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Felvidéki gimnazista
ként 1976-ban és 7 8
ban is megnyerte a Ta
vaszi szél vizet áraszt
népdalversenyt. Volt-ea
családjában valaki, aki
től zenét tanult?

Hamar észrevették, hogy
kiilönleges tehetsége van
az énekléshez?

Nem volt nehéz először

szinpadra lépni?

Szvorák Katalinnal
Liszt Ferenc-díjas népdal énekes. előadómüvész . 1958-ban Losoncon sziile
tett, az alig ötszáz lakosrí Pinc neo ű falI/ban nevelkedett Felvidéken. A
világ számos pontján ismerik a nevét. Eddig tizennégy önálló lemezejelent
meg. Főszereplője volt két rock orat áriumnak; Illés Lajos: Magyar Ének és
Illés-Utassy József Betlehem csillaga.

Egy Ipoly menti kis faluban, Pincen nevelkedtem, hagyományos
falusi közösségben, amelyben tennészetes volt a zene szeretete.
Családunkban is mindenkinek jó hangja volt. Egy ilyen környezet
kiválóan alkalmas arra, hogya gyerek számára természetessé vál
jon az éneklés. Megjegyzem, az itteni emberek inkább nótákat éne
keltek, nem népdalokat. Nagyapám sokszor mondogatta: "miért
nem nótázol, kisanyám?" Komolyszívfájdalma volt, hogy a nóták
helyett a népdalok vonzottak.

Nem, hiszen a legtöbb gyerek is hasonlóan énekelt. Ha téves koro
mig éltünk falu n, miután a városba, Fülekre köl töztünk. Minden
megváltozott körülöttem, és még a szüleim is nehezen illeszkedtek
az új környezetbe. Itt éreztem először, hogy magyar nemzetiségi
ként immáron én vagyok a kisebbség, a szlovákokkal szemben.
Másokkal együtt nagyon komolyan vettem, hogy nekünk, kinti
magyaroknak, sokkal jobban kell munkálkodni a mindennapi si
kerekért, hogy elfogadjon bennünket a többség. Az iskolában na
gyon jó tanáraim voltak, figye ltek a tehe tséges gyerekekre. Akko
riban még sok mindent csináltam az éneklés mellett, szavaltam,
sportoltam, rajzoltam. Sőt, Kovács Kati dalait is nagy sikerrel éne
keltem. Öt nagyon szerettem, mindmáig az egyik példaképemnek
tartom. Emellett felléptem Huszka Jenő operettjeiben is. Egy idő

után aztán rádöbbentem, hogy a népdaléneklés az igazi műfajom,

ebben találom meg az őseim ha ngját.

Nagyon sokáig küszköd tem, ir tóztam a színpad tól. Hároméves
koromban ugyanis barátnémmal kellett énekelnem falunk kul
túrházavatóján. Ö bátor hamissággal rázendített, én meg szégye
nemben elsírtam magam. Ez a kudarc nagyon sokáig elkísért, de
végül mégiscsak a dalolás segített görcseim feloldásában .
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Már gimnazistaként is
a zene, az éneklés von
zotta legjobban, mégisa
budapesti bölcsészkar
magyar-könyvtár sza
kára jelentkezett.

Amikor 1981-ben meg
nyerte a Röpülj, páva
népdalversenyt, egi) csa
pásra országosan is
mert népdalénekesnő

lett. Megkönnyítette ez
a későbbi előrejutását?

Néhány éve kiadott le
mezén, a Napfogyat
kozáson, kíséret nélkiil

énekelt népdalokai. Hogy
fogadták a szokailan
hangoételű lemezt?

Az ismert tételekmelleii
saját gyiíjtésií dalok is
felkeriiltek errea lemez
re. Határon inneniésha
táron túli gI)iíjtései alap
ján mit tapasztalt 7

A középiskola után felvételiztem a prágai egyetem muve
szettörténeti, majd népművelői szakára, de nem vettek fel, ezért
egy évig Füleken segédtanítóskodtam. Éppen akkor jelentkezhet
tem csehszlovák ösztöndíjjal az ELTE bölcsészkarára, s mivel szí
vem rejtett vágya volt Magyarországra kerülni, ezért boldogan vá
lasztottam a rám kényszerített magyar-könyvtár szakot. A sors fur
csasága, hogy sem magyar tanárként, sem könyvtárosként nem dol
goztam, s végül is az lett a hivatásom, ami bizonytalannak látszott.

Nem igazán. Egy-két hónapig érdekes voltam, de utána jött a nagy
csend. S akkor be kellett látnom, minden csoda három napig tart.
De a "negyedik napon", 1983-ban a Honvéd Művészegyüttesszó
listaként szerződtetett. Visszatérve a kérdésére: az éneklés olyan
pálya, amelyre soha nem lehet azt mondani, hogy nyílegyenes,
mert mindig vannak holtpontok, hullámhegyek és hullámvölgyek
váliják egymást. Huszonöt éve vagyok a pályán, és egyre inkább
meggyőződésem,hogy minden egyes fellépésért meg kell kűzdeni.

Hiába volt már több ezer előadásom, mindig úgy érzem, mintha
először lépnék színpadra, és teljesen mindegy, hogy egy kis faluban
énekelek, vagy MádI Ferenc köztársasági elnök beiktatásán, egyfor
mán izgulok. Nagyon komolyelvárásaim vannak magammal
szemben, mert vallom, hogy a közönséget nem lehet és nem is sza
bad becsapni. Szeretnék mindenkor megfelelni a magam felállította
mércének. Az elmúlt években nagyon sok zenekarral léptem fel, de
istenigazából mindig szólista maradtam, annak ellenére, hogy
hangszerek szóltak mellettem.

A kritikusok azt írták, várják a folytatást. Sokan mondogatták a
környezetemben, hogyadalaim akkor élvezhetőek igazán, ha kísé
ret nélkül szólnak. Ez a lemez egyébként nagy elégtétel volt szá
momra, adósa voltam ezzel önmagamnak is. Az élet árnyékos ol
dalát énekeltem meg. Fantasztikus egyébként, hogya nép nyelve
hányféleképpen tudja kifejezni a bánatot, a népi lélek hogyan ár
nyalja ezernyi érzését.

Ez elsősorban attól függ, hogy az ember hol gyűjt. A határon túli
magyarok jobban őrzik a hagyományaikat, ami érthető. Ennek
egyik oka a világtól való elzártság. Az sem mindegy, hogya közös
ség tagjai hegyek között élnek-e, mert a hegyek elzárnak, elválasz
tanak a másik embertől, népcsoporttól, akár még a szomszédos te
lepüléstől is. A Zobor vidéke például kincsesbánya. Az itt élő idős

emberek őrzik a dalaikat, de sokuk nagy szívfájdalma, hogy az
unokáik már a magyar nyelvet sem beszélik. Mégis optimista va
gyok, a népdal nem tűnhet el, meggyőződésem, hogy mindig lesz
nek művelői. Ahogyan tőlem is átvesznek a fiatalok dalokat, ugyan
úgy a most felnövő generáció is ápolni fogja a hagyományokat.
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Eredeti népdalfelvétele
ket is haligat?

Az elementáris hatás el
éréséhez mindennap meg
kell kiizdenie?

Bartók, Kodály és mások annak idején elmentek gyűjteni, de sokan
csodabogárnak tekintették őket, hogy miért foglalkoznak ezzel? A
falusi közösségek ösztönösen őrzik a dalokat, de nem tudatosult
bennük, miért is fontos ez? Csodálatos élményeim voltak, egyik
alkalommal egy kilencvenéves néninél gyűjtöttem, aki tizennyolc
évesen Kodálynak is énekelt. Gyűjtésem idején pedig minden erejét
összeszedve, gyönyörűen elénekelte Szabó Kata baUadáját. Döbbe
netes, fölemelő élmény volt. Az éneklésben az a legszebb, hogy
határtalanul és nyelvtől függetlenül tud hatni. Az elmúlt tizenöt
évben több mint kétezerszer koncerteztem három kontinens hu
szonhét országában. Énekeltem oxitán, finn, német templomokban
és iskolákban, bajor apácazárdában, francia öregek otthonában,
norvég óvodákban, bajor és stájer hegedűnapokon, a brazil parla
mentben, francia marhavásáron, amerikai indiánoknak, skandináv
jazzklubokban, washingtoni istállóban, salvadori négereknek, spa
nyol színházakban, különböző fesztiválokon, külhoni Magyar Inté
zetekben, a Bekaa-völgyében, a kínai nagy fal alatt, de daloltam
német kórházakban is. Fantasztikus volt, ahogyan a betegek új erő

re kaptak a muzsikaszótól. Münchenben az egyik legnagyobb kór
házban az egyik bácsi táncra perdült velem a műsorunk végén.
Hihetetlen, hogy a zenének mekkora gyógyító ereje van!

Nem, mert ez nem csak gyakorlás kérdése. Az előadóművészet és
az alkotás varázslat. Például lemezkészítéseknél nemcsak az a va
lódi csoda, amikor ráénekelünk, hanem a kutatás folyamata is. Ez
állandó izzásban tartja az embert. S a mi pályánkon is alapvető az
alázat, hogy mindennap meg kell küzdenünk a legkisebb eredmé
nyekért is, mert azokból születnek meg a nagy dolgok. Szerintem
nem jó az, ha az ember gyorsan felfut a csúcsra, mert utána nagyot
lehet huppanni, s ez csalódással jár. Mindig a lassú lépések híve
voltam. Nem tudnám megmagyarázni, hogy milyen erő lakozik
bennem, gyakran elcsodálkozom: otthon családi békében élő, cse
metéit és virágai t szerető háziasszony vagyok, de amikor felme
gyek a színpadra, tökéletes átalakuláson megyek keresztül, sugár
zik belőlem az örömet-adás vágya. Felülről érkező, isteni erő, hogy
dalban kifejezhetem magam. Adventi, húsvéti koncerteken szok
tam időnként érezni, hogy fáradok, fogytán az erőm, de éneklés
közben ezt senki nem veszi észre. Pedig amikor utána lejövök a
színpadról, érzem, hogy mennyi energiát kivett belőlem a fellépés.
Az ember a dalokon keresztül szeretne lelki erőt átadni a hallgató
ságának. S az emberek oly hálásak! A közelmúltban egy újságban
megjelent egy hirdetés arról, hogy meg lehet rendelni a kazettái
mat. Érkeztek a megrendelések, s miután nagyon sok kazettát, le
mezt elküldtünk, rengetegen telefonáltak azok közül, akik meghall
gatták a dalaimat, hogy ez mekkora élmény volt számukra. S nem
csak Magyarországról és a szomszédos országokból jönnek a
visszajelzések, hanem a világ minden tájáról, nagyon sok ember az
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Ön azéneklés mellettta
nít is,Szentendrén. Mint
tanár, mit tapasztal,
mennyire érdekli a túl
technicizált, erőteljes lát
ványvilágra épülő ze
nén felnövekvő fiatalo
kat a népi ihletettségű

dallamvifág?

A multikultúraelősegít

heti-e a népekegymásra
ialálásái, vagy a köztük
lévő szakadékot fogja el
méluiteni?

Néhány évvel ezelőtt az
USA-ban koncertezett.
Mit tapasztalt ott?

általam előadott magyar népzenén keresztül szerette meg a ma
gyarságot. Ez a jóleső érzés is erőt ad a munkához, a nehézségek
elviseléséhez.

Ez attól is függ, hogy ki közelít hozzájuk és hogyan. Azt látom,
hogya gyerekek fogékonyak erre a zenei világra. Biztos vagyok
benne, hogy lesz utánpótlás, és legalább tizenöt-húsz iskoláról tu
dok, ahol népi hangszereket, népi éneklést tanítanak. Tizennyolc
húsz éves, tehetséges, ügyes gyerekek bukkannak fel. A kérdés csu
pán az, mennyire kapnak bemutatkozási lehetőséget, mennyire
akarjuk, hogy megismerjék őket. Nekem az a célom, hogya gyere
kek minél jobban megtanulják ezt a természetes zenei anyanyelvet.
Ebben a zenében mindenki megtalálhatja a saját érzéseit, mert ez
személyiségfejlesztés is, hogya gyerekek a dalban meg tudják ma
gukat mutatni, és tapasztalják meg: gátlásaikat legyőzve rengeteg
dolgot elmondhatnak magukról. Ez a lényeg. Meggyőződésem,

hogya zene gyógyszer, lelki gyógyszer. Amikor tanítok, látom,
hogy az a sok kisdiák, aki nem tud magával mit kezdeni, ha ki
énekli magát, akkor mennyire megkönnyebbül. Nem véletlen, hogy
a falusi embereknél a dal ennyire fontos szerepet töltött be, ha bá
natuk volt, ha örömük volt - daloltak. Esténként altatót énekeltek
a gyerekeiknek. Minden érzésre megvolt a dalanyaguk. És ez segí
tette őket, az érzéseiket ki tudták énekelni magukból, nem kellett
pszichológushoz menniűk, bár ez régebben nem is volt divat. Min
denesetre kevesebb volt a lelkibeteg ember, s ha akadt is ilyen, a
közösség tudott vele mit kezdeni. Sajnos mi már többnyire képte
lenek vagyunk erre, mert hiányzik belőlünk a tolerancia.

Ez nehéz kérdés, jelenleg úgy látszik, hogy ellenünk dolgozik, de
azért bízom abban, arra mindig szükség lesz, hogy egyszál hang
megszólaljon, s olyan érzéseket közvetítsen. amelyek az uniformi
zálás, az elgépiesedés ellen hatnak. Ezért nem félek igazán a mul
tikultúrától, viszont az ún. világzenét hirdetők legtöbbje tud egy
fajta szintézist is létrehozni, mert igénye van a részecskékre, az
egyes népek zenei kultúrájára. S ez alapján sok emberben ébredhet
fel az érdeklődés az egyes nemzetekre jellemző dallamvilágra. A
világzene jó eszköz, bár sok mindent össze lehet mosni vele, de
vallom, hogy azok az igazán jó világzenészek, akik ismerik az ere
deti gyökereket, jól tudnak sáfárkodni ezekkel az értékekkel.

Amerikában nem örültek, ha azt írtuk ki, hogy világzene, a mi
gyökereinkre voltak kíváncsiak. Elsősorban egyetemeken szerepel
tünk, zeneértő közenségnek játszottunk, és ők nagyon élvezték ezt
a fajta zenét. A néger tanárok valósággal extázisba jöttek. Az ame
rikaiak nagy része elszókott már ettől a természetes zenétől. Ez az
ázsiai gyökerektől vezérelt zenei világ nagyon megfogta őket. Min-
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Nincs tehátigazuk azok
nak, akik szerint a nép
dal, a népzene ma már
a zenei élet perifériájára
került?

Az utóbbi években egy
kis faluban, Pilisszent
lászlón lakik a családjá
val. Miért?

Gyermekei mennuire ér
dekl8dnek anépdal iránt?

Ön a zene által egy tá
gabb haza hirdetője,

elősegíMje a környező

népek egymásra találá
sának. Nem illúzió ek
kora hatalmattulajdoní
tani a dallamnak egy
szavakban toleranciát
hirdető, a valóságban
azonban nagyon is el
lenségeskedő világban?

denütt komoly sikereink voltak. Tavaly többek közt Brazíliában
szólistaként koncertez tem és elmondhatatlan sikereim voltak.

Ez nem igaz. Hihetetlen nagy szellemi tőke rejlik a magyar népze
nében, amelyre mindenütt van kereslet. bármerre jártam is a világ
ban. Kínától az arab országokig szívesen fogadtak. Ahhoz, hogy
ebből valóban szellemi tőke legyen, arra lenne szükség, hogy az
illetékesek még jobban odafigyeljenek erre a műfajra, bár már sok
kedvező próbálkozás tapasztalható. Csodálatos világ ez, és ha a
fiatalok egyszer belekóstolnak és ráéreznek az ízére, biztos, hogy
nem tudják abbahagyni. Nagy öröm, hogy vannak tehetséges tanít
ványaim, például Deák Fruzsina ilyen, aki gyönyörűen énekel és
kobzon is csodálatosan játszik.

Ez a gyerekkor visszaköszönése. Békés, nyugodt gyermekkorom
volt, s férjemmel együtt azt szeretnénk, ha gyermekeinknek is ezt
tudnánk biztosítani. Ezért költöztünk Pilisszentlászlóra. Mozgal
mas életet élünk, s nagyon jó megérkezni ide a csöndbe.

A tizenegy éves Eszter lányom fuvolázik, a tizenhárom éves Ádám
fiam ütős hangszereken játszik. Mindketten nagyon ügyesek és szé
pen énekelnek. Néhány éven belül elválik, hogy zenei pályára lép
nek-e. Egy biztos: erőltetni nem fogom.

Lehet, hogyegyeseknek illúziónak tűnik, de szerintem nem az. A
különböző nemzetek egymásra találását ugyanis már többször
megéltem, a lemezeim készítésekor is. Így például egy éve, amikor
az Örvendezzünk - Közép-Európa karácsonya című lemezt fölvet tük,
a lehető legharmonikusabban együtt tudtam dolgozni a Monarchia
Együttes külföldi zenészeivel. Nyilvánvaló, hogy az egyes népeket
nem a nyelv választja el egymástól. Az emberek szívében általában
nincs gyűlölet egymás iránt, hiszen ha így lenne, nem énekelnék
egymás dalait. De örömmel éneklik. Vannak azonban olyan erők,

amelyek tudatosan építik az egymást elválasztó falakat, lelki gáta
kat. Gyakran az egzisztenciájukat alapozzák a gyűlölködésre. A
művészetben viszont nincsenek gátak, határtalanul áramolhatnak a
tiszta érzések, gondolatok.
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