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A pár évvel ezelőtt fellépett Tün
dérground zenekart idén újból 
meghívták a szervezők a Csíksze
redai Városnapok nagyszínpadára. 
A több mint öt éve fennálló együt
tes tagjainak elmondása sze rint 
a koncertet egy jó tapaszta latnak 
könyvelik el. Hompoth Artúrral, 
Szakál Attilával és Szász Istvánnal 
a városnapokon beszélgettünk.

– Számos bulizni vágyó fiatalt 
mozgattatok meg a szombat esti 
koncertetekkel. Hogyan értékelitek a 
közönséget, meg vagytok elégedve a 
visszajelzésekkel?

– Még megalakulásunk elején, 
2005-ben azt tapasztaltuk, hogy az 
itthoni közönség vevő erre a zené-
re, és egy jó mag alakult ki, ami a 

„Tündérground-fanokat” illeti. Ez 
azonban időközben úgymond meg-
puhult. Némi előítélettel néztünk 
a városnapok elé, mivel nincsenek 
túl jó tapasztalataink, de maximá-
lisan odatettük a csontot, igyekez-
tünk koncertünkkel jobbá tenni a 
városnapokat. Ez az alkalom egy jó 
teszt volt arra, hogy visszajelzéseket 
kapjunk, van-e itt egyáltalán igény 
erre a zenére, mivel amikor utoljá-
ra felléptünk, szintén városnapok 
alkalmával, akkor nem volt jelen 
ténylegesen a közönség, így nem 
volt tapasztalatunk arról, hogyan 
fogadnak itthon minket. Mi min-
denképpen pozitívumnak éltük meg 
az estét, jók voltak a visszajelzések, a 
közönség nagy része táncolt, és élvez-
te a koncertünket. Egyéb igényeiket 
már tudtuk, mert ha Fásy-mulató, 

Bikini, Charlie volt, akkor eljöttek, 
de kíváncsiak voltunk, ha mi lépünk 
fel, eljönnek-e. Ez egy elégtétel szá-
munkra, hogy az itthoniak is szeret-
nek minket, nemcsak a külföldiek, a 
fesztiválok tombolói.

– Öt éve dolgoztok együtt, ami 
elég hosszú idő, hogy beérjen valami 
jó dolog, vagy éppen problémák ala-
kulhassanak ki köztetek. Mennyire 
szoktatok össze?

– Minél többet vagyunk együtt, 
annál inkább megszeretjük egy-
mást. Ez olyan, mint a jó házasság. 
Aki nem tudja, hogy milyen a jó 
házasság, az mindig megkérdezi, 
hogy ti hogy nem unjátok 5 év után 
is egymást, és nincs, ahonnan tud-
ja, hogy ez egy jól működő dolog, 
hiszen a belső baráti hangulatban 
történő zenekari élet olyan, mint a 
jó házasélet.

– Vannak, akik hiányolják a 
vokált a repertoárotokból. Nem 
terveztek énekest is bevenni a csa-
patba?

 
– Egyelőre nem szeretnénk 

éneket belevinni, ami persze nem 
jelenti azt, hogy nem is fogunk kí-
sérletezni. Ha valaki megjelenik, és 
annyira inspirál meg késztet arra, 
hogy kipróbáljuk vele, milyen egy 
projekt erejéig, akkor miért ne? 
De még nem tűnt fel ez az ember, 
akiről azt mondtuk volna: hú, ezzel 
nagyon szeretnénk csinálni valamit 
közösen. De szerintem lesz ilyen.

– Most is több dalt hallhatott 
a közönség az új lemezetekről. Mi-

lyenek az eddigi visszajelzések az új 
CD-teket illetően?

– Mindenképpen jók a visszajel-
zések, aki követte, elvárásai voltak, 
megvolt elégedve. A kritika is építő 
jellegű volt, akik negatívat mondtak 
erről a lemezről, azoknak olyan elvá-
rásaik voltak, amelyek saját szemé-
lyükre volt szabva. A Tündérground 
pedig nem teheti meg azt, hogy ki-

elégíti mindenki igényeit, inkább egy 
szélesebb érdeklődésű közönséget 
célzunk meg, ugyanúgy sikerül meg-
tartani az évek során a fiatal, friss, 
bulizni vágyó közönséget is, mint az 
igényes, kihegyezett füleket. Népsze-
rűségünk növekvő tendenciát mutat, 
szerintem jó úton haladunk, s még 
jobb úton fogunk haladni majd a kö-
vetkező lemez kapcsán.
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A tündérground zenekar tagjai. Minél többet vannak együtt, annál jobban megszeretik egymást

Kányádi sándor (középen) érdekes történetekkel szólt a gyerekekhez fotó: darvas beáta

Kányádi Sándor Kossuthdíjas köl
tővel találkozhatott és beszélhe
tett az a mintegy száz nehézsorsú, 
irodalom, költészet iránt érdeklődő 
erdélyi gyermek, aki augusztus 7. 
és 12. között a Gyökereink elneve
zésű irodalmi táborban vesz részt 
a csíksomlyói Szent István Gyer
mekvédelmi Központban.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Írt-e mesét vagy prózát életében? 
Ha visszamehetne az időben, 
melyik korban élne szívesebben? 

Van-e költeményei között személyes 
kedvence, hol érzi otthon magát, mit 
gondol a hazáról, melyek a kedvenc 
költői eszközei? – ezekkel és ehhez 
hasonló kérdésekkel ostromolták a 
gyerekek Kányádi Sándor Kossuth-
díjas költőt a Csíksomlyón szervezett 
Gyökereink elnevezésű irodalmi tábor 
tegnapi előadásán.

Az augusztus 7. és 12. között ne-
hézsorsú, irodalom, költészet iránt 
érdeklődő erdélyi gyermekek részvé-
telével tartott tábor díszmeghívott-
ja nem egy-két szavas válaszokkal 
intézte el, kérdéseiket komolyan 
megfontolva, érdekes történetekbe 
ágyazva válaszolta meg.

„A fordítás legalább olyan fon-
tos dolog, mint az írás. Fordítani 
borzasztó nehéz. Sőt, van, aki azt 
mondja, lehetetlen, de mégis szük-
séges. Tudor Arghezinek, a husza-

dik század román költőjének van 
egy olyan mondása, hogy a vers 
egy olyan lakat a nyelven, amelyhez 
nem biztos, hogy egy másik nyelven 
kulcsot lehet találni. Én meg annyit 

toldanék hozzá, hogy álkulccsal 
meg hiába próbálkoznánk. Van 
olyan vers, például Eminescutól is, 
hogy tíz, sőt tizenöt fordítása van. 
Dsida Jenő egyedül a Glossza című 
Eminescu-versből három fordí-
tást hagyott ránk. A románoknak 
azt szoktam mondogatni, hogy 
Eminescu ránk nagyobb örökséget 
hagyott, mint rátok. Szabó Lő-
rinc azt mondta, hogy a fordítás a 
legnemzetibb vállalkozás. Mert aki 
anyanyelvén, magyarul ír verset, 
arra is gondolhat, hogy talán az 
egész emberiség hasznára dolgozik, 
mert lefordítják idegen nyelvre is. 
Aki műfordításra adja a fejét, eleve 
egy nép szolgálatába állítja magát, 
azzal gazdagítja saját kultúráját” – 
szemléltette a fordítás fontosságát a 
nagygalambfalvi születésű költő.

Több sorban egymás után követ-
kező kérdés után, amelyek mind a 82 
éves Kányádi Sándor műhelytitkaira 
vonatkozott, a gyermekbarát irodal-
már a ballada meghatározásával és 

egy néhány soros példával útravalót is 
adott a gyerekeknek. „Súgni szeretnék 
nektek, gyerekek. Ha egyszer vizsgázni 
kell és a balladáról kell beszélnetek… 
Milyen balladákat ismerünk? Nép-
ballada, ha már dévai érdekeltségű-
ek vagyunk, akkor említsük a Kő-
műves Kelemennét, vagy a Szondi 
két apródja, amit Arany János írt 
– és csúnyán úgy is nevezik, hogy 
műballada –, az írott ballada. A 
balladáról azt kell tudni, hogy szép-
nek, szomorúnak és tömörnek kell 
lennie. Ez a három jellemzője van” 
– magyarázta a gyermekek feszült 
figyelmére alapozva Kányádi, és há-
rom mondatással egy rövid példát 
is sikerült megtanítania. „Ballada, 
írta Horváth Imre. Hogy szülőany-
ja a fekete Föld, erre gondolt a lili-
om – s letört” – zúgták kórusban a 
gyerekek. 

Az ízletes beszámolók után a 
résztvevők mind felálltak és egy 
imával kértek áldást a költőre, 
de elhangzott a Tavaszi szél vizet 
áraszt című népdal is. Kányádi 
Sándor szabadkozó szavai, hogy 
reméli, nem tartotta fel sokáig a 
gyermeksereget, láthatóan fölösle-
gesek voltak. A gyerekek csillogó 
szemekkel, igazi élményben gaz-
dagodva állták körül. 
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Zenélés, mint a jó házasélet


