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Kálmán Lajos karnagy nevét vette fel a népdalkör

Népzenei találkozó Bugacon
Az a nép, amely megtagadja
múltját, elveszti jövőjét.
A népi kultúra hozzátartozik
történelmi múltunkhoz, ,
ápolása ma isfeladatunk.

Volt hát kitől tanulnia és örökölnie a népdál szeretetét, Néhai Kálmán Lajos fiatalon
lelkes tagja volt a Soli Deo Gloria keresztény diákmozgalomnak.
Fáradtságot nem
ismerve járta a tanyavilágot, és megszállot tan gyűjtötte a zenei kincseket. Népdalgyűjtő Útjait az ötvenes években kezdte
meg. 1965-ben Bálint Sándornéprajztudósnál doktorált. Kodály Zoltánnal együtt
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vallotta: olyan közönséget kell nevelni,
amely ért a zenéhez. A parasztfiatalok felzekkela szavakkal nyitotta meg Bu~
karolasat, zenei képzését kiemelkedően
gac nagyközség polgármestere,
.. Csitári Tibor a bugaci népzenei tafontosnak tartotta. Bármerre járt, zsoltálálkozót. A millenniumi év emlékérokat, népi énekeket, népdalokat tanított.
Egyik szervezője volt a hetvenes években
re szervezett rendezvényen a bugaci népdalkör felvetteKálmán Lajos népzenekutatő,
.híressé vált kecskeméti népzenei találkozóknak. Neves költók, művészek, népmű. pedagógus, karnagy nevét.
.
vészek :...Fodor András, Csoóri Sándor,
- Eddig pogányok voltunk, mától megCzine Mihály, Pribojszky Mátyás - fordulkeresztelkedtünk -, hangsúlyozta Herbály
tak meg a hírös városban.A tudóst 1993Jánosné, J olika, a helyi dalkör és citerazeneban Kecskemét díszpolgárává választották
kar, vezetője, a népzenei találkozó lelkes.
több évtizedes európai jelentöségú zeneszervezője..
-,.
pedagógiai éskórusvezetői tevékenységéPapp Gábor, a környék falvainak református lelkészemeghatódva
idézte fel Kálért, s 1999. -augusztus-zü-an
Életfa díjat
vett át a Parlamentben.
mán Lajossal való ismeretségének kezde- Akire emlékeznek; sosem hal meg - .
'tét. Mint mondta, 1948-ban találkozott
először a zenepedagógussal.
akinek népmondta egykori tanítványa, Herbály Jánosdalszerető és -gyűjtő hitvallása nem váltoné a nép zenei találkozón, ahol számos
együttes, népdalkör - a Tüskevári népdalzott az évtizedek során, már akkor és kékör, a debreceni Csapókerti Pávakör, a
sőbb is többször idézte a Csomasz Tóth
Kálmán gyűjtötte zsoltár (Máté 5, 8.) szökecskeméti Tánczos Péter népdalkör és citerazenekar, a kiskunfélegyházi Tökmag civegét: »Vigyázzatok! Álljatok meg a hitben,
legyetek férfiak, legyetek erősek. Álljatok . terazenekar, valamint a bugaci néptánco- .
sok, a bugaci gitáregyüttes és a Kálmán.Lameg a hitben!" Kálmán Lajos hitét rnindvé. Méltán lett Kecskemét díszpolgára
jos-népdalkör -Jépett fel, bizonyítva, hogy
gig megőrizte, egyházát szerető alázattal
szolgálta.
.•
a népzene, a népi kultüra ma is része hagyo- .,gye'!lÍlnt mindig, most is megjelent a találmányairtknak.
koz6ri.Tőle tudtuk meg, a kecskeméti taníNagyapja, Kálmán Farkas református
tóképző főiskolán szobát neveztek el a tanár
lelkész már gyűjtötte a magyar népdalokat
Kálmán Lajosné, a zenepedagógus özve-
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úrröl, Buda Ferenc költó, szobrász pedig készíti azt a kopjafat, mely ősszel kerül Kálmán
Lajos sÍ!Íára ••
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