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aki már az elsőn is részi veti ...
Városunkban augusztus 30. és szeptember 1. kö-

zött rendezik meg a X. Kecskeméti Népzenei Ta-
lálkozót. Amikor e sorokat írom, a szervezés tel-
jes lendülettel folyik. A városi tanács művelődési
osztályának amúgy is gondterhelt munkatársaitól
próbálom néhány percre elragadni Kálmán Lajost.
Arra kérem, hogy mint az első népzenei találkozó
egyik résztvevője, szervezője emlékeiről szóljon.
Igy kezdi:

- Mínt bizonyára sokan
tudják. az első kecskeméti
r~~pZl€ln.ei,rtalá!llkozó 1967-
ben volt, ám több éves
előkészítő munka előzte
meg.
- Ki volt a rendez-

vény szellemi atyja és
kik segítették a sikeres
lebonyolítást?
- En úgy emlékszem, az

ötlet HeltaJi Nándortél
származott. O szaladgált a
legtöbbet az ügy érdeké-
ben, néprajzosokkal, mú-
zeumokka] tárgyalt, idős
zenészek, énekesek címei
után érdeklődött. Az első
t:a/lállkozón főleg ~ze-
res népművészek vettek
részt. Nem véletlen, hogy
Sárosí Bálint is megláto-
gartJta a rendezvényt, de i,tt
volt Tóth Margit is, aki a
Néprajzi Múzeum hang-
szerelinek volt a kezelője.
A. kecskeméti rendezők kö-
zül Nemesszeghyné SZJEmt-
k.irályí Mártára is ernlék-
szem, de segítettek mások
is, ön~enül.

- Voltak .nehézsé-
gek? Gondolom, nem
ment minden egy-ket-
tőre ...

A 'találkozó terve
évekig érlelődött, Hogy
milyen nehézségek voltak?
Kecskemét az idő tájt még
nem volt kuliturálds intéz-
ményekben lamnyim gaz-
dag, mínt ma És baj volt

a szemdélettej ,js .. ' A nép-
zenei ,taJlálkozó versenytár-
SIa akkoriban egy támoga-
tott rendezvény. ~af~e
"vonópárba,j" volt, amely
végül is meghiúsult, mert
a prtmások a fellépti díjuk-
ba la borra valót is bele
akanták Ireilkuláltartmi. Ak-
kor kaptunk mi zöld utat.
Mi a népzenei találkozót
végül ~s jóval olcsóbbari
létrehoztuk, Slikerült ha-
gyomáJnytt is teremtem:
1970-ig évente volt taLá[-
kozó azután 'két-három-
évenként. Az első találko-
zókon rendelkezésre állt
egy szolíd összeg, amellylbol
a résztvevők által készített
hangszerekből is vásárolt
a tanács. (Hál'istennek,
ezek ll; lhallJgszerek ma is
megvan nak.) A rendezvé-
nyeken rengeteg múzeoló-
gus zenei szakember vett
részt, kül- és belföldról
egyaránt,

- Milyen híres em-
berekre emlékszik? Pél-
dául röviddel halála
előtt itt láthattuk Nagy
Lászlót, de más híres
művészeket is ...

- Népzenészeket emlí-
tenék elsősorban. PozSiJk
Pista bácsli, a furulyás. Ar-
wi JÓ2JSef dudás. Támeos
Péter énekes. Bársony Mi-
hály tekerőlantos, Budai
Sándor, Priboly,szki Má-
tyás, Tuka Zsigmond elte-
rások, KölJtók: Fodor And-
rás, Csoór] Sándor, Já-
n<JISy István, Rab Zsuzsa.
Zeneszerzők: Bozai ArttiWa,
Szolro1ay Sándor, Kocsár
Mi,\~lós, Balázs Ar.páq.

Augusztus 30-31-én: megnyitó, majd előadások.
egyebek közt - Bartók gyűjtőútjairól, Burgenand nen,
rajzáról, burgenlandi népdalgyűjtésekről. Fellépnek Arad-
ványpuszta, Kömörő, Hajdúnánás, Tarpa, Nagyréde, Sály,
Domaháza. Szada, Rfmóc, Táborfalva és Gyöngyöspata
együttesei.
Szeptember I-én 8 órától népművészeti vásáro
9 óralkor: Leskowszky Albert hangszerkiállításának

megnyitása.
9 óra 30_kor a főtéri színpadon: műsor az összes meg-

hívott együttes részvételével.
10 órától: előadások a költők szerepéről a népzene_

kultúra terjesztésében, azanyanyelv és a zenei anya_
nyelvről, a citerázás új útjairól.
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