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Ács Gyula a Gramofonnak me-
sélte el először a szerzői lemez lét-
rejöttének történetét. A miskolci 
Reményi Ede Kamarazenekar 
nyert az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának egyik pályázatán, 
s ennek keretében megbízták őt új, 
népzenei ihletésű darabok komponálásával, aminek – mint 
lelkes folklorista – nagyon megörült. Megírta a két verseny-
művet: a tárogatóra készült Joc című darabot és a kettős 
Magyar dudaversenyt. A lemezre még három népdalfeldol-
gozás is felkerült; két mezőkövesdi népdal és a már említett 
moldvai csángó dallam. A Joc a magyarországi román nép-
zenét eleveníti meg, a címe egyébként játékot jelent. Egy 
román többségű kis falu, Elek zenei hagyományaiból merít, 
az itt készült gyűjtéséből válogatott Ács Gyula.

Népzenekutatással és gyűjtéssel még ma is aktívan foglalko-
zik a művész. 2014-ben járt legutóbb Erdélyben, s a tanítvá-
nyait is általában magával viszi. A gyimesi és moldvai csán-
gók zenekultúráját is többször tanulmányozta a helyszínen. 
A közeljövőben is terveznek menni, hiszen még mindig le-
het találni érintetlen, eredeti zenét. „A pásztorok még min-
dig szépen furulyáznak” – árulta el Ács Gyula a Gramofon-
nak. Igaz, már gyakori a „levetkőzés”, ahogy az ott élők 
mondják. A fiatalabbak már leveszik a népviseletet, a tánc-
házak, s azok az alkalmak megszűnőben vannak, ahol a 
hagyományok tovább élhetnek. De az idősebbek, akik eb-
ben nőttek fel, még átadják az ismereteiket, s belőlük lesz-
nek az adatközlők. Itthon aztán a gyűjtéseket lejegyzik, a 
tanítványok meg is tanulják, s elő is adják vizsgákon, egyéb 
alkalmakon, így a gyakorlatban is tovább él a tiszta, eredeti 
népzene.
Az 51 esztendős Ács Gyula már egészen korán találkozott a 
zenével. Először dobolni tanult, de hamar áttért klarinétra. 

Novák József személyében kapott egy 
rendkívüli tanárt, s teljesen elcsábította 
a zene. Már nyolcévesen megírta első 
szerzeményét – Nóta címmel. A népze-
nével való szerelem a konzervatórium-
ban kezdődött, mikor a népzenetanárá-
tól kapott egy tekerőlantot, mert arról 
tanultak. A gond csak az volt, hogy a 
hangszer egyáltalán nem működött. 
Ács Gyula így beteget jelentett, s isko-
lába járás helyett egy hétig a hangszer 
javításával, felhangolásával foglalko-
zott, majd megtanult rajta teljesen 
egyedül játszani, négy dalt el is sajátí-
tott. Az Avas táncegyüttesnek kellett 

visszavinni, s mivel kérdezték, tud-e rajta játszani, 
magabiztosan válaszolta, hogy bizony tud. Eképpen lett 
zenész a táncegyüttesnél, s így kezdődött a máig tartó nép-
zenei pályafutása.
Ács Gyula jelenleg egyszerre karmester, zenetanár és népze-
nekutató; a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézetének oktatója. �

A Szép fehér pekulár balladája
Lapzártánk után, december 1-jén élőben is bemutatták a Fonó Budai Zeneházban Ács Gyula: 
Szép fehér pekulár című szerzői lemezének darabjait. A CD-n található moldvai csángó 
dallam (Miorita), a megölt havasi pásztor balladája a lemez címadó kompozíciója. Közre-
működik a Reményi Ede Kamarazenekar; Török Tilla énekel, Bese Botond dudán, Ács Gyula 
dudán és tárogatón játszik, s egyben a produkció karmestere.

� Kovács Regina

A Fonó Budai Zeneház honlapja: www.fono.hu  
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