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Szvorák Katalin három új albumot adott ki (lemez ismertetõk a Folkmagazinból, a Szentendre és Vidéke lapból, A
Felvidék Ma hírportálról és a Parlandóból)Szvorák Katalin Kossuth-díjas énekmûvész újabb lemezekkel lepte meg
hallgatóságát. A napokban jelent meg a Hazagondolás, a Tölgyfa-testvér és a Szvorák 60 címû lemeze.
A népdalénekes legújabb lemezén alkotásaival, daloló adósságtörlesztéseivel szeretne ajándékozni. A palóc
népdalokat, meséket tartalmazó dupla album,
a Hazagondolás egy régi vágyálom volt, hiszen a Palócföld szülöttjeként eddigi tematikus kiadványai között soha nem
szerepelt kizárólag szûkebb-tágabb szülõföldjének népi hagyománya, pedig egykoron még tizenéves füleki serdülõként
elsõ biciklis gyûjtõútja is a Medvesaljára vezetett.
A válogatás Ág Tibor, Újváry Zoltán, Takács András, B. Kovács István, Nagy Zoltán, Magyar Zoltán, Varga
Norbert és mások áldozatos gyûjtései alapján készült. A lemez hallgatásakor a pinci búbos-kemencés,
háromgenerációs kõ-sár-vályog szülõház egykori lakóinak világa elevenedik meg. A szüleitõl, nagyszüleitõl örökölt illabiális åval, diftongusokkal és zárt ë-vel díszített nyelvezetet kelti életre kellõ alázattal, melyet paraszt elõdeitõl kapott, és azzal a
szabad szárnyalással, melyet juhász felmenõitõl örökölt.
A Szállj el, fecskemadár ismert palóc népdal szárnyal szóban, énekben. A fecskemadár ugyan elszáll, de minden
tavaszkor visszatér Palócországba, ahogyan Szvorák Katalin is vissza-visszatér gyökereihez. Tõzsér Árpád a lemezt
ajánló gondolatait így fejezi be: "... Kedves Szvorák Kati, kívánom, hogy nagyon sokáig harangozzanak,
csengettyûzzenek még a torkodban a nekünk annyira fontos palóc dalok, juhász- és betyárnóták, népmesék. S hogy az
a táj és erõs lelkiség, amely annak idején mindkettõnket a mûvészetek világába indított, dalaidban, meséidben hódítsa
meg nem csak a magyar glóbuszt, de a nagyvilágot is."
A másik, a Tölgyfa-testvér címet viselõ CD dalanyaga Varga Imre költõ szlovák népköltészeti mûfordításai alapján került
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 éneke most "dallamra kelti" Varga Imre kiváló mûfordításait, melyek
Sebõ Ferenc ajánlásával jelentek 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."
A harmadik album, immáron a 37. önálló kiadványa egy tudatos válogatás Szvorák Katalin énekeibõl
A Szvorák 60 címmel megjelent dupla album egyben elõzetes beharangozása a Mûvészetek völgyében bemutatásra
kerülõ további variánsnak, ahol Szvorák Katalin több évtizedes énekesi tevékenységének egy szûkített terces
summázata hangzik majd el: fiatalos hévvel, mély zenei intuícióval két kiváló és kreatív muzsikus, Cserta Balázs
fúvóshangszereivel és Szabó Dániel cimbalomjátékával.
A koncertrõl élõfelvétel készül majd „Dalüzenet" címmel, hogy lemezen is élvezhessük Szvorák Katalin hangját, mely, mint
egy méltatója írta: "Végtelenül nõies, a lélek mélyérõl jövõ, õszinte és személyes a hangvétele. Hosszú évtizedek óta
megszólítja hallgatóságát. Õ ugyanis nem csak énekel, de valóban meg is szólít..."
BB, Felvidek.ma
Kapcsolódó:
http://felvidek.ma/2015/12/gomori-turnen-jart-szvorak-katalin-es-kudlik-julia/
Kapható:
http://lemezkucko.hu/szvorak_kati_tolgyfa_testv%C3%A9r_cd#anchor
http://lemezkucko.hu/szvor%C3%A1k_kati_hazagondol%C3%A1s_cd#anchor
PARLANDO:
Elsõként jelent meg 2018 tavaszán dupla albumként a Hazagondolás címû kiadványa, mely palóc dalokat, meséket,
mondákat és hiedelmeket tartalmaz. Egy régen vágyott adósságát törleszti Szvorák Katalin, hiszen Palócföld szülöttjeként
eddigi tematikus kiadványai között soha nem szerepelt kizárólag szûkebb-tágabb szülõföldjének népi hagyománya, pedig
egykoron még tizenéves füleki serdülõként elsõ biciklis gyûjtõútja is a Medvesaljára vezetett. Különleges színfoltként
egymást váltják és egymással karöltve hallatszanak majd a szerelmes dalok, a rabénekek, juhásznóták, balladák,
dudanóták és a Mária-altatók után elhangzik az elsõ lemez záródala is, a pásztói Esti dal. Mesés, búbos-kemencés,
háromgenerációs kõ-sár-vályog házuk egykori lakóinak világa elevenedik fel a régi mesevilág által. Szüleitõl,
nagyszüleitõl örökölt illabiális å-val, diftongusokkal és zárt ë-vel díszített nyelvezetet kelt életre kellõ alázattal, melyet paraszt
elõdeitõl kapott és azzal a szabad szárnyalással, melyet juhász felmenõitõl örökölt. Valóban, a Szállj el, fecskemadár
ismert palóc népdal szárnyal szóban, énekben és dallamban. A fecskemadár ugyan elszáll, de minden tavaszkor
visszatér Palócországba, ahogyan Szvorák Katalin is vissza-visszatér gyökereihez. Szvorák Katalin 35. önálló lemeze
https://www.szvorakkatalin.eu
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Tõzsér Árpád Kossuth-díjas költõ, író, a Nemzet Mûvésze ajánló gondolataival jelent meg:"... Kedves Szvorák Kati,
kívánom, hogy nagyon sokáig harangozzanak, csengettyûzzenek még a torkodban a nekünk annyira fontos palóc dalok,
juhász- és betyárnóták, népmesék. S hogy az a táj és erõs lelkiség, amely annak idején mindkettõnket a
mûvészetek világába indított, dalaidban, meséidben hódítsa meg nemcsak a magyar glóbuszt, de a nagyvilágot is."
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 megszólaltat. 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, s 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."
A harmadik lemez, egy spontán összeállított alkotás Szvorák Katalin énekeibõl. A Szvorák 60 dupla-album elõzetes
beharangozása a Mûvészetek völgyében bemutatásra kerülõ (negyedik) legújabb variáns, ahol Szvorák Katalin
három tucatnyi önálló albumának szûkített terces summázata hangzik el ezen a koncerten. Az egykori felvételek
fiatalos hévvel, mély zenei intuícióval támadnak fel két kiváló és kreatív muzsikus, Cserta Balázs fúvós hangszereivel
és Szabó Dániel cimbalom játékával. Az egyes gondolati egységek tematikus tételekként kelnek életre és minden
emberi rezdülésre-életérzésre rácsendülnek. A koncertrõl élõ felvétel készül,hogy "élõvé" varázsolhassuk a 60 éves
énekest, Szvorák Katalint.
------------------------------------------------------------------------------------------------1958-ban Losoncon született, 5 évig volt pinci kisleány, 15 évig Füleken nevelkedett, 80-ban egyetlen külhoni magyarként
a Népmûvészet Ifjú Mestere lett, 81-ben megnyeri a Röpülj pávát, 2 évtizedig félállású magánénekes a Honvéd
Együttesben, több tucat díj, elismerés birtokosa, õ Pinc falu egyetlen díszpolgára, az elsõ komoly elismerése a Liszt-díj 2000ben érkezett, a kuriózumnak számító Alternatív Kossuth-díj 2010-ben. 2013-ban "váratlan ajándékként" Kossuth-díjat
kap. 1996-tól a szentendrei Vujicsics Zeneiskola népdaltanára volt 20 évig. 2010- és 2011-ben a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem Népzenei Tanszékének vendégtanáraként nevelt-oktatott. 2017-ben mesterkurzust tartott a
Zeneakadémián. Magyarországon elsõként jelentette meg 8 albumon a Kárpát-medence népeinek közös
dallamkincsét- eredeti nyelveken. Övé az elsõ gyermekeknek szóló népdalokat tartalmazó lemez és az elsõ egyházi
népénekek albuma. Lemezt készített agyvérzéses betegek gyógyítására, megjelentetett egyházi népénekes trilógiát,
egy másik tematikus albumán a Teremtést dicséri történelmi egyházak énekeiben, Kudlik Julival két "szeretettel"
lemezt készített... 40 év alatt 45 országban koncertezett, csupán 1 hónapig volt menedzsere. (...majd Emõke elment
szülni).
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