
Bencsik Gyula

„Ameddig az emberek tudnak  
magyar nyelven énekelni, addig 

nincs elveszve ez a nemzet”
Interjú az idén 40 éves  
Pál István Szalonnával

Nagyszabású őszi koncerttel ünnepli kettős jubileumát – amennyiben a koronavírus-járvány 
újabb hullámai engedik – Pál István Szalonna, Liszt-díjas népzenész. Egyrészt a muzsikus 

idén 40 éves, másrészt zenekara, a Szalonna és Bandája idén lesz 15 éves. Az évfordulós 
zenei csemegét megelőzendő, a pandémia idején hat albumot is készített Szalonna:  

négy oktatólemezt, egy Trianon-centenáriumhoz kapcsolódó válogatást és a 15 éves  
Szalonna és Bandája jubileumi albumot. A nagyszabásúra tervezett ünnepi Szalonnabanda- 
koncert júniusi elmaradása miatt jelenleg járják az ország kistelepüléseit, az általa irányított 

Magyar Állami Népi Együttessel pedig a határon túlra is merészkednek, ha sikerül. 
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Fanatikus előadóként tartanak nyilván, saját magadról is 

ekként nyilatkoztál. Hogy bírtad ki a hosszú bezártságot?

Az első hónapot nagyon jól. Eddigi negyven évem alatt 

talán egyszer sem fordult elő, hogy mindenre legyen időm, 

amire csak akarom. Nyelvet tanulni, rendszerezni a régi 

gyűjtéseimet, pakolgatni, gyakorolni. Aztán a második 

hónaptól elkezdtek hiányozni az emberek, a zenekar, 

a táncosok, éreztem, hogy nem stimmel valami. Kis idő 

múlva aztán kitaláltam, hogy a zenekar tagjaival kis  

csoportokban stúdióba vonulunk, és felvettünk hat albumot. 

Ezek közül négy darab tanító lemez, mindegyik egy-egy 

tájegység muzsikáját tánctanításhoz bemutató anyag: 

Dél-Alföld, Kalotaszeg, Szatmár és Gömör. Aztán készítet-

tünk egy Trianon 100 címet viselő válogatásalbumot is, 

amelynek szerkesztője voltam, és amit közösen jegyzünk 

Csúri Ákos barátommal. Ő választotta a verseket és 

esszéket Juhász Gyulától, József Attilától, a zenék pedig 

olyan emblematikus alkotások, amelyek ehhez a kultúr-

körhöz tartoznak, mint például Kallós Zoli bácsinak (erdélyi 

magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő – a szerk.) az egyik 

válaszúti nótája, az Ismerős Arcok Nélküled című dala vagy 

a Ghymes Együttes, de szerepel rajta Petőfi Kaszárnya, 

kaszárnya című versének feldolgozása az Első Pesti 

Rackákkal, amely voltaképpen egy kalotaszegi népdal, és 

kérésemre Pély Barna barátom is írt egy alkalomhoz illő 

összeállítást. Szóval roppant színes és összetett anyag 

született. Ezt követően fölvettük a Szalonnabanda jubileumi 

lemezét is. Mindez nagyjából május közepéig tartott, aztán 

lassacskán elkezdtünk próbálni, júniusban már volt egy 

koncertünk is a budatétényi Vojnovich-Huszár Villában. 

Mivel nem tudtuk kivitelezni a saját jubileumi koncertünket 

júniusban, most mi járunk az általunk szeretett helyszínekre, 

illetve olyan kistelepülésekre, ahová mostanáig nem 

jutottunk még el. Ilyenek például Üllés, Tököl, Szamoskér. 

Határon túlra csak a Magyar Állami Népi Együttessel 

megyünk egy felvidéki turnéra, amely szintén a Trianon- 

évfordulóhoz kapcsolódik. A repertoáron szerepelnek 

valamennyi határon túli magyar kisebbség zenéi, táncai. 

Kárpátaljára szeretnénk vinni a felvidéki műsorunkat és 

fordítva. A vajdaságiak a saját muzsikájukat szeretnék hallani 

a mi előadásunkban, és Erdélybe ugyancsak helyi műsort 

vittünk. Ugyanakkor a legtöbb tervezett fellépésünk 

megkérdőjeleződött a járványhelyzet miatt, hiszen mi nem 

engedhetjük meg magunknak a kiutazást követő két hét 

karantént. Amennyiben nem sikerül kivinnünk a műsort 

Szerbiába, akkor a határ innenső oldalán – Mohácson, 

Baján – mutatjuk be.

Te afféle missziós tevékenységként is tekintesz az auten-

tikus népzene és néptánc népszerűsítésére, terjesztésére. 

Mit gondolsz, a mögöttünk álló csaknem féléves pauza, 

az előttünk álló, beláthatatlan ideig tartó bizonytalan 

helyzet mennyit árthat a népi kultúra elfogadottságának? 

Nagyon sok tehetséges, fiatal zenész élt mostanáig 

kizárólag zenélésből, táncból, illetve ezek tanításából. 

Ők most meglehetősen kilátástalan helyzetbe kerültek. 

Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója számos 

leleményes ötlettel igyekszik segíteni ezeket a fiatalokat, 

például az épület előtti teraszkoncertek lehetőségével, 

illetve az online felületek biztosításával. A közönség 

elpártolásától nem tartok, de tartósan nehéz lesz együtt 

élni a jelenlegi helyzettel. Ha belátható időn belül lenne 

ellenszere a vírusnak, akkor nem roppanna bele a szakma 

a pandémiába. A kisegítő munkakörben dolgozók – tech-

nikusok, világosítók, színpadépítők – viszont már most 

kilátástalan helyzetben vannak. 

Térjünk vissza a májusban elkészült négy tanítólemezre. 

Hová juttattátok el azokat? Milyen visszajelzéseket kapta-

tok a használatukról?

Ezeken a lemezeken egy bizonyos tájegység táncfolyama-

tait játsszuk, és elsősorban haza, Kárpátaljára juttattuk el 
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az albumokat. A lemez elkészültéhez támogatást kaptunk 

a Csoóri Sándor Alaptól. Az albumok eljutnak a táncegyüt-

tesek vezetőihez, akik ezek alapján tudják gyakoroltatni 

a táncosaikat. Aztán hívnak koreográfusokat, akik ezekből 

az alapokból színpadi előadást varázsolnak.

Milyen a táncházi élet Kárpátalján?

Egészen fantasztikus. Van hét új zenekar, akiket mi indítot-

tunk el a mesterképzéseinken. Havonta 25-30 táncházi 

program zajlik a régióban, amelyeket kizárólag magyarok 

működtetnek. Kifejezetten boldog voltam, hogy egykori 

mesteremnek, Murzsa Gyulának az egyik rokona is eljött 

hozzám tanulni, és ő már a saját falujában szervezett 

cigánytáborban muzsikálja azokat a dalokat, amelyeket 

tőlem tanult. Vagy például Técsőn él egy ruszin srác, 

aki alapított egy ruszin együttest, amely a tőlünk kapott 

mintákra épített repertoárral játszik ruszin lagzikban, illetve 

táncházat vezet magyar népdalokkal a szülőfalumban, 

Visken. Jelenleg éppen ez a srác a Técsői Banda prímása, 

mert többen kihaltak már az eredeti zenekarból.  

Hála Istennek van utánpótlás, akik tovább viszik a hagyo-

mányt. A magyar kulturális tradíciók ápolásában komoly 

szerepe van Orosz Ildikónak, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola elnökének. Muszáj említeni Vidnyánszky 

Attilát, aki annak ellenére, hogy most a Nemzeti Színház 

főigazgatója, soha nem szakadt el Kárpátaljától, a mai napig 

segíti a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházat. 

Édesanyám a Hagyományok Háza kárpátaljai részlegének 

az ügyeit intézi. A 40 működő helyi táncegyüttes mintegy 

felébe jár rendszeresen anyaországi magyar oktató. 

Bár a nyáron „házhoz szállítjátok” a repertoárt több hazai 

kistelepülésre, azért csak jó volna egy jubileumi nagykon-

cert valamelyik frekventált helyen!

A Müpába vagy az Erkel Színházba álmodtunk meg egy 

ilyen előadást, annak a közel 200 zenésznek a vendég-

fellépésével, akiktől egykor mi 

tanultunk, illetve akik valamikor 

nálunk sajátították el a muzsikálás 

alapjait, és mára már maguk adják 

tovább a tudásukat. Tanulni és a 

megszerzett tudást továbbadni – így 

összegezhető a hagyományőrzők 

alapvetése. Így válik ez élő folyamat-

tá. Megjegyzem, hogy a banda tagjai 

közül Doór Robi és Gombai Tomi a 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

Népzene Tanszékének tanárai, 

Karacs Gyuszi rengeteg brácsással 

foglalkozik, Ürmös Sanyi a magyar 

cigányzenei élet kimagasló muzsiku-

sa, míg Gera Attila Aszódon tanít a 

zeneiskolában, és Békéscsabán van 

egy bolgár zenekara. Eszter húgom a 

váci konzervatórium tanára, mellette 

a Magyar Állami Népi Együttes szólóénekese. Röviden: 

mindenkinek voltak mesterei és vannak tanítványai.

A Magyar Állami Népi Együttessel hogyan tervezitek az év 

hátralévő részét?

A Hagyományok Háza színháztermében néhány éve fut  

egy bérletes előadássorozatunk, amit a színházi évad 

indulásakor folytatni kívánunk, vendégegyüttesek  

meghívásával. Ezek az előadások többnyire telt házzal 

működnek. A Trianon Év kapcsán pályáztunk  

az együttessel az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, 

hogy a tárgyhoz kapcsolódó, korábban említett  

műsorunkat bemutassuk a határon túli magyar  

közönségnek is. Emellett egy májusban elmaradt  

bemutatónkat október 30-ra tettük át. Ez Tamási Áron 

Énekes madár című székely népi játékának feldolgozása, 

Mihályi Gábor rendezésében. Itt táncosaik nemcsak 

táncolnak és énekelnek, hanem prózai szövegeket 

is mondanak, szerintem gyönyörű előadás lesz, amelynek 

zenéjét az Állami Népi Együttessel játsszuk az én 

szerkesztésemben. 

A nagyvilág a járvány miatt egyelőre teljesen bezárult?

A Szalonnabandával Vietnámba várnak bennünket,  

zajlanak az egyeztetések egy ideje. Novemberre van  

egy meghívásunk a Covent Garden egy gyönyörű  

templomába, adventi koncertre. A Magyar Állami Népi 

Együttessel benne vagyunk egy brandépítésben,  

amelynek a lényege, hogy a világ legnagyobb színpadain 

bemutassuk, hogyan nyitottunk az autentikus népzenétől  

a klasszikus zene és tánc felé. Nem a balettre gondolok, 

hanem néptánc alapokon, de klasszikus zenére járt táncra. 

Volt már bartókos és kodályos műsorunk, és elkészült 

egy új előadásunk Liszt-mozaikok címen.  

Ezzel az előadással Milánóban lépnénk fel szeptemberben. 

Én amúgy klasszikus zenei családból jövök, gyerekkoromat 
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a kijevi operában töltöttem, hozzám közel áll a zenei 

műfajok, stílusok közötti átjárás. Az ember átfogó  

világlátásához fontos ismerni a klasszikus, a népzene, 

a jazz, a pop és rockzene legjobb produkcióit, mivel ezek 

valahol összefüggenek egymással. 

Hogyan foglalnád össze a Szalonnabanda eddigi másfél 

évtizedét?

Nem csinálnék másként semmit. Hihetetlen élmény,  

hogy egyre több embert tudunk megénekeltetni.  

Hiszem, hogy ameddig az emberek tudnak magyar nyelven 

énekelni, addig nincs elveszve ez a nemzet.  

Nem érzem problé mának, hogy mi a bandával nem 

a legautentikusabb zenéket játsszuk, szándékosan teszünk 

a műsorainkba közismertebb darabokat is, mert fontosnak 

érzem, hogy lássam, halljam az embereket énekelni. 

Legfontosabb feladatomnak tartom a nép zene minél 

többekkel való megszerettetését. 

Nőtt a népzene iránt érdeklődő, azt értőn hallgató, táncoló 

fiatalok száma?

Határozottan állítom, hogy igen. Jól ismerem a fővárosi 

táncházak közönségét. Ám amikor múlt héten  

a Kobuci Kertben jártam táncházi estén, a jelen lévő  

közel 500 fős, zömmel 17 és 24 éves kor közötti közönség 

tagjaiból egyetlen ismerőssel sem találkoztam.

FOLKFŐVÁROS
2020. szeptember 16-19.

Kamara Selection: 
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Lakatos Róbert-ifj. Csoóri Sándor „Sündi”

Selection koncertek: 
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