
  

 

 

Hungarian FolkEmbassy – Magyar Népzenei Nagykövetség 

 

Műsorajánló - 2017 

„Aki nem tartozott egy nemzethez, az nem tartozhat az emberiséghez.”(Kodály Zoltán) 

 

Believe in the authentic  - a zenekar mottója 

A két Junior Prima díjas prímás, Rosonczy-Kovács Mihály és Soós András által vezetett Hungarian 

FolkEmbassy - Magyar Népzenei Nagykövetség 2013 óta működik azzal a céllal, hogy országosan 

és nemzetközi szinten képviselje a feldolgozatlan vonós magyar népzenét. A FolkEmbassy 

különleges hivatásának tekinti - innen a névválasztás is - hogy keresse azokat a zenei 

kapcsolódásokat, amelyek a zenén keresztül erősíthetik Magyarország kultúrdiplomáciai 

kapcsolatait, továbbá megmutathatják, milyen szerves kulturális egységet alkotnak Közép-Európa 

népei. Fontos számukra, hogy nemzetközi körben mutassák meg, hogy a különböző korok európai 

hagyatéka hogyan él tovább a magyar népzenében, néptáncban. E céllal járják a világot: az utóbbi 

években felléptek a Milánói Expó megnyitóján, turnéztak Lengyelországban, 

Észtországban, Pakisztánban és legutóbb Tajvanon. Van egy közös műsoruk a kolozsvári 

román hegedűssel, Ovidiu Barteş-sel, Náisz-Köszönjük koncertjük pedig a cigányság magyar 

kultúrában betöltött szerepét mutatja be a zene nyelvén. 2016 júniusában jelent meg első 

kiadványuk Felsütött a nap az égre címmel. Ezen a dupla DVD-n összesen 33 énekes és zenész 

barátjukkal 7 órányi zenét rögzítettek karaoke formátumban azzal a céllal, hogy elősegítsék a 

népdalok mindennapi életbe való visszajutását. Következő két lemezük: Báthory-Bem-Balatonboglár – 

népzenével a lengyel-magyar barátságról (közreműködik: Sebestyén Márta és a lengyel Janusz 

Prusinowski) valamint „Népdalok a kornak – Arany János népzenében továbbélő versei” (közreműködik 

Sebestyén Márta és Blaskó Péter).  



  

A zenekar tagjai:  

Soós András – hegedű; a 2009-es Országos Prímásverseny győztese, 2011-ben 

Junior Prima díjat kapott. 

 
Rosonczy-Kovács Mihály – hegedű; Junior Prima díjas, 2013-ban az 50 Tehetséges Fiatal 
programjába választotta 1300 jelölt közül a La Femme Magazin, négy idegen nyelven felsőfokon 
beszél, 2012-ben jelent meg Sebestyén Márta ajánlásával „Felsütött a nap az égre” című 
népdaloskönyve, amely azóta négy kiadást élt meg. A Philidor Intézet – Civil Európai Sport- és 
Zenediplomáciai Nonprofit kft. vezetője. 
 
Hegedűs Luca – cimbalom, brácsa; András felesége, az egyetlen női népi cimbalmos az országban. 

Orsós Tamás – brácsák; egyetemi okleveles hangszerkészítő mester. 

Hanusz Zoltán – bőgő; Horsa István mellett társszerkesztője a 2015-ben megjelent “Annus néni 

daloskönyve” c. népzenei monográfiának. 

A zenekar állandó közreműködője: Hetényi Milán – ének; a Magyar Állami Népi Együttes 

szólóénekese, a Népművészet Ifjú Mestere. 

www.folkembassy.hu  

Facebook: Hungarian FolkEmbassy  

Kapcsolat: Tuza Mónika Tünde, folkembassy@folkembassy.hu  +3670 907 57 94 

Videóklip: "Vágják az erdei utat" 

 

 

A FolkEmbassy a 2017-es Cziffra Fesztiválon 

http://www.folkembassy.hu/
https://www.facebook.com/Hungarian-FolkEmbassy-252667484783601/?fref=ts
mailto:folkembassy@folkembassy.hu
https://www.youtube.com/watch?v=JEVB2oQhACI


  

 

 

2017-es műsoraink 

Felsütött a nap az égre - koncert és népzenei karaoke bemutató 
 

"Ilyen még nem volt!" Sümegi Noémi, Heti Válasz 
"Minden polcon ott a helye!" Liber Endre, Bartók Rádió 

 
Változatos népzenei koncert a Kárpát-medence különböző vidékeiből, amelybe beleágyazzuk a 
közönség interaktív megénekeltetését. 
 A műsor folyamán a 2016 
szeptemberében megjelent Felsütött 
a nap az égre című dupla karaoke 
DVD-t is bemutatjuk, amelyhez 
tartozó karaoke program segítségével 
közös éneklésbe vonjuk be a 
hallgatóságot.  
A lemezbemutató koncert az óbudai 
Kobuci kertben volt megrendezve, a 
program népszerűségét pedig jól 
mutatja, hogy a hely szezonjának 
leglátogatottabb népzenei eseménye 
volt, több, mint 700 eladott jeggyel. 
A program kérésre táncházzal is 
bővíthető. 
A Művészetek Palotájában rögzített koncertfelvétel részlete 
 
Népdalok a kornak – Arany János népzenében továbbélő versei  
 
Irodalomtörténeti kuriózum, amely a Budapesti Tavaszi Fesztiválon is bemutatott műsor Arany 
János népzenében továbbélő verseit mutatja be.  
A magyar művelődéstörténet egyik első 
népdalgyűjteményét Bartalus István felkérésére maga 
Arany János állította össze 1874-ben. Nem véletlen, 
hogy költészetére még a legmélyebb és összetettebb 
témáknál is ugyanaz a letisztultság, és formai 
egyszerűség jellemző, mint a népdalokéra. Ennek is 
köszönhető, hogy Arany nemcsak merített a 
népdalokból - helyenként pontosan megjelölve a 
forrásdallamot - hanem számos költeménye 
folklorizálódott, termékenyen hatva a paraszti 
költészetre. Ezt az értéket szeretnénk a hallgatóságban 
tudatosítani, a műköltészet és népköltészet szoros 
összefonódását bemutatva. 
Az Arany János - emlékévhez kapcsolódó műsorban 
Hetényi Milán énekes közreműködésével idézzük föl 
Arany János költeményeit szatmári, dávodi, kalotaszegi és mezőségi népdalokon keresztül. 
Ízelítő a műsorból; Arany János – Mátyás anyja című versének megzenésített változata 

https://www.youtube.com/watch?v=XGhTsmu0Uho
https://www.youtube.com/watch?v=8RHoFFZKnkA


  

 
 
Náisz - Köszönjük – Cigányság a magyar kultúráért a zene nyelvén 
 
A cigányság szerepe a magyar kultúrában a zene 
nyelvén. Hat tájegység és zenei stílus bemutatása, 
amely érzékelteti, hogy a roma etnikum milyen 
sokszínűen járul hozzá ahhoz, hogy büszkék 
lehessünk a magyarságunkra. Az előadásban 
bemutatásra kerül Küküllő mente, Mezőség, 
Kalotaszeg, Szatmári magyar és oláh-cigány 
muzsika, valamint budapesti cigányzene.  
A műsor bemutatható a FolkEmbassy állandó 
tagjaival, vagy nagyszínpadokon a műfajok 
legkiválóbb képviselőivel, Lakatos Mónikával, 
Lakatos Miklóssal és Urszui Kálmánnal. 
 
Az egyik koncert felvétele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Báthory-Bem-Balatonboglár – népzenével a lengyel-magyar barátságról 
 
A koncert és a lemez az évezredes lengyel-magyar barátság néhány fontos momentumát és 
személyiségét mutatja be a zene nyelvén. Báthory István, újonnan megválasztott lengyel király 
krakkói bevonulásának pompáját nagysajói és – származására való tekintettel – szilágysági 
dallamokkal idézik meg, és az érintett 
vidékek férfitáncainak füzérével követi 
nyomon Bem József tábornok erdélyi 
hadjáratát. Majd a hallgató 
belehelyezkedhet abba a hangulatba, 
amelyet a hazájuktól elszakított lengyelek 
Balatonbogláron átéltek, és ahol 
megtapasztalták a magyarok barátságát.  
A folyamatos lengyel nyelvű konferálás, 
lengyel és magyar dallamok, a közös 
történelmet bemutató szemelvények 
lengyel nyelvű felolvasása, valamint 
táncbetétek is gazdagítják a koncertet. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oAGcnccFcOY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=oAGcnccFcOY&t=4s


  

Transylvania - from the same spring we drink 

 
"Az én igazi vezéreszmém, amelynek, mióta csak, mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában 
vagyok: a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válásé minden háborúság és minden viszály ellenére. Ezt 
az eszmét igyekszem – amennyire erőmtől telik – szolgálni zenémben; ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás 
alól, eredjen az szlovák, román, arab, vagy bármiféle más forrásból. Csak tiszta, friss és egészséges legyen az a 
forrás!” (Bartók Béla) 
 
A román-magyar kapcsolatok 
folyamatos javítása az 
anyaország erdélyi magyarság 
iránt érzett felelősségével 
nemhogy összeegyeztethető, 
de elemi érdek. A dialógusok 
legtermészetesebb 
kiindulópontja részben 
közös, részben egymásra ható 
erdélyi és magyarországi 
népzenei hagyatékunk, 
amelyre mindkét nemzet 
méltán büszke, és amely 
szegényebb lenne e 
kölcsönhatás nélkül. Erről 
szól a zene nyelvén a 
Hungarian FolkEmbassy és a kolozsvári román hegedűművész, Ovidiu Barteş műsora, melyben 
magyar, román és cigány dallamokat szólaltatnak meg Kalotszegről és Mezőségről. 
 

Részlet a műsorból 

Legutóbbi fontosabb koncertjeink: 

2017. április 6. Petőfi Irodalmi Múzeum: „Népdalok a kornak” 

2017. február 26. Cziffra Fesztivál: „Cifra szvit” 

2017. február 2. Zeneakadémia – Kodály 50, Sebestyén Márta ünnepi koncertjének közreműködői 

2016. november 22. Uránia Nemzeti Filmszínház: „Dank! Merci! Gracias!” 

2016. szeptember 16. Fasori Evangélikus templom: „Templomi népzene” 

2016. szeptember 10. Przemysl (PL) – lengyel-magyar emlékmű avatója 

2016. május 19. Teatr Narodowy, Varsó – lengyel-magyar évad megnyitója 

2016. február 14. Taipei (TW) Taiwani Nemzetközi Könyvvásár megnyitója 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TG7AbUFxs3c

