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Pál István Szalonnának, a Magyar Állami Népi Együttes 
zenekarvezető prímásának fontos szerep jut az idei balaton-
füredi Anna-bálon: ő lesz a bírálóbizottság elnöke. A bál 
prímásversenyén ugyanis ebben az esztendőben népzené-
szek indulhatnak. Velük felváltva mutathatják be tudásu-
kat a cigányzenészek – ők jövőre kerülnek újra sorra. A ver-
senyt négy évvel ezelőtt indította el a Hagyományok Háza 
és Balatonfüred Önkormányzata. Pál István Szalonna azt 
meséli, a zsűrizésben az esztétika, az intonáció mellett az 
eredethűséget is vizsgálják, de a legfontosabb az előadás-
mód, az, hogy hogyan tudja valaki átadni a művek üzenetét 
a publikumnak, mennyire tudja magával ragadni, elvará-
zsolni a közönséget. Évről évre nő a prímásversenyre jelent-
kezők száma, s a pénzdíjak mellett fellépési lehetőséget, le-
mezfelvételt, hangszereket is nyerhetnek a legkiválóbbak. 
Az érdeklődők pedig minden fordulót figyelemmel kísér-
hetnek, hiszen a kétnapos verseny alatt a Kisfaludy Galéria 
ajtaja nyitva áll, és ez még izgalmasabbá teszi a zenészek 
mustráját. S természetesen minden évben az Anna-bálon az 
a prímás muzsikálhat, aki előző esztendőben megnyerte a 
megmérettetést. A versennyel igyekeznek a népzenére és a 
cigányzenére is felhívni a figyelmet, a Hagyományok Háza 
pedig már tehetséggondozó programot is útjára indított, 
amelynek része volt többek között egy cigányzenei kurzus. 
Bíznak abban, hogy ezt a területet is újjá tudják éleszteni.
A bál mellett nyáron a Magyar Állami Népi Együttesnek 
több hazai rövid turnéja is lesz, a Magyar rapszódiát, vala-
mint a Megidézett Kárpátalja című műsorukat több hazai 
városban mutatják be. „A műsor nagyon tetszett a kárpátal-

jai közönségnek – azoknak, akiktől gyűjtöttük, akiktől ta-
nultuk mindezt. Először kicsit furcsállva nézték, hogy mit 
csináltunk mi az ő táncaikból, de aztán a publikum állva 
tapsolt, s ez a mi táncosainkat is mélyen meghatotta. Egyéb-
ként ezt az előadásunkat, lelkesen fogadják, bárhol adjuk is 
elő a világban.” A Művészetek Völgyében, Kapolcson, a 
Folk-udvarban is fellép Pál István Szalonna és Bandája, 
ahol a Fonó és a Hagyományok Háza közös programjai ke-
rülnek színre. 
Szeptember legelején ismét várják a Kárpát-medencei 
táncházzenészeket: végre lesz alkalma a szakmának a talál-
kozásra, az együttmuzsikálásra. A különböző vidékekről 
érkező mesterek előadásokat tartanak, tanítanak, s termé-
szetesen szól a zene – reggeltől hajnalig. A program máso-
dik napja nyilvános a nagyközönség számára, ilyenkor a 
szentendrei skanzen egy kiemelt területének minden portá-
ján szól a muzsika, mindenütt táncot tanítanak, s a rendez-
vényt nagyszabású gálaest zárja. A zenészek és a közönség is 
nagyon élvezi ezt a programot, amely valóban életre kelti a 
néphagyományt. Ez az őszi hónap tartogat még egy különle-
ges koncertet is, hiszen a Zeneakadémián szeptemberben 
Bartók-estet tartanak, amelyen a Kelemen Barnabással mu-
zsikálnak. Úgy adják elő Bartók Béla darabjait, hogy keve-
rik a klasszikus muzsikát a népzenével, az eredeti műveket 
és az abból született kompozíciókat. Pál István Szalonna 
például klasszikus zongorakísérettel játszik népzenét, de fel-
hangzik a programban a székely friss csárdás is. n

A Hagyományok Háza honlapja: www.hagyomanyokhaza.hu 

Táncházi muzsika reggeltől hajnalig 
Izgalmas programokat kínál a következő hónapokban is a Hagyományok Háza. Júliusban a 
balatonfüredi Anna-bál prímásversenyét rendezik meg, ahol idén a népzenészek mérhetik 
össze a tudásukat; majd szeptember 3-án és 4-én a Kárpát-medencei Táncházzenészek Ta-
lálkozójára is sor kerül. Emellett a Magyar Állami Népi Együttes rövid vendégszereplésekre 
indul, a zenekar pedig Bartók-estet játszik Kelemen Barnabással a Zeneakadémián. E ren-
dezvényekről Pál István Szalonna zenekarvezető prímás beszélt a Gramofonnak. 
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