Félix > Kerekes Band

Teljes program és bôvebb információ: www.fono.hu

Budapest Folk Fest a Fonó szervezésében
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