
Júniusban töltötte be negy-
venedik életévét Pál István 
Szalonna, Liszt Ferenc-díjas 
népzenész, érdemes művész, 
a Magyar Állami Népi Együt-
tes művészeti vezetője. A 
kiváló muzsikus szenvedélye 
a hegedűjavítás és -készítés, 
műhelyében számos értékes 
hangszer sorakozik.

→ CSERMÁK ZOLTÁN

Hogyan ünnepelte kerek évfor-
dulós születésnapját?

A köszöntés még a jövő „ze-
néje”, az ismert helyzet nem volt 
igazán alkalmas vendégsereg fo-
gadására. Most viszont szövöm az 
ünnepi terveket: meghívom azokat 
a személyeket, akik sokat segítet-
tek eddigi életemben. A helyszín 
adott, a régi Tabán talán legszebb 
épületében, az úgynevezett Virág 
Benedek Házban lakom, tágas ud-
vara alkalmas a vendégfogadásra. 
Jó hangulatú, magyar népzené-
vel kísért kötetlen borocskázásra 
gondoltam. Népes vendégsereg 
gyűlhet össze rokonaimból, kol-
légáimból a Magyar Állami Népi 
Együttesből, a Szalonna Bandából, 
barátaimból. Mintegy félszázan le-
hetünk így együtt a jeles napon.

Minden bizonnyal nem ül tétle-
nül az ünnepelt, melyik hegedűjét 
veszi kezébe?

Természetesen a magam ké-
szítette hangszert, amin sokat 
játszom. Ez új hegedű, s idő kell 
– akár egy év is –, amíg „be-
játszom”. Ha nem használom, 
soha nem érem el az általam el-
várt hangszínt. A karantén alatt 
egyébként jó pár hegedűt javít-
gattam, ezek sorsáról még beszél-
hetünk.

Hogyan emlékszik vissza első 
hegedűjére?

A zeneiskola elkezdése után 
Kárpátalján a tanintézmény he-
gedűjét használhattam. Nem volt 
nagy élmény: a moszkvai „láda-
gyárból” került ki, s alkalmatlan 
volt arra, hogy egy fi atal muzsi-
kussal megszerettesse hangsze-
rét. Édesapám, a tiszapéterfalvai 
zeneiskola vezetője sárospataki 
kollégájával, Csehi Ferenccel jó ba-
rátságot ápolt, így egy testvérisko-
lai kapcsolatnak köszönhetően 
Sárospatakra utazhattam tízéves 
korom körül. Ott találkoztam a Bíró 
családdal, ők hangszerem állapo-
tát érzékelve kezembe nyomtak 
egy cseh manufaktúra-hegedűt. 
Azon nyomban beleszerettem, s 
különösen tetszett, hogy a húrtar-
tó felfüggesztéséhez egy A-síp volt 
rögzítve. Eljött a búcsúzás pillana-

ta, a család látta, hogy mennyire a 
szívemhez nőtt a hegedű, ezért ne-
kem ajándékozta. A gesztus zenei 
fejlődésem mérföldkövét jelentette, 
így máig őrzöm a becses adományt.

Édesapja a kijevi operaház kar-
nagyaként is dolgozott. A második 
legrangosabb szovjet operatársu-
lat zenészeinek hangszerállomá-
nya megfelelt-e a magas színvo-
nalnak?

Annak idején a Szovjetunió 
nagy zenekaraiban a művészek ál-
lami hangszereken játszottak. Eze-
ket a háború alatt-után hozták az 
országba, eredetüket nem érdemes 
fi rtatni, de fantasztikus zeneszer-
számok kerülhettek a muzsikusok 
kezébe. A zenészek olasz kézmű-
vescsodákkal gyarapodtak, de még 
a vonók is francia műhelyekből 
kerültek ki. Apám kijevi évei alatt 
még kisgyermek voltam, de néhány 
év után, amikor barátaival talál-
kozhattam, megakadt a szemem 
egy-két kiváló zeneszerszámon. A 
nagy hegedűsgeneráció képviselői 
is kiváló olasz hangszereken kon-
certeztek; David Ojsztrah például 
Stradivarin játszott. Orosz hege-
dűkészítő iskoláról nem tudok, ez 
nem jelenti azt, hogy ne készültek 
volna míves darabok 1917 előtt. 
A Népi Együttesben van egy brá-
csa, Igor Ljubcsenko készítette, ő 
a moszkvai Alexander Krilovnál 
tanult, aki viszont a cremonai Mo-
rassinál sajátította el tudományát.

Mikor kezdett érdeklődni a 
hangszerek iránt?

A már említett első becses hege-
dűmmel tettem meg az első lépést. 
Más is motivált: Kárpátalján nem 
volt olyan mester, aki a kisebb ja-
vításokat elvégezhette, a hangsze-
reket „rendbe rakta” volna. Mindig 
vizsgáltam, mitől kényelmesebb 
egy instrumentum, s ez már elő-
készítette a „reparálást”. Nem 
gondoltam ekkor még hangszerké-
szítésre, de a szakirodalomba már 
belelapoztam: milyen magassága 
legyen egy húrnak, milyen legyen 

a láb, a fogólap. Édesapám érdek-
lődésemet látva elvitt kárpátaljai 
mesterekhez, így még ismerhettem 
a munkácsi Klenceit vagy Szabó 
Sanyi bácsit Beregszászban. Ők a 
„magyar iskolát” követték, és olyan 
emberektől lesték el a titkokat, akik 
Kárpátalja visszacsatolása után 
1939-ben Budapestre jöhettek ta-

nulni. Jól felszerelt műhelyük és 
irgalmatlanul sok hangszerük volt, 
órákig elnéztem a hangszerkészítés 
egy-egy fázisát, pédául a lakkozást. 
A Debreceni Református Kollégi-
umban már szembesültem a pálya-
választással, s eltökélt szándékom 
volt, hogy hangszerkészítő legyek. 
Tanáraim „miért” kérdésére azt a 
választ adtam, hogy Szabó Sanyi 
bácsi már nincs köztünk, s Klencei 
pedig „kihalófélben” van. A vála-
szon a professzorok elnevették ma-
gukat. A muzsikusi hivatás végül 
felülkerekedett, de az első vágyá-
lom mindmáig megmaradt.

Régi zenészektől gyűjtött zenét. 
Ők és a kárpátaljai bandák milyen 
zeneeszközökön játszottak?

Igen változatos, az eredetük 
tájegységfüggő. Minél jobban be-
megyünk a hegyek közé, annál 
természetesebb, hogy a ruszin 

muzsikusok a saját maguk által ké-
szített szerszámon játszottak. Nem 
voltak ezek kimunkált hangszerek, 
lakkjuk sem készült évszázados 
recept alapján, de megszólaltak, 
és életre keltek kezükben. Minél 
jobban ereszkedünk a völgybe, 
annál színesebb az állomány: a ci-
gányzenészek kezein már megfor-
dultak cseh, magyar és német ké-
szítmények. Persze azért terjedtek 
legendák, hogy például a tiszaújla-
ki vagy a munkácsi prímás milyen 
nemes hangszereken játszott, de 
ezek valóságalapja megkérdőjelez-
hető. A csehszlovák érában bejöt-
tek a cseh kis gyárak készítményei, 
amelyek igen kiválóan másolták 
a klasszikus mesterek, Stradivari, 
Guarneri, Amati, Steiner munkáit. 
Ezek százas, ezres nagyságrendben 
kerültek piacra, s hamar népszerű-
vé váltak.

Az alapanyag a hegyekben adott 
volt, számos cremonai hegedűké-
szítő is a Kárpátokból szerezte be a 
faanyag egy részét.

Fenyőben a boszniai fenyőt di-
csérik, juharban a Kárpátok fáit 
tartják a legjobbnak. Gyönyörű az 
erezete, s lehet találni hiba nélküli 
csíkozásút. Magunk is ott szerez-
tük be a szemes jávort vagy a sima 
csíkosat. De sok múlik a kidolgo-
záson: az „öregek” megmutatták a 
vágás és a szárítás technikáját. Kü-
lön tudomány, hogyan viaszoljuk 
le a fa végét, hogy ne repedezzen 
be. A lakkozásnál minden mes-
ternek van saját eljárása, mivel az 
emberek fejében még él a Stradiva-
ri-mítosz, miszerint a hegedű titka 
a lakkozásban rejlik. A komolyabb 
hegedűkészítők főzik a lakkot, kü-
lönböző gyantákból állítják össze 
azt a színt, amit a hegedű felületé-
re felvisznek. Szerencsém, hogy e 
„boszorkánykonyháknak” szem-
lélője lehettem.

Debrecenben vált zenésszé, de a 
műhelymunka oda is követte.

Kálmán Péter „Cucás” volt a 
tanárom, s hozzá jártam ki tanul-
ni. Zenekarából hiányzott a nagy-
bőgős, s e hangszert tanácsolta 
először nekem. Végül váltottam, 
hegedűtanulmányaimat Blaskó 
Csabánál végeztem, s ő nemcsak 
a muzsikának élt, de édesapjával 
hangszereket is készített. A foglal-
kozások után gyakran lementem a 
pincében berendezett műhelyük-
be, s fi gyeltem Laci bácsi kezét. 
Hagyományos értelemben vett 
szakiskolát ugyan nem végeztek, 
de mestereknél tanulhattak. Őste-
hetségek voltak, s jó hangszerek 
kerültek ki kezük alól, amelyek 
azóta is népszerűek a népzenészek 
köreiben.

Hogyan készült első hegedűje?
Úgy képzeltem el az „inasko-

dást”, hogy leülök egy mester mel-
lé, s minden lépést együtt teszek 
meg vele. Igen ám, de egy neves 
hangszerkészítőnek nincs ideje 
arra, hogy egy emberrel foglal-
kozzon: megvan a saját feladata, 
irányítja a segédeket, tanulókat. 

Pál István Szalonna egyik újévi koncertje táncosok körében
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→ A Debreceni Refor-
mátus Kollégiumban 
már szembesültem a 
pályaválasztással, s 
eltökélt szándékom volt, 
hogy hangszerkészítő 
legyek. Tanáraim „miért” 
kérdésére azt a választ 
adtam, hogy Szabó 
Sanyi bácsi már nincs 
köztünk, s Klencei pedig 
„kihalófélben” van. A 
válaszon a professzorok 
megnevették magukat. A 
muzsikusi hivatás végül 
felülkerekedett, de az 
első vágyálom mindmáig 
megmaradt.
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Népzenei pályán Kárpátaljától Budapestig

Az új hangszer születése. A hegedűkészítő maga állítja elő 
az instrumentum minden darabját




