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Elöljáróban el kell mondanom, hogy Komárom (később Komárom-Esztergom) megyében éltem, 1996-ig. Ezt
követően, Budapestre költözve, nem volt olyan rálátásom a térségre, de bekapcsolódtam a KÓTA országos és
határon túli tevékenységébe. Mivel Vass Lajossal korábban szerencsés voltam együttműködni, következett be
az a kicsit skizofrén állapot, hogy a zsűrizések alkalmával mindkét szövetséget képviseltem (KÓTA, Vass
Lajos Népzenei Szövetség).
Életemnek legszebb ajándéka – családomon és a tanításon kívül –, az a sok szeretet, amit az emberektől kaptam
ezeken a népzenei találkozókon, rendezvényeken.

Reményi-levél

***
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1974. december harmadikán - ünnepélyes keretek között -, megalakult a Kórusok Országos Tanácsa megyei
szervezete Bokodon, összekötve a konkrét munkamegbízásokkal.
Megjelent Maróti Gyula, a KÓTA országos főtitkára. A rendezvény fontosságát emelte, hogy Vass Lajos zeneszerző, karnagy, népdalgyűjtő, és ebben az időben már a népszerű „Röpülj páva!” mozgalommá szélesült
tv-műsor vezetője -, volt a műsorközlő.
A munkáskórusok szekcióját Szilaj Gyula karnagy fogta össze, az ifjúsági szakbizottságot Kun Aladár, megyei
ének-zene szakfelügyelő, az énekkari tagozatot Vajda Ilona szakfelügyelő, a zenekari szakbizottság irányítása
Fátrai Márton karnagy kezébe került, míg az újdonságnak számító pávaköri szakbizottság vezetői
megbízatását Sperl Vilmosné Gerzanics Magdolna (jómagam), mint népdalgyűjtő, ének-zene szakos tanár
kapta. (Vajon él-e még közülünk valaki?)
Ettől a dátumtól kezdve, minden esztendő decemberének első vasárnapján, a pávakörök találkozója zajlott
különböző helyeken. Első alkalommal Tatán, az akkori megyei művelődési központban. Természetesen,
általában az előbb említett Vass Lajos volt az esemény levezetője, ahol a nap az ő tanácsaival végződött.
A megyei KÓTA megalakulásának egyik
legfontosabb célkitűzése a továbbképzések
megszervezése volt. Erre a pávamozgalom
kiszélesedése folytán, nagy szükség mutatkozott,
mind a dalcsokrok témaköri, hangnemi, ritmikai
stb. összeállításának módszertani elsajátítása
érdekében, mind a színpadi megjelenés
vonatkozásában.
Az 1975. évi tevékenységhez elkészült a
munkaterv, amelyet a frissen alakult pávaköri
szakbizottság állított össze. Ennek tagjai: Kun
Aladár, megyei szakfelügyelő (Környe, magyar),
Csere Edit (Ácsteszér, magyar), Stréhli Franciska
(Tarján, német), Gallai Rudolf (Felsőgalla,
német), Gajdár László (Esztergom, szlovák).
A népzenei szekcióban, havonta szerveztünk
továbbképzést a pávakörök vezetőinek olyan
előadókkal, mint dr. Manga János, dr. Olsvai
Imre, dr. Várnai Ferenc és nem utolsósorban
Vass Lajos. Összejöveteleinken örültünk egymás
sikereinek, kölcsönösen segítettük céljaink
megvalósulását.
Az
egyik
meghatározó
feladatunk – Reményi Károly, megyei KÓTAtitkár kívánsága alapján –, a már működő
pávakörök feltérképezése volt.
Ez meg is történt, a megyei KÓTA élete tehát
nagy
lendülettel
megindult.
Szép
kezdeményezések
születtek,
versenyek,
A Dolgozók Lapja cikke a KÓTA megalakulásáról
találkozások.
De szép lassan megkezdődött az intrika is. Így az
első, aki lemondott, Reményi Károly titkárunk volt. Ez mindenkit elszomorított és lassan, lassan háttérbe
vonultunk. A szakbizottságok csak papíron léteztek, a gyakorlatban egy ember kezébe - a megyei tanács
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művelődési osztályának egyik főelőadójához - került minden, és a KÓTA gyönyörűen indult pezsgése
megszűnt. Igaz ugyan, hogy ki – ki a saját területén tette a dolgát, de az egymásra figyelés a többi szekcióval,
a közös munka lehetősége nem volt többé.
Én a népzenei életről tudok részletesebben beszámolni, a teljesség igénye nélkül.
A kezdeti sikereket annak is köszönhettük a KÓTA megyei részlegében és egyáltalán a népzenében, hogy a
két óriás, Manga és a közönséget megénekeltető Vass Lajos, segített bennünket. Ezért szeretnék visszatérni,
néhány évvel, az előzményekhez.

***
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Egy kis faluban, – a Komárom megyei Neszmélyen
– dolgoztam akkor, ahol első diplomám zárásaként,
a fellelhető hagyományokat gyűjtöttem össze.
1970-ben egy munkám valamilyen úton-módon
(ma sem tudom, hogyan) elkerült az őszi
mezőgazdasági kiállításra, ahol Manga János
felfigyelt rá, és kedves biztató levélben
megkeresett.
Ettől kezdve élvezhettem atyai jóindulatát,
segítőkészségét,
óriási
tudását,
1977-ben
bekövetkezett haláláig.
Visszatérve a KÓTA 1975-ös évi munkájához, az
1974-es
megalakulása
után,
a
januári
összejövetelen a bizottság által ismert pávakörök
áttekintése történt. Februárban a neszmélyi
csoportok (felnőtt és gyermek) nyilvános
rádiószereplése zajlott, Vass Lajos karnagy
vezetésével. Meghívott vendég, a kecskédi pávakör
és a dunaalmási furulyaegyüttes, volt.
A továbbiakban, a karnagy úr a népdalcsokrok
összeállításának
problematikájáról
tartott
továbbképzést.

Manga levele a mezőgazdasági kiállítás kapcsán

Az első lépést a népdalok újjáéledésében Manga „Az élő népdal” című rádiós sorozata jelentette, amelyben Komárom

megyéről hat szép műsort hallhatott a közönség. A megye nemzetiségi megoszlását figyelembe véve, a német és a szlovák
csoportok is műsorra kerültek.
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Ma már nem ismeretes, hogy milyen forradalmi tett volt ez, hiszen a hagyományok ápolása, a múlttal való bármilyen
kapcsolat, bizony gyanús cselekedetnek tűnhetett a rendszer őrzőinek szemében. Ezzel kapcsolatosan néhány epizód jut
eszembe, amit Manga tanár úrral közösen tapasztaltunk a felvételek során.
Komárom megyében éltem, tanítottam ifjú pedagógusként, és gyűjtöttem környékem népdalait, szokásait, ahol - amint az
előbbiekben is említettem -, számos szlovák és német település is van.
Tőlem telhetően előkészítettem az utat Manga János felvételeihez, ez azonban nem mindenütt bizonyult elég sikeresnek.
Az egyik német település iskolaigazgatója, egyben a falu párttitkára, korábbi ígérete ellenére, mereven elzárkózott. A szó
szoros értelmében bezárta a kaput előttünk. Nyilván nem vetett volna jó fényt rá, ha a rádióban német népdalok hangzottak
volna el az ő segítségével. Változnak az idők… A későbbiekben már egy nagyszerű, kiváló hangzású, és külcsínben is
hiteles ruhákban pompázó német kórust vezetett...
Ezen apró kudarcunk után, tovább mentünk a közelben lévő ugyancsak német településre, Várgesztesre, ahol viszont igen
kedvesen fogadtak bennünket, bár kissé csodálkoztak, hogy már megint itt vagyunk. Kérdésemre, hogy mit jelent az a „már
megint”, azt válaszolták, hogy előző nap volt kint a rádió és felvételt készített velük.
„Milyen rádió?” - így Manga János. „Hát a Szabad Európa” - hangzott a naivan őszinte válasz, ami bizony az adott időben
tragikomikusan hangzott, hiszen még hallgatni is tilos volt ezt az adót, nemhogy felvételt készíteni számára.
Egyébként ebben a faluban találtuk a legszebb epikus jellegű dalokat, és az egyik legértékesebb „Krisztkindl” (Christkindl)t, noha a dunaszentmiklósi és tarjáni is gyönyörű.
Ám Komárom megye nem csupán a neszmélyi, dunaszentmiklósi, várgesztesi és bajnai felvételeket köszönhette az „Az
élő népdal” című rádióműsornak. Készséggel jött el Manga a KÓTA pávaköri szekciójába előadást tartani, szintén a
népdalcsokrok összeállításának rejtelmeiről, pl. a tematikus felépítésről. Számtalanszor vállalta a hálátlan zsűrizési
feladatokat, figyelt a beérkező pályázatokra, törődött az arra érdemesekkel. Időt szakított rá, hogy jó tanácsokkal lássa el a
pedagógusokat, teret, lehetőséget biztosítson számukra tanulmányaik Néprajzi Társasághoz való benyújtására stb.
„Az élő népdal” felvételei, nem csupán a legszebb archaikus dalokat őrzik, hanem Manga János nyugodt, kiegyensúlyozott
hangján rengeteg bölcsességet is. Ez a nagyszerű tudós igen vigyázott a tiszta forrásra. A nemzetiségi zenei anyagnál, már
az első néhány ütemből, kiejtésből megmondta, melyek az igazi archaikus dallamok, és melyek azok, amelyeket már újabb
kiadványokból, netán rádióból tanultak az előadók (ez a német és a szlovák anyagnál nem is olyan egyszerű).
A tárgyi néprajzhoz is értett a tanár úr. Én például tőle tanultam meg a régi cserepeket restaurálni, ha éppen szükség volt
rá. Arról már nem beszélve, hogy a jelesnapi vagy a naptárhoz kötött szokások tudósa is volt, mint ahogy a népi
hangszereké, de imádott palóc földjét sem ismerte nála jobban senki.
Azt gondolom, vagyunk jó néhányan, akik igen sokat köszönhetünk ennek a halhatatlan tudósnak és nagyszerű embernek,
DR. MANGA JÁNOSNAK.
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1972-ben, a Magyar Rádió meghirdetett egy pályázatot, ahol Komárom megyei gyűjtésem szép eredményt ért
el, és az adásra érdemes műsorba került.

Derera Henrikné és társai levele

***
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Köztudott tény, hogy a Vass Lajos nevével fémjelzett Páva-mozgalom 1969-ben indult.

Röpülj Páva körök megyei talákozója - Györke Zoltán cikke
(Dolgozók Lapja 1972.12.05.)
Vass Lajos – portré (Cserőháti Kovács István grafikája)

Tatai 1. megyei Páva meghívó
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Gyermekegyüttes - neszmélyi lakodalmas
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A megye pávamozgalmának legjobb csoportjairól és általam a legjobbnak tartott, akkori vezetőiről szeretnék
megemlékezni, az 1974-es év, harmadik megyei pávaköri találkozójának bokodi műsorával. (A KÓTA
megalakulása)
•

Kesztölci Pávakör - szlovák népdalok, vezető: Gajdár László, főiskolai tanár

•

Oroszlányi 312. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet Citerazenekara - vezeti Komor János

•

Ácsteszéri Pávakör - vezető: Csere Edit, tanár

•

Csolnoki Együttes - csolnoki német blokk, vezeti: Wágenhoffen János

•

Bokodi Pávakör -magyar népdalok, vezető: Szabó Pál, iskolaigazgató

•

Tarjáni Együttes: saját gyűjtésű német népdalok, vezető: Stréhli Franciska

•

Környei Pávakör: magyar népdalok, vezeti: Kun Aladár, ének-zenei szakfelügyelő

•

Kisbéri Művelődési Ház Citerazenekara: vezeti: Gál István

•

Leányvári Német Kórus: német népdalok, vezeti: Erdélyi Jenő

•

Piliscsévi Menyecske Kórus: szlovák és magyar népdalok, vezető: Kelecz Józsefné

•
•

Kecskédi Együttes: német népdalok, vezeti: Pintér Dávidné

•

Neszmélyi Gyermekegyüttes: neszmélyi lakodalmas és egyéb szokásokat bemutató játéka, vezeti: Sperl
Vilmosné, iskolaigazgató

Czuczi János és felesége: citerakísérettel három erdélyi magyar népdal

1970-ben, a karnagy úr megkeresett, azzal a kéréssel,
hogy egy nála levélben jelentkező nótafához menjek
el a falunk közelében lévő Gombáspusztára, és
vegyem fel dalait.
A kezdetek korában ez nem volt egyszerű, mert
felvevő készülék hiányában, a járási székhelyről
(Tata) kellett kihozni az alig 12 kilós „MAMBÓ”-t.
Szomjas Laci bácsi készséggel énekelt, de
ragaszkodott hozzá, hogy egyszer felvevő nélkül,
utána felénekléssel, majd visszahallgatással
történjen meg mindez… Mivel több, mint 300 darab
volt a repertoárján -, persze, ezek közül nagyon sok
műdal, illetve műdal-variáns -, meglehetősen hosszú
időt igényelt a felvétel. Máig sajnálom, hogy nem
jutott elég idő, kedves felesége dalainak mélyebb
kutatásához, pedig ő is kincseket énekelt.
El kell mennem, ha esik is (Szomjas Lászlóné,
Gombáspuszta
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Álljon itt ízelítőül az ezzel kapcsolatos levelezésből, egy – kettő!
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Tudom, a dr. Berlász Melinda által szerkesztett könyvben, kiváló szakemberek méltatják a karnagy,
zeneszerző, népdalgyűjtő stb. sokoldalú tevékenységét. Ám, a pedagógusi munkáját nem ismerte kellőképpen
a nagyközönség.
Ahogy az előbbiekből kiderült, Komárom megyében voltam, a Kórusok Országos Tanácsa Népzenei
Szekciójának vezetője, egy olyan ipari régióban, ami bizony a fehér foltok közé tartozott.
Jósorsom, hitem és kitartó munkám hozta utamba Barsi Ernőt, Katona Imrét, Manga Jánost, Olsvai Imrét, és
nem utolsósorban Vass Lajost.

***
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1971. október ötödikén, a
Magyar Rádió Ifjúsági Osztálya,
„Nótafa-iskola”
címmel
pályázatot hirdetett. Fontosnak
tartom a felhívás közreadását,
hiszen abból kitűnik Vass Lajos
népzenei
nevelőmunkája,
gyermekszeretete, igényessége.
Így a gyermekcsoportok is
lehetőséget
kaptak
a
szereplésekre.
Rendszeresen
közreműködtek a Magyar Rádió
Ifjúsági
Osztálya
által
meghirdetett Nótafa-iskola című
adásban, ami a Napraforgó
műsorsáv részét képezte.
Nótafa-felhívás

Egy alkalommal három jól éneklő diákkal mentem fel a Magyar Rádióba,
esti felvételre. Az épület és a stúdió misztikuma igen lelkessé tette kis
énekeseimet, és ha lehet, még szebben dalolták szülőföldjük gyönyörű
emlékeit.
A munka után Vass Lajos elvitt bennünket saját autóján városnézésre
(1973-ról van szó…) Az én kis falusi gyermekeimnek egész életre szóló
élményt jelentett Budapest esti látványa a Citadelláról, Halászbástyáról, de
a Hősök tere sem maradhatott ki. Onnan a Benczúr utcai szállásunkra vitt
bennünket a karnagy úr, aki természetesen a kisdiákoknak csak „Lajos
bácsi” volt. (Mind a háromból olyan pedagógus lett, akik továbbadják a
népdal szeretetét, ismeretét.)
Azt gondolom, Vass Lajosnak a fiatalokkal való törődése nem olyan
közismert a róla kialakult imázsban pedig, aki részt vett az ilyen munkában,
az tudja, milyen fontos terület volt és lenne ma is, ebben a trágárságon,
durvaságon, borzalmakon nevelkedő gyermekek világában.
A meghirdetett műsor következtében kapcsolat alakult ki az ország minden
részével. Levelezések, dallamcserék, látogatások tették színessé a
„gyermek-pávák” életét.
A csoportok közötti barátság kialakulására is szeretnék néhány példát
mutatni.
Népszava cikke Vass Lajosról (2007.)
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Béke Örs levél

Dédestapolcsány
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Pajtás újság

Újságcikk – Felvétel indul!

Magyar Rádió 1976. levele
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Ugyancsak a Nótafa-iskola keretében történt a nyilvános rádiófelvétellel egybekötött hangverseny. Ez a
neszmélyiek által összeállított, – saját gyűjtésű – gyermekjáték, népdal és balladaműsor, ami 1976. január
harmincadikán hangzott el a rádióban.
De térjünk vissza az 1975-ös évhez. Sikeres állomása volt a júliusi, rédei honismereti tábor (középiskolások
részére), amelynek gyermekjáték- és népdalgyűjtő csoportja is kivette a részét a munkából. A cél az volt, hogy
az érdeklődő középiskolásoknak ízelítőt nyújtsunk a gyűjtőmunka szépségéből, de az alapvető metodikai
ismeretekkel is találkozniuk kellett. E szekcióban kilenc kislány tevékenykedett, aminek eredményeképpen
összegyűjtöttünk negyven gyermekdalt és játékot, harminc népdalt, katonadalokat, mondókákat és néhány
balladát. Ízelítőt kaptunk a jelesnapi szokásokból, de egyben inspirációt is ezek összegyűjtésére, mert igenigen gazdag lelőhelyet sejtet a rövid idő alatt talált anyag is. Természetesen, a gyűjtési munkán kívül, a
gyerekek abból is kóstolót kaptak, hogy kell a felvett anyagot feldolgozni és felhasználni. Álljon itt ízelítőül a
Balázsolás és az István-napi köszöntő:
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A Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztálya 1974.június 10-én Tatán tartotta vándorgyűlését,
amelyen nemzetiségeink népi kultúrájával foglalkozott.

A vándorgyűlés meghívója
Itt elhangzott egy előadásom „Magyar és német gyermekdalok Komárom megyéből” címmel, ami aztán meg
is jelent mindkét nyelven a Krónikában, a múzeumok
tájékoztatójában (Krónika Tata 1975./ IV. szám), lekottázott
dalokkal együtt.
1974-ben megjelent a Honismereti füzetek 2. száma, s benne
Bepillantás Neszmély népi hagyományaiba és dallamvilágába
című monográfiám, amelynek zenei részét dr. Kerényi György,
a Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportjának
vezetője lektorált. Az illusztrációkat pedig Krajcsirovics Henrik,
grafikusművész készítette.
Megindult a német és szlovák nyelvű falvakban is a népzenei
élet. Sorban alakultak az együttesek mind a dalosok, mind pedig
a táncosok körében. Kiemelkedő munkát végzett - a német
nyelvű csoportokkal kapcsolatban, nem beszélve a német
népdalok gyűjtésében, rögzítésében és külföldi megjelenésében
-, a tarjáni Stréhli–testvérpár, Franciska és György.
Honismereti füzetek
Időközben a tarjáni ifjúsági sramlizenekar (Minisramli) kiadott
3 kazettát Stréhli György vezetésével. Csodálatosan szép sikereket értek el külföldön (pl. Sindelfingenben,
Gerlingenben), főleg a német nyelvterületeken.
„Reich brüderlich die Hand!” címmel, bemutatók, versenyek zajlottak a németajkú népdalkörök között.
Folyamatosan és kiemelkedően szerepeltek megyénkből a tarjániak, felsőgallaiak, alsógallaiak, kecskédiek,
csolnokiak. Közülük feltétlenül meg kell említeni Gallai Rudolf énekkar-vezetőt, valamint a kecskédi Pintér
házaspárt is, fáradhatatlan és minőségi tevékenységük miatt. (Sajnos már egyikük sem él.) A német
19

Dr. Gerzanics Magdolna: A KÓTA és a népzene 50 éve Komárom-Esztergom megyében (a teljesség igénye nélkül)
________________________________________________________________________________________________________________________

nemzetiségi zsűrizésben, és több alkalommal máskor is, (pl. Csolnok, Környe) dr. Alföldy-Boruss István, a
Magyar Rádió zenei együttesek igazgatója és Rudolf Péter (Budapesti Tanítóképző Főiskola Ének-Zene
Tanszékének vezetője), népzenekutató is gyakran tevékenykedett.
A dunaszentmiklósi adatközlők és énekesek közül, felbecsülhetetlenül értékesek Baudentisel Ferencné
Hartmann Gizella, Buser Józsefné Ströcker Gizella
altatói, gyermekjátékai, valamint Schatz György
katonadalai, szokás- és népdalai.
A későbbiekben a szlovák együttesek is csatlakoztak
a találkozókhoz. 1975-ben, - a pávaköri
beütemezésnek megfelelően -, több sikeres
szereplése volt a kesztölci és piliscsévi szlovák
pávakörnek. Békéscsabán, országos rendezvényen,
majd rádiófelvétel is készült, munkájuk alapján. Ez
szintén Gajdár László közreműködését dicsérte,
amit, sajnálatosan korai halála után, Kálmánffy Béla
vett át, akinek doktori disszertációja „Zelený
rozmarín” címmel jelent meg.
Persze, ismételten szólni kell e területen is a nagy
tudósnak, Manga Jánosnak állandó támogatásáról.
A szlovák gyűjtő- és továbbadó munkában gyönyörű
példáit láthattuk a bánhidai és tardosi
hagyományőrzésnek. Ebben hatalmas munkája volt
Izingné Pruzsina Rózsa igazgatónőnek (Tatabánya,
Puskin Műv.Ház). Ezeket az együtteseket a lengyel
nemzetiségű Bros Stanislaw harmonikaművész,
karnagy kísérte hangszeresen, virtuóz módon.
Schlof Kinder – gyerekdal
Visszatérve a magyar dalosokhoz, a neszmélyi, majd
(adatközlő: Buser Józsefné Ströcker Gizella)
később a tatabányai kicsik (első, második
osztályosok), valamint a nagyobbak (10-16 évesek) több alkalommal szerepeltek a Magyar Rádió különböző
műsoraiban, és a TV-be is bejutottak,
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A megyei művelődési központ ekkor még Tatán volt, ahol Kovács Emil, majd Szirtes László, igazgatók,
valamint Szóda Sándor, főelőadó rendkívüli módon segítették mind a gyűjtőmunkát, mind pedig a csoportok
szerepléseit.

Szirtes László levele – 1977. július

Szirtes László levele – 1977. május

Kovács Emil levele 1978-ből
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A pávakörösök többször látogattak el a szomszédos
országok magyarok által lakott területeire, ahol
sikersorozatuk volt, és cserelátogatásokra is sor
került.
Természetesen a mai napig minden évben sor kerül az
általános
és
középiskolák
decemberi
népdalversenyeire (Kodály Zoltán születésnapja
tájékán), ahonnan gyakran jutnak el diákok az
országos megmérettetésre is.
Szép sikert jelentett a népzenei életben a komáromi
zeneiskola megalakulása. Körükből került ki a
Bokuly-banda, akinek a feladata a különböző
népművészeti programok színesebbé tétele. (Például
ld. az Együtt élünk c. filmben.)
Gyönyörű, tiszta hangú népdalkör működött
Ácsteszéren, Hántán, Oroszlányban.

Dolgozók Lapja 1974.11.15.
Lakodalom Nagycétényben (Györke Zoltán cikke)

Az együttesvezetők közül Csere Edit, Skrihár József,
Guttmann Alfréd és Tordai József munkája volt.
kimagasló. Később Tatabányán is sorra alakultak az
énekes közösségek, akik közül kiemelkedett a
Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonnak 1978-ban
alakult dalköre, Kovács Ferenc alapításával. Őt
Börgöndi Ödönné követte. Ma is sikeresen
működnek, Darmstädterné Marton Anita vezetésével.

Emlékezetes volt annak idején, a Soleczki Szilárd által vezetett Hagyományőrző Cigány Együttes.
Eközben elkészült általam egy nagylemez anyagának összeállítása is, ám ezt végül, pénz hiányára hivatkozva,
meghiúsították pedig a Hungaroton két szakemberével a helyet is kijelöltük éjszakai felvételre, egy Kesztölc
melletti kápolnában. (A stúdióviszonyok akkori helyzetének figyelembevételével.) Sőt, az MTA lektorálásával
már a bírálata is megtörtént, Vikár László felkérésére a neves népzenekutató, Bereczky János személyében. Öt
oldalas, rendkívül részletes elemzéssel, tanácsaival látta el összeállításomat.
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Ezt követően egy évig dolgoztam a felvételeken. A daljegyzéket (tracklistát), a kazettával együtt beadtam a
megyei tanács művelődési osztályára, L. Pálnak. Egy idő elteltével, K. E., az osztály főelőadója, behívott, és
felkért arra, legyek szakértője egy Komárom megyei hangkazettának, amelynek összeállítását K. B.-ra bízták...
Én az általam szerkesztett anyagot soha nem kaptam vissza, pedig ebben az időben még egy – egy
magnókazetta beszerzése, különösképpen másolása is, bizony problémát okozott.

Bereczky-féle lektorlálás
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A 80-as években némi hanyatlás mutatkozott, főleg a
magyar csoportoknál. 1982-ben azonban egy lelkes
nagyszerű népművelő, Nagyné Kiss Hilda, a Tatabánya
Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon igazgatója, kitalált
a magyar együttesek számára egy lehetőséget, Pünkösdi
Dalostalálkozó címmel.

Pünkösdi Dalostalálkozó 1997 - cikk

Ez újabb fellendülést jelentett a megye népzenei életében.
Az évek múlásával a régió, sőt a határon túli együttesek is
kérték részvételüket.
A jó példa hamar terjedt, s immár egyre több nemzetiségi
csoport és szólista is igényli ezt a lehetőséget. Nyáron a
citerát tanulók részére tábort szerveznek, híres

népdalénekeseket hívnak meg rendhagyó énekórákra, óvodai
foglalkozásokra, rendezői továbbá az őszi művészeti hetek
programjainak, valamint a januári művészeti hétnek is. Bővült a
választék citerazenekarokkal, és a jelesnapi szokások,
gyermekjátékok is helyet kapnak a találkozókon.
A ház ügyes asszonya mindig kitalált valami szép népművészeti
kiállítást ezekre az alkalmakra. Ma már a régiók csoportjainak
minősítése is itt történik, mind a KÓTA, mind pedig a Vass Lajos
Népzenei Szövetség versenyeiben. Az együttesek életében
kézzelfogható fejlődés tapasztalható a tartalmi munka, valamint
Pákai Ernő
a külső megjelenés vonatkozásában. Az időközben nyugdíjba (forrás: Bányász Művelődési Otthon weboldala)
vonult Nagyné Kiss Hilda helyét, méltó utóda, Pákai Ernő vette át. Ő a Radír, illetve a Kék Duna Rádió
szerkesztő-műsorvezetői munkáját cserélte föl a Bányász Művelődési Otthonban vállalt feladatokkal. Széles
látóköre, remek humora, nagy érték azoknak, akik e ház vendégei lehettek, lehetnek.
A 2004-es Pünkösdi Dalostalálkozó alkalmával sor került egy multimédia – és audio CD felvételére, a
válogatásomban és szerkesztésemben. A lemez kísérőfüzetének szövegét Olsvai Imre és Nagyné Kiss Hilda
írta, a német fordítás Lami Szabolcs munkája. A felvételt Posta Pál készítette.

Lemezborító

***
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Visszatérve a korábbi időszakra, a Magyar Rádió meghirdetett egy pályázatot Daloló tájak címmel, amelyre
több mint száz összeállítás érkezett. Megyénkből kettő, az egyik az „István naptól a táncházig” megnevezésű,
bekerült az adásra érdemes 8 közé. (Saját gyűjtésem és szerkesztésem, 1986.)

Kedves szakköröseim

Legkedvesebb karénekeseim
Dolgozók Lapja, 1986.06.25. - cikk: A kórusmozgalom
fellendítéséért, sz.: Vaderna József
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1984-ben megjelent a „Komárom megyei
pedagógusok módszertani füzeté”-ben a Komárom
megyei gyermekjátékok és népdalok című
összeállításom, amelynek második, bővített
kiadására 1993-ban került sor.
Ez tulajdonképpen doktori disszertációm magyar
nyelvű anyagának egy részét tartalmazza.
Neszmélyen,
Mocsán,
Rédén
magyar,
Dunaszentmiklóson,
Várgesztesen,
Tarjánban
német, Bánhidán, Tardoson és Vértesszőlősön pedig
szlovák nyelvű anyagot gyűjtöttem.
1988/89-ben Együtt élünk címmel készült egy
dokumentumfilm
gyűjtésemből
és
szerkesztésemben, amelyen magyar, német szlovák
és cigány szokások, népdalok ill. gyermekjátékok
láthatók a megyéből. A film az alábbi youtubelinken tekinthető meg: http://bit.ly/egyuttelunk
Célom az volt, hogy a régi emlékek megmaradjanak,
s a jövő nemzedék is tanulja, de legalább őrizze meg!
Úgy gondolom, az együttélés fontos követelménye,
hogy megbecsüljük a velünk, vagy közelünkben élő
más nemzetiségi hovatartozású emberek, ősi
kultúrkincsét. Nagyon sok szép élményem volt, nem
Éless Béla levele
csak a gyűjtés során, hanem a válogatás és
szerkesztés közben is. Igyekeztem a megye földrajzi
szépségei és a dallamok mellett, a még fellelhető öltözékeket, tárgyi emlékeket is rögzíteni.
Salamon Hugó volt a megyei művelődési központnak az igazgatója, neki köszönhetjük a film elkészítésének
lehetőségét éppen úgy, mint a
Komárom-Esztergom
megyei
hagyományok c. könyvem második,
bővített kiadását, ahogy szinte
minden
akkori
kulturális
megmozdulást.
Lektorálta
dr.
Katona Imre, az ELTE folklór
tanszékének docense és Birinyi
József, a KÓTA - akkori – alelnöke.
Az Együtt élünkben, összekötő
szövegemet
Tóth
Zsóka
előadóművésztől halljuk. Nagy
köszönet érte, sokszor szerzett
örömet
csodálatos
hangjával,
interpretációjával.

Az 1984-es és 1993-as kiadások borítói

***
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Volt olyan, nehéz szakasza az életemnek, hogy egy időre nem tudtam
személyes kapcsolatot tartani a Vass – házaspárral. Sajnálatosan, a nagy
zeneszerzőnek – karnagynak stb. a betegségéről, majd bekövetkezett
haláláról, - külföldi tartózkodásom miatt -, csak utólag értesültem.
1995. január huszonkilencedikén, Kóka Rozália, megalapította a Vass Lajos
Népzenei Szövetséget.
Névadónkat, a legtalálóbban Olsvai Imre tiszteletbeli elnök jellemezte, az
egyik, 1997-es rendezvényen elmondott beszédében: „A kóruspróbákon
szinte észrevétlenül bontakozott ki csodálatom és lelkesedésem, mert
Kóka Rozália
nemcsak magabiztos szakmai tudás áradt Vass Lajosból, hanem fokozott
emberszeretet, gátlásfeloldó – bátorító - lelkesítő kisugárzás is.”
Kóka Rozália, mint ügyvezető titkár, nagy erőfeszítéseket tett az alapítvány érdekében.
A Szövetség néhány száz emberrel indult, s időközben, több ezer főre bővült. Ám a következő öt év alatt,
sikerek és támadások sorozata következett be. Minden időben nehéz egy alapítvány anyagi stabilitását
megteremteni és fenntartani, azzal pontosan, jól gazdálkodni. Mindezt egy embernek áttekinteni, az ellenőrzést
kézben tartani, lehetetlen vállalkozás, különösen akkor, ha az ellenőrző bizottság tagjai vidéken laknak, a
vezetőség pedig néha csak formálisan végzi a dolgát. Tanúja voltam egy ellene irányuló nemtelen, igazságtalan
támadásnak.
A sikerekben gazdag kezdet után, káoszos időszak következett a Szövetség életében.
A helyzet Kóka Rozália lemondása után, akkor stabilizálódott, amikor Bakos Ilona lett a Szövetség titkára,
majd alelnöke. Rendkívüli energiával, empatikus képességével, vette kézbe a pályázatok, elszámolások ügyét,
nem utolsósorban a versenyek kifogástalan, pontos megszervezését.
A Vass Lajos Népzenei Szövetséget óriási veszteség érte Horváthné Bakos Ilona korai halálával. Helyét Farkas
Márta, alelnök, ma társelnök tölti be. Odaadó munkáját,
gúzsba köti a COVID, a karantén és ami ezzel jár.
Ötleteivel, a vezetőség összefogásával, a tagok
megértésével próbálja - eddig sikeresen – átvészelni a
rendkívüli helyzetet.
Visszatérve a vezetőség korábbi összetételére, beszélni kell
arról, hogy Vass József – Vass Lajos testvéröccse – az
elnöke a Szövetségnek. A kezdetekben, haláláig, Olsvai
Imre volt a szervezet tiszteletbeli elnöke, akinek tudása
mellett gyönyörű nyitó- vagy záróbeszédei is örök
Horváthné Bakos Ilona
emlékűek. Halála után jómagam követtem ebben a
funkcióban, majd dr. Joób Árpáddal láttuk el a szakmai
vezetés feladatait. Korai halála miatt, tudását, rövid ideig hasznosíthatta a Vass Lajos Népzenei Szövetség.
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Jelenleg, dr. Alföldy-Boruss István és Dévai János végzik ezt a munkát, biztosítva a legmagasabb
szakmaiságot, irányítást.
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Területi szekció-vezetőségi tagok:

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
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Az intézmény a híres karnagy, zeneszerző és népdalgyűjtő örökét folytatva ápolja, védi és a jövő nemzedék
számára adja tovább a magyar népzene értékeit. Ötezer körüli azoknak a száma, akik részesei és tanúi ennek
az állításnak határon belül, és kb. pont ennyi a határainkon túli magyarok körében is. A szervezet kétéves
ciklusokkal rendezi meg versenyeit, amelyek között, számos továbbképzést, nyári népzenei tábort,
népdalénekes tanfolyamot stb.-t tart. Sőt, a versenyek alkalmával, egyenként is értékeli a hallottakat,
látottakat (a hangzástól a színpadi megjelenésig), ezzel is segítve a minősülni szándékozók további
felkészülését. Az összetartozás, a vezetőség segítő együttműködése, az eltelt években, szembetűnő minőségi
változást eredményezett. Ezt mutatja a résztvevők számának jelentős emelkedése is.
Nyári táborainkban nagyon sok a fiatal, akik, – mint a jövő reménységei –, viszik tovább az ősök örökségét.
De az sem utolsó szempont, hogy bizony könnybe lábad a néző, hallgató szeme, amikor egy – egy alkalommal,
a nagypapa, a nagymama is ott van, s egymás mellett, esetleg éppen a nagyszülő a kezdő csoportban tanulja,
az unoka pedig a haladóban a citera, tekerő, furulya rejtelmeit, miközben észre sem veszik, hány régi dallam
került a fülükbe, kezükbe és érintette meg a lelküket. Pihenésképpen, rendszeresen részesülnek kézműves
foglalkozásban is, vagy éppen a néptánc tanulásával, gyakorlásával frissítik fel magukat.

Vass Lajos (archívum)

***
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KÓTA (Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) vagy Vass Lajos Népzenei
Szövetség, mindegy; néptánc, népzene, népdal és mese, – bár nem látom át teljes egészében a megye mai
népzenei életét –, de nem mehetek el anélkül, hogy ne írjak Szegvári Ildikóról, aki immár több, mint három
évtizede dolgozik a térségben. Igaz ugyan, hogy a fő területe a néptánc, amelynek tudását – minden szinten,
elméletben és gyakorlatban –, elsajátította, de maximálisan odafigyelt a népzene, népdal minőségére,
származási helyére és hitelességére.
Zeneiskolai munkájával, a Forgórózsa fenntartásával, pedagógusok továbbképzésével, az ifjúság tudását
gyarapítja, a múlt megbecsülése, és a jövő építésének reményében.
Határainkon túl is híresek a Forgórózsa elnevezésű rendezvényei. Ezek Tatabányán zajló népművészeti
versenyek, ahová tematikusan hívja meg minden évben egy – egy tájegység adatközlőit, táncosait, énekeseit.
Így a fiatalok a helyszínen látják, hallják a „gyökereket”, s ezzel még inkább értékelni tudják az iskolában vagy
egyéb szervezetben tanultakat. Találkozik ilyenkor Felvidék, Délvidék, Erdély és Kárpátalja népművészeti
múltja, a jövő lehetőségeivel, megvalósítandó teendőivel.
Az ország legjobb szakemberei látják el a zsűri feladatait, és a leghasznosabb tanácsokkal segítik a
résztvevőket.

***
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Ha már annyit emlegettem a határainkon túli együttműködést, álljanak itt az általam legdicséretesebbnek tartott
szorgoskodók:

1. FELVIDÉK
Közelebbi helymeghatározásként Zoboralja,
ahol dr. Sipos Anna (Jancsó) volt, aki a
nagycétényi szereplésünk után, először
meghívott egy különleges „CD-keresztelőre”,
Gímesre.
(Nagyanyáink
öröksége)
Így
találkoztam az archaikus balladákkal és a többi
zenei, szokásbeli, viseleti gyönyörűséggel.
Anna azon kívül, hogy csoportot vezet, a
komáromi Dunamenti Múzeum néprajzi
részlegének vezetője. Tizenöt éven keresztül
jártam a Zoboraljára, aminek eredményeként,
kölcsönösen
gyümölcsöző
volt
A nagycétényi KÚTYIKA együttes szereplése Tatabányán
együttműködésünk.
Megszeretni őket könnyű volt, vajon
megmaradásuk is könnyű lesz? A Parlando 2020/5-ös számában olvasható „Mi lesz veled, Zoboralja” c.
írásom, amelyben a számomra nagyon fontos, megörökítendő személyek (Tóth Klára, Tóth Borbála, Ladányi
Lajos) is szerepelnek.
2. DÉLVIDÉK
Nehéz visszaemlékezni a népzene, népdal nagyjaira, hisz az általam ismert és tisztelt legnagyobbak már hosszú
idő óta nincsenek az élők sorában. Itt először Bodor Anikóról kell szólni, aki kutatásait közzétéve, köteteivel
nagy segítséget nyújtott, a témával foglalkozóknak. Nehéz közegben, nehéz sors mellett, óriási tudását
megőrízve humorát is, amivel tanítványai, kollégái, akár adatközlői életét is könnyebbé tette.
A másik név, ami örökbecsű számomra, de a vajdasági magyarok számára is, dr. Szőllősy Vágó László.
Zenei érzéke kiteljesedett, már öt éves korától kezdve - autodidaktából profiként –, megtanult 8-10 hangszeren
játszani. A népzene iránti vonzalma, arra inspirálta, hogy meglett emberként tanuljon meg citerázni, ezt annyira
fejlesztette, hogy csoportot is alakított, akikkel aztán sikert sikerre halmozott.
Úgy tartotta, hogy az a tény, amely szerint a népzenészek, néptáncosok vagy akár a versmondók ma már
személyes ismerősei egymásnak, éppen annak az eredménye, hogy valahová tartozónak érzik magukat. Ezért
vallotta hivatásának a következőket: „minél több szállal kötődni egymáshoz, annál erősebbek vagyunk, de ha
ez nincs, akkor porrá válunk.”
Mindig, minden helyzetben, megmaradt becsületes, másokat segítő, tanító polihisztornak.
Legátfogóbb tevékenységét jelentette a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségben végzett főtitkári
munkája, valamint a Durindó és a Gyöngyösbokréta (magyar népzenei versenyek) tanácsának elnökségi
feladata.
Néhány közhellyel küszködő felsorolás méltatlan volna arra, hogy ennek a csodálatos embernek az áldásos
működését, a teljesség igényével mutassa be.
Honnan volt ennek a filigrán kis embernek ennyi energiája, ennyi pozitív kisugárzása, ennyi hite, szeretete
mások iránt? Nem tudjuk, de volt, és ezzel nemcsak a délvidéki magyarság, hanem mindazok, akik abban a
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szerencsében részesültek, hogy bepillanthattak életútjába, áldó tisztelettel gondolnak rá, és tartják meg emlékét
örök szeretetben.
Délvidéki élményeim közül az egy magyarkanizsai történetet szeretnék elmondani a népzenei vetélkedőről. A
kétnapos versenyen 103 csoport mutatkozott be. Az egyik falu csapata berakta a hangszereit a színpadra, s
megdöbbenve láttam, hogy szintetizátorral jöttek, és műsorukat teljes hangerővel a „Ritka búza, ritka árpa,
ritka rozs” kezdetű műdallal kezdték, és hasonlókkal folytatták. Zenei sznobságom felháborodott, és
magamban majdnem félhangosan
dühöngtem, hogy ez mégiscsak több
a soknál! A mellettem ülő, helyi
zsűritag, Kisimre Szerda Anna, azt
mondta, ne méltatlankodjak, hiszen
ezek olyan szórványközösségben
élnek, amelyben magyar szót nem
hallanak, és a szintetizátoros vezető
azzal próbálja fenntartani a múló
magyarságot, amit éppen ismer. Hát
ennyit a néha túlzó szemléletekről.
A “Hajnal akar lenni” a rendezvények nyitó-záró énekévé vált

A Vajdaság népdalosai közül messze
kiemelkednek a csókai asszonyok és a férfiak, ugyanolyan tiszteletre méltó magasságban. Ahogyan Sziveri
Szabolcs, a Rákóczi Férfikar vezetője írja youtube-csatornáján,
a KÓTA és a Vass Lajos Népzenei Szövetség egyaránt többször is a legmagasabb fokozatú elismerésekkel
(Arany Páva, Vass Lajos Nagydíj) tüntette ki őket.
A „Délvidék” számtalan kitűnő csoporttal rendelkezik. A Vajdaságban
kiemelkedő szerepe van Kisimre Szerda Annának is, aki több, rendkívül
színvonalas népdalkórust vezet.
A Muravidéken igen nagy segítség volt munkánkhoz, és most is az, Horváth
Károly „Átimennék a Murán” című népdalgyűjteményes kötete. A terjesztésben
nem kisebb zenetanár, népzenész, mint ifj. Horváth Károly működött, működik,
átjárva a déli határon, a horvát és szlovén területek gondozásában is nagy szerepet
vállalva. A szlovén állami rádió magyar nyelvű csatornáján, a határ magyar
oldalán is népszerű, Muravidéki Magyar Rádió szerkesztőségében is dolgozik,
szerkesztőként, műsor- és zenekarvezetőként. A térség népzenei életét, magyar és
horvát-szlovén területeken átnyúlva, zenekari feldolgozásokkal, népdalcsokrok
összeállításával segíti, folyamatosan tanít, édesapja örökébe lépve.

Átimennék a Murán

3. ERDÉLY
Voltaképpen a szélesebb körben értendő és használatos Erdélyről van szó, amely a Mezőséget, a Partiumot, a
Székelyföldet és nem utolsósorban Bukovinát is magába foglalja.
Birinyi József – a KÓTA társelnökének – meghívásával, hosszú éveken át, vettem részt a Szatmárnémetiben
tartott népdalversenyeken, amely felöleli a romániai magyar tömb- és szórványmagyarságot. Birinyi József
volt (van?) az egyik legodaadóbb mozgatója ezeknek az eseményeknek. Ennek köszönhetően megismerhettük
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pl. Bukovina gyönyörű balladáit, azok által a fiatalok és tanítóik által, akik vállalták a hatszáz kilométeres utat,
hogy elhozzák őseik hagyatékát, kincseit.
Mind a KÓTA, mind a Vass Lajos Népzenei Szövetség sokat köszönhet F. Tóth Mária minisztériumi
főtanácsosnak, aki állandó segítséget nyújtott a különféle munkákhoz. A legtávolabbi részekre is utazott a zsűri
tagjaival, így jelenlétével is hozzájárult a közös sikerekhez.
Szövetségünk ugyancsak sok támogatást kapott a hasonló funkciót betöltő Szedlacsek Emlíliától is.

Ezekről a rendezvényekről nem lehet úgy szólni, hogy ne beszéljünk Csirák Csabáról, aki a legnehezebb évek
alatt is kitartott, irodalmi és egyéb kulturális elhivatottsága mellett, vállalva mindent, ami ezzel jár…
Tevékenységét felsorolni is lehetetlen, rendszeresen szervez versmondó versenyeket, műveket dramatizál,
nagy sikerrel és kiadványok megjelenését teszi lehetővé. Mindezt a szülőföld szent tiszteletében, szeretetében
és mélyreható ismeretében.
Így születtek meg pl. a szatmárnémeti népdalgyűjtemények, a Szatmárnémetivel és környékével foglalkozó
írások legváltozatosabb darabjai.
A másik, Fejér Kálmán tanár úr, akit nem hagyhatunk ki írásunkból, ő mind a népdalgyűjtésben, mind azok
közreadásában, tanításában, a zenei nevelésben fáradhatatlan.
Nem „csak” összegyűjtötte a népzenei kincseket, hanem remek módszertani könyveket írt, amelyekkel a
szolfézs tanítását segíti, minden korosztálynak.
Ő találta meg a „Hajnal akar lenni...” kezdetű népdalt is, amely a találkozóknak a kezdő-záró éneke lett.
De szólni kell a Csokonai Vitéz Mihály – díjjal kitüntetett, mezőségi Boros Erzsébetről, aki sokoldalúságával,
nemcsak szobrot állított a „Népművészet Mestere” címet kiérdemelt nagyapjának, hanem a terület minden ágát
műveli és adja tovább az ifjúságnak. Ezalatt értendő a paraszti bútorok restaurálása, az írásos (kalotaszegi)
hímzés, a tájegység ételeinek ismertetése, és tiszteletes férje mellett a kántori munka is az ő feladata.
Mindenekfelett legfőbb hivatása, a mezőségi és egyéb népdalok előadása. Ezt minden nyáron például a
Csutorás
táborban,
népdaltanárként
adja át, öregnek,
fiatalnak. „Tanít,
nevel, szórakoztat”.
Elfogult
vagyok? Igen! De
csak azzal, aki
megérdemli.

Boros Erzsébet CD-i
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4. KÁRPÁTALJA
Kiragadom azt a fiatalt, aki már gimnazistaként elhatározta, hogy a magyar népzenét választja hivatásának.
A nehéz határátjárás minden tortúráját vállalva, végezte el a Nyíregyházi Főiskola népzenei szakát. Létesített
(sok gáncsoskodás ellenére) „népzeneiskolát”. Számos helyen tart kicsiknek és nagyoknak rendezvényeket,
versenyeket bonyolít le stb. Ki ő? Kokas Erzsébet. Már kisgyermekkora óta tanult hegedülni. Hozzá kell tenni,
nem a légüres térből jött Erzsébet, édesapja is zenetanár, zenekarvezető, az édesanyja pedig a szép népi ruhák
megvalósítója, továbbá az egész család a népművészetet, népzenét szolgálja.

Kokas Erzsébet énekel a Kokas Bandával

A népdal, népköltészet területén feltétlenül ki kell emelni Vári Fábián Lászlót, a sokszorosan kitüntetett írót,
költőt. Neki köszönhető a kárpátaljai népballadák, népdalok gyűjtése, a térség ruszin és magyar balladáinak
összehasonlítása. Mindezek ismeretét adja át, - az irodalom, illetve világirodalom mellett -, a beregszászi II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola katedráján, ottani ifjúságnak.
Köszönöm az élményt, amit minden esztendőben odalátogató csoportjainknak nyújtott. Előadásai és a közös
népdalok, néptáncestek kölcsönös, maradandó emléke lesz a helyi lakosoknak és az odalátogatóknak.
5. BURGENLAND
Az egyik „Vég”-ről ugorjunk át a másikra. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a talán kevésbé nehéz anyagi
körülmények között élőknél, de szintén a periférián, még nehezebb a népköltészet, népzene megtartása.
Somogyi Attila az, aki szorgoskodott azon, hogy a még élő népzene megmaradjon. Ennek érdekében,
zenekarával (Őri Banda) több lemezt is kiadott a környék népszerű dallamaival.

***

35

Dr. Gerzanics Magdolna: A KÓTA és a népzene 50 éve Komárom-Esztergom megyében (a teljesség igénye nélkül)
________________________________________________________________________________________________________________________

Hosszúra nyúlt, mégis rövidnek bizonyuló írásomban elnézést kell kérnem azoktól, akiket nem tudtam
felsorolni, de az ötven év nagyon sok, ám az emlékezet véges…
Minden birtokomban lévő dokumentumot őrzök, ám az olvasók türelme is véges.
Ismételten elnézést kell kérnem a határon belüli csoportoktól és szólistáktól, de az én feladatom a KÓTA és a
Vass Lajos Népzenei Szövetség ötven évének Komárom megyei ismertetése volt. E két intézményben betöltött
későbbi szerepem indokolja - ahogy azt a korábbiakban is jeleztem -, hogy a határon túliakról is írjak.
Gondolom, az “itthoni” visszaemlékezést mások részletesen megírják.
Egyetlen kivételt mégis tennék. Ő Holecz Istvánné
Kanyó Margit a palócság megtestesítője. Kútfője a
térség minden hagyományának; viselet, tánc, ének,
szokások vonatkozásában. Sugárzó jókedve
befolyásolja környezetét, példaként áll a fiatalság
előtt.
Ne tagadjam le, ékesszólásom is megkopott már.
Végigolvasva írásomat, eléggé „csak én bírok
versemnek hőse lenni” (Babits Mihály), pedig nem
ez volt szándékomban.
Az is igaz, velem is történtek rossz, igazságtalan
dolgok a népzenével kapcsolatban az évtizedek
folyamán, de én igyekeztem mindig a „félig tele”
poharat látni, a „félig üreset” nem vagy csak ritkán,
rövid időre.

Holecz Istvánné Kanyó Margit (a kép forrása: atempo.sk)

Sokszor kellett alkalmaznom az ún. “idősíkfelbontást”, mert az események párhuzamosan történtek.

És egy csoport, akik a nulláról indultak, és ma már a legmagasabb szintű minősítést kapják mindenhonnan: a hévízgyörki ÖNYE
(Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület) Vegyeskara

Nem tudjuk, mit tartogat a jövő ebben a COVID-os, karanténos időszakban, hiszen éppen a közösségi élet, az
együttlét, ami veszélyt jelent a járványos helyzetben.
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A teljesség igénye nélkül, röviden ennyi Komárom ill. ma már Komárom-Esztergom megye népzenei életének
áttekintése, az elmúlt 50 év alatt, érintőlegesen figyelembe véve a KÓTA, a Vass Lajos Népzenei Szövetség,
valamint az egyéb szakmai szervezetek munkáját.
Végezetül hadd zárjam, legkedvesebb – általam már talán elkoptatott – idézetemmel, ami életem vezérfonalává
lett, Ratkó Józsefnek a Segítsd a királyt! című művéből:

„Embernek ének őrzi az időt,
Az tartja számon minden eleinket!
Hallgass meg egy semmicske éneket,
S szíve járását hallod az időnek.”
(Ratkó József; Segítsd a királyt!)

Bietigheim-Bissingen, 2021. január 2.
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