Vasváron járt a Muzsikás
Nagyszerű élményt nyújtott a vasvári fiatalok számára a Muzsikás együttes
rendhagyó énekórája. A Kardos László Általános Iskola tanulói Sipos Mihály,
Éri Péter, Hamar Dániel és Porteleki László jóvoltából olyan dallamok
titkaiba nyerhettek betekintést, amelyek több mint ezer év óta kísérik a
magyarságot.
A Mol támogatásából megvalósuló produkció bevezetőjében elhangzott, a XXI.
században is szükségünk van a zenére. Bárhol is éljenek emberek élnek a
Földön, mindenhol van nyelvük, amelyen egymással beszélnek, van hitük,
ahogy elképzelik, hogyan kapcsolódnak a természethez, Istenhez, és van
muzsikájuk, énekük, táncuk. Enélkül emberi közösség nem létezik. A mai
gyerekek nagy- és dédszülei idejében az volt a jellemző, hogy amikor például
kőművesek építették a falat, katonák mentek a vonaton, esetleg az édesanyák
főzték az ebédet, az édesapák vágták a fát, akkor mindig énekszó, fütyörészés
hallatszott. Ha ugyanis valaki dalolva, jókedvűen csinál valamit, akkor a
végeredmény sokkal szebb lesz – nem szólva arról, hogy a munka is
könnyebben megy, s az idő is gyorsabban telik. Ennek talán az a titka, jegyezte
meg Sipos Mihály, hogy az elme valahogyan máshogy működik a zeneszóra.
A rendhagyó énekóra először Erdélybe, az ott élő magyarok közé repítette a
képzeletet: lassú csárdás, majd a szapora következett Kalotaszegről. A DélDunántúl pásztorainak körében egykor használatos hosszú furulyának nem csak
a mérete volt különleges, hanem a játéka is. Kiderült, mire képes, amikor
egyedül szólal meg, de a muzsikusok azt is bemutatták, hogy „csapatban” mire
képes. Megszólaltatták a nagybőgőt, a hegedűt, a tamburát és a Gyimesekből
származó ütőgardont is. Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a
legfontosabb hangszer – amellyel mindenki rendelkezik –, az ember torkában
van.
A tanulók együtt énekelték a Muzsikás együttessel a Hej, Dunáról fúj a szél…
című népdalt, amely több mint egy évezrede kíséri a magyarságot jóban,

rosszban, s amelyet dallamáról a vasvári gyerekek is azonnal felismertek. A
produkciót a lakodalmakban népszerű csujogatás zárta, magával ragadva a
magyar népzene mestereit és ifjú rajongóit. Az előadás végén minden nebuló
egy könyvjelzőt kapott a Muzsikás együttes tagjaitól.
T. V.

