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Hangversenyek Kárpátalján
A MÁRCIUSI IFJAKRA EMLÉKEZTEK  

A HUNYADI VÉNDIÁKOK BEREGSZÁSZON ÉS MUNKÁCSON

2016. március 12.-én a Beregszászi Művelődési Házban, 13.-án pedig  
a Munkácsi Református Templomban adott nagysikerű hangversenyt 
Sebestyén Márta és a Hunyadi Véndiák Kórus, Sebestyénné Farkas Ilona 
vezényletével. Március 15.-ike alkalmával kaptak meghívást az előadók.

A határon túli, főként magyarok által lakott területeken mindig ka-
tartikus élmény fellépni, különösen akkor, ha valamilyen ünneppel kap-
csolatos a szereplés. Igen nehéz szavakba önteni azokat az élményeket, 
melyek ilyenkor érik az embert a lélek legmélyére hatván. (Személyes 
tapasztalatom, hogy általában igen hamar korlátokba ütközik az ember, 
amikor a zene által kiváltott érzelmekről, konkrét pszichikai reakciókról 
kell beszélni.) Szinte lehetetlen pontosan megfogalmazni, egy-egy elő-
adás hogyan hat, milyen érzéseket vált ki. A művészeket a műsor terve-
zésekor elsősorban valami logikus építkezés, vagy valami aktualitás 
vezérli. (Általában nem az elérni kívánt hatásra gondolnak, mivel ez 
leginkább a koncert után derül ki.)

A két kárpátaljai koncertprogram összeállításakor mindkét szempon-
tot figyelembe vették a művészek, alkalmazkodva a helyszínekhez.  
A népzenei blokkokat a kórus repertoárján szereplő művekkel váltogat-
ták. A forradalom évfordulójának előestéjén telitalálat volt a magyar 
történelemhez kapcsolódó összeállítás: számos Rákóczi korabeli nótát, 
valamint több Kossuth katonadalt hallhatott a nagyszámú közönség  
Sebestyén Márta (ének, furulya, tilinkó és tapan -kétfenekű dob), 
Szerényi Béla (tekerőlant), Szabó Zoltán (somogyi hosszi furugla, duda, 
tárogató, tambura, szamica), ifj. Szerényi Béla (tánc, valamint tekerő, 
citera, klarinét, tárogató), illetve a Hunyadi Vegyeskar előadásában.

Turné alkalmával mindig sok élményben van része az énekkaroknak, 
zenekaroknak. A megszokottól eltérő események, a történelmi emlékek 
mindig újabb és újabb benyomásokat keltenek, néha ismeretlen érzéseket 
varázsolnak. (Most elsősorban nem a gyönyörűen felújított munkácsi 
várra gondolok!) 

Számomra az egyik ilyen meglepetést a munkácsi templom orgonája 
okozta. Hihetetlen elfogódottsággal érintettem meg az igen jó állapotban 
lévő hangszer manuálját, melyen ez állt: „készült Rieger Ottó műhelyé-
ben 1936-ban Budapesten”. A templom különböző nemzetiségű hívőkkel 
telt meg: a hallgatóság sorai között találkozhattunk nemcsak magyar, 
hanem ukrán, orosz, ruszin, rutén nemzetiségű emberekkel. Különös 
meghatottsággal szemlélhettem a karzatról a könnyeivel küszködő gyü-
lekezetet, akikből a közös nyelv, a zene váltotta ki ezt a felemelő hatást.

A beregszászi publikumot is váratlan meglepetés érte: az eddig üresen 
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tátongó kultúrházuk nézőterére piros bársony széksorok érkeztek Buda-
pestről (ez idáig ugyanis nem lehetett leülni a teremben)!

Szintén különleges élményt jelentett a koncertek során Sebestyén Márta. 
Egyedülálló tudása hatalmas erejű szuggesztivitással párosul. Ő nemcsak 
külföldön teljesít missziót, hanem országhatáron belül is. Sajnos azt kell 
észrevennünk, hogy manapság – egy szűk réteget kivéve –, egyre kevés-
bé ismerik a fiatalok a magyar népzenét. (Bár ki merem jelenteni, hogy 
Kodály országában nemcsak a XXI. században számít sokadrangúnak 
az igazi, autentikus népdal.)

Sebestyén Márta mindig tud valami különlegeset produkálni: jó pél-
da erre március 4.-iki, Müpa-beli estje, ahol a Régizene Fesztivál keretén 
belül állított össze egyedülálló programot. A francia barokk darabok 
mellett betekintést nyerhetett a nagyérdemű az okszitán vendégművé-
szek játéka által a francia népi hangzásvilágba, melyet Sebestyén Márta 
állított párhuzamba a magyar népzene dallamaival. Ritka zenetörténe-
ti csemegének lehettünk szem- és fültanúi az est folyamán.

Hallatlan élmény megfigyelni profizmusát. Külön tanulmányt lehet-
ne írni arról, ahogy a lényegre koncentrál, de nem kerüli el figyelmét 
semmi. Igazi alázat vezérli: fölényes technikáját mindig a kifejezés szol-
gálatába állítja, mondanivalójának karaktere határozza meg pillanatnyi 
habitusát. Hallgatósága az emberi idegrendszer, s az annak vezérlése alatt 
álló előadásmód ezredmásodpercnyi változásainak lehet tanúja. Mind  
a jó értelemben vett hallatlanul nagy rutint, s mind a körülményekhez 
való alkalmazkodás magasiskoláját szemmel követhette a művésznő szűk 
környezete. (Ezt bizony tanítani nem lehet!) 

Köszönet azért, hogy személyesen részese lehettem az ünnepi pilla-
natoknak!

Nagy Márta


