
A testvérkapcsolatok jegyében

Az észt Linnutaja kórus
a Jászságban

A Jászkiséri "Lenin" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 1988. de-
cember 17-én ünnepi közgyűléssel /és a hozzá kapcsolódó ünnepségek-
kel/ köszöntötte, és emlékezett meg megalakulásának a 40. évfordulójá-
ról. Erre az ünnepségre többek között az észt EDASI kolhoz vezetősége
is meghívást kapott és velük együtt meghívást kapott az ugyanabban a
járásban /Parnui/ található Vandra-szovhoz által patronált "Linnutaja"
nevű kórus is. A kórust 1978-ban alapították és szervezték meg Carl Ró-
bert Jacobson falumúzeuma részére. Carl Róbert Jacobson /akinek ál-
neve volt a Linnutaja/ észtül: lind, linnu = madár/ a múlt évszázadban
Esztónia egyik legkiválóbb társadalmi személyisége volt /1841-1882/:
volt néptanító és újságszerkesztő, mezőgazdász és költő, birtokán isko-
lát alapított és iskolája részére tankönyveket írt, ugyanakkor tanította
a parasztokat a korszerű földművelésre és állattenyésztésre. Sok nép-
művelő munkát nővérével együtt végzett. Nővére N. A. Pjarna 1880-ban
Tallinnban alapított iskolát és az iskolában működött a "Linnutaja" ne-
vű énekkar, amely az észt népdalok és korabeli műdalok legjobb előadó-
jává vált. Nem véletlen, hogy az 1978-ban Carl Róbert Jacobson volt bir-
tokán és házában berendezett falumúzeum énekkara is ezt a nevet vet-
te fel. Céljai is azonosak az elődével: az észt dalkultúra, énekművészet,
népdalok ápolása és terjesztése a Szovjetunióban és a világ minden tá-
ján. Az együttes 1984-ben megkapta a népi együttes elnevezést, 1986-
ban a köztársasági népi együttesek I. Seregszemléjének a díjasa, 1987-
ben a II. Összövetségi Művészeti Fesztivál díjasa. Külföldi szereplései
közül csak kettőt említünk: Londonban a Tower-be^ Budapesten a Gel-
lért Szállóban lépnek fel, különlegességük, hogy éneküket skót dudával
kísérik. A Jászkiséri Lenin Mgtsz ünnepi közgyűlésén kívül felléptek a
Jászkiséri Művelődési Házban a jubileum kulturális műsorában, Jász-
berényben hangversenyt adtak a zeneiskolában, és felléptek a Jászsági
Népi Együttes karácsonyi műsorában, valamint a Jászapáti Velemi E.
Tsz karácsonyi műsorában. A hivatalos fellépéseken kívül énekelt az
együttes az ünnepi közgyűlést követő közös ebéd alkalmával is, és ének-
szóval búcsúzott az együttes a magyar házigazdáktól a Ferihegyi Repü-
lőtér indulási csarnokában is. A gyönyörű énekhangok, a néha játékos
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előadás dudaszóval kísérve, a magyarul előadott "Kék nefelejcs" mara-
dandó élményt és gyönyörűséget szerzett a hallgatóságnak, a közönség-
nek. A búcsúzáskor elhangzott prózai "negemiseni" /viszontlátásra/
meghívást, invitálást fejezett ki észt földre és a csodás Carl Róbert Ja-
cobson Múzeumba.

Horgosi Ödön

Holpert Flóra szobortanulmánya
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