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Kondor jános

előszó

H

árom évtizede fiatal sárvári népművelők, népzenészek és megszállott néptáncosok mertek nagyot álmodni. Kitartásukkal, lelkesedésükkel megteremtették egy
ma már méltán híres, elismert fesztivál alapjait. Már a kezdetektől nemzetközi
rendezvényben gondolkodtak és egy közép-európai kisvárosba és környékére „Európát”
varázsoltak. A két évtizeddel ezelőtti rendszerváltás előtt nem az Európába menetelésről
ábrándoztak, hanem azt messze megelőzve megvalósították a sokszínű Európa gondolatát
Nyugat- Magyarországon. Felejthetetlen produkciókat, élményeket, színes kavalkádot, európai kultúrát kínáltak az őszinte barátságokra, kapcsolatokra nyitott közönségnek. Egymás népi, polgári hagyományainak megismerése, szokások, eltérő kultúrák találkozása,
személyes kapcsolatok ígérték a fesztivál szép jövőjét, igénnyé, izgalmas várakozássá tették az egyre inkább kiteljesedő, magának rangot kivívó Nemzetközi Folklór Fesztivált.
Egyedivé tette az évenkénti találkozókat a fantasztikus helyszín – nemzeti örökségünk része – a Nádasdy-vár. Egyedi a sárváriak viszonya is a rendezvényhez: itt a
kedvencek napok alatt váltak- válnak jó értelemben sztárokká, barátokká, majd némelyikük családtaggá.
Sárváron a folyamatos megújulás élteti a fesztivált,itt nincs helye unalomnak, önismétlésnek, kirekesztésnek. A mi fesztiválunkra a különleges hangulatok, izgalmas,
felejthetetlen találkozások, forró ritmusok, rabul ejtő zene és a vérpezsdítő tánc világa
a jellemző. Itt szerelmek, rég várt viszontlátások, könnyes búcsúk és újrahívások határozzák meg a szervezők, vendégek és a közönség nagy egymásratalálását.
Az eltelt 30 év nem csak visszatekintésre , ünneplésre, számvetésre ad okot, hanem
optimista jövőbe tekintésre is.
Fiúk, lányok ezt folytatni kell!
Kondor János
a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója
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jános Kondor

preface

T

hree decades ago young local culture experts, folk musicians and dancers dared
to have a big dream. It was their endurance and enthusiasm, which created the
basics of a now famous and acknowledged festival. They were already at the
beginning thinking of an international festival and brought “Europe” to a CentralEuropean small town and its surroundings. At a time before the transition to democracy
they were not thinking of going to Europe but rather created the idea of a multihued
Europe in West-Hungary. The audiences, open for honest friendships and connections,
were offered unforgettable productions and European culture. Familiarising with folk
and civic traditions of the other, meeting different cultures and customs and personal
relations promised the Festival a bright future and made all linger for the ever-popular
International Folklore Festival with great expectations.
The location, i.e. the Nádasdy-castle – a part of our national heritage – turned the
annual meetings into something unique. The connection of the local inhabitants to the
festival is also very unique: favourites here turned or turn to stars, in the positive sense
of the word, friends and sometimes to members of a family.
The Festival in Sárvár is bolstered by a continuous revival, there is no time for
bore, self-repetition or exclusion. Our Festival is characterised by special atmospheres,
exciting and unforgettable meetings, hot rhythms, fascinating music and dance. The
encounter of audiences, organisers and guests are defined by love relationships, long
expected meetings, goodbyes with tears in all eyes and repeated invitations.
These three decades are not only ideal for celebration, retrospection and giving
accounts, but also for being optimistic when it comes to looking into the future.
Girls and boys, the show must go on!
János Kondor
Director of the Nádasdy castle Culture Centre and Library
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Kondora istván

emlékképek

A

mikor a Nemzetközi Folklórnapok 30 éves jubileumára készülődünk, soksok hajdanvolt kép, pillanat elevenedik meg lelki szemeim előtt, amelyeket
most apró emlékcsokorba kötve adok át mindenkinek. Óhatatlanul szubjektív
a megközelítés, hiszen 1981 óta, minden rendezvényen magam is részt vettem különböző szerepkörökben: voltam színpadi szereplő, csoportkísérő, együttes vezető,
szervező, intézményvezető, fesztiváligazgató. Végigjártam a ranglétra minden fokát
és tudom, hogy milyen egy ilyen vállalkozás alulnézetből.
A kezdetek
Már a kezdeteknél érezni lehetett, hogy a kezdeményezés hosszú távra szól, mert annyi
ötlet, lelkesedés vette körül az első évek próbálkozásait, hogy nem lehetett kitérni előlük. Minden adva volt a sikeres kezdethez. Egyrészről a művelődési központ fiatal és
elkötelezett gárdája, másrészt a Regös Együttes nagy hazai és nemzetközi népszerűsége, harmadrészt a Néptánckör akkor formálódó arculata, tagságának újszerű aktivitása
és az egyre bővülő nemzetközi kapcsolatok lehetősége. Az első néhány év próbálkozása és sikere arra bíztatta a szervezőket, hogy a nemzetközi színtérre kilépve, európai
kapcsolatrendszeren keresztül szervezzék a fesztiválokat és így olyan színes programkínálat alakuljon ki, amely nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét.
Egy fesztiválsorozat sikerét nemcsak a szervezők kitartása, a magas színvonal, a
szereplők minősége garantálja. Sokkal fontosabb a nézők, a közönség hűsége, szeretete, érdeklődése. Ebben mi nagyon szerencsések voltunk, hiszen a hazai érdeklődők
mellett nagyon sokan az ország más tájairól, de külföldről is visszajáró vendégei voltak
az augusztusi rendezvénysorozatnak. Voltak és vannak olyan külföldi barátaink, akik
több mint 25 éve minden augusztusban Sárváron töltik a szabadságukat, hogy évrőlévre átéljék azt a magával ragadó hangulatot, amely a fesztivál napjait jellemzi. Voltak
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sokan, talán az évtizedek alatt tízezer szám, akik alkalmi vendégként találkoztak ezzel
a rendezvénnyel s szép emlékként vitték magukkal a fesztivál és városunk emlékét.

ANDRA MARI – BASZKFÖLD

2006

Visszatérő együttesek
A fesztivál három évtizede alatt több mint 50 ország 180 együttese, csoportja hozta magával országa, népe táncait, zenéjét, viseletét és azt a sajátságos, mással össze nem hasonlítható kultúrát, amely mindig izgalmas felfedezést jelentett a huszadik század emberének a korábbi évtizedek, vagy évszázadok továbbélő hagyományairól. Voltak néhányan,
akikre olyan erős benyomást gyakorolt a fesztivál, a magyar kultúra, a sárvári helyszín,
a Nádasdy-vár, hogy saját kérésükre, vagy a mi meghívásunkra, többször is vendégeink
voltak az elmúlt évtizedekben. Jó szívvel emlékszem vissza a baszk ANDRA MARI

táncegyüttesre, a belga CLAP’ SABOTS táncosaira, az angol OWLSWICK MORRIS
mindig vidám tagjaira, vagy Erdélyből, Méra község hagyományőrzőire, mert mindan�nyian Sárváron nyerték el a mi szimpátiánkat és találták meg egymás barátságát is.
Tolmácsok, kísérők
A fesztiválok szürke eminenciásai a csoportok kísérői, a tolmácsok. Kezdetben inkább
az érettebb, felnőtt korosztály tagjai vállalták az együttesek kíséretét, részben az idegen
nyelvi képességek szűkös volta, részben a tapasztalatok hiánya miatt. A kilencvenes
évek közepétől aztán megjelent egy új generáció, amely kiváló német és angol nyelvtudásával felváltotta a régieket. Jól kommunikáló, talpraesett közép- és főiskolások vették
át a csoportok vezetését. Sokan közülük ma már profi tolmácsként, vagy idegenforgalmi szakemberként dolgoznak, de az első lépéseket a folklórfesztivál együtteseinél tették meg. Itt próbálhatták ki tudásukat, éles helyzetben kellet önálló döntéseket hozniuk
s a nap huszonnégy órájában a vendégek rendelkezésére állniuk. Igazi mélyvíz volt ez
számukra, és örömmel állapítom meg, hogy szépen megállták a helyüket.
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Kondora István ÉS Csete jenő
2002

Személyiségek
Három évtized emlékeit kutatva meg kell emlékezni arról a sok száz névtelen segítőről, akik nélkül ez a kezdeményezés nem működött volna. Két főszereplőt azonban
név szerint szükséges kiemelni. Alexander Veigl a Nemzetközi Népművészeti Szövetség főtitkára nélkül ez a fesztivál sokkal szerényebb keretek között működött volna. Az Ö szervezőkészsége, nemzetközi kapcsolatrendszere, professzionális diplomáciai érzéke segítette elő, hogy a folklór nemzetközi vérkeringésébe bekerült Sárvár.
Csete Jenő a kezdetektől részt vett a fesztivál életében. Ő volt a „TOLMÁCS”, csupa
nagybetűvel. Lenyűgöző nyelvtudása, tanári eleganciája, kapcsolatteremtő képessége, intelligenciája nélkül sok váratlan helyzetet bizony nem tudtunk volna kezelni.
Kettejük személyes barátsága, szakmai együttműködése megtermékenyítő hatással
volt a fesztivál egész történetére és mai életére is. Atyai jó tanácsaikkal mindketten
rányomták bélyegüket a fesztivál kialakult szerkezetére, mai arculatára. Mi, a fiatalabb generáció képviselői hálával gondolunk rájuk, s örökre őrizzük barátságukat.
Helyszínek, partnerek
A sárvári fesztivál igazi érdekessége, hogy az együttesek nemcsak Sárváron, hanem más helyszíneken is szerepelnek. Régi partnerek Vasvár, Körmend, Velem (a
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Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ együttműködésében.), Bük, Zalaegerszeg,
Zalalövő, Zalaszentgrót művelődési intézményei. Az ő közreműködésük is nagyban hozzájárul a fesztivál ismertségéhez, illetve lehetőséget adott a csoportoknak a
szűkebb régió megismerésére. A vasi és a zalai kollégák így óhatatlanul a rendezés
szerves részeivé váltak az elmúlt évtizedekben, amely nagymértékben segítette a
szakmai háttérmunkát.
Pénzügyi háttér
A legnehezebb kérdés minden egyes rendezvénynél a pénzügyi háttér biztosítása.
Különösen érvényes ez a többnapos nemzetközi fesztiválokra, hiszen itt már évre,
vagy sokszor évekre előre kell a partnerekkel tárgyalni. A 80-as években elsősorban
intézményi és városi pénzek biztosították az alapokat, majd a rendszerváltás után
megnyíltak a pályázati lehetőségek is. A 90-es évek aztán megadták a lehetőséget a
szponzori közreműködésre, ez azonban inkább kiegészítő forrásként jöhetett számításba. Ugyancsak fontos elem a belépődíjakból és a műsorok vidéki értékesítéséből
befolyó bevétel, amely kb. 20–25 százalékban járul hozzá a költségekhez. Bár a fentebb felsorolt csatornák eltérő mértékben vettek és vesznek részt a fesztivál pénz-
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ügyeinek biztosításában, talán mondanom sem kell, hogy a szervezőknek jó néhány
álmatlan éjszakát okozott a pénzek késői érkezése, és a kifizetetlen számlák halmozódása az asztalfiókban.

Kondora István
Fesztiváligazgató
Sárvár város alpolgármestere

15

2005

Kultúrák találkozása
Amennyiben arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi a legfontosabb üzenete a sárvári
Nemzetközi Folklórnapok 30 éves történetének, több megközelítés lehetséges. Mondhatjuk azt, hogy egy jó minőségű kulturális
attrakció, vagy kiváló szórakozási lehetőség,
esetleg turisztikai eseménysor, illetve jó marketing ötlet. Én úgy vélem, hogy ez mind igaz
lehet, de a lényeg nem itt fogható meg. Ennek a fesztiválnak a lényege, az ereje a találkozás. Találkozni egymással, más kultúrákkal, különleges emberekkel és hangulatokkal, találkozni a saját múltunkkal. Földrészek és nemzetrészek találkozása, eltérő
mentalitások, különböző felfogások, filozófiák, világlátások találkozása. Szereplők
és nézők találkozása, generációk találkozása, a családok találkozása. Barátok és idegenek találkozása, a múlt, jelen és jövő találkozása. Erre adott, és reményeim szerint
a továbbiakban is erre ad lehetőséget a fesztivál és különleges központi helyszíne a
csodálatos Nádasdy-vár.

nemzetek táncháza

Mozaikok
Millió emlék tolakodik elő, ha a 30 év különleges pillanataira gondolok. A kezdetek esetlegessége, a sok váratlan helyzet improvizatív megoldása, a kommunikációs
lehetőségek változása. Ma már elképzelhetetlen, hogy alig 16 évvel ezelőtt még különleges vállalkozást jelentett külföldre telefonálni, vagy egy idegen nyelvű faxot
feladni. (Mi is az a fax? – kérdezik a legfiatalabbak). Az internet, sms, mms stb.
korában nehéz elképzelni azt a kommunikációs környezetet, amely akkor körülvett
bennünket. A különféle engedélyek beszerzése ugyancsak emberpróbáló feladatot
jelentettek. Kellet ugye vízum, azután vámoltatás a szereplők jelmezeire, külön engedély a Magyar Nemzeti Banktól, rendőrségi engedélyek, minisztériumi engedélyek,
jelentéstételi kötelezettségek. Szóval mindenre figyelni kellett. Külön figyelni kellett
az időjárásra, mert egy év munkáját tehette tönkre egy váratlan és heves zivatar.
Csoda, hogy a nézők és a szereplők ebből semmit, vagy nagyon keveset éreztek,
nekik csak az élmény és a színes forgatag emléke maradt. A fergeteges színpadi produkciók, a szép viseletek, érdekes, kedves arcok, a
különleges táncok, zenék kavalkádja.

Abdeljalil kodssi

2008
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istván Kondora

memories

N

ow that we are preparing for the 30th anniversary of the International Folklore
Days, many pictures emerge from the past. I would like to present them in form
of a “bouquet”. This cannot be anything else but highly subjective, as I have had a
part in all Festivals since 1981: I was on the stage and performed, guided groups, lead my
group, organised, was the leader of the institution and the festival director. I have climbed
the job ladder and know how such an enterprise looks from a bottom-up perspective.
the beginnings
It could be felt, at the beginning, that this was a long-term initiative, because already in
the first year we were surrounded by so much enthusiasm, which could not be avoided.
We had everything to make a successful start. A young, devoted team at the culture centre
on one hand and on the other hand, the national and international popularity of the Regös Group. We also had our dancers, the Néptánckör, with its new image and members,
and of course, the opportunity of international relations. The attempts and success of the
first couple of years motivated the organisers to enter international stages and organise
festivals through international relations and establish a programme, which was worthy of
being offered internationally.
The success of any Festival series does not only depend on the organisers’ endurance
and the high level and quality of performing actors. The loyalty, love and interests of
the spectators are much more important. We have been quite fortunate in this respect,
because during the Festival in August we have not only had visitors from other parts of
Hungary, but also from abroad. We had, and still have, friends from abroad who have been
spending their holidays in Sárvár for the past 25 years, to relive the unique atmosphere of
the Festivals. There were many visitors, maybe more than ten thousand, who met us on
one occasion and went home with happy memories about our town and Festival.
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Returning groups
During three decades of the Festival we had more than 180 groups from 50 countries,
bringing along their dances, music, costumes and a unique and incomparable culture,
which meant an exciting discovery of still living traditions of the past decades or centuries.
There were some for whom the Festival, the town of Sárvár and the Nádasdy castle were
such a central experience that they asked to be invited again or returned on their own free
will. I have many good memories of the Basque ANDRA MARI dance group, the Belgian
dancers of CLAP SABOTS, the always-cheerful members of OWLSWICK MORRIS
from England, and the tradition keepers of the Transylvanian village of Méra, because
they earned our respect and found mutual friendship.

dancers of Bosnia and Herzegovina with their guide

Interpreters, guides
They are the éminence grise of the Festival. At the beginning it was rather the elderly
generations who undertook to guide the groups, due to a lack of expertise in foreign
languages and a lack of experience. From the middle of the 1990s a new generation, with
excellent command of German and English, appeared and replaced the old ones. Competent
pupils and students with excellent communication skills guided the groups. Even though
many of them work today as interpreters or tourism experts, it was the Folklore Festival
where they began unfolding their wings. They could test their skills, because they had to
be available 24/7 and were often forced to make on the spot decisions. This was a real test
for them, but I am proud to say that they stood their ground.

Personalities
On researching memories of three decades, several hundreds of anonymous helpers, without
whom this initiative would never have worked, have to be mentioned. It is, however, a must
to name two main figures. If it were not for Alexander Veigl, the Secretary General of the
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International Organisation of Folk Art (IOV), this Festival would have been implemented
among more moderate frames. It was his agility, international contacts and professional
sense of diplomacy, which enabled Sárvár to enter the international circle of folk art.
Jenő Csete has been with us since the beginning. He was the INTERPRETER. His
excellent command of German, his elegance as a teacher, his ability to establish contacts
and his versatility helped us solve many an unexpected situation. Their friendship and
professionalism bolstered the festival ever since the beginning. Their guidance and advice
helped shape the Festivals. We, the younger generations, are forever in their debt and shall
keep their loving memory for all eternity.
Locations, partners
Another interesting feature of the Festival in Sárvár is the fact that the groups did not only
perform in Sárvár, but at other places as well. We are proud to have partners, such as the
culture centres in the towns of Vasvár, Körmend, Bük, Zalaegerszeg, or the villages of Velem (with close co-operation of the County Institute for Culture and Youth), Zalalövő and
Zalaszentgrót. Their co-operation contributed to popularising the Festivals and provided
opportunities for all groups to familiarise with the neighbouring regions. Colleagues from
Vas and Zala counties have become integral parts of organising in the past decades, which
was an essential help to our work.
Financial background
The most difficult question around every festival is the provision of the financial background.
This is also true for international festivals lasting for several days, because in this case one
has to discuss with partners a year, or even years before. In the 80s of the last decade it
was institutional and municipality money to build the foundation, after the transition to
democracy, one could start applying for funds. The 90s provided the chance of sponsoring,
however, this was rather an additional means. Income from entrance fees and marketing programmes at external locations were another key financial element, contributing
about 20-25% to the total budget. Even though all these channels had a different share in
providing festival money, it goes without saying that the organisers had many sleepless
nights because of money arriving with a delay or unpaid bills piling up in drawers.
Mosaics
Millions of memories emerge when I think back on the special moments of the past three
decades. The clumsiness of the first years, improvised solutions to many unexpected
problems, the change in the ways of communication. Today it is almost unimaginable
that 16 years ago one had serious problems phoning or sending a fax abroad. (“What
is a fax?” - the youngest ones could ask.) In an era of SMS, MMS and the Internet it is
difficult to imagine the communication setting that surrounded us. The acquisition of
different permits involved painstaking efforts. Visas were needed, then there was the
customs, special permits issued by the Hungarian National Bank, the Police, Ministries,
and there were reporting obligations. One had to pay attention to a multitude of things.
The weather needed special attention because a sudden, unexpected rainfall could ruin the
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work of a whole year. It is a miracle that neither spectators, nor performing parties sensed
anything of all these notions. All they have are memories of a lifetime and experiences. A
conundrum of unforgettable stage shows, charming costumes, interesting and kind faces,
special dances and music.
Meeting cultures
If we are trying to answer the question about the key message of the three decades history
of the Folklore Days in Sárvár, we could take several approaches. First, we could say that
the answer is a cultural attraction of a proper quality, or excellent means for entertainment,
or a row of tourism events, or even a great marketing idea. I think that all this is true,
yet it does not capture the gist. The power and gist of this Festival lies in the meetings.
It is meeting each other, meeting different cultures, special cultures and atmospheres,
encountering our own past. It is a meeting of continents and nations, different mentalities,
perspectives, philosophies and concepts about the world. It is the meeting of audiences and
performing artists, generations and families. It is a meeting of friends and strangers, of
the past and the present. Both the Festival and its central location, the beautiful Nádasdycastle, provided means for all these and will hopefully continue to do so.
István Kondora
Festival director, Deputy mayor of the town of Sárvár
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arminc évvel ezelőtt, amikor kollégáim a Regös együttes kezdeményezésére egy
kis „nemzetközi fesztivált” szerveztek, nem gondoltam arra, hogy évtizedek múltán erre hivatalosan is emlékeznem kell. Akkoriban még a néptánc mozgalmat is
némi idegenkedéssel fogadtam, mert az én kulturális érdeklődésem egészen más irányú
volt, másrészt nem néztem jó szemmel, hogy megyeszerte azok váltak a kultúra irányítóivá, akik a néptánc mozgalomhoz kötődtek. Sok víznek kellett lefolynia a Rábán, hogy
véleményemet megváltoztassam.
Az első években bizalmatlanul szemléltem kívülről azokat a megbeszéléseket is, amelyek néhai Alexander Veigl, a Nemzetközi Folklórszövetség (IOV) főtitkárának, és kísérőjének, Edgar Niemeczeknek az érkezése alkalmából az igazgatói irodában zajlottak.
Néhai Tóth Feri kollégámmal mi az intézményben „urbánusoknak” számítottunk. A kifejezés használatáért elnézést kell kérnem külföldi olvasóinktól, hisz a pontos megértéséhez
nekik a magyar történelem elmúlt két évszázadát kellene megismerniük, ami még sem
lehet feladata ennek a rövid visszatekintésnek.
A legelső alkalmakkor azt csináltam, amit minden rendezvénykor – azóta is – a
Nádasdy várban csinálni kell: székeket, padokat hordtam, jegyet szedtem. Élénken emlékszem azokra a pillanatokra, amikor a legelső külföldi csoportok egyike, két svájci havasi kürtös személyében, a vár dísztermében fújta meg hangszerét, mert az eső elmosta a
szabadtéri programot. A havasi kűrt 20–25 km-re is elhallatszik, volt bennünk némi félsz,
hogyan fogják kibírni a történelmi freskók ezt a szokatlan támadást? A svájciak fellépése
végül nagy sikerrel zárult, és mindannyiunkat meggyőzőtt arról, hogy a kezdeményezést folytatni kell. A következő évben egyfajta káoszt érzékeltünk a műsor zavartalan
folyása körül, megállapodtunk ezért Kondora Pistával, hogy észrevétlenül „átvesszük” a
rendezést. Ő a színpadi történésekért vállalt felelősséget, én pedig az együttesek pontos
megjelenéséért. Egy évvel később már arról határoztunk, hogy minden csoporthoz adunk
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egy kísérőt. Első alkalommal magamat az Oxford környéki férfiakból álló Towersy
Morris együtteshez osztottam. Nagyon izgultam, hisz az esti iskolában megszerzett
angol tudásomról is számot kellett adnom. (Delphine Blane visszaemlékezésében
olvashatják, hogy ez nem mindig sikerült hibátlanul). A közel egyhetes együttlét arra
is alkalmat adott, hogy az angolokat kicsit jobban megismerjem. A németekről kialakult bennünk egy pozitív előítélet arról, hogy rendkívül pontosak, és náluk minden
olajozottan működik. Ma már tapasztalatból írhatom, az angolok pontosabbak. Ha
egy időpontban megállapodunk, akkor nem egy perccel előbb vagy később érkeznek,
hanem percre pontosan. Kedves emlékeim közé tartozik a következő kis történet:
New Castle-ből jelentkezett a fesztiválra egy zenészekből álló ifjúsági csoport 1991
elején. Akkoriban csak levelezés útján tudtunk kommunikálni. Megírtam nekik tavasszal, hogy augusztus 15-én 17 óráig kell megérkezniük. A hónapok teltek-múltak,
szerveztük a fesztivált. Elérkezett augusztus tizenötödike. Kondora Pistával beszélgetve, egyszer csak feltettük magunknak a kérdést: számíthatunk-e az angolokra?
A csoportok megérkezése mindig nagy izgalmak közepette zajlik, és ez a kérdés
idegességünket tovább fokozta. Egyszer csak megjelenik egy lángolóan vörös hajú,
középkorú hölgy az iroda ajtajában, és azt mondja: „Jó napot! Megérkeztünk Angliából”. Az órámra pillantottam, és láttam, hogy pontosan 17 óra van. Az együttes arra
is jó példát szolgáltatott, hogy bizonyítsa, gyakran fordulnak meg kiváló zenészek
a fesztiválon, jól lehet vállaltan amatőröknek szervezzük azt évről évre. Amikor az
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együttes titkárával, az említett vörös hajú hölggyel beszélgettem, elmondta, hogy a fiatal zenészek vezetője Alistair Anderson, mint English Concertina és Northumbrian
Pipes játékos, hangszerének az egyik legelismertebb képviselője a ködös Albionban.
Gondoltam, messziről jött ember, azt mond, amit akar. Az itt töltött egypár nap alatt
összebarátkoztunk. Elhívtam őket a lakásunkra egy tízóraira – akkoriban minden
kollégám és felesége hasonlóképpen járult hozzá a fesztivál sikeréhez – és a zenéről
beszélgettünk. Kiderült, hogy van egy felnőtt együttese Angliában, egy pedig Amerikában. Említette azt is, hogy szerepel több
Sting, és Kate Bush videoklipben. A fesztiválon tanúsított profizmusa lenyűgözött.
Amikor a fellépés valamelyik helyszínére
megérkezett, egy pillantást vetett az erősítő
berendezésre, hogy lássa, miből tud főzni,
aztán egy szempillantás alatt lerajzolta egy
papírra, hogy melyik mikrofonnak, hol kell
állnia. A szegényes felszerelésekre egy rossz
szót nem ejtett, azt azonban elvárta, hogy a
kérését maradéktalanul teljesítsék. Dühösnek csak egyszer láttam a körmendi Batthyány kastély udvarán. A gyönyörű helyszín
minden szereplőt lenyűgöz, de az éjszakába
nyúló szereplés némi türelmetlenséget okoz.
Alistair itt is elmondta a Szombathelyről érkezett, ismert technikusnak – nevét fedje balladai homály –, hogy mit kér tőle. Amikor az
együttes elkezdi a műsort, érzékelem, semmi
sem a megbeszéltek szerint zajlik. Alistair
dühében hátraküldi a színpad láthatatlan részébe a fiatal zenészeket, ő pedig a mikrofonok előtt, hangosítás nélkül elkezd játszani a
picinyke harmonikáján. A közönség nem sokat érzékelt, én azonban le voltam forrázva.
Hazafelé a buszban aztán megnyugtatott, a játékával elszállt a dühe. Hetekkel később
a Music Television zenés programját nézem. Meglepetten fedezem fel, hogy Kate
Bush legújabb videoklipjében az én Alistair barátom játszik.
Egy ilyen rövid visszaemlékezés nem nyújt teret arra, hogy minden kiváló zenészt
számba vegyek, de örök emlék marad például a bolíviai Lucio, és együttese a Tinkunaku.
Gondolom, nem csak én őrzöm róla azt a képet, ahogy kifordult szemekkel, transzba esve
a Nádasdy-vár udvarán az El Condor Pasát pánsípján fújja. Minden évben akad valaki, aki
szomorúan teszi fel a költői kérdést: a Tinkunaku itt lesz?
Kétszer is megfordult együttesével a fesztiválon Steve Houben, a kiváló belga altszaxofonos, akiről nálunk kevesen tudják, hogy világhírű dzsessz-zenészekkel készített kö-
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zös lemezeket. Legutóbb Chet Baker életrajzában bukkantam rá a nevére, nagyon szépen
ír róla a könyv német szerzője.
Az elmúlt év „hősére”, a nyolcvankét éves kubai Mazacotéra bizonyára még sokan
emlékeznek. Mindenkit lenyűgözött a belőle sugárzó életöröm, és az a profizmus, amit
még a Castro előtti időkben sajátíthatott el. Műsorát látva azon gondolkoztam, hogyan lehetséges, hogy egy diktatúrából érkező énekesből boldogság sugárzik? Lehet, hogy ebben
a kétkedésünkben is előítéleteink rabjai vagyunk?
A fesztivál vállalt küldetése, hasonlóan más IOV-fesztiválokhoz: „hidat építeni
emberek és kultúrák között”. Számos példát hozhatnék fel a fesztiválon érzékelhető
előítéletekre, de most már arra is, hogy milyen barátságok születtek németek, franciák és angolok között, hogyan képes egy színpadon szerepelni macedón és görögmacedón vagy szerb, horvát és szlovén. Egy kis félsz mindig van bennünk, ha olyan
országból érkező együttest fogadunk, akikkel a történelem zavaros évszázadaiban
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nem volt mindig felhőtlen a kapcsolatunk. Harminc év tapasztalatával állapíthatjuk
meg, hogy a Nádasdy-vár színpadán a legnagyobb tapsot a törökök, az osztrákok, a
németek, az oroszok, a románok, a szlovákok kapták. Remélem, több ez, mint szokásos udvariasság! A fesztiválra számos olyan együttes érkezett, amely egy adott
ország kisebbségéhez tartozik. Meghívásukban bizonyára szerepet játszott a magyar
kisebbségi helyzet iránti szolidaritásunk is. Az elmúlt évtizedekben hangsúlyt fektettünk arra is, hogy a határon kívüli magyarok bemutathassák gazdag néptánc-népzene hagyományukat. A harmincadik évfordulóra az erdélyi Mérából hívtuk vissza
barátainkat. Ebben az évben – nem először
– baszkok érkeznek hozzánk, és – először –
ciprusi törökök.
A Sárvári Nemzetközi Folklórnapok létrehozásában és segítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett a Nemzetközi Folklórszervezet
(IOV) alapító főtitkára, Alexander Veigl, aki
sajnos már nem ünnepelhet velünk, és több
munkatársa. Az Alexander vezette IOV biztosította azt a szellemi hátteret és kapcsolatrendszert, amelynek segítségével a világ minden
tájáról érkezhettek hozzánk együttesek.
A fesztivál „mellékterméke” az a szoros baráti kapcsolatrendszer, amelynek nyomán a sárvári néptáncosok és zenészeink számtalanszor
léphettek fel Angliában, Baszkföldön, Belgiumban, Ausztriában vagy Európa más részein.
A fesztivál sikeres megrendezéséhez nagyon sok ember önzetlen munkája és együttműködése szükséges. Nem lehet elfelejteni
a szervezők feleségeinek, családtagjainak, a
Néptánckör Kulturális Egyesület tagjainak,
a Regös együttesnek hőskorszakbeli odaadó
munkáját, a tolmácsok, csoportkísérők fáradtságot nem ismerő, lelkes hozzájárulását
ahhoz, hogy az igényes és elkényeztetett közönség évről-évre európai színtű produkciókat láthasson. Köszönet illeti azokat a partnereinket is Körmenden, Velemben, Bükön,
Zalaegerszegen, Zalaszentgróton, Zalalövőn,
Szentgotthárdon, Vasváron, akik évről évre
lehetőséget biztosítanak arra, hogy külföldi vendégeink kultúrájukat ne csak Sárváron, hanem az egész régióban bemutathassák.
Különösen melegszívvel emlékezünk Ölbőre, ahol az egész falu fogott össze, hogy a
szereplők jól érezzék magukat. Sokak számára felejthetetlen emlék a műsor utáni közös
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zenélés, éneklés, az a szeretetteljes fogadás, amiben a Bárdosi Balázs vezette Pávakör
tagjai, a falu vezetői részesítettek bennünket. Az Owlswick Morris angol együttes tagjai
ahányszor csak Sárvárra érkeznek, nem mulasztják el, hogy az ölbői „pub”-ba be ne
térjenek egy pint nosztalgiasörre.
A megannyi önkéntes azért dolgozik a közönség számára észrevétlenül, mert büszke
arra, hogy munkájával a térség egyik legjelentősebb kulturális rendezvényének sikeréhez járul hozzá.
Az elmúlt harminc év egyik legnagyobb elismeréseként tartom számon Hans Simon
bajor barátom megjegyzését: „Péter csodállak titeket! Minden olyan laza ezen a fesztiválon, és mégis hibátlanul működik” Azt kívánom az utánunk jövő szervezőknek, hogy
nekik is akadjon egy Hansijuk, aki tevékenységüket hasonló elismeréssel illeti!
Markó Péter
Fesztiváligazgató
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International
Folklore Days
from a bottom view

T

hirty years ago, when my colleagues began organising a small “international
festival” initiated by the Regös Folk Group, I did not think that now I will officially
have to remember this. At that time I was rather sceptical when it came to judging
the folk dance movement, because my own interests were devoted to other directions. I did
not approve of the idea that culture in Vas County was guided by people with links to the
folk dance movement. And it took more than one dance step to change my mind.
I was also rather sceptical in the first years, when I observed discussions in the director’s
office, with Alexander Veigl, the Secretary General of the International Organisation of
Folk Art (IOV), and his assistant, Edgar Niemeczek. In the culture centre, my friend, Feri
Tóth, and I were considered to be “urbans”.
At the first times I was doing what had, and still has, to be done at the Nádasdy castle:
carrying chairs and benches, ushering. I remember one of the first moments, when two
Swiss musicians blew their mountain horns in the assembly hall of the castle because
the rain had washed away the outdoor programmes. These horns could be heard at a
distance of 20–25 km and we were curious how these historic walls could withstand this
unusual attack. The Swiss performance was a success and convinced all of us that we
must continue. In the next couple of years we sensed a kind of chaos around the flow of
events, therefore Pista Kondora and I agreed to take over the task of organising. He was
responsible for everything on stage and my task was to ensure that groups arrived on
time. A year later we decided to assign a guide to each group. My first group, Towersey
Morris, came from Oxfordshire. I was very excited because I had to demonstrate English
skills acquired in the evening school. (On reading Delphine Blane’s memories you can
see that I did not always manage it properly). The week we spent together provided the
perfect opportunity to learn a lot about our guests. Even though one might have a positive
pre-assumption about the Germans never being late and all they do runs smoothly, now
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I can say that the English are more accurate. If there is a time and date agreed they are
sure to come at the exact moment. The following little story is one of my favourites: At
the beginning of 1991 a youth group from Newcastle applied for the Festival. At that time
we could only communicate via mail. In the spring I wrote them that they should arrive
at 5p.m. on 15 August. The months passed by and we were busy organising the festival,
then came 15 August. In a discussion with Pista Kondora we asked ourselves whether
we could count on the English group. The arrival of the groups was always accompanied
by an excitement, which made us even more nervous. All of a sudden there appeared a
red-haired lady at the door of my office saying: “Good afternoon! We have arrived from
England.” I looked at my watch and saw that it was 5p.m. sharp. Their group provided a
good example that very often we are visited by outstanding professionals, even though the
Festival is organised for lay groups. In a discussion with the red-haired lady, she told us that
the leader of the young musicians, Alistair Anderson, performing in English Concertina
and the Northumbrian Pipes, is one of the most prominent musicians in the misty Albion
playing those instruments. I was thinking to myself that it would be good to see that with
my own eyes. During their stay we became friends. I invited them to my house for a brunch
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– just like many colleagues did - and we talked about music. It turned out that Alistair
had an adult group in England and one in the United States. He also appeared in several
Sting and Kate Bush music videos. I was impressed by his professionalism at the Festival.
Whenever he arrived at one of the locations he first had a look at the sound equipment
to see what he had, then within a blink of the eye he drew a sketch on a piece of paper
showing which microphone should be where. He never said a bad word about rather poor
equipment, but he demanded that his wishes were fulfilled to the smallest detail. There
was only one occasion when I saw him angry in the courtyard of the Batthyány castle.
The beautiful scenery impresses everybody, but performing late into the night causes a
little impatience. Alistair explained to the technicians what he wanted. When they began
their show, I realised that nothing was working the way it should have. Alistair, angry as
he was, sent the young musicians back to invisible parts of the stage and began playing his
accordion unplugged. The audience did not see
anything of all that but I was petrified. On the way
home he calmed me down saying that he played
his anger away. Weeks later I was surprised to
see my friend, Alistair, on MTV playing in Kate
Bush’s latest music video.
Such a brief recollection does not provide
enough space to enumerate all outstanding
musicians, however Luchio from Bolivia and his
band, Tinkunaku, will always be in my memory.
I am sure that I am not the only one to remember
him playing “El Condor Pasa” on his panpipes
in a trance. Every year there is somebody with a
sense of hope in their eyes to ask “Is Tinkunaku
coming this year?”
We had the pleasure of welcoming Steve
Houben, the outstanding Belgian alto saxophone
player to our festival. In Hungary there are
only few people to know that Steve has records
featuring several world-famous jazz musicians.
I recently found his name in Chet Baker’s
bibliography and the German author spoke in
tones of praise about Houben.
Many remember last year’s hero, the eightytwo year old Cuban Mazacote. All were impressed
by his zest for life and professional attitude that
he acquired in eras before Castro. On watching
him sing I realised that we are sometimes biased when we assume that living under dire
political conditions would erase one’s sense for joy.
The mission of the Festival, just like the mission of any other IOV festival, is “to
build bridges between peoples and cultures”. Even though one could list several negative
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aspects, I can speak of the numerous friendships between French and English, or
remember how Slovenians, Croatians, Macedonian, Serbians and Macedonian
Greeks performed together on a stage. It might be true that sometimes one is anxious
about welcoming groups from countries with whom one shared a rather turbulent
past. After thirty years of experience I can tell that on the stage of the Nádasdy castle
Turkish, Austrian, German, Russian, Rumanian and Slovakian groups earned the
biggest applause. And I am quite sure that they deserved every bit of it. We also invited
several groups, which belong to a minority in a county. Inviting them was another
sign of our solidarity with Hungarian minorities. In the past decades we paid special
attention to enable Hungarians living abroad to present their rich folk art traditions
and dances. This year we will have our friends from the small Transylvanian village
of Méra. The 30th anniversary festival will
feature guests from Basque Country and
Cypriot Turks for the first time.
Alexander Veigl, the founding secretary
of the International Organisation of Folk Art
(IOV), and his colleagues played a crucial
role in creating and assisting the International
Folklore Days. It was the IOV under the
guidance of Alexander, who provided the
mental background and the relations, which
helped us find and invite groups from all
over the world.
A “side effect” of the Festival is a
system of solid friendships, which resulted
in dancers and musicians from Sárvár
performing several times in England,
Basque country, Belgium, Austria or other
parts of Europe.
The success of the Festival required the
cooperation and selfless efforts of many
people. One must not forget the devotion of
the families of the organisers, the members
of the Néptánckör Cultural Association,
the Regös Group, the indefatigable efforts
made by interpreters and guides to present
to the audience performances of a European
level. Our thanks go out to our partners in
the towns of Körmend, Bük, Zalaegerszeg,
Szentgotthárd, Vasvár, and the villages
of Velem, Zalaszentgrót and Zalalövő, who are ready and willing to provide an
opportunity for guests from abroad to present their cultures, not only in Sárvár but
also in the entire region.
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The village of Ölbő, where the whole village joined forces to give the actors the time
of their life, will always take a special place in our hearts. Many still remember the
joint singing and making music, and the warm welcome, presented by Balázs Bárdosi
and the members of the Pávakör dance group. Whenever Owlswick Morris comes to
Sárvár they always visit the “pub” in Ölbő to have a pint of nostalgia.
All those volunteers work in the shadows because they are proud to contribute to
the success of one of the most important cultural events in the region.
One of the biggest acknowledgements in the last three decades was the remark
made by my friend, Hans Simon, from Bavaria “Peter, I admire you! Everything is
so relaxed at this Festival, yet everything is running flawlessly.” I wish all organisers
after us to have a Hans speaking about their efforts in a similarly respectful way.
Péter Markó
Festival director
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A Sárvári
Nemzetközi
Folklórfesztivál
kezdetei

a

kkoriban – az l980-as évek elejére – már kialakult a Regös együttes sokszínű repertoárja. Ebben a Sebő Feriéktől, a „Szól a síp” kiadványból tanult
népzenék, az általunk kísért tánccsoportoktól: az Ungarescától, a körmendiektől, a sárvári Néptánckörtől: a neves koreugráfusoktól: Pesovár Ernőtől, Horváth
Jánostól, Antal Lászlótól, Kondora Istvántól tanult néptánckísérő zenék: egyik alapítónktól, Borsos Gézától tanult stílus, a Sebő féle énekelt versek olyan gazdag alapot jelentettek, amellyel a Regös együttes akkori tagjai: a prímás Kálóczi György,
a brácsás Pongrácz Géza, Nagy György oboával, töröksípokkal és furulyákkal, a
tekerős és gitáros Szabó Endre, a nagybőgős Horváth Imre (becenevén Csinye)
sokat muzsikáltak táncházakban, ünnepi műsorokban, tánccsoportok kísérő zenekaraként. De már külföldön is szerepeltünk. Kétszer is jártunk Franciaországban
(1977-ben, 1978-ban) még Párizsban is az Ungarescával (melynek 1975 óta kísérő
zenekara is voltunk) 1979-ben Bretagneben egy fesztiválon a körmendiekkel, majd
1980-ban az ausztriai Kremsben is.
De a nemzetközi folklórfesztivál ötlete mégis egy véletlennek köszönhető: Akkor
doktoráltam a Bölcsészkaron a vers zenéje témakörből, s úgy gondoltam csináltatok egy
névjegyet. A kremsi fesztiválon az Antal László vezette körmendi Béri Balog Ádám
táncegyüttessel sok helyen szerepeltünk, utcán is muzsikáltunk; s már hazaútban a
buszon ültünk, amikor felszólt egy ismerős vezető forma úr, hogy a Regös címét kéri.
Új névjegyemet adtam le, s egy hónapon belül megérkezett a meghívó az I. Nemzetközi
Népzenei Találkozóra Puchberg am Schneebergbe l981. május végére az ismerős úrtól,
Alexander Veigltől, az IOV főtitkárától. A fesztiválra természetesen elmentünk, ott sokat muzsikáltunk, főként a Marcipán Múzeumáról is híres Szabó bácsi cukrászdájával
szembeni tó partján; és egyszeriben belekerültünk egy folyamatba, amely új ismeretségeket, kapcsolatokat, újfajta népzenéket jelentett számunkra. Sőt még (nem először)
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felvétel is készült velünk. A Vasi népdalcsokrot, az Erdélyi katonakísérő dalokat és a
Méhkeréki románost játszottuk a fesztivál dupla albumára.
Még ott el is döntöttük, hogy hasonló fesztivált mi is szervezünk Sárváron; sőt
a leendő szereplőket is kinéztük magunknak. A következő nyárra, l982-re az akkor
már létező helyi fesztiválra meg is hívtuk a svájciakat: két jódlizó iker leányt, Margit
és Berta Hofert és két havasi kürtön játszó fiatalembert (ilyent még nem láttak Sárváron); a wesslingi bajor Wolfgangmusi együttest; (három zenész: egy osztrák citerás, egy cimbalmos, egy gitáros-harmonikás és négy énekes), és a Schneebergbaum
nevű puchbergi osztrák énekes triót. Természetesen meghívtuk Alexander Veiglt,
aki kíséretével együtt meg is jelent, (tehát Csete Jenő kollégánkra is szükség lesz a
tolmácsoláshoz.).
Az ötlet kitűnőnek tűnt, de amikor megjelentek, kiderült, hogy a maghívottakat
etetni és itatni, no meg elszállásolni is szükséges lenne. A szállást a művelődési központ intézte. Nagyrészt magánházaknál (pl. többek között Czigoláéknál) szálltak
meg, hiszen csak három napról – péntek – szombat – vasárnapról volt szó, hétfőn már
utaztak haza a fesztiválozó külföldi vendégszereplők.
Az étkezést és a nem csekély mennyiségű italozást is megoldottuk. Igaz, Kálócziék
mostani háza akkor még félkész állapotban volt, összes bútoruk egyetlen szobába
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bezsúfolva, de a többi hely üresen állt. Így az a 20–30 körüli vendég (mert az IOV
vezérei: Alexander Veigl és Wolfgang Klefasz családostul, tolmácsként Csete Jenő
és felesége, Hans a wesslingi polgármester és felesége, a székeket kölcsönző szomszédok, a Regös együttes és barátai, a táncosok vezetői is jelen voltak az éppen csak
frissen parkettázott földszinti „térségekben”), jól megfértek a később „stúdiónak”
is használt földszinten. Pongrácz Géza felesége a Barneválból szerzett kakastaréjt
(12 kg-ot) pörköltnek, majoránnával; de Kálócziné Klári készített babgulyást is, K.
Gyuri egyik sógorától épp akkortájt kapott finom villányi vörösbort, s a mulatozás
éjfélnél is tovább tartott az első estén. Néhányan (pl. Uve a bajorok harmonikása) ott
is aludtak Kálócziéknál.
A többi nap is az elsőhöz hasonlóan zajlott, az étkezések (főleg a reggelik és vacsorák),
de Szabóné Kati szerint nálunk is vacsoráztak (magyar lecsót) az „áldozatok”, s ilyenkor
a svájci zenész fiúk a jó bortól kissé bepityókáztak. A központi találkozóhely azonban a
Kálóczi háznál volt, itt ettek és ittak a külföldiek, innen indultunk meglátogatni Pongrácz
Gézát a kórházban (akkor éppen betegen feküdt ott), s aki lusta volt a szállására menni, az
itt is aludt. Kálócziék Kontó Jóskától hordták a vizet, Géza felesége a Barneváltól szerezte
be a csirkéket, s mivel valakinek mindig eszébe jutottak Kálócziék, éjfélkor rendszerint
megjelentek náluk, s ilyenkor néha reggelig is eltartott a buli.
A külföldi csoportok szereplései a fesztiválon közönségsikert arattak, megteremtették annak lehetőségét, hogy a következő években is hívhatunk külföldi zenészeket, s
ezekkel színesíthetjük a mindenkori folklórfesztivált. Mindezekre – a velük folytatott
beszélgetések alapján – az IOV vezetői is áldásukat adták. Alexander Veigl megjegyezte, hogy a Regös együttest szívesen látják a következő évek puchbergi fesztiváljain, és az IOV egyéb programjain is. A közös beszélgetések során kiderült, hogy a
Nádasdy vár udvara, rendkívüli módon alkalmas ilyen fesztiválok fogadására, s mert
Kremsben minden évben van hasonló program, onnan átjöhetnek hozzánk a külföldi
szereplők – egyik évben az európaiak, a másikon a világfesztivál szereplői. E fesztivál
gálaműsora után a szereplők búcsúvacsorán
vettek részt a Várkapu vendéglőben.
Utána még Csinyéék, Borsosék és a többi Regös átmentek Borsosné „rezidenciájába”, a házasságkötő terembe, és elfogyasztották a péntekről megmaradt majoránnás
kakaspörköltet.
Az IOV-val (a Nemzetközi Népművészeti
Szövetséggel, amely a világ amatőr együttesei számára teremt szereplési lehetőségeket)
való kapcsolatunk ezután csak bővült. Olyan
neves együttesek jöttek hozzánk a következő
években, mint a törökök, a grúzok a Cook szigetiek, az algériaiak, az indonézek, a kínaiak, a belgák, a baszkok, a hollandok, az
olaszok, a csehek, a szlovákok és a fesztivál mindenkori legsikeresebb együttese, a
bolíviai Tinkunaku.
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Két évvel később engem – mint a legöregebbet – Alexander Veiglék elvittek magukkal az IOV kongresszusára, Szardiniába, Cagliariba. A sokféle folklór műsoron kívül
német nyelvű előadást tartottam a magyar népművészetről, népzenéről (Csete Jenő
írta), és az UNESCO B kategóriás IOV szervezet egyik alelnökévé választottak két
évre (egy afrikai, egy ázsiai és egy nyugat európai alelnök mellett). 1989-ben, amikor már a rendszerváltás szele fújdogált, Sárváron is megalakulhatott a Nemzetközi
Népművészeti Szövetség magyar tagozata. Ennek vezetője akkor Csete Jenő tanár,
helyettese Voigt Vilmos egyetemi tanár lett, titkára Kondora István a Művelődési
Központ vezetője, majd később ő lett az elnök, utána Csete Jenőt örökös elnöknek
választottuk (aki már a törökországi Bursában, 2000-ben részt vett az IOV elnökségi
ülésén is). Később Markó Pétert választották az IOV európai főtitkárává, aki jelenleg
a magyar szekció elnöke.
Mindezekből is kitűnik, hogy ki mindenkit hoztunk „helyzetbe”, ilyenformán –
emlékezetem és a korabeli dokumentumok szerint — így kezdődött, illetve vált nemzetközivé Sárváron a Folklórfesztivál.
Dr. Szabó Endre
a Regös együttes tagja
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The beginnings of
the International
Folklore Festival
in the town of Sárvár

a

t that time – early 1980 – we, the Regös group, already had an established
repertoire. We played folk music learned from Feri Sebők (from his book ‘Szól
a Síp’) from groups we accompanied, i.e. Ungaresca, the Ádám Béri Balogh
group from Körmend, the Néptánckör from Sárvár, from famous coreopgraphers,
like Ernő Pesovár, János Horváth, László Antal and István Kondora. Along with the
style we learned from one of our founding members, Géza Borsos, provided enough
impetus which our members, György Kálóczi, violin, Géza Pongrácz, viola, György
Nagy, oboe, flute and Turkish pipes, and myself, guitar and hurdy-gurdy, could use to
perform at dance houses, festivals or as a group accompanying dancers. We already
performed abroad. We were twice in France (1977 and 1978) we even played in Paris
along with the Ungaresca dance group (we accompanied them since 1975), we were
at a festival in Bretagne with a group from the town of Körmend and 1980 were in
the Austrian town of Krems.
The idea of the International Folklore Festival came to existence by chance: At
that time I got my degree at the Faculty of Arts, my topic was the music of verse and I
thought of getting visit cards made. At the festival in the town of Krems we had many
performances with the Ádám Béri Balogh dance group, lead by László Antal, from
the town of Körmend. We were already on the way back home when a familiar face
asked about the address of the Regös group and my visit card. Within a month we
received an invitation to the I. International Folklore Music Festival in the Austrian
town of Puchberg am Schneeberg for the end of May 1981. The invitation was signed
by Mr. Alexander Veigl, Secretary General of the International Organisation of Folk
Art (IOV). We were glad to accept the invitation and played music at the lakeshore,
facing a sweets shop, famous for its Marzipan Museum. This was the way we entered
a new sphere with new relations, friends and folk music and this was the first time
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we were recorded. We played folk songs from Vas county, military songs from
Transylvania and songs from the village of Méhkerék.
There we decided to organise a similar festival
in the town of Sárvár, we even had our eyes
on future participants. The next summer, in
the year 1982, we invited the Swiss group,
consisting of yodelling twins, Margit and Bertra
Hofer and two young men playing mountain
horn (such instruments were never played in
Sárvár before), the Bavarian Wolfgangmusi
group from the town of Wessling (three
musicians: an Austrian zither player, a cymbal
player and a guitar-accordion player along with
four singers) and singer trio from Puchberg, the
Schneebergbaum group. We of course invited
Alexander Veigl, so we needed our friend and
colleague Jenő Csete to interpret.
The idea seemed excellent, however, when
they arrived, we realised that we had to provide
our guests with food, drink and accommodation.
They were accommodated with the help of
the Culture Centre, mostly with families (for
example at the Czigola family), since they only
came for three days (Friday–Saturday–Sunday)
and travelled back on Monday.
We also managed to solve the problem of
eating and drinking (quite a lot). Even though
the Kálóczi’s house had not yet been completed,
all their furniture was crammed into one room;
the rest of the house was empty. So the 20–30
guests (Alexander Veigl and his wife, Wolfgang Klefasz and his wife, Jenő Csete and
his wife, Hans, the mayor of Wessling, and his wife, neighbours providing the chairs,
our group and friends, leaders of the dancers) were all accommodated downstairs.
Géza Pongrácz’s wife managed to get chicken meat from the nearby processing
factory and made a stew with oregano, Mrs. Kálóczi made a delicious bean goulash,
and Gyuri Kálóczi brought delicious red-wine, so the first evening was spent in “high
spirits”. Some of the guests, such as Uwe, the accordion player, slept there.
The other days went by in a similar way, all the meals (but mainly breakfasts and
lunches), but Mrs. Kati Szabó said that the “victims” ate their dinners (Hungarian
lecsó) at our place and during these occasions our Swiss musician friends got a little
tipsy from the wine. The central meeting point was the Kálóczi’s house. This was
where our guests from abroad ate and drank, this was the place from where we
went to visit Géza Pongrácz in the hospital, and those too lazy to go back to their
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accommodation also slept here. The Kálóczi family got the water from Jóska Kontó,
Géza’s wife got the meat from the neighbouring processing factory, and because
somebody always thought of the Kálóczi family, they regularly appeared at about
midnight and the party went on until the break of day.
The performances of the groups from abroad were a huge hit and created the
opportunity for us to invite foreign guests in the following years as well. The IOV
leadership gave their consent – based on talks with us – and Alexander Veigl told us
that Regös is welcome to next year’s festival in the town of Puchberg, Austria and
to other IOV programs. Our common discussions revealed that the courtyard of the
Nádasdy castle was indeed suitable for hosting such festivals. There was a similar
annual event in the Austrian town of Krems, which meant that foreign groups could
visit us – Europeans one year and participants of the World Festival the other year.
After the gala evening the participants were invited to a dinner in the Várkapu
restaurant.
Following that the Csinnye and Borsos families and the other members of our
group went back to Mrs. Borsos’s “residence”, i.e. the register office, to consume the
remnants of Friday’s cock stew with oregano.
Our relations with the IOV, which had and still has the aim of providing nonprofessional groups from all over the world a chance to perform, has expanded ever
since. In the course of the next years we welcomed famous groups from Turkey,
Georgia, the Cook Islands, Algeria, Indonesia, China, Belgium, Basque Country,
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the Netherlands, Italy, the Czech republic, Slovakia, and Tinkunaku, from Bolivia,
maybe the most prominent group of all Festivals.
Alexander Veigl took me, two years later, to a conference in Cagliari, Sardinia.
Apart from various folklore programmes there were many lectures. I also held one
about Hungarian folk art and music (with the help of Jenő Csete) in German. I was
elected vice-chairman of the IOV, which at that time was UNESCO category II
organisation, for two years (along with an African, Asian and Western-European vicechairman) in 1989 when we could already feel the first breeze of a political transition,
the Hungarian Section of the IOV could be founded. At that time it was chaired by Jenő
Csete. His vice-chair was Prof. Vilmos Voight, from the Lóránd Eötvös University
of Sciences and the secretary was István Kondora, director of the Ferenc Nádasdy
Culture Centre. Mr. Kondora became the chairman later on and Mr. Csete was elected
chairman for life. Some years later Mr. Péter Markó was elected European Secretary
General of the IOV; today he is the head of the Hungarian section.
All this shows how man things we could “set in motion” and this was the way
– or at least this is the way I remember – the Folklore festival in Sárvár started and
became international.
Dr. Endre Szabó
Member of the Regös Ensemble
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Le Festival
a 30 ans

i

l y a 28 ans, un émigré Hongrois de Tubize nous proposait de passer quelques
jours de vacances en Hongrie, au lac Balaton. Curieux de nouvelles découvertes,
intéressés par tout ce qui est traditions et histoire, intrigués et en même temps
excités à l’idée de renouer avec des amis hongrois rencontrés au gré de nos voyages,
nous acceptons sa proposition.
Passeports et visas en poche, nous démarrons en début d’après-midi.
Je ne vais pas faire ici un reportage sur chacun de nos voyages, mais celui-là, le
premier, nous a marqué.
En effet arrivés vers 3h du matin à la frontière, après près de 12 heures de route, il
nous faut encore plus d’une heure de patience au poste frontière de Sopron.
Deux heures plus tard nous arrivons dans une petite ville… Sarvar.
Etienne nous dit qu’il connaît un certain Istvan Kondora, professeur de danse
traditionnelle, qui sera ravit de faire notre connaissance.
A 6 h du matin, devant un bon café, et un petit verre de palinka est née une amitié
qui depuis ne s’est jamais démentie.
C’était l’année du deuxième festival de danse traditionnelle.
Il n’y avait alors que des groupes de danse Hongroise venant principalement
d’Europe occidentale.
Nous sommes revenu d’année en année, pour apprécier la richesse et la diversité
des danses et musiques des différentes régions de ce grand pays, ensuite un peu plus
tard, lorsque cet événement est devenu international, pour faire connaissance avec
d’autres traditions, d’autres peuples, d’autres danses et musiques.
Rappelez-vous: Tinkunaku et la musique des Andes, les Iles Cook et leurs
noix de coco, la Chine, l’Argentine, la Finlande, la Russie, les Basques, la Sicile, la
France, l’Allemagne , l’Autriche, la Hollande, l’Afrique du Sud, la Corée, le Japon,
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la Sardaigne, les Derwiches tourneurs d’Egypte, les Morris dance, Cuba…en 30 ans
que de rencontres, que d’amitiés, que de soirées passées à raconter son pays, ses us et
coutumes, en toutes les langues possibles et imaginables.
La qualité artistique des groupes méritait bien une amélioration technique.
C’est pour cette raison que nous avons proposé de sonoriser l’ensemble du
festival.
Qui a oublié Jean Cawoy, André et Martial, l’installation des trois tonnes de
matériel?
Et les soirées inoubliables à Ölbő, quand tout
le village nous accueillait avec une gentillesse
inégalée, le tout sous la direction éclairée de
la famille Bardochi!
Et puis nous avons eu l’envie de recommencer
à danser et d’organiser nous-même un Festival
International de Folklore…. Les Folkloriades
étaient nées avec l’aide bénévole de membres
de l’ensemble Clap’ Sabots. Cela nous a permis de retrouver une partie de nos propres
traditions de danses et musiques.
L’ensemble Clap’ Sabots est venu pour la
première fois il y a tout juste 20 ans et c’est
avec un grand plaisir que le groupe viendra
fêter le 30 ème anniversaire.
Tous les amis, à qui nous avons donné
l’envie de découvrir la Hongrie et Sarvar plus
particulièrement et qui sont venu une fois,
sont revenu ou ont eu l’envie de revenir.
Notre Mamie par exemple: à partir du 10
août sa valise était prête pour être sure de ne
pas rater le départ, et une fois dans la voiture,
pas question de la faire descendre avant d’être
arrivés. Le jour du festival, rivée à sa chaise,
elle était la gardienne des sacs, vêtements,
appareils photos, caméras de toutes et de tous,
toujours attentive à ce que la trousse de couture
soit à portée de la main en cas de nécessité.
Rappelez-vous les concerts de Panta Rhei,
groupe folk créé par le saxophoniste de jazz
Steve Houben, les soirées endiablées avec la Sonara Cubana, les tanzas auxquelles
participent tous les groupes, les défilés dans les rues, une fois sous un soleil de plomb,
une autre fois sous l’orage et les grelons…que du bonheur.
Les journées à Velem, une année sous le soleil torride, une autre année sous les
trombes d’eau, mais toujours dans une atmosphère de joie.
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Bien sur il est impossible de résumer ces trente années de rencontres, de découvertes,
d’amitiés, de danse, de musique, de fêtes, mais ceux qui ont vécu, quelques unes de
ces soirées,ne sont plus les mêmes car leur vision du monde, et des autres peuples a
changé, et s’est enrichi.
Tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre ont contribué à la réussite de cette
magnifique organisation, en gardent bien sur un souvenir ému.
De notre côté nous gardons aussi, avec une grande émotion, un souvenir
impérissable des odeurs de goulash, de bab leves mijotant dans de grands chaudrons
dans la cour du château sous l’œil attentif de l’équipe cuisine.
Et puis la chute du mur de Berlin a un peu changé la donne.
Le festival a continué à vivre, à nous enrichir des autres.
Bien sur, comme la vie elle-même, il a évolué, changé, s’est amélioré au point de vue
matériel et organisationnel. Mais le plus important, à savoir l’amitié, la convivialité,
l’intérêt pour l’autre, le contact humain, bref tout ce qui est le meilleur de l’Homme est
toujours présent et au centre de ces quelques jours de rencontres Internationales.
La ville change, il y a de moins en moins de Trabant et de Lada dans les rues, mais
de plus en plus de chauffeurs et chauffeuses au volant. Les anciens bains thermaux
sont remplacés par un tout nouveau complexe, les hôtels de luxe ont poussé comme
des champignons, les ABC sont remplacés par des Spar, Tesco et autres Lidl, mais
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lorsque, en rue,on rencontre un visage connu, un sourire et un bonjour viennent
spontanément.
Il est indispensable de maintenir les traditions, surtout celles qui favorisent les
contacts entre les hommes et les femmes d’où qu’ils viennent.
Mieux connaître son passé permet de mieux construire son avenir.
Il y aurait encore tant de choses à dire, tant d’histoires à raconter, tant d’amis à mettre
en avant: Peter Marko, les Regoes (anciens et nouveaux), deux ou trois générations de
danseurs et danseuses, toute l’équipe du centre culturel dirigée par Janos.
Merci à tous et à toutes.
Une pensée très forte va à ceux qui, fidèles aux rendez-vous pendant de très
nombreuses années, nous ont quitté depuis. Leur nom, leur voix, leur visage restent à
jamais gravés dans nos mémoires.
Sarvar peut être fière de son centre culturel, des activités qui y sont organisées et
en particulier de son Festival International de Folklore.
Bon anniversaire et que la fête continue encore de très nombreuses années.
Michel, Simone, Emmanuel,
Anne, Sacha, Leah et Elsa
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évvel ezelőtt, egy tubise-i magyar bevándorló felajánlotta nekünk,
hogy töltsünk el néhány napot Magyarországon, a Balaton partján. Érdeklődve minden új felfedezés, hagyomány és történelem iránt, nyugtalanul, de ugyanakkor izgatottan a gondolattól, hogy újra találkozhatunk a korábbi
utazásaink során megismert magyar barátainkkal, elfogadtuk az ajánlatát.
Útlevéllel, vízummal a zsebben, kora délután indultunk. Nem akarok most részletesen beszámolni az utazásainkról, de ezt az elsőt, megjegyeztük.
Közel 12 óra út után, reggel 3-kor érkeztünk a soproni határállomásra, ahol több
mint 1 órát kellett még türelmesen várni. 2 órával később megérkezünk egy kisvárosba… Sárvárra. Etienne (Mór István) elmondta nekünk, hogy ismer egy bizonyos
Kondora István néptánctanárt, aki örömmel megismerkedne velünk.
Reggel 6-kor, egy jó kávé és egy kupica pálinka mellet született a hű barátság,
ami azóta is tart. Mindez a második folklór fesztivál alkalmával történt. Akkoriban
még csak a magyar és nyugat-európai csoportok vettek részt a rendezvényen.
Évről évre visszatértünk ide, hogy élvezhessük e nagy ország különböző tájairól
származó zenei, és táncos kincseket, majd kis idővel később, mikor a rendezvény nemzetközivé vált, hogy megismerhessünk más népeket, hagyományokat, táncot és zenét.
Gondoljunk csak vissza: Tinkunaku és az Andok zenéje, Cook-szigetek a kókuszdiókkal, Kína, Argentína, Finnország, Oroszország, Baszk-föld, Szicília, Franciaország, Németország, Ausztria, Hollandia, Dél-Afrika, Korea, Japán, Szardínia,
Egyiptom forgó dervisei a Morris Tánccsoport, Kuba. 30 év, teli találkozásokkal,
barátsággal, az elképzelhető és lehetséges összes nyelven a hagyományt és hazát
bemutató estékkel.
A csoportok művészi felkészültsége jobb technikai felszereltséget érdemelt. Felajánlottuk ezért, hogy hangosítjuk a fesztivált. Ki felejthené el Jean Cawoy-t, Andrét
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és Martialt, a háromtonnányi felszerelését? Aztán a felejthetetlen ölbői esteket, mikor
az egész falu fogadott bennünket mindent fölülmúló kedvességgel, a Bárdosi család
felvilágosult irányítása mellett.
Ezt követően mi is vágytunk arra, hogy újra kezdjük a táncot, és megszervezzük
a mi magunk nemzetközi fesztiválját, a Folkloriades-ot, ami a Clap’ Sabots Csoport
tagjainak jótékony támogatásával jöhetett létre. Így fedezhettük fel újra saját zenei,
és táncos hagyományaink egy részét.
A Clap’ Sabots első alkalommal pontosan 20 éve jött a fesztiválra, és nagy örömmel tér vissza megünnepelni a 30. évfordulót.
Minden barátunk aki egyszer eljött ide, akivel megismertettük Magyarországot,
és különösen Sárvárt, visszatért, vagy legalábbis vágyott arra, hogy visszatérhessen. A nagymamánkak például augusztus 10-től kezdve kész volt a bőröndje, hogy
semmiképpen ne késhesse le az indulást, és ha egyszer már benn ült az autóban,
ki nem szállt volna a világ minden kincséért sem a megérkezés előtt. A fesztivál
napján, a székéhez cövekelve az összes táska, ruha, fényképezőgép, kamera őre volt
mindenki számára, jól ügyelve arra, hogy a varródoboz is kéznél legyen, amennyiben erre szükség volna.
Emlékeznek a Pantha Rei koncertjeire, a folk-zenei együttesre amit Steve Houben
jazz szaxofonos alapított, a tüzes estékre a Sonara Cubanaval, a táncházakra amelyeken minden csoport részt vett, a felvonulásokra, néha az égető nap alatt, néha viharban, vagy éppen jégeső alatt… egyszóval, csupa boldogság. A velemi napok például
egyik évben szikrázó napfényben zajlottak, a másik évben pedig zuhogott az eső, de
mindig örömteli hangulatban.
Lehetetlen volna összegyűjteni a harminc év összes találkozását, felfedezését,
barátságát, táncát, zenéjét, ünnepét, de akik átélték, akik részt vettek néhányszor
ezeken az estéken, már nem maradnak ugyanazok, mert változik a világlátásuk, máshogy tekintenek más népekre, és ezáltal gazdagabbá válnak.
Mindenki, aki valamilyen módon hozzájárult e csodálatos rendezvény sikeréhez,
természetes hogy meghatottan emlékezik vissza. Számunkra is örök és megható emlék marad a konyhai csapat vigyázó felügyelete alatt, a várudvar bográcsaiban bugyogó gulyás- és bablevesek felejthetetlen illata.
Aztán a Berlini Fal leomlása kicsit változtatott a helyzeten.
A Fesztivál tovább él, gazdagít minket és másokat. Természetesen, mint maga az
élet, fejlődik és változik, anyagi-, és szervezési szempontból talán könnyebb és jobb
feltételek között.
A legfontosabb azonban, hogy ami a legjobb az emberben, – a vendégszeretet, a
barátság, a másokra való odafigyelés, az emberi kapcsolatok –, most is középpontban
és vannak a nemzetközi fesztivál néhány napja alatt.
A város is változik, egyre kevesebb a Trabant és a Lada az utakon, a forgalom viszont annál nagyobb. A régi termálfürdőt teljesen új létesítmény-komplexum helyettesíti, luxushotelek nőnek ki a földből, mint a gombák, az ABC boltokat felváltotta a
Spar, a Tesco, és a Lidl, de mikor utcáról-utcára járva egy-egy ismerős arccal találkozunk, önkéntelenül mosolyra derül az arcunk, miközben üdvözöljük egymást.
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A hagyományokat meg kell őrizni, főleg azokat, amelyek megkönnyítik a különböző
származású emberek közötti kapcsolatteremtést. A múlt megismerése segít a jövő
megteremtésében.
Sok mindent mondhatnánk még, annyi történetet mesélhetnénk oly sok barátot
említhetnénk és helyezhetnénk előtérbe: Markó Péter, a Regös együttes, (régiek és
újak) két, vagy három táncos generáció, a Kondor János által irányított művelődési
központ egész csapata. Köszönet mindenkinek!
Végül gondoljunk nagyon erősen mindazokra is, akik sok-sok éven át a Fesztivál
hűséges résztvevői voltak, de már nem lehetnek közöttünk. Nevük, hangjuk, arcuk,
örökre az emlékezetünkbe vésődött.
Sárvár méltán lehet büszke művelődési központjára, az ott szervezett programokra, különös tekintettel a Nemzetközi Folklór Napokra.
Boldog születésnapot, folytatódjon az ünnep még sok-sok éven át!
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n one of our visits to Sarvar your coach collected us from Vienna Airport. As
we went through the border into Hungary, Peter said to us ’This is Hungary, and
you are welcome to it’. We all found this very amusing as in England, if we have
something we don’t want, or which is not pleasant and we give it to someone else we say
’This is it, and you are welcome to it’. As it happens, it was very pleasant and we were
made very welcome on that visit and on every visit since. We have formed many lasting
friendships through the Festival.
Among the friendships we have formed through the festival are our Hungarian
friends in the dance group, and in the band Regös. Also, Michel & John Pierre and their
families from Belgium and Jurgen & Dorly and their group, The Accordion Orchestra,
Garlstorf, from Germany. This has led to visits by us to both of these countries as their
guests and visits by some of them to us in England. We have also had the pleasure
of playing host in England to Regös and the Hungarian dance group on a number of
occasions. The Festival also welcomes our friends. Our Swedish Friends and their
group have been invited to be with us in Hungary for the second time this year and last
year you welcomed Stony Steppers, our friends from England.
We are very fond of Kati, the lady in the Castle Bar, who has greeted us with a warm
smile since our very first visit in 1992. And Istvan, of course, who always looks after us so
well and has time for a chat, even when he is so busy. We also remember kindly, the vicar
of the Anglican Church, who always welcomes us into his home after the service, where he
treats us to his delicious wine and food and we enjoy more dancing with the other groups.
Some of our favourite memories from the festivals, when we stayed in
Szombethely, are about exchanging music & dances with the other groups and of
the all-night parties. Unfortunately, we can’t handle these so well now; the mind is
willing but the body too old.
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During our first visit we danced at many villages and remember how welcoming the
villagers were, providing us with home-cooked food & drink. So much so we went back
to one favourite village, Ölbő, to dance, without having arranged it before. Immediately,
the villagers welcomed us and fetched friends
and relatives to watch & join in the dancing. I
think Peter may have been a bit cross with us
on this occasion. We also endured Peter’s wrath
when he had to fetch us from a bar where we
were entertaining the locals instead of enjoying
a meal cooked by the Italian group. He is always
very patient with us.
We also remember too well the trip to Livia’s
family vineyard, as this may have been part of
the reason for Chris breaking his leg. With the
wine & the Palinka, I don’t think he was able to balance too well, which contributed to his
fall as he danced off the stage. One of Chris’s lasting memories of the Festival is of lying
flat on his back after the fall. He was asked if there was anything he wanted. He replied ‘A
glass of Palinka, please.’ He was offered Vodka but said ‘Only Palinka will do.’ No one
had any to hand but as Chris was being wheeled into the ambulance a kind Hungarian gave
Chris a bottle of barbecue fuel. Luckily for him, it contained ‘Housemade’ Palinka not
barbecue fuel and Chris went to hospital, a happy man.
We also enjoyed looking round the old village. We don’t remember the name of it but
think it was near the vineyard. Dancing in Velem is always something we look forward to
and we enjoy the wonderful crafts there. Other good memories are of the fantastic meals
hosted by Peter in Szombethely County Hall & at the holiday home for politicians, eating
Langos at the baths, the craft stalls outside the castle, and dancing and playing music with
the other groups in the Castle.
The very first time we visited Sarvar the weather was extremely hot and we remember
doing the procession in the heat. Each time we stopped to allow the other groups to catch
up our feet got so hot we couldn’t stand still. We now know where the saying ‘A cat on hot
bricks’ comes from. I think it was during this same procession, when it was so hot, that a
local barman took pity on us and brought out a tray of beer for us.
On one of our earlier visits we were told by Peter not to visit a particular bar as it was
’dangerous’. Of course, that was like red rag to a bull, we had to go there to check it out. It
has changed a lot since our first visit but we usually make a point of going to that bar - it is
a tradition for us now. Certain things we always associate with Hungary are peppers, water
melons, sweet lemon tea and deep fried cheese. The fact that ’ Hello’ means ’goodbye’ – and
when we say half three it would be translated to half past two. (Half past three in England).
We also remember the Trabants, during the early visits. Oh, and Unicum, of course.
There are so many wonderful memories from Sarvar it is hard to stop writing but one
thing is for sure, the friendliness, welcome and lasting friendships we have made through
the festival are very special to us and we feel extremely privileged to have been part of it.
Delly Blaine
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here to start? Perhaps at the beginning, to acknowledge Laszlo Grof as the
person who, really, got Owlswick to Sarvar.
General memories, though they’re ongoing, are the warmth and friendliness
of the Hungarians I’ve met in Sarvar. People I met almost 22 years ago are still
good friends. I remember on my (second) visit in 1989, when Mary, Tom & I went
privately, that people in the street said „hello; weren’t you here last year?” Of course,
my special memory from 1989 is dancing solo (a jig) -in full Owlswick kit, which I’d
taken, „just in case!!”, just before the last act on stage.
And that last act was the Bolivian group Tinkunaku - I can still almost hear them
singing & playing in the magical setting of the
castle courtyard. Other groups that I especially
recall are Técső and the singers from Sardinia.
And, of course, our old friends Regös, who
have been the highlights of so many trips to
Hungary and to England too.
Other friends to mention are of course,
Istvan, Peter and their families (it was Peter
& Istvan who asked if I’d like to do that solo
dance), Kati in the castle bar and the helpful
and friendly guides, who have helped us
around over the years - and Tamas, of course,
the coach driver.
Who have I forgotten?
PS: Almost forgot palinka and langos and
more palinka!!!!
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A few more thoughts came to me.
First, thinking of people we’ve met and
still meet, as friends, in Sarvar: What would
the festival be without Michel, Jean-Pierre and
families, even though Jean-Pierre tried – and
failed – to get us to speak only French to him?
It sounds „soppy”, I know, but Sarvar means
almost a second home to me (only 2 other places
in Europe do that to me) – when I arrive at the
castle, I feel I am somewhere where I „belong”, where there will be people I know.
Going on from yesterday’s theme of friendship, it’s the wonderful international feel
of the festival; I remember holding limited conversations in a mixture of languages
– Hungarian, German, English, Italian, French, even. I remember saying, years ago,
that I was going from England to Belgium to hear Bolivian musicians, who live in
Austria, who I met in Hungary. And, of course, it was wonderful, on a number of
occasions, to welcome Regös and the dancers to England. More on the international
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group of algeria

2004

theme - thanks go to the pastor at the Evangelical Church (and to his helpers) for their
lovely apres-service sessions of music and dance in the church courtyard; speaking
in German to the pastor, who translates into Hungarian for one Técső musician who
translates further into Russian.
Whether our memories of Peter’s hospitality, giving us lunch in County Hall, etc.
and his remarkable „aged retainer” are „printable”, I don’t know. And, eating goulash,
at Livia’s wine lodge overlooking Balaton.
The Hungarian welcome especially obvious in the smaller places, like Csénye,
(dare we mention) Ölbő („Elbow”), Velem...
Ben Walter
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emories of Hungary:
– singing and playing in the bar at the Castle
– performing in the circular square in one of the local villages
– learning Hungarian
– asking for a glass of red skin. (Badly learned Hungarian).
Jane Bird

2005

y main memory is the „two strong men” one!
Ken and I were standing near the stage the first time we were practising
on that first tour. Peter approached us and asked in his heavily accented
English „I need two strong (accent on the last g) men. Ken and I looked at each other
and said OK both with the thought that something needed shifting. We followed
Peter through the corridors of the castle wondering how far away this „object” was
and eventually he lead us through a door into an office and invited us to sit at a desk.
We still thought we were going to lift something and were idly wondering what in
the office was to be moved.
Peter went to a cupboard behind his desk and produced three glasses (one of
which was half the size of the other two) and a bottle of clear liquid together with
the immortal words „is house made” (or was it housemaid?). He, having filled the
glasses’ promptly took the smaller one leaving us with the two full large glasses,
said „eggy shegedra” and downed his drink in one. Ken and I followed suit and
nearly scraped ourselves off the ceiling whilst putting our eyeballs back in place.
Now we realised what „house made” meant Our first taste of Palinka. After that
with the huge disappointment of having nothing larger than a glass to lift we
wandered back to the stage, reported our absence and some hours later discovered
Palinka poisoning!

member of the australian group

m
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Following this, the first time we danced at a village Peter invited us to taste the
Mayor’s Palinka and comment on how good it was. By this time Chris was in on the
secret and from then on every village had the three of us testing the hooch. (I believe
that this was directly responsible for Chris falling off the stage on a later tour; I take
full responsibility he he he he he!)
Richard Davis
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gyik sárvári látogatásunk alkalmával a buszotok hozott el minket a bécsi reptérről.
Ahogy áthaladtunk a magyar határon, Péter így szólt hozzánk: „This is Hungary,
and you are welcome to it.” Ezt mindnyájan nagyon szórakoztatónak találtuk, mivel Angliában, ha valami olyasmivel van dolgunk, amit nem akarunk, vagy ami kellemetlen, és ezt a kellemetlen dolgot éppen valaki másnak adjuk, akkor mondjuk: „This is
it, and you are welcome to it”. Aztán persze minden nagyon kellemes volt, és nagy szeretettel fogadtak minket akkor, ahogy minden későbbi látogatásunkkor is. A fesztiválnak
köszönhetően sok máig tartó barátság jött létre.
Ezek közé tartozik a magyar tánccsoporttal és a Regös együttes tagjaival kötött barátság. Éppígy itt szerzett barátaink közé sorolható Michel és John Pierre valamint családjaik
Belgiumból, Jürgen és Dorly az együttesükkel és a galstorfi tangóharmonika-zenekar Németországból. Ezek az ismeretségek aztán ahhoz vezettek, hogy mindkét említett országba
ellátogattunk, ahogy közülük is sokan jöttek el Angliába. Ahogy Regösék és a magyar
táncosok vendégszereplését is számos alkalommal élvezhettük Angliában. A fesztivál barátainkat is szívesen látja. Svéd barátainkat és együttesüket idén már másodszor hívták meg
Magyarországra, és tavaly angol barátainkat, a Stony Steppers csoportot láttátok vendégül.
Nagyon kedveljük Katit a vár büféjéből, aki 1992-es első látogatásunk óta mindig meleg
mosollyal üdvözöl minket. És persze Istvánt, aki mindig olyan jól gondunkat viseli, és időt
szakít beszélgetésre akkor is, ha nagyon elfoglalt. Jó emlékek kötnek az evangélikus egyház
lelkészéhez is, aki mindig meghív minket otthonába istentisztelet után, ahol is finom borral,
étellel kínál, hogy aztán még több táncnak örülhessünk a többi együttessel egyetemben.
Legkedvesebb fesztiváli élményeim közé tartozik az, amikor szombathelyi szállásunkon a többi együttessel egymás zenéit és táncait tanultuk el; és persze az egész
éjjel tartó bulik. Sajnos, ma már nem tudjuk ilyen jól kezelni ezeket: az elme készséges
ugyan, de a test már túl öreg.
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Első látogatásunk alkalmával sok faluban felléptünk, és emlékszem, milyen kedvesek
voltak a falusiak, elláttak minket házi készítésű ételeikkel, italaikkal. Úgyhogy vissza is
mentünk táncolni egyik kedvenc falunkba, Ölbőre, anélkül, hogy ezt előre leszerveztük
volna. A falubéliek azonnal üdvözlésünkre siettek, szóltak a barátoknak és rokonoknak,
hogy jöjjenek minket nézni és becsatlakozni a táncba. Azt hiszem, Péter kicsit neheztelhetett ránk ekkor. Mint ahogy akkor is, amikor el kellett hoznia bennünk egy kocsmából,
ahol éppen a helybélieket szórakoztattuk - ahelyett, hogy az olasz együttes által készített
vacsorán vettünk volna részt. Péter mindig nagyon türelmes velünk.
Túlságosan is jól emlékszünk kirándulásunkra Lívia családjának szőlőjébe, minthogy ez részben magyarázatot adhat Chris lábtörésére. A magyarázat a borban és pálinkában rejlik. Nem hiszem, hogy túl stabilan állt volna a lábán, ami ugyebár hozzájárult
az eséshez, amikor letáncolt a színpadról. Chris egyik maradandó emléke a fesztiválról
az, amikor a hátán feküdt az esés után, s kérdezték tőle, kíván-e valamit, mire ő azt válaszolta: „Egy pohár pálinkát, ha lehet.” Erre Vodkával kínálták, de azt mondta: „Csak a
pálinka segít.” Ez utóbbi éppen senkinek nem volt kéznél, de amikor Christ begördítették
a mentőautóba, egy kedves magyar adott neki egy üveg „grillsütőhöz való üzemanyagot”. Szerencséjére a flaska házi készítésű pálinkát tartalmazott, nem grilles spirituszt, és
Chris boldog emberként érkezett a kórházba.
Azt is nagyon élveztünk, amikor körülnézhettünk a régi faluban. Már nem emlékszünk
a nevére, de valahol a szőlőhegy környékén lehetett. A velemi fellépéseket mindig nagyon
vártuk, a csodálatos kézműves mesterségek nagy élményt jelentettek. Jó emlékeink közé
tartoznak azok a nagyszerű ebédek, amelyekkel Péter vendégelt meg minket a szombathelyi megyeházán, vagy éppen a politikusok számára fenntartott üdülőben. A lángos a
strandon, a kézművesek standjai a vár körül, a tánc és zene a többi együttessel a várban.
Amikor első alkalommal látogattunk Sárvárra, rekkenő hőség volt, és ebben a kánikulában vonultunk fel. Minden egyes alkalommal, amikor megálltunk, hogy bevárjuk a
többieket, a talpunk úgy átforrósodott, hogy nem tudtunk egy helyben állni. Most már
tudjuk, honnan ered az angol szólás: „mint macska a forró téglán”. Azt hiszem, ugyanezen a felvonuláson történt, hogy olyan hőség volt, hogy egy helyi vendéglős megszánt
minket, és kihozott nekünk egy tálcányi sört.
Első látogatásaink egyikén Péter óva intett minket, nehogy benézzünk egy bizonyos
kocsmába, mondván: veszélyes lehet. Persze ez olyan volt nekünk, mint bikának a vörös
posztó: feltétlenül oda kellett mennünk, hogy lássuk, mi lesz. Bizonyára sokat változott a
hely első látogatásunk óta, de azóta is sportot űzünk abból, hogy eljárjunk oda - ez mostanra már mintegy hagyománnyá lett a számunkra. Ami egyből beugrik Magyarország
kapcsán, az a paprika, a görögdinnye, az édes citromos tea és a rántott sajt, az a tény, hogy
a „helló” viszlátot jelent, és ha azt mondjuk, „half three”, ezt fél háromnak fordítják - holott
ezen bizony fél négyet értünk Angliában. És még emlékszünk a Trabantokra is, a korai látogatásaink idejéből. Ó, és persze ne feledkezzünk meg az Unicumról se, természetesen!
Annyi csodálatos emlék köt Sárvárhoz, hogy nehéz abbahagyni az írást, de egy biztos:
a kedves fogadtatás, a vendégszeretet, a fesztivál során létrejött barátságok nagyon fontosak nekünk, s a sors különös kegyének érezzük, hogy részünk lehetett és lehet bennük.
Delly Blaine

62

30 éves a sárvári nemzetközi folklórnapok

H

63

felvonulás

És az utolsó szám nem volt más, mint a Tinkunaku együttes Bolíviából – még ma is
szinte hallom őket, ahogy énekelnek és zenélnek a várudvar varázslatos hangulatában.
Nagyon megfogott még a Técső együttes és a szardíniai énekesek produkciója is.
És persze ne feledkezzünk meg régi barátainkról, a Regös együttesről sem, akik
oly sok magyarországi és angliai utazás fénypontját jelentették.
További barátok, akiket mindenképpen említeni kell: István, Péter és családjaik (Péter és István kérdezték meg, nincs-e kedvem ahhoz a bizonyos szóló tánchoz), Kati a vár
büféjéből, a segítőkész, barátságos vezetők, akik éveken keresztül kalauzoltak minket
– és természetesen Tamás, a buszsofőr.

2004

ol is kezdjem? Legjobb lesz az elején, És itt mindjárt elismerésemet fejezném
ki Gróf Lászlónak, hiszen ő volt az, aki Owlswicket Sárvárra vitte, a szó szoros értelmében.
A meghatározó emlékem - bár ezek nem is annyira emlék, hiszen máig tart - azoknak a magyaroknak kedvessége és vendégszeretete, akikkel Sárváron találkoztam.
Azok az emberek, akikkel huszonkét éve ismerkedtem meg, máig jó barátaim. Emlékszem, a második látogatásomkor (1989-ben), mikor is Mary, Tom és jómagam külön utaztunk oda, az emberek az utcán odaköszöntek és megkérdezték: “Nem jártak
már Önök itt tavaly?” Persze a legkedvesebb emlékem 1989-ből a szóló tánc (jig) az
utolsó produkció előtt a színpadon, teljes owlswicki viseletben, amit „hátha szükség
lesz rá” alapon vittem magammal.

Delly Blaine, Ben Walter, Jane Bird, Richard Davis: emlékek az owlswicktől

Kit hagytam ki?

tajvan táncosai

2007

PS: Majdnem kifelejtettem a pálinkát, a lángost és a még több pálinkát!!!!
Eszembe jutott még néhány gondolat.
Először is, meg kell emlékezzem azokról az
emberekről, akikkel barátként találkoztam és
találkozom mindmáig Sárváron: mi is lenne a
fesztivállal Michel, Jean-Pierre és családjaik
nélkül? Ez még akkor is igaz, ha Jean-Pierre
megpróbált minket (sikertelenül) rávenni arra,
hogy kizárólag franciául beszéljünk hozzá.
Tudom, érzelgősnek hangzik, de Sárvár nekem szinte második otthont jelent (ezt csak
két másik helyről mondhatom el Európában),
ha megérkezem a várba, érzem, hogy olyan
helyen vagyok, ahová odatartozom, ahol jó
ismerősökre lelek.
Hogy folytassam a barátság már sokszor
emlegetett témakörét, ki kell emeljem a fesztivál csodálatos nemzetközi hangulatát. Emlékszem, mennyit beszélgettünk egyfajta keverék
nyelven: magyar, német angol, olasz, néha
még francia szavakat is használva. És emlékszem, amikor évekkel ezelőtt egyszer azt találtam mondani, hogy Angliából azért utazom
Belgiumba, hogy meghallgathassam azokat a
bolíviai zenészeket, akik Ausztriában élnek,
és akiket korábban Magyarországon ismertem
meg… És az is csodálatos, hogy számos alkalommal köszönthettük Regöséket Angliában.
Ismét a nemzetközi témához: köszönet illeti
az evangélikus egyház lelkipásztorát (és segítőit) az istentiszteletek utáni közös zenélésért
és táncért a templom udvarán; máig előttem
van, ahogy németül beszélek a lelkészhez, aki mindezt a Técső együttes egyik tagjának magyarra fordítja, aki aztán oroszra fordítva adja tovább.
Hogy emlékeink Péter vendégszeretetéről, az általa adott megyeházi ebédekről, a figyelemreméltó idős felszolgálóról megjelentethetők-e nyomtatásban, nem tudom. De arról
sem szabad elfeledkezni, amikor gulyást ettünk Lídia szőlőjében, kilátással a Balatonra.
A magyarok vendégszeretete különösen szembeötlő a kis falvakban, mint például
Csénye, vagy (merjük-e említeni?) Ölbő („elbow”), Velem…
Ben Walter
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Jane Bird
egfontosabb emlékem a „két erős emberes” történet.
Ken és én ott álltunk a színpad mellett, épp az első próbát tartottuk azon a turnén. Péter odajött hozzánk és erős akcentusú angolságával ezt mondta, szüksége
volna két erős emberre, külön megnyomva a „g” hangot a „strong men” kifejezésben.
Egymásra néztünk Kennel és azt válaszoltuk, rendben, s arra gondoltuk, biztos valamit arrébb kell vinni. Követtük Pétert a vár zegzugos folyosón, találgatva, milyen
messze lehet ez a bizonyos dolog, mígnem aztán Péter betessékelt minket egy ajtón
át egy irodába, és leültetett minket az íróasztalhoz. Még mindig azt hittük, valami
nehezet kell emelnünk, és töprengtünk, vajon mit kell az irodában arrébb tenni?
Péter odament az íróasztala mögötti szekrényhez, és elővarázsolt három poharat,
melyek egyike csak feleakkora volt, mint a másik kettő, és egy üveget, benne átlátszó
folyadékkal, miközben kimondta a varázsszót: „it is housemade”, (házi készítésű) –

L
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japán csoport hiroshimából – 2007

m

agyar emlékek:
– éneklés, zenélés a vár büféjében
– fellépés az egyik falu kerek főterén
– magyarul tanulás
– amikor egy pohár vörös bőrt kérek (hibásan elsajátított magyar)

nemzetek táncháza

2003

Delly Blaine, Ben Walter, Jane Bird, Richard Davis: emlékek az owlswicktől

vagy mégis inkább „housemaid”-et (szolgálólány) mondott? Miután töltött, fürgén
magához ragadta a kisebbik poharat, nekünk meghagyván a két csurig töltött óriásit,
így szólt: „egészségedre” és egy hajtásra kiitta a poharát. Ken és jómagam követtük a példát és csaknem levakartuk magunkat a plafonról, mire visszagyömöszöltük
szemgolyóinkat a helyükre. Most tudtuk meg, mit is jelent valójában a „house made”.
Ekkor kóstoltunk először pálinkát. Ezek után, rendkívül csalódottan, hogy nem kellett semmi nehezebbet felemelni egy pohárnál, visszaballagtunk a színpadhoz, beteget jelentettünk, s pár óra múlva tapasztaltuk: a pálinka mérgező!
Ezt követően, amikor is első alkalommal léptünk föl falun, Péter hívott minket,
hogy menjünk, kóstoljuk meg a polgármester pálinkáját, és mondjunk véleményt,
milyen. Ekkorra már Chris is be volt avatva a titokba és mindhárman készséggel
teszteltük a nedűt – az összes faluban. (Azt hiszem, közvetlenül ez tehető felelőssé
Chris leeséséért a színpadról egy későbbi fesztiválon - magam részéről vállalom a
teljes felelősséget, ha-ha-ha!)
Richard Davis
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2010

jürgen döbbeke
antje eggenstein

festivalerinnerungen

e

s ist immer eine große Freude nach Sárvár zum Folklore –Festival zu kommen. Die
Herzlichkeit aller Mitglieder der ungarischen Tanzgruppe macht jedes Jahr das
Festival in der Nadasdy-Burg zu einem Erlebnis der Herzen.
Dieses tolle Gefühl in den Tagen haben auch drei Hamburger Gruppen erleben dürfen.
1995 Garlstorfer Tanzdeel, 1998 REGA-Pommern-Tanzkreis und 2008 die Zugvögel
vom TuS BERNE-Hamburg. Wir sind der Auffassung, dass Deutschland nicht nur von
bayrischen oder badenwürtenbergischen Tanzgruppen vertreten werden sollte, sondern
auch durch norddeutsche Tänze präsentiert werden müsste.
Die schönen Abende im Tanzhaus brachten interessante, persönliche Kontakte, genau
wie das gemeinsame Wohnen der Gruppen in Vép oder Szombathely im Wohnheim.
Das Besondere am 20.8. ist der Festumzug durch die Stadt, der von der Bevölkerung
toll angenommen wird. An den Tagen, an denen die Tanzgruppen an anderen Orten
auftreten ( z.b. Körmend, Velem ) wird das Programm durch besondere Gruppen oder
Veranstaltungen ergänzt, was das Festival super bereichert.
Jürgen Döbbeke

e

s sind viele Dinge, die das Folklorefestival in Sárvár für mich so besonders machen.
Wir haben schon viele Gruppen aus der Welt gesehen, einige kamen mehrfach, so
dass das Wiedersehen mit ihnen große Freude bereitet und es haben sich im Laufe
der Jahre gute Kontakte zu einigen Gruppen entwickelt. Die Ereignisse am Rande des
Festivals wie die Auftritte von Gruppen in der evangelischen Kirche und im Anschluß
beim gemütlichen Beisammensein im Hof mit Tanz, Gesprächen, Getränken und
Erneuerung von Kontakten begeistern mich. Die Auftritte von Gruppen in Gaststätten mit
besonderen, auf die Gruppen bezogenen, Speisekarten sind fast wie eine Reise dorthin.
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massage *

j ü r g e n d ö bb e k e u n d a n t j e e g g e n s t e i n : f e s t i va l e r i n n e r u n g e n

Ein besonderes Erlebnis war ein kleiner Junge aus Taiwan, er massierte eines seiner
Gruppenmitglieder. Mein Mann machte ihm Zeichen, dass er auch Schmerzen hat und
massiert werden möchte. Der Junge (ca. 1,20 Meter groß) kam und massierte meinen
Mann an den Schultern, es war für ihn so anstrengend, dass ein Mädchen aus der Taiwan
Gruppe den Jungen massierte.
Es war das erste Mal, dass ich Massage im Dreierpack gesehen habe.
Antje Eggenstein
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2010

jürgen Döbbeke
antje eggenstein

fesztiválemlékek

m

indig nagy öröm a sárvári folklórfesztiválra jönni. A magyar táncegyüttes tagjainak szívélyessége minden évben szívhez szóló élménnyé teszi a Nádasdyvárban tartott fesztivált.
Ebben a nagyszerű érzésben három hamburgi együttes is részesülhetett: 1995-ben a
Garlstorfer Tanzdeel, 1998-ban a REGA-Pommern-Tanzkreise és 2008-ban a Zugvögel
a TuS BERNE-Hamburg. Az a véleményünk, hogy Németországot nemcsak a bajor és
baden-württembergi tánccsoportoknak kellene képviselni, hanem be kellene mutatni az
északnémet táncokat is.
A táncházban töltött szép esték érdekes emberi kapcsolatokat gyümölcsöztek, éppúgy, mint az együttesek közös szálláshelyein Vépen vagy a szombathelyi kollégiumban
együtt töltött idő. Augusztus 20. különlegessége az ünnepi felvonulás végig a városon,
amelyet a lakosság nagy szeretettel fogad. Azokon a napokon, amikor a táncegyüttesek
máshol (pl. Velemben, Körmenden) lépnek fel, a program külön együttesekkel és rendezvényekkel egészül ki, amely tovább gazdagítja a fesztivált.
Jürgen Döbbeke

s

ok dolog van, ami különlegessé teszi számomra a folklórfesztivált. A világ minden
tájáról láttunk már együtteseket, néhányan már sokadszor lépnek fel itt, úgyhogy
a viszontlátás nagy örömet jelent, és az évek során számos csoporttal nagyon jó
barátságba kerültünk. Csodálom a fesztivált kísérő eseményeket is, amilyen például az
együttesek fellépése az evangélikus templomban, és az azt követő együttlét a templom
udvarán, ahol is alkalom nyílik a táncra, poharazgatásra, beszélgetésre és a kapcsolatok
ápolására. Az együttesek fellépése a vendéglőkben, miközben az adott tánccsoporthoz
kötődő menüt kínálnak, majdnem olyan, mintha elutaznánk abba az országba.

69

szardínia 2008

j ü r g e n d ö bb e k e é s a n t j e e g g e n s t e i n : f e s z t i vá l e m l é k e k

Különleges élménnyel szolgált egy tajvani kisfiú, aki éppen csoportjuk egyik tagját mas�szírozta. A férjem mutatta a fiúnak, hogy neki is fáj itt-ott, és szívesen venne egy mas�százst. A kb. 120 centis fiúcska odajött és megmasszírozta a férjem vállát, de ez annyira
megerőltető volt a számára, hogy egy lány a tajvani csoportból nekiállt a fiú vállát mas�szírozni. Ez volt az első alkalom, hogy hármas masszázst láttam.
Antje Eggenstein
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1981–2010

a fesztivál
résztvevői

2007

1981
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velem *

Időpontja: 1981. július 25.
Résztvevő csoportok, országok:
– Regös együttes – Sárvár,
– Citerazenekar – Sitke,
– Pávakör – Gérce,
– Kemenesaljai Művelődési Központ Néptáncegyüttese – Celldömölk,
– Gyermek Népzenei Együttes – Bérbaltavár

30 éves a sárvári nemzetközi folklórnapok

1982

Időpontja: 1982. augusztus 8.
Résztvevő csoportok, országok:

Időpontja: 1983. augusztus 7.
Résztvevő csoportok, országok:

– Béri Balogh Ádám Táncegyüttes – Körmend
– Karsai Zsigmond és felesége – tánc
– Kovács Józsefné és Tanai Erzsébet – énekesek
– Regös Együttes – Sárvár
– Schneeberg duó – Ausztria
– Zenekar Nyugat-Németországból – NSZK
– Svájci énekes duó, havasi kürtösök – Svájc
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ölbő *

1983 – Az első „nemzetközi” folklórnap

felvonulás

– Regös együttes – Sárvár,
– Ungaresca Táncegyüttes – Szombathely
– népdalénekesek

a f e s z t i vá l r é s z t v e v ő i 19 81 – 2 010

1984

Időpontja: 1984. augusztus 4–5.
Szervezők, rendezők:
A sárvári városi művelődési központ
Résztvevő csoportok, országok:
– Regös együttes – Sárvár
– A Művelődési Központ tánccsoportja – Sárvár
– Bajor ének- és népzenei együttes
– Csombor Endre és felesége
– Karsai Zsigmond és felesége
– Kovács Józsefné népdalénekes
– Ungaresca Táncegyüttes – Szombathely
– Sitke-Gércei Citerazenekar és Pávakör
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1985

Időpontja: 1985. augusztus 15–18.
Résztvevő csoportok, országok:
Zenekarok
– Bajor népzenekar – NSZK
– Puchbergi együttes – Ausztria
– Reszov népzenekar – Lengyelország
– Quartu S. Elena – Olaszország
– Ankara zenekar – Törökország
– Vantaa – Finnország
– Regös együttes – Sárvár
– Sitke-Gérce Citerazenekar
és Pávakör

Tánccsoportok
– Tourcoing – Franciaország
– Tubize – Belgium
– Unterwart – Ausztria
Régizenei együttesek
– Ensemble Renaissance – Jugoszlávia
– Birka Broken Consort – Svédország
– Bakfark Consort – Magyarország
– Anonymus Rézfúvós Kvintett
Magyarország
– Festetics Kvintett – Magyarország
– Bodza Klára – énekes
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1986

Időpontja: 1986. augusztus 14–21.
Régizenei együttesek
– Bakfark Consort
– Reneszánsz Rézfúvós Együttes
– CÉH Történelmi Táncegyüttes
– Marija Bizsnyevszkaja – orosz gitáros énekes
Néptánc, népzenei együttesek
– Vodago táncegyüttes – Hollandia
– Streanzn Musi – Ausztria
– Vantaa Kansanpelinant – Finnország
– Regös Együttes – Sárvár
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1987

Időpontja: 1987. augusztus 14–16.
Résztvevő csoportok, országok:
Néptánc, népzenei együttesek
– Preveza zenekar és tánccsoport – Görögország
– Bolíviai zenekar – Bolívia
– Szőttes felvidéki néptáncegyüttes
Csehszlovákia
– Wesslingi népi zenekar – Németország
– Pressbaum, népi muzsikusok – Ausztria
– Sárvári Néptánckör – Magyarország
– Regös együttes – Sárvár, Magyarország
– Pávakör – Ölbő, Magyarország

77

30 éves a sárvári nemzetközi folklórnapok

1988

Időpontja: 1988. augusztus 18–21.
Résztvevő csoportok, országok:
Néptánc, népzenei együttesek
– Guizhou Folklór együttes – Kína
– Towersy Morris Men – Anglia
– Streanzn Musi Népzenekar – Ausztria
– Pressbaum-i Néptánccsoport – Ausztria
– Lustenau-i Népviseleti Csoport – Ausztria
– Bajor Népzenei Együttes – NSZK
– Su Concordu Iscanescu Énekegyüttes – Olaszország
– Tinkunaku Együttes – Bolívia
– Jókai Néptánccsoport – Csehszlovákia
– Néptánckör – Sárvár
– Regös Együttes – Sárvár
– Haag város fúvószenekara – Ausztria
– Városi fúvószenekar – Sárvár

1989

Időpontja: 1989. augusztus 17–21.
Résztvevő csoportok, országok:
Néptánc, népzenei együttesek
– Wagrami Tánccsoport – Ausztria
– Gehem Együttes – Törökország
– Néptánccsoport – India
– Népi Zenekar – Pressbaum – Ausztria
– Rouge Morris – Anglia
– Csárdás Tánccsoport – Franciaország
– Tinkunaku Együttes – Bolívia
– Folklór Csoport – Brazília
– Folklór Együttes – Kína
– Bajor Népzenei Együttes – NSZK
– Muszka György és felesége + zenekar
– Karsai Zsigmond és felesége
– Csoltói József és Józsa Zoltán
– Ölbői Pávakör
– Sárvári Néptánckör – Sárvár
– Regös Együttes – Sárvár
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1990

Időpontja: 1990. augusztus 16–21.
Résztvevő csoportok, országok:
– Pram-i Táncegyüttes – Ausztria
– Tinkunaku Együttes – Bolívia
– Méra-i Táncegyüttes – Méra, Románia
– Clap’ Sabots Folklór Együttes – Belgium
– Wiener Trachtenverband – Ausztria
– Piroska Együttes – Finnország
– Táncegyüttes – Észtország
– „Tbiliszi” Énekegyüttes – Grúzia
– „Polanil” Zene és Táncegyüttes – Lengyelország
– Andra Mari Baszk Folklór Együttes – Spanyolország
– Hay-Fem Haydar Pasha Folklór Együttes – Törökország
– Csárdás Együttes – Franciaország
– Muszka György és Muszka Ilonka
– Néptánckör – Sárvár
– Regös Együttes – Sárvár
– Pávakör – Ölbő
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1991

Időpontja: 1991. augusztus 15–21.
Résztvevő csoportok, országok:
Néptánc, népzenei együttesek
– Cavusoglu Folklór Együttes – Törökország
– Bajor Népzenei Együttes – Vilshofen, Németország
– Daqing Folklór Együttes – Kína
– Wesslingl Népzenei Együttes – Németország
– Viszenka Együttes – Oroszország
– New North Együttes – Anglia
– Kenderke Táncegyüttes – Tata, Magyarország
– Gruppo Folkristico Danserini Di Lucinizo
Olaszország
– Folklór Együttes – Bolívia
– Lycee Együttes – Görögország
– Pávakör – Ölbő, Magyarország
– Erdélyi néptánccsoport – Románia
– Néptánckör – Sárvár, Magyarország
– Regös együttes – Sárvár, Magyarország
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1992

Időpontja: 1992. augusztus 17–24.
Résztvevő csoportok, országok:
– Ahot Folklór Együttes – Törökország
– Klas Ének- és Táncegyüttes – Csehszlovákia
– Wachau-i Néptáncegyüttes – Ausztria
– Quartiere Villanova Együttes – Olaszország
– Szlovén Néptáncegyüttes – Szlovénia
– Owlswick Morris Együttes – Anglia
– MIORITA Táncegyüttes – Románia
– Musicale Balaphon Együttes – Olaszország
– „Radhost” Táncegyüttes – Morvaország
– „VRAKA” Folklór Együttes – Ciprus
– Kenderike Együttes – Tata
– Perenyei asszonykórus – Perenye – Magyarország
– Pávakör – Ölbő
– Regös Együttes – Sárvár
– Néptánckör Kulturális Egyesület – Sárvár
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1993

Időpontja: 1993. augusztus 16–23.
Résztvevő csoportok, országok:
Néptánc, népzenei együttesek
– Wachauer Trachten- und Heimatverein – Krems – Ausztria
– Silvana Táncegyüttes – Románia
– Michid Együttes – Mongólia
– Nantong Együttes – Kína
– Grupo Folklorico Tradiciones de Mexico – Mexikó
– Clap’ Sabots Együttes – Belgium
– Royal Rarotongans Tánccsoport – Cook-szigetek
– Hamburgi Tánccsoport – Németország
– Siberian Souvenir Együttes – Burjátföld-Oroszország
– Andra Mari Táncegyüttes – Baszkföld-Spanyolország
– Altan-Noura Táncegyüttes – Egyiptom
– Khrisma Pratama Együttes – Indonézia
– Tánccsoport – Franciaország
– Sárvári Néptánckör – Magyarország
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1994

Időpontja: 1994. augusztus 16–22.
Résztvevő csoportok, országok:
Néptánc, népzenei együttesek
– Beni Ameur Együttes – Algéria
– Almopes Együttes – Görögország
– Eastergoa Skotsers Burgum – Hollandia
– Armonii Tinere Együttes – Románia
– Los Andinos – Magyarország
– „Panta Rhei” – Belgium
– Hron Együttes – Szlovákia
– Gruppo Folkloristico I Nicastri – Olaszország
– Sárvári Néptánckör – Magyarország
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1995

Időpontja: 1995. augusztus 15–20.
Résztvevő csoportok, országok:
– Owlswick Morris Együttes – Anglia
– Volkstanz- und Volkskulturgruppe Pressbaum – Ausztria
– „Panta Rhei” – Belgium
– Sedmikvitek Táncegyüttes – Csehország
– Tian Jin Hua Xia Gyermek Tánccsoport – Kína
– Friesenheim-i Tánccsoport – Németország
– Wessling-i Tánccsoport – Németország
– Ansamblul Folkloric „Getusa” – Románia
– Associazione Folk „Su idanu” – Szardínia
– Sicilia Antica – Szicília, Olaszország
– Tánccsoport – Svédország
– Rocky Mountain Dancers – USA
– Sárvári Néptánckör – Magyarország
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1996

Időpontja: 1996. augusztus 15–20.
Résztvevő csoportok, országok:
Néptánc, népzenei együttesek
– AFA –„Vratiza” Együttes – Bulgária
– Tánccsoport – Csehország
– Lous Toustem Amics – Franciaország
– Association Folklore „Gomfi” – Görögország
– Janko Gligorov Népi Együttes – Macedónia
– Grupoo Folclorico das Lavradeiras de Parada de Gatim
Portugália
– „Vinko Korže” Együttes – Szlovénia
– Aikai Együttes – Udmurt Köztársaság
– Sárvári Néptánckör – Magyarország
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1997

Időpontja: 1997. augusztus 15–20.
Résztvevő csoportok, országok:
– PA.SY.D.Y. Folk Dancing Group – Ciprus
– Valasšky soubor písní a tancu Beskyd – Zubrí – Csehország
– Eskin Adult Choir Südafrika – Dél-Afrika
– El-Tannoura Truppe – Egyiptom
– Tánccsoport – Izrael
– „Collegium Folklorum” – Jugoszlávia
– Mérai Tánccsoport – Erdély – Románia
– Ansamblu Folkloric „Getusa” – Románia
– Grupo Folklórico „Mistura” – Spanyolország
– Folklóregyüttes – Thaiföld
– Sárvári Néptánckör – Magyarország
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1998

Időpontja: 1998. augusztus 15–20.
Résztvevő csoportok, országok:
Néptánc, népzenei együttesek
– Owlswick Morris Együttes – Anglia
– Lúčka Együttes – Csehország
– Yenitsari and Boules Tánccsoport – Görögország
– „Mkhedruli” Tánccsoport – Grúzia
– „Salduve” Folklór Együttes – Litvánia
– „Andries” Csoport – Moldova
– Volkstanzgruppe und Akkordeonorchester von Garlstorf
Németország
– Gruppo Folkloristico „Ittiri/Gavoi” – Szardínia
– „Gehem” Táncegyüttes – Törökország
– Sárvári Néptánckör – Magyarország
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1999

Időpontja: 1999. augusztus 17–22.
Résztvevő csoportok, országok:
– Trachtengruppe Lustenau – Ausztria
– Bio-Bio Folklór Együttes – Chile
– Nuca Llacta Együttes – Ecuador
– Thracian Society of Veria – Görögország
– „Tomislav” Folklór Együttes – Horvátország
– Somi Panni és a Sivasakti Kalánanda Táncszínház –Magyarország
– Lahakat Studio Szegev Együttes – Izrael
– Aizenponeri Együttes, Dél-Tirol – Olaszország
– Sudbinushka Folklór Együttes – Oroszország
– Ansamblul Folcloric „Doina Crisului” – Románia
– The Galloways Folklór Csoport – Skócia
– Sárvári Néptánckör – Magyarország
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2000

Időpontja: 2000. augusztus 15–20.
Résztvevő csoportok, országok:
– Owlswick Morris Együttes – Anglia
– Tánccsoport – Ausztria
– Ensemble folklorique Clap’ Sabots – Belgium
– Anfoushi Folkloric Troupe of Alexandria – Egyiptom
– Istambul Folklor Dernegi – Törökország
– „Burgdeifala” Tradition Group – Franciaország
– Slowianki Együttes – Lengyelország
– Ansamblul Folcloric „Hategana” – Románia
– Andra Mari Táncegyüttes – Baszkföld – Spanyolország
– Folktanzgruppe Swissmix – Svájc
– Anton Joze Strafela – Markovci – Szlovénia
– Mérai Tánccsoport – Erdély – Románia
– Dunaág Kamara Néptánccsoport – Dunaszerdahely – Felvidék
– Lendvai Táncegyüttes – Szlovénia
– Sárvári Néptánckör – Magyarország
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2001

Időpontja: 2001. augusztus 15–20.
Résztvevő csoportok, országok:
– Andra Mari Táncegyüttes – Baszkföld – Spanyolország
– Tánccsoport – Csehország
– Gruppo folkloristico „Mezzano di Primiero” – Dél-Tirol –Olaszország
– Conjunto Folklórico Mafisterial de Chiapas – Mexikó
– Kud „Gik Banat Pionir” – Szerbia
– Ordu Milli Egitim Mudurlugu – Törökország
– Ordu Lisesi Halk Danslari Toplulugu – Törökország
– Szőttes Együttes – Pozsony – Szlovákia
– Sárvári Néptánckör – Magyarország
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2002

Időpontja: 2002. augusztus 15–20.
Résztvevő csoportok, országok:
– Ansamblul Folcloric „Doina Crisului – Románia
– Thrakiki Estia Dramás – Görögország
– Kud „Tomislav” – Horvátország
– Sbandieratori e Musici „Cittá di Piansano” – Olaszország
– Lipta Tánccsoport – Csehország
– Czestochowa – Lengyelország
– Solinger Volkstanzgruppe Pommern und Volkstanzkreis „Rega”
Hamburg – Németország
– Táncegyüttes – Izrael
– „Osh Lomber” – Mari Köztársaság
– Sárvári Néptánckör – Magyarország
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2003

Időpontja: 2003. augusztus 15–20.
Résztvevő csoportok, országok:
– Owlswick Morris Együttes – Anglia
– Top-Pinkovac, Güttenbach – Ausztria
– Néptánccsoport – Görögország
– Jukums Néptánccsoport – Lettország
– Gruppo Folklorico „I Giurgintani” – Szicília – Olaszország
– Tánccsoport – Csehország
– Gruppo Folk di Castello Tesino – Olaszország
– Folklórcsoport – Kazahsztán
– Grupa Balarins de Gherdёina Urtijёi
Grödeni Tánccsoport – Olaszország
– Tánccsoport – Izrael
– Xareu Folklórcsoport – Spanyolország
– Técsői Banda – Kárpátalja
– Folklórcsoport – Franciaország
– Sárvári Néptánckör – Magyarország
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2004

Időpontja: 2004. augusztus 15–20.
Résztvevő csoportok, országok:
– Sbandieratori Cavensi – Olaszország
– Ballet Sitifis – Algéria
– Scheffield City Morris – Anglia
– Muse Awa – Japán
– Zamutovčan – Szlovákia
– Coro Luigi Venturini – Olaszország
– Wierchowianie – Lengyelország
– Folk Dance Group of Ankara University
Törökország
– Tanzforum Bad Säckingen – Németország
– Ensemble Arcadanse – Franciaország
– Radhost Együttes – Csehország
– Regös Együttes – Sárvár, Magyarország
– Sárvári Néptánckör – Magyarország
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2005

Időpontja: 2005. augusztus 15–20.
Résztvevő csoportok, országok:
– „Oinarin Dantzari Taldea” – Baszkföld, Spanyolország
– „Trachtengruppe Lustenau” – Ausztria
– „Roznov pad Radhostem” – Cseh Köztársaság
– „Owlswick Morris” – Anglia
– „Marka” – Kuba, Belgium
– „Dyonisos” – Ciprus
– „KUD Tomislav” – Horvátország
– „Mérai Hagyományőrzők” – Erdély – Románia
– Táncegyüttes – Törökország
– „Volkstanzgruppe Swissmix” – Svájc
– „Folk Ensemble Biljana” – Macedónia
– Zalai Táncegyüttes – Magyarország
– Regös Együttes – Sárvár – Magyarország
– Néptánkör Sárvár – Sárvár – Magyarország
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2006

Időpontja: 2006. augusztus 16–20.
Résztvevő csoportok, országok:
– „Andra Mari” – Baszkföld, Spanyolország
– „Roznov pad Radhostem” – Cseh Köztársaság
– „Grupo Folclórico De Castelo Do Neiva”
Portugália
– „Hora Vatikim” Beer Sheva – Izrael
– Folklore Ensemble Svetlina” – Bulgária
– „Kocaeli Üniversitesi Folklor Klübü” – Törökország
– „Padureanca” – Románia
– „FSW DKD Svoboda Senovo” – Szlovénia
– „Kristall-Balalayka” – Oroszország
– Zalai Táncegyüttes – Magyarország
– Regös Együttes – Sárvár – Magyarország
– Néptánkör Sárvár – Sárvár – Magyarország
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2007

Időpontja: 2007. augusztus 16–20.
Résztvevő csoportok, országok:
– „Salduve” – Litvánia
– „Asociación Etnografica Bajo Duero” – Spanyolország
– „Volkstanzgruppe BORG Reid” – Ausztria
– „Zugvogel” – Hamburg, Németország
– „Bunkyo Japanese Drums” – Japán
– „Pelagic” – Bosznia-Hercegovina
– „Técsői Banda” – Kárpátalja, Ukrajna
– „The Union of Konitsoton” – Görögország
– „Fei Yang” Tánccsoport – Tajvan
– „Pannon Cigányzenekar”– Magyarország
– Zalai Táncegyüttes – Magyarország
– Regös Együttes – Sárvár – Magyarország
– Néptánkör Sárvár – Sárvár – Magyarország
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2008

Időpontja: 2008. augusztus 16–20.
Résztvevő csoportok, országok:
– „Su Idanu” – Szardínia, Olaszország
– „Pargod Beer Sheva” – Izrael
– „Hétfalu (Tatrang) Borica Együtes” – Erdély, Románia
– „Mari Pamas” – Mari Köztársaság, Oroszország
– „Burgdeifala” – Franciaország
– „Kamen Dantza Taldea” – Baszkföld, Spanyolország
– „Malie Radhost” – Csehország
– „Likion Ellinidon” – Görögország
– „Gotze Delchev” – Bulgária
– Zalai Táncegyüttes – Magyarország
– Regös Együttes – Sárvár – Magyarország
– Néptánkör Sárvár – Sárvár – Magyarország
– „Pannon Cigányzenekar” – Magyarország
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2009

Időpontja: 2009. augusztus 16–20.
Résztvevő csoportok, országok:
– „Stony Steppers” – Anglia
– „Jonec Hristovski” – Macedónia
– „Plan De Cuques” – Marseille, Franciaország
– „Zespól Komes” – Lengyelország
– „Liptov” – Szlovákia
– „La Sonora Cubana” – Kuba, Belgium
– „ Szicíliai Folklór Együttes” – Olaszország
– „Vajdaszentiványi Hagyományőrző Néptánccsoport”
Erdély, Románia
– „KUD Dragan Markovic” – Szerbia
– Zalai Táncegyüttes – Magyarország
– Regös Együttes – Sárvár – Magyarország
– Néptánkör Sárvár – Sárvár – Magyarország
– Free Time Band – Magyarország

2010

Időpontja: 2009. augusztus 16–20.
Résztvevő csoportok, országok:
– „Owlswick Morris” – Anglia
– „Clap’ Sabots” – Belgium
– „Holit Beer Sheva” – Izrael
– „Dancis” – Lettország
– „Mérai Hagyományőrzők” – Erdély, Románia
– Regös Együttes – Magyarország
– Néptánkör Sárvár – Magyarország
– „Hoissassa Néptáncegyüttes” – Észtország, Magyarország
– „Beti Jai Alai Dantzari Taldea” – Baszkföld, Spanyolország
– „Hasder Folk Arts Foundation” – Észak-Ciprus
– „KUD Kostolac” – Szerbia
– „PlankTon” – Göteborg – Svédország
– „Roznov pad Radhostem” – Csehország
– Táncegyüttes – Görögország
– Táncegyüttes – Olaszország
– „Állami Népi Együttes” – Magyarország
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Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
Sárvár, 9600 Várkerület 1. (Nádasdy-vár)
Telefon: 95/320-063 • Fax: 95/323-425
E-mail: muvelodesikozpont@sarvar.hu
http://lathatatlansarvar.hu

