


kétszáz évesek a cigányzenekarok Magyarországon. Ami ilyen sokáig élt (él)
bennünk, az lassan is tűnik el. Tehát még hosszú idő kell ahhoz, hogy valóban
elmúljék. Most a művelődéspolitikusokon, népzenekutatókon van a sor, hogy
ebből, ami jó, ami a jövő számára is fontos, megragadják.

— A mentés érdekében várható egy szervezettebb összefogás a művelődés-
politikában?

— Az ilyen spontánul szokott kialakulni. Általában az a gyakorlat, hogy ha
elhalóban van valami, akkor hirtelen észbe kapunk, s menteni akarjuk a ment-
hetőt. A népzenegyűjtés is így kezdődött.

előbbi gondolatára; szavaiból úgy tűnik, mintha a jövő-
>íva — afféle zenei „rezervátumok" létesülnének...

— Visszatérve az eiouui gonaoiaiara; szavaiooi ugy
ben — képletesen szólva — afféle zenei „rezervátumok'

— Igen, valami ilyesmiről van szó. A cél az, hogy amennyit csak tudunk,
megtartunk a cigányzenekarokból. Ügy, ahogy skanzent létesítettünk; tehát
látható, hallható képe is legyen ennek a műfajnak. Én annak idején írtam egy
könyvet, de az még csak bevezető volt. Jobban meg kell írni e műfaj történetét,
és hát rengeteget kell felvenni tőlük magnetofonszalagra. Például a cigányzene-
kari klarinétos olyan zenész, amelyiknek nincs párja a világon. Ezt csak azért
mondom^ mert úgyszólván senkinek nem tűnik fel.

Zsákai Ferenc zenekara, Szolnok, Pelikán Szálloda
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— Az improvizatív készség miatt „párját ritkító" a klarinétos?

— Sok minden miatt. (Sajnos ma már romlik a klarinétosok technikája.)
Egy klarinéttal akár nyolc-tíz tagú zenekart is el lehet nyomni. De volt, amikor
ez a hangszer úgy belesimult — akár egy öt tagú zenekar hangzásába is —,
olyan finoman, szépen variáltak, kísértek a muzsikusok, hogy az valóban művé-
szet volt. Ezt a művészetet meg kell ragadnunk valahogyan, mert ebből a ma-
gyar kultúrának és azon túlmenően az egész emberiségnek haszna lehet.

— Az állampolgárok többsége, az átlag magyar mit tud ma a cigányzenéről?

— Hajmeresztőén keveset, ugyanis vagy egy fél évszázad óta nem divat a
cigányzene, az értelmiség egy bizonyos része például „hivatalból" lenézi. Sokan
úgy gondolják, hogy a magyar népdalnak a cigányzene az ellensége. Ötven év
óta az iskolákban a népdalt tanítják, és azt sugallják, hogy aki a népdalt ked-
veli, nem szeretheti a nótát. Pedig ez a kettő nagyon is szorosan összefügg. A
gyerekeknek természetesen már nem ez a műfajuk, miután a világ minden
zenéje — beleértve elsősorban a mai angolszász dömpinget — eljut hozzánk. És
ez a zene valóban nem a mai embert fejezi ki; a cigánymuzsika romantikus
zene, jellemzően magyar, népies. Ézt már Bartók is világosan megmondta. En-
nek ellenére irtottuk a magunk szelídebb vagy kevésbé szelíd módján, s meg-
vetettük azokat, akik cigányzenére mulattak. Nem volt sikk ezt a műfajt sze-
retni, pártolni, értelmiségi körökben erről jót mondani. Felvetődött persze a
kérdés: ha egyáltalán nem kell mondani róla semmit, csak egyszerűen lenézni,
akkor minek ismerni? Azt a luxust viszont nem engedhetjük meg magunknak,
hogy ne ismerjük, tudniillik mélyen beleivódott a magyar kultúrába, és a XIX.
századi magyar zenélésnek — ezt annak idején Molnár Antal neves zenetörté-
nészünk állapította meg — a derékhadát jelenti. Kodály pedig azt mondotta,
hogy a magyar zenei nyelv megszületésében a magyarnótának, a cigányzenének,
a népies dalnak igen nagy szerepe van. Egy módon sajnos helyreállt az egyen-
súly a népdalt és a cigányzenét illetően: mindkettő azonos mértékben pusztul...

— A külföldiekben él egy sajátos kép a mi cigányzenénkről. Ök egészen
mást tartanak lényegesnek ebben a zenében, mint mi, akik nap mint nap talál-
kozunk vele?

— A külföldiek részben tárgyilagosabbak, mint mi. Ök csak a zenét nézik,
nem is igen tudják, hogy nálunk milyen viták folynak körülötte. Azt viszont
látják, hogy ebben a szórakoztatózenei műfajban a cigányzenészek magasan az
átlag fölött vannak. (Ezt egyébként Bartók Béla is elismerte.) A külföldiek,
mondjuk a németek számára roppant érdekes, hogy a magyar cigányzenész ki-
áll a pódiumra, és kotta nélkül kezd játszani.

— Mi fogja meg a külföldit, ha magyar cigányzenét hall?

— Elsősorban az, hogy eléggé hasonlít a nyugat-európai zenéhez. Éppen
ezért ugrott az élre a magyar cigányzene a múlt században, ugyanakkor a romá-
noké meg nem. De a balk'áni sem, pedig ott is cigányok zenélnek — zurnán
(ami azonos hangszer a mi kuruc tárogatónkkal) és dobon. Bár érdekes módon
ezek az együttesek jobbára csupán két, ritkábban három tagból állnak.
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