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Egy busó dudás, aki néprajzkutató is

G. Szabó Zoltán

Ha már a mohácsi busójárás a 
szellemi világörökség része, nem árt 
egy kicsit többet tudni a népszokás 
zenei gyökereiről. Ebből született 

most CD, melynek félszáz dalát a 
lemez két dudása, G. Szabó Zoltán 
és dr. Végh Andor, valamint társaik 
házról házra járva gyűjtötték össze.

G. Szabó Zoltán néprajzkutató 
mohácsi mesterektől tanult meg 
gajdén játszani, két könyvet is írt a 
dudáról. A szakembert a busók ze-
néjéről kérdeztük.

– Harminc éve kezdődött a fel-
térképezése, amikor még a Vizin 
együttes egyik alapítója voltam. 

Sorra megkerestük azokat az idős 
embereket, akik még tudtak gajdén 
játszani. Próbáltunk ugyanis ráta-
lálni Közép-Európa legerőteljesebb 

tamburazenéjének, a mohácsinak 
az előzményeire. Megleltük a pász-
torság vezérhangszerét, a dudát, 
mely egyébként Törökországtól a 
Németalföldig mindenütt egységes, 
aztán találtunk egy 1896-ból szár-
mazó fotót is, melyen dudás vezeti 
a mo hácsi busókat. 

– Mit ad ebből vissza az „Oj 
gajdašu” című album?

– Mintegy ötven dalt tematikus 
rendben és egy 52 oldalas szöveges 

leírást. Ez a lemez egyébként egy so-
rozat része. Tervezzük a bosnyákok-
nak, az alsószentmártoni sokácok-
nak, a Dráva és a Mura menti horvá-
toknak, a bácskai bunyevácoknak, a 
Duna menti rácoknak is feljátszani a 
muzsikáját.

– Mitől különleges a busóduda?
– Leginkább a Dráva menti vál-

tozat a kuriózum, mert a játszó ré-
szen az európai egy-két síppal szem-
ben négy síp is van. A gajdé hangját 
pedig egy óriási fatülök teszi párat-
lanná.

– Mi maradt meg Pécsből?
– Hogy itt tanultam meg dudál-

ni, itt lettem kétszer is a Népművé-
szet Ifjú Mestere, s itt ismerkedtem 
meg Ágoston Bélával is, akivel azóta 
együtt zenélünk.

MÉSZÁROS B. Endre 
(Dunántúli Napló)

Március 16-án nem mindennapi előadást lesz alkalma látni a zágrábi közönség-
nek. Dr. Juhász Katalin és Szabó Zoltán budapesti néprajzkutatók ugyanis egy-
ben sokoldalú művészek is, akik előadásaikat zeneszámokkal teszik élvezete-
sebbé – Átvett interjúnkban Szabó Zoltán új CD-jéről nyilatkozott

Dr. JUHÁSZ KATALIN (Budapest) 
néprajzkutató, népdalénekes. Az 
MTA Néprajzi Kutatóintézetének tu-
dományos főmunkatársa. Előadó-
művészként az iskolai oktatásban és 
a mai ember életében hasznosítható 
dalokat igyekszik közvetíteni hallga-
tósága számára.

SZABÓ ZOLTÁN (Budapest) nép-
rajzkutató, népzenész. A Hagyomá-
nyok Háza Népi Iparművészeti Gyűj-
teményének vezetője. Előadómű-
vészként délszláv népzenei (Dilber, 
Kolo, Szabotage, Vujicsics) és világze-
nei (Agostones, Etnofon Zenei Társu-
lás) együttesekben is muzsikál.



Tréfacsinálásból, bolondozásból, eszem-iszomból volt bőven

A Kalaposbál kalapjai

28 ötletes, szép jelmez került bemutatásra

A farsang a vízkereszttől ham-
vazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig 
tartó időszak elnevezése, amelyet 
hagyományosan bálok, mulatsá-
gok, népünnepélyek jellemeznek. 
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör-
ben minden évben rendeznek far-
sangi mulatságokat. A  gyermekfar-
sang az idén február 2.-án volt, szép 
számban vettek részt a gyerekek 
az eseményen.  A mulatozást izgal-
mas készülődés előzte meg, hogy a 
várt alkalomra a jelmezek elkészül-
jenek. 28 ötletes, szép jelmez ke-
rült bemutatásra, ezért a zsűri úgy 
döntött, hogy mindenki kisebb-na-
gyobb jutalomban részesül. Az 
ajándékokat Zágráb Város Magyar  
Kisebbségi Tanácsa biztosította. 
Svaguša Katalin óvónő irányításá-
val a  gyerekek aktívan vettek részt 
az önfeledt játszásban, táncban. 
Mindenki örömére a farsang elen-
gedhetetlen kellékéből,  fánkból is 
volt bőven. Örvendetes eseménye 
volt a délutánnak a horvát orszá-
gos standard sporttánc bajnokság 
ezüstérmeseinek, Marki Mártának 
és Žulj Stjepannak táncbemutató-
ja. Egy héttel később, február 9.-
én,  a farsang farkán, 50 résztvevő-
vel a felnőttek álarcos, pontosab-
ban kalapos bálja volt. Változatos 
kalapokkal jelentek meg  a körta-
gok és vendégeik, régmúlt időket, 
más országok népviseletét, mesefi-
gurákat idézve. Rövid, vidám  mű-
sorral kezdődött az est, majd a kó-
rus Jakobčić Péter vezetésével  két 
nyelven magyarnótákat énekelt az-
zal a szándékkal, hogy tiszteletü-
ket fejezzék ki a vegyes házasság-
ban élő körtagoknak. Ezt követő-
en tréfacsinálásból, bolondozás-
ból, eszem-iszomból volt bőven. Az 
ételkínálat gazdag volt, melyet  iga-
zi ínyesmesterek készítettek. A jó 
hangulat akkor ért a csúcsra, ami-
kor Barna Dénes a zongorához ült, 
a vidám dalolás  a késő esti órákig 
tartott.                                       Š.M.A.

Farsangi mulatságok az Ady Körben



Nagy élvezettel néztük végig a 
zágrábi „Az ukrán kultúráért“ elne-
vezésű ukrán kisebbségi egyesület 
színjátszó csoportja előadásában 
vasárnap, 2013. január 13-án (mati-
néidőben) a Kör színpadán bemu-
tatott színdarabot, a szokásos va-
sárnapi társalgást követően.

A színdarab Oleksandr Irvanec 
ukrán költő, dráma- és prózaíró, va-
lamint kritikus, a 80-90-es évek ki-
emelkedő személyiségének  több-
nyelvű színműve. 

A darab eredetiben lengyel, uk-
rán és orosz nyelven készült, de 
hogy tájunkon  is érthető legyen, 
Aleksa Pavlešin, az ukrán egyesü-
let elnöke szlovén, horvát és szerb 
nyelvre fordította, mivel épp a ha-
sonló nyelvek közötti különbsé-
gek teszik a mű lényegét, és nem is 
csak nyelvi szinten. 

Az első pillantásra egyszerűnek 
tűnő emberi  történet rendkívül 
sokrétű üzenetet rejt magában, a 
kisember életéről és gondolkodás-
módjáról. A jelenhez  való kapcso-
lódást keresve még intrigánsabbá 
válik a néző számára. Egy véletlen 
találkozás kapcsán a szereplők, ki-
ki a maga módján, a hétközna pok 
szemszögéből más-más módon 

Házigazda és vendég: Csányi Zsuzsanna és Aleksa Pavlešin

Jelenet az előadásból

fedik fel előttünk véleményüket a 
mindig időszerű témákról: „Szo-
lidaritás”, „peresztrojka”, a kom-

munizmus bukása, nemzetek or-
szágokra való bomlása, de ezúttal 
mindezt az Európai Unió alapszálai 
kötik össze. Az ukrán színjátszó 
csoport alakításának színvonala 
igencsak magas egy amatőr tár-
sulathoz mérten. Külön  figyelmet 
érdemel  a főszereplő, mivel egy 
kifejezetten „férfias című“  szín-

 „ L i t vá n - t é r i  h a z u d oz ó”
darabban valójában nő játszotta a 
főszerepet, és Slavica Pavlešin ezt 
hatalmas sikerrel alakította. Hogy 
a színdarab sikeres volt, hogy a 
közönség mennyire élvezte, bizo-
nyítja (a nézők dicséretén kívül) a 
főszereplő színész nyilatkozata is, 
miszerint a publikum remekül re-
agált a legapróbb kétértelmű és 
komikus bonyodalom kapcsán, ami 
aztán a színészeket még jobb szín-
padi alakításra ösztönözte. Az uk-
rán színjátszók fellépése az utolsó 
volt, mielőtt a darab lekerült volna 
a műsorról. Nagy megelégedés szá-
munkra, hogy az utolsó pillanatban 
mégis sikerült közös terminust ta-
lálni és megnézni az előadást, mert 
mindkét egyesület (szerencsére) 
szabad terminusok hiányában 
szenved. Köszönjük nekik a ven-
dégszereplést és a belevetett nagy 

igyekezetet. A gulyásleves, amely-
lyel a fellépés után  megvendégel-
tük a színészeket és a nézőket egy-
aránt – mivel épp a vasárnapi ebéd 
idejében voltak nálunk – köszöne-
tünknek  bizonyosan elégtelen jele, 
no amatőrök és barátok között 
úgysem mérlegelünk semmit pati-
kai mérlegen.      CSÁNYI Zsuzsanna
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Megjelenik havonta, 800 példányban

SZOMBATON, március 9-én, 18:00 órakor 
Dr. Márki Antal:

Az ózonréteg állapota és a Nap ultraibolya sugárzása
SZOMBATON, március 16-án, 18:00 órakor

„Éljen a Haza!” 1848–49 a folklórban és népművészetben – Szabó Zoltán és Juhász Katalin
műsora a nemzeti ünnep alkalmából

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben 
2013 márciusában

Magyar néptánc-est V.Goricában
Srednja strukovna škola, Velika Gorica , Ulica Kralja Stjepana Tomaševića 21.

Szombaton, március 23-án, 18:00 órakor
Magyar néptánc-est a nemzeti ünnep alkalmából

Fellépnek:
A dályhegyi Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület Bokréta népi táncegyüttese

A haraszti Ady Endre Magyar Kultúregyesület Pitypang népi gyermektánc együttese

A Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság ezúton is szeretettel meghívja Önöket 
a Magyar Tribün következő előadására, amelynek az Ady Endre Magyar Kultúrkör a társszervezője és 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa a támogatója:
Dr. Márki Antal:

Az ózonréteg állapota és a Nap ultraibolya sugárzása
2013. március 9-én, szombaton 18 órai kezdettel az Ady Endre Magyar Kultúrkör 

helyiségeiben, (Martićeva 8, 10000 Zágráb)
Az előadás után szokás szerint, szerény fogadás keretein belül kötetlen beszélgetésre, barátkozásra 

lesz lehetőség.

M e g h í vó

PÉNTEKEN, 14:00 órakor
A Szt. Márk-templomban 

Magyar nyelvű szentmise a nemzeti ünnep tiszteletére
A szentmisét celebrálja: Sajni Balázs (Zelicsszentpál)

PÉNTEKEN, 15:30 órakor
A Vlaška 87 alatt

A Petőfi-emléktábla koszorúzása a nemzeti ünnep alkalmából

Március 15 Zágrábban


