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Az idén Szvorák Katalin énekmûvésznek ítélték az alternatív Kossuth-díjat. A felvidéki születésû énekes azt vallja: ha
szeretetben kölcsönösen elfogadóbbak tudnánk lenni a mellettünk élõkkel, akkor a politikailag szított gyûlöletkeltés sem lehetne
olyan hatásos.
Képek>>
Az alternatív Kossuth-díjat Balogh Gyula vállalkozó és Földváry Györgyi, Gyurkovics Tibor özvegye hozta létre. Az
elismerés kitüntetettjét az Alternatív Magyar Mûvészeti Díj Alapítvány Kossuth-díjas tagjai: Jankovics Marcell filmrendezõ,
Makovecz Imre építész, Melocco Miklós szobrászmûvész, Schrammel Imre keramikus és Szõnyi Erzsébet zeneszerzõ
választották ki. Szvorák Katalin Losoncon született, Füleken járt iskolába, majd Budapesten az ELTE magyar-könyvtár
szakán szerzett diplomát. Jelenleg a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola népzenei tanszakának vezetõje, a
Zeneakadémia vendégelõadója. Eddig 25 tematikus albuma jelent meg, nyolc lemezén Közép-Európa népeinek közös
dallamkincsét szólaltatja meg 12 eredeti nyelven. Népdalénekesi munkáját Liszt- és Kodály-díjjal, Bartók
Bélaemlékdíjjal ismerték el.
- Ebben a díjban éppen az „alternatív” szó a kedves. Ez minden lobbitól mentes, számomra a megbecsülés és a szeretet
jele. Nagyon meglepett, mert én nem vagyok egy nagy díjbeszedõ, inkább a közönség megszólítására törekszem - mondja
Szvorák Katalin. A felvidéki születésû énekes tavaly decemberben - a gyûlöletkeltõ szlovák nyelvtörvény
ellensúlyozására - száz számozott példányban kiadta a Vox Humana címû lemezét, amely válogatás a magyar
és a szlovák ünnepek közös énekeibõl. A hanghordozón Szvorák Kati eredeti nyelven szólaltatja meg a két egymás mellett
élõ nemzetiség dalait.
- A pályámon sajnos mindig az kapott a legkevesebb vissz¬hangot, ami nagyon fontos. A hét részbõl álló sorozatom
anyagából például, amely a Kárpát-medence népeinek közös ünnepeit dolgozza fel, mindössze egyetlen koncertet
tartottam. Ebbõl válogattam tavaly a Vox Humanát is, amely kereskedelmi forgalomba nem került. Csak olyan
embereknek ajándékoztam, akik esetleg tudnak tenni valamit a mesterséges gyûlöletkeltés ellen - meséli a
népdalénekes. - Külhoni magyarként érzékenyebb vagyok az elfogadottságra, illetve a kirekesztettségre. Azt
gondolom, ha a közönség, a felvidéki és az itteni közösség hallhatná koncerteken, élõben is közös dalainkat, jobban
megértenék, mi a szándékom az eredeti nyelven elõadott népénekekkel és népdalokkal.

Helyi Téma, 2010. március 24. Írta: HT

„... a tanítványai részvételével készült köszöntõ mûsor után elmondta: azért örül talán legjobban ennek a díjnak, mert a
szeretetrõl és a megbecsülésrõl szól... „
(Magyar Nemzet 2010. március 20)

Szvorák Katalin alternatív Kossuth-díjban részesülSzvorák Katalin Liszt-díjas énekmûvész kapja az ez évi alternatív
Kossuth-díjat. A kitüntetést március 18-án, csütörtök este hat órakor adják át a budapesti Pintér Galériában (Falk Miksa
u. 10.)

A losonci születésû népdalénekes Fülek és Pinc díszpolgára. Eddig megjelent 26 önálló tematikus nagylemeze közül négy
gyermekeknek szól, nyolc albumon pedig Közép-Európa népeinek közös dallamkincsébõl válogatott, azokat eredeti
nyelveken szólaltatta meg. Négy albumon egyházi népénekek hallhatók. Most készülõ A Teremtõ dicsérete c. lemezén öt
történelmi egyház legszebb természetet dicsõítõ énekei szólalnak meg.
zte.hu
Szvorák Katalin alternatív Kossuth-díjat kap

Az idén a losonci születésû Szvorák Katalin, Liszt-díjas énekmûvész részesül alternatív Kossuth-díjban. Az elismerést
március 18-án, csütörtök este hat órakor adják át a budapesti Pintér Galériában. Az alternatív Kossuth-díjat 1996-ban
hozta létre Balogh Gyula vállalkozó és Földváry Györgyi. Az elismerést egy ötfõs kuratórium ítéli oda. Az Alternatív Magyar
Mûvészeti Díj Alapítvány Kossuth-díjas tagjai: Jankovics Marcell filmrendezõ, Makovecz Imre építész, Melocco Miklós
szobrászmûvész, Schrammel Imre keramikus, valamint Szõnyi Erzsébet zeneszerzõ.
Eddig tizenegyen részesültek alternatív Kossuth-díjban. 1996-ban Hernádi Gyula író, 1997-ben Bertha Bulcsu író, 1998-ban
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Mészöly Dezsõ író vehette át az elismerést. Négy évig nem adtak át alternatív Kossuth-díjat. 2003-ban Wass Albert író
posztumusz részesült a díjban. 2004-ben Döbrentei Kornél író, 2005-ben Berecz András mesemondó, 2006-ban Szalay
Károly író és Nagy Ervin építész vehette át az elismerést. 2007-ben Reviczky Gábor színmûvész, 2008-ban
Medveczky Ádám karmester, tavaly Kubik Anna színmûvésznõ részesült az elismerésben.Szvorák Katalin hivatalos
honlapja a www.szvorakkatalin.hu, melyen rengeteg információ olvasható az énekesnõvel kapcsolatban, sõt, a másfél
évtizede megjelent TAVASZVILÁG, az Illés Lajosnak köszönhetõ népdalátiratos VÁLASZÚTON és a gyerekversmegzenésítéses ÁLOMFÖLDÖN, az angliai és amerikai élõ koncertfelvételeket tartalmazó "freefolkos" MEOTIS, a gyógyító
DÚDOLÓS, valamint a szlovák nyelvtörvényre válaszoló szlovák-magyar dallampárhuzamos VOX HUMANA, és az elsõ tíz
lemezrõl való ÉNEKEIM címû válogatás ingyenesen letölthetõ a honlapról. Ugyancsak fontos információ, hogy áprilistól
havonta egy-egy régi-új hanghordozó lesz hozzáférhetõ, és letölthetõ a honlapról.

Felvidék Ma, 2010, március 10.

„... Szvorák Katalin külön örült Szörényi Levente üzenetének: „ ... szívbõl köszöntelek abból az alkalomból, hogy végre észrevett
mások is! Na, nem olyan mások...” jól esett neki Orbán Viktor figyelme is, aki szerint „...Meggyõzõdésem, hogy a mûvész
pontos helyét, tevékenységének értékét a legkevésbé sem a pártpolitika színeváltozása, hanem sokkal inkább a
közönség szeretete, a szakma tisztelete és a mûvész magasabb rendû vágyai - melynek mozgatórugói mélyebben
vannak, mint a pillanatnyi siker - egyszerre jelölik ki. Ahogy Babits önti gyönyörû sorokba: „...a mûvész annyira szereti ezt a
világot, amelynek lényege a változás (...), hogy sohasem elég neki; nem elég, amennyit az Isten csinált, folytatni
akarja. „

Az utolsó alternatív Kossuth-díjas? (Faluharsona, 2010. március. 27. Interjúrészlet)
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