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Beszélgetés Jánosi AndrássAl, A liszt Ferenc zeneművészeti egyetem AdJunktusávAl

Életben tartott népzenei értékeink

télen sem áll meg Az élet A csíkszeredAi kertészetBen

Melegházban több ezer növényt nevelnek

Körkép

A csíkszeredai városi kertészet 
munkatársai számára a téli idő-
szak sem telik tétlenül, sőt a kö-
vetkező hónapok a legfontosabb 
periódust jelentik, hiszen zajlik 
a növények előnevelése, a fa-
csemeték ültetése. A kertészek 
munkájának eredményét jövő 
tavasszal csodálhatjuk meg a 
város terein és utcáin – némileg 
változó elrendezés szerint.

P. B.

Több ezer virág díszítette 
Csíkszereda utcáit a nyári 
hónapok alatt, az átme

neti évszak beköszöntével ezeket 
begyűjtötték, ezért váltotta fel 
a pompás színeket egy szürkébb 
városkép. A csíkszeredai kertészet 
munkatársait ugyan még hónapo
kig nem látjuk a köztereken dol
gozni, a kertészetben azonban a 
munka nem áll meg: a melegház
ban folytatódik a jövő évi növé
nyek előnevelése. 

– Dugványról szaporítjuk a le
véldísznövényeket, hogy a követ
kező évben még szebb virágágyá
sok ékesítsék a várost. Juhar és 
gesztenyefákat nevelünk, illetve 
megtakarítjuk és új cserépbe ül
tetjük a futómuskátlikat, amelyek 
a város sétálóutcáján, a Petőfi ut
cában tették kellemesebbé a han
gulatot – mondta el Burista Csilla 
kertészmérnök. 

Csíkszereda városközpontjá
nak felújítása miatt a következő 
évben valószínűleg megváltozik a 
virágágyások helye és elrendezése 
a Majtáth Gusztáv Károly téren. 

– Ide nem is ültettünk vi
rághagymákat, hiszen meg kell 
várnunk a felújítási munkálatok 
végét. Viszont a városban új hely
színeken is palántáztunk, nárcisz
hagymák kerültek a Nárcisz utca 
sarkára, új ágyásokat alakítottunk 
ki az `56os téren és a körforgal
mak közepén – tájékoztatott a 
kertészet vezetője. 

A városi önkormányzat ker
tészetének idei költségvetése 400 
ezer lej, ebből 55 ezer lejt költe
nek növényvásárlásra, például 
muskátlidugványokra, tulipán
hagymákra és facsemetékre.A város jövő tavaszi díszei a csíkszeredai kertészetben fotó: csíki zsolt

csík

Az erdélyi Prímások találkozójá-
nak keretében a budapesti liszt 
Ferenc zeneművészeti egyetem 
népzene tanszékének diákjai 
adtak koncertet pénteken este 
a csíki Játékszín nagytermében. 
A fellépést megelőzően Jánosi 
András adjunktussal beszélget-
tünk az erdélyben még fellelhető 
autentikus népzene sajátossága-
iról és a műfaj jövőképéről. 

– Világunk „globális faluvá” ké-
szül átszerveződni, térben és időben 
újra kell gondolnunk a kulturális 
értékek és normák rendszerét. Meg-
őrizhető-e a folyamatban a népzene 
által képviselt értékrendszer?

– Sajnos társadalmilag nagy 
változáson mennek keresztül a 
falusi közösségek: faluközösségek 
bomlanak fel, a fiatalok elhagy
ják szülőfalujukat, azok az idős 
emberek pedig, akik még ismerik 
őseinktől kapott örökségünket, 
lassan eltűnnek az élők világából. 
Mint művészeti nyelv, fenntartha
tó lenne a népzene, ha a magyar 
ember értékítéletében hely ma
radna a népzene iránti tisztelet 
számára. Vissza kell adni a bom
lásnak indult vidéki közösségek
nek az ősi kultúrának még ma is 
fellelhető maradványait, ezért van 
szükség a táncházmozgalomra és 
népdalvetélkedők szervezésére. 
Jelenleg viszont sokkal mélyebb 

társadalmi problémákkal küzd 
az emberiség annál, hogy ezt meg 
tudná oldani.  De ha arra gondo
lok, hogy az ókori mítoszok az 
európai művészetben a huszadik 
századig éltek tovább, és közben 
nem váltak meghaladottá, akkor 
a mi népi művészetünknek a nyel
vezetét is – amely még mindmáig 
tartogat kiaknázatlan területeket 

– lehet ma korszerűen használni, 
alkalmazni.

 – Régóta tartó személyes és 
szakmai kapcsolat fűzi önt Szé-
kelyföldhöz. Felesége révén, aki 
csíkszeredai születésű, könnyen 
kötött baráti kapcsolatokat az itt 
élő emberekkel, közben pedig folya-
matosan gyűjtötte és vizsgálta az 

erdélyi népzenét. Mióta tart ez a 
szenvedélyes érdeklődés a helyi au-
tentikus népzene iránt, és milyen 
eredményekre jutott?

 
– A Kodály által kijelölt úton 

haladtam én is tovább, lassan har
minc éve foglalkozom az erdélyi 
zene kutatásával. Az erdélyi falusi 
tánczene, ami egyébként az egész 
tánc ház mozgalmat megihlette, 
máig megtartotta azt a régi jellegze
tességét, aminek nyomai a 18. szá-
zadi magyar zenei hagyományban 
gyökereznek. A dallamok zenei 
világa részben vagy teljes egészében 
őrzi a régi erdélyi falusi hangszeres 
zene stíluselemeit. Az a megdöb
bentő, hogy olyan legényes dalla
mok, olyan táncdallamok maradtak 
fenn, amelyeket a Mezőségen még a 
mai napig ismernek és játszanak. A 
kétszázhatvan évvel ezelőtti népze
negyűjteményekben például már 
megtalálható az a díszítési techni
ka, amit ma a Mezőségen használ
nak. Ez annak köszönhető, hogy 
a muzsikusok nem abban látták a 
kreativitásukat, hogy gyorsan vál
toztassanak a ránk maradt hagyo
mányos népzene stílusán. Ugyanis 
ha a zenésznek van egyénisége, ak
kor az úgy is belekerül az általa elő
adott zenébe, ha pont úgy játssza a 
dallamot, ahogy azt anno rögzítet
ték. Ha pedig nincs, azzal nem válik 
rangos előadóvá, hogy átírja, vagy 
más hangszerelésbe helyezi át. 

– Adja magát a kérdés: az utób-
bi időszakban a zenei világ képvi-
selői nagy előszeretettel nyúlnak a 
népzenéhez, és készítenek azokból 
sikeres feldolgozásokat. Ön hogyan 
vélekedik erről a jelenségről?

– Én nem tartozom azok közé, 
akik ezt nagyon jónak tartják, 
sajnos azt pontosan nem tudjuk 
felmérni, hogy mennyire árt ez a 
népzenének. Külföldi példák men
tén azt mondhatom, hogy az esetek 
többségében – tisztelet a kivétel
nek – olyan emberek használják 
a népzenét és keverik különböző 
zenei műfajokkal, akik hadilábon 
állnak a népi előadás jellegzetessé
geinek ismeretével. Olyanok adják 
ilyesmire a fejüket, akiket azért nem 
elégít ki a népzene, mert ők maguk 
nem jutottak el arra a szintre, hogy 
azt mélységeiben értelmezzék – vi
szont nagy az érvényesülési vágyuk. 
Ez egy jövedelmező üzlet, viszont 
egyáltalán nem etikus kultúrpoliti
kai jelenség, ugyanis jelen pillanat
ban, ha valaki hajlandó a műfajok 
közti határok áthidalására, sokkal 
több szereplési lehetőséget kap a 
médiában, mint az autentikus nép
zene képviselői. Sajnos ez Magyar
országon is így történik. Úgy gon
dolom, ahhoz, hogy az  általunk 
képviselt zene fogyasztható legyen, 
nem kell észlelhető változásokhoz 
folyamodnunk. 

Pál Bíborka

 fotó: colcer zsolt

Zenélés színes „kottákból”

A csíkszeredai Authelp egyesü-
let meghívására az autista gyere-
kekkel foglalkozó Puzzle központ 
vendége volt a sepsiszentgyörgyi 
manócska zeneovicsoport. 

T. É.

Hogyan lehet sérült gye
rekeknek eredményesen 
zenét tanítani úgy, hogy 

a szülők, testvérek is bekapcso
lódhassanak, és mindenki örömét 
lelje a közös foglalkozásban? Ezt a 
módszert mutatta be szombat dél
előtt a sepsiszentgyörgyi Manócska 
zeneovicsoport vezetője, Valádi Eni
kő kolléganőjével, Pasziár Marianná
val és tíz gyermekkel együtt. A színes 
körök és félkörök helyettesítették a 

hangjegyeket, és ezt a furcsa kottát 
olvasták, ültették át énekhangra, 
xilofonszóra a gyerekek. A ritmi
kus elemekkel kombinált foglal
kozásba végül a csíkszeredai gye
rekek és szülők is bekapcsolódtak, 
mielőtt ők is bemutatták, hogyan 
tanultak muzsikálni, énekelni a 
Puzzle Központban.

A szombati rendezvénnyel kez
dődtek meg az Adynapok a József 
Attila Általános Iskolában. Az intéz
mény egykor Ady Endre nevét vise
lő része az évek során mindig meg
rendezte az Adynapokat, és ebben 
az igyekezetükben a József Attila 
iskolában is támogatókra találtak. A 
gyerekek számára érdekes és hasznos 
tevékenységek egész héten tartanak.


