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Sebõ: A népzenét használni kell!
Olyan kincs van a birtokunkban, ami 
senki másnak – vallja Sebõ Ferenc a 
felkutatott és rendszerezett magyar 
népzenérõl. 

– Ha a fiatalokat nem tanítják semmi-
re, akkor nem is tudnak majd semmit. 
Mi tanítottuk õket zenére, költészetre, és 
megtanultak szórakozni – magyarázta a 
muzsikus, aki a mostani helyzetet aggasz-
tónak látja. – A mai gyerekek élnek, mint 
a kis vadállatok, dõl rájuk a sok informá-
ció, de nincs kapaszkodójuk. Ez világ-
szerte probléma. Mi lehetnénk a kivétel. 
Sehol nincs olyan kultúrája a népzené-
nek, mint Magyarországon. Felkutattuk, 
összegyûjtöttük, hozzáférhetõ, használ-
ható. Lassan végeznek a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem népzene szakos 
hallgatói, remélem, õk továbbadják majd, 
amit tanultak – mondja Sebõ Ferenc. 
– Egyre mûveletlenebbek a fiatalok, pedig 
számukra is elérhetõ ez a kulturális kincs, 
amit használni kellene!� Szabó�Dóra

Sebõ Ferenc: Felkutattuk, hozzáférhetõ, használható!

Egy 1976-os kutatás adatai szerint a Sebõ-klubba járó fiatalok 
34 százaléka középiskolai és fõiskolai hallgató, 28 százaléka 
értelmiségi pályán dolgozik, 25 százaléka munkás, 11 százaléka 
adminisztratív dolgozó – áll Sági Mária több mint 30 éves írásá-
ban. Az adatok jól példázzák a táncházmozgalom sikerének okát: 
mindenkié volt. 

A Garmisch-Partenkirchentõl 20 
kilométerre fekvõ, parányi alpesi 
falucska lakóinak õsei 1633-ban 
tették a fogadalmat: ha a falu 
megmenekül a pestistõl, akkor 
tízévente elõadják Krisztus szen-
vedéstörténetét. A legenda sze-
rint Bató Géza népi tanító 1930-
ban járt ott, s a látottak alapján 
határozta el, hogy Budaörsön 
valami hasonlót valósít meg, így 
1933-ban a páratlan Kõ-hegyi 
környezetben Budaörs amatõr 
lakossága elõször vitte színre a 
Passiójátékot.

Az évszázadok során 
Oberammergau egyre nagyobb 
hírnévre tett szert, így idén 
már nem kevesebb mint 102 
elõadással készül a kizárólag 
a falu amatõrjeibõl álló tár-
sulat. Jézus egyik alakítója 
fõfoglalkozásban pszicholó-
gus, az egyik Mária Magdolnát 
játszó hölgy légiutaskísérõ. 

A legifjabb szereplõ 3 hóna-
pos, a legidõsebb 95 éves. Aki 
nem született oberammergaui, 
annak legalább 20 éve a tele-
pülésen kell laknia, hogy sze-
repelhessen az elõadáson. 
A férfiak tavaly hamvazószerda 
óta nem borotválkozhatnak, 
és nem nyírathatják a hajukat. 
Jellemzõ a nagy érdeklõdésre, 
hogy a jegyek többsége már 
az elõadást megelõzõ években 
gazdára talál. 

A kétnapos kirándulás során 
a fiataloknak lehetõségük nyílt 
a kulisszák mögé is betekinte-
ni. Megmutatták nekik többek 

között azt a míves utolsóvacso-
ra-asztalt, amit a helyi fafaragók 
még a XVIII. században készítet-
tek, s azóta is kellékül szolgál. 

Sokan óhatatlanul összeha-
sonlították ezt az elõadást a 
budaörsivel. A legtöbben, mint 
szereplõk, a saját szerepeiket, 
a Kõ-hegyi megoldásokat keres-
ték vagy esetenként hiányolták. 
– A két elõadás nem vethetõ 
össze. Bár a téma megegyezik, 
de a kivitelezésnek számtalan, 
kimeríthetetlen lehetõsége van 
– mondta az egyik szereplõ. Az 
oberammergaui elõadás ötórás, 
közben három óra szünettel, 

nagyon sok fordulatos, válasz-
tékos prózai résszel, melyekre 
helyenként még a németül jól 
tudóknak is figyelniük, össz-
pontosítaniuk kell. 

Amiben vitathatatlanul 
különb a budaörsi elõadás, az 
a festõi, természetes környezet. 
Miközben a hegy alatt lüktet 
a XXI. század, a Kõ-hegyen a 
nézõk és szereplõk elé varázso-
lódik a kétezer évvel ezelõtti 
Jeruzsálem és környéke. 
A hegyrõl lefelé pedig mindenki 
szinte valamennyi alkalommal 
úgy érzi, hogy részese volt a 
bibliai eseményeknek.� ht

Az Ifjúsági Passió csapata az egyik legnagyobb hagyománnyal rendelkezõ adaptációt nézhették meg

Jézus szerepét egy pszichológus alakítja, Mária Magdolna légiutaskísérõ

Szenvedéstörténet
A 2009-ben Budaörsön 
német és magyar nyel-
ven megtartott Passió- 
elõadások mellett volt egy 
Ifjúsági Passió-elõadás 
is.  Az „ifipassiósok” olyan 
nagyszerûen szerepeltek, 
hogy a Német Kisebbségi 
Önkormányzat egy felsõ-
bajorországi kirándu-
lással jutalmazta õket. 
A fiatalok megnézhették, 
hogyan  játszszák el Jézus 
s z e n v e d é s t ö r t é n e t é t 
Oberammergau lakói.

Egy csepp Olaszország 

Biatorbágyon

Az egész napos rendezvény 
során mindenki megtalálhatja a 
kedvének leginkább megfelelõ 
programot: a nap elsõ esemé-
nye Az én Olaszországom címû 
gyermekrajzpályázat ered-
ményhirdetése lesz, majd Kéri 
Kitty mûvésznõ a Pinocchio 
címû mesébõl olvas fel 
részleteket. A szülõk és a gyere-
kek egyaránt megismerkedhet-
nek az úgynevezett Montessori 
készségfejlesztõ és nevelési 

módszerrel, melynek segítségé-
vel a kisdiákok a matematikai, 
illetve írás-olvasási képességei-
ket fejleszthetik. 
A faluház klubhelyiségében 
olasz filmvetítés várja a közön-
séget, de a fõzõcskézni szeretõ 
érdeklõdõk sem maradnak 
program nélkül, hiszen Gianni 
Annoni az olasz konyhához 
kapcsolódó tippeket ad és egy 
különleges receptet is elkészít.
� ht

Egész napos ingyenes rendezvény keretében adnak 
ízelítõt az olasz kulturális élet és gasztronómia 
különlegességeirõl június 5-én a biatorbágyi falu-
házban. Az Olasz Kulturintézet fõvédnöksége mel-
lett a nap házigazdája az ismert televíziós mester-
szakács Gianni Annoni lesz. 

Giani Annoni olaszos tippeket ad a fõzni szeretõ érdeklõdõknek


