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REKLÁM

A kolozsvári

Phoenix
Könyvesbolt
sok szeretettel várja

az olvasáskedvelőket.
Címünk: 

Deák Ferenc utca 
(B-dul Eroilor)

22-es szám,
bent az udvarban.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek:
10–18 óráig
szombat:

10–13 óráig.

– Nem először jár Nagysze-
benben. Mikor ismerkedett 
meg a várossal?
– Egyetemista koromban az el-
ső szerelmemmel végigjártuk az 
erdélyi szász városokat. És ami-
kor szerelmes kiránduláson va-
gyunk, minden szépnek tűnik, és 
minden egy kicsit „lebeg”. A kör-
nyező falvakat is bejártuk, és 
megmaradt egy bácsi mosolya, 
ahogy rám kacsint, amikor haza-
felé vonultak a tehenei. Elkiáltot-
ta magát: Katyi! A tehén egy han-
gos múval válaszolt, a bácsi meg 
a bajusza alatt büszkén mosoly-
gott rám. Máig filmszerűen él 
bennem a kép.

– A nagyszebeni koncertre 
gyerek- és felnőttműsorral 
is készült. Mennyiben igé-
nyel másfajta ráhangoló-
dást a két zenei világ?
– Teljesen más a kettő, de mind-
két előadásmód mélyen belő-
lem gyökerezik, és nagyon sze-
retem énekelni ezeket a dalo-
kat. A felnőttkoncerten az elmúlt 
öt év dalai szólnak, a Nő és a To-
vább nő című lemezekről. Ott leg-
inkább a dalokba írt felnőtt élmé-
nyeimet élem újra, a fülem és a 
szívem pedig a körülöttem levő öt 
zenész közös játékában gyönyör-
ködik. A gyerekkoncertnek álcá-
zott családi zene a gyerekeimhez 
fűződő viszony egyes pillanata-
it idézi fel. Ilyenkor egy kicsit ve-
lük is vagyok.

– A repertoárt és előadás-
módot illetően van különb-
ség aközött, ha nagyváros-
ban vagy vidéken, Magyar-
országon vagy Erdélyben 
játszik? Másképp kell meg-
szervezni egy ilyen koncer-
tet, vagy más a közönség?
– Imádok minden koncertet, szá-
momra csak maximális odaadás 
létezik, ez vezet a zenélésben. 
A városi közönség jobban isme-
ri a dalokat és engem, vidéken 
meg gyakran a hírem megelőz, 
és a zeném jön utánam. De a vi-
déki fellépésekről is mindig úgy 
távoznak az emberek, hogy bár 

az első, de nem utolsó koncertjük 
volt ez velem. Erdély pedig sze-
relem. Itt úgy érzem, a kevesebb 
találkozás miatt nagyobb és éle-
sebb a figyelem, a kapcsolódás 
igénye a közönség részéről is. Az 
egyik legutóbbi erdélyi fellépése-
men a gyerekanyagot játszottuk. 
A zuhogó eső miatt azon ideges-
kedtünk, hogy hol is legyen a já-
ték, végül egy vár pincéjébe zsú-
folódott be a sok felnőtt és gyerek. 
Én olyan energiát koncerten csak 
nagyon ritkán éltem meg: énekel-
tek velem az első perctől kezdve, 
óriási mosolyokkal találkoztam 
minden érzelmi hullámban. 

– Népi énekesként kezdte 
pályafutását, és sokáig ki-
zárólag így tartották szá-
mon. Hallgat még bármi-
lyen népzenét?
– Abszolút olyan ez, mint a tisz-
ta forrás. Mostanában főként a 
cigánygyűjtéseket vettem elő, il-
letve egy koncertre való készülés 
kapcsán a jiddis és szefárd ze-
ne került elő a gyűjteményekből. 
De nemrég sokat foglalkoztam a 
magyar népzenei gyűjtésekkel 
is, egy kedves felkérés okán fel-
frissítettük a sárközi karikázó 
dallamokat.

– A népzene nyilván állan-
dó forrást, folytonos meg-
újulást jelenthet. Kik azok, 
akik mindezen túl a legin-
kább inspirálják, foglalkoz-
tatják mostanság?
– Most az elengedés, elválás 
mozzanata foglalkoztat. Ez több 
szinten is megjelent az életem-
ben akár a gyerekeimmel, akár 
a zenészeimmel kapcsolatban. 
Erről fogok egy albumot írni. Az 
életút közepén való megállás sok 
fájdalmat okozott, de sok tisztán-
látást is hoz. A megállásban nagy 
erő van. Ami megérint, az mind 
inspiráció. Ezek most elsősorban 
a családtagjaim, hiszen velük va-
gyok a legtöbbet. Másrészt hall-
gatok énekeseket: Joni Mitchellt 
újratanulmányozom, de jut Lian 
La Havasból, Bachból, Noából, 
Rebeka Bakkenből, Hozierből is.

– Magyarországon hama-
rosan a mozikba kerül a 
Django Reinhardt életét fel-
dolgozó film, amelyben a 
címszereplő feleségét ala-
kítja. Korábban is vállalt 
filmes szerepet, a Tran-
sylvania című film betétda-
lait énekelte, és játszott is 
benne mellékszerepet. Mi-
lyen tapasztalatokkal szol-
gált a filmes „kikacsintás”?
– Imádtam, ajándék volt az élet-
től. Mindig jó kilépni az élet meg-
szokott körforgásából, és csinál-
ni valami mást máshol, mások-
kal. Csodás emberekkel, cso-
dás tájakon dolgozhattam, és ez 
még csak a dolog egyik fele. Ma-
ga a történet is megrázott: a film 
témája a cigányok háború alat-
ti üldöztetése, minderről pedig 
Django Reinhardt egyéni sorsa 
révén szerzünk tudomást. Sok 
sírásban és nevetésben volt ré-
szem a forgatás során, de mind-
kettő megtisztított.

– Szakmai téren milyen ter-
vei vannak? Hova lehet, ho-
va kell még eljutnia?
– Nagyon fontos célom, hogy a ze-
nében csak tiszta hangokat éne-
keljek, és a teljes szabadságot ki-
élvezhessem a dalokkal kapcso-
latban. Ez persze javarészt most 
is így van, de szeretném, ha na-
gyobb lenne a dalaim közönsé-
ge, és szeretném, ha ez jó irányú 
változást indíthatna el a hallga-
tóim életében. Szeretnék többet 
játszani külföldön, apránként fel-
építeni ott is, amit itthon. És köz-
ben megvan a fejemben egy új 
könyv vázlata is. A zenélés mel-
lett kialakult egy másik szak-
mám: előadásokat tartok, mert 
az önismereti tudás, amit az évek 
alatt összegyűjtöttem, gyakran 
túlnő a dalformán.

– A női szerepek, a női iden-
titás hangsúlyos szerepet 
kap a munkáiban. Mikor 
és miért kezdte foglalkoz-
tatni a téma, és hogyan vált 
mindez a zenéjének hang-
súlyos, markánsan felvál-
lalt alkotóelemévé?
– Én kaptam – illetve szerez-
tem – egy adag bátorságot ahhoz, 
hogy mélyre ássak, amikor dal-
nak való anyagért a lelkem bugy-
raiba alászállok. És ott már kö-
zösek a történetek: nagyon le-
egyszerűsítve, mindenki szeret-
ni akar és szeretné, ha szeret-
nék. Ezek egyetemes emberi té-
mák, csak én épp a nőiség tes-
ti és lelki élményeinek szűrőjén 
át tudom ezeket megírni, hiszen 
nőként létezem. De a koncertje-
imen és a közösségi oldalaimon 
egyre több a férfi. A férfiak pedig 
ugyanúgy gondolkodnak a gene-
rációs láncban foglalt tudásról, 
az exekről, szexualitásról, a be-
avatásról. Egyébként az én női-
séggel kapcsolatos munkám fő 
célja önmagam jobb megisme-
rése, és ezáltal a másik nemhez 
való mélyebb kapcsolódás. Sze-
rintem a nők a férfiakkal együtt 
erősebbek, és a gyerekeink érde-
ke is az, hogy jobban tudjunk egy-
mással kommunikálni, együtt él-
ni. Ha pedig egy gyerek harmoni-
kus szülőkapcsolatban nő fel, az 
megsokszorozza a benne rejlő le-
hetőségeket.

HORVÁTH DÓRA

A magyarországi énekes Nagyszebenben lép fel

„Lebegés” Palya Beával
Gyermekműsorral és felnőtteknek szóló koncert-

tel készült a nagyszebeni Ars Hungarica fesztiválra 

Palya Bea Prima-díjas és kétszeres Artisjus-díjas ma-

gyar énekes, előadóművész, aki jelenlegi munkáiról, 

filmes tapasztalatairól és a jövő kihívásairól mesélt. 

Sokszínűség. Palya Bea népdalénekes maximális odaadással zenél
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