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A Tölgyfa-testvér címet viselõ CD dalanyaga Varga Imre költõ szlovák népköltészeti mûfordításai alapján kerültek Szvorák
Katalin Kossuth-díjas énekmûvész legújabb albumába. A lemez méltó megvalósítása Käfer István gondolatának:
„Magyarokat és szlovákokat még a rokonságnál is szorosabb szimbiózis fûzte egybe. Nemzeti kultúráink régi
rétegeiben a nem magyar nyelvû anyag is a miénk és a magyar nyelvû anyag is az övék.” Szvorák Katalin szinte
minden kiválasztott népdalt egy-egy versszakban eredeti szlovák nyelven is megszólaltatja. A kíséret javát Csörsz
Rumen István és Cserta Balázs, valamint egy leánykar kelti életre. A szlovák népköltészet a magyar népi kultúra
szomszédságát képezik és örökös kölcsönhatásban éltek egymás mellett és egymással. Számos szlovák népdalnak
vannak magyar rokonai, elõzményei, megfelelõi, dallampárhuzamai. A népdalok esetében kölcsönös hatást elõször Bartók
ismerte fel, aki szerint a magyar népzene, tehát dallamvilágunk rengeteget köszönhet a szlovákságnak is. A török
hódoltság ideje sok hasonló emléket, fájdalmat, hívott elõ mindkét népben. A népköltészet, a népdal leghûbben tükrözi egyegy nép lelkiségét. A szlovákság esetében is a szépséget, a szentség mellett a nyersességet, pajzánságot, de
megmutatja a gyengédséget, hamvasságot, de az erõt is. A kiválasztott énekek nagy része a nem régen megjelent
Tölgyfa-testvér címû kötetbõl (ART-Danubius, 2016) valók, melyek kiegészülnek árvai, liptói népdalokkal, de elhangzik két
nyelven például Bartók Négy szlovák népdal címû mûvének forrása is. A Tölgyfa-testvér könyv megjelenéséig nem
jelent meg magyarul olyan gyûjtemény, amely a szlovák népköltést a maga sokféleségében képviselte volna.
Szvorák Katalin éneke most "dallamra kelti" Varga Imre kiváló mûfordításait. Szvorák Katalin 36. önálló kiadványa
Sebõ Ferenc Kossuth-díjas, a Nemzet Mûvésze ajánlásával jelent meg:..." A szlovák népköltészet dalai, balladái,
gyermekdalai, népi imádságai, aratódalai és szerelmes énekei a magyar népi kultúra szomszédságát képezik és
örökös kölcsönhatásban éltek egymás mellett és egymással. A múltat pedig „nem veszejthetjük el”, ahogyan egy szlovák
muzsikus mondta, különösen nem, ha van rá esély, hogy abból a közös jövõnk is kibontakozhat."

http://www.szvorakkatalin.eu

Készítette a Joomla!

Generálva: 7 January, 2023, 15:21

