
XXVII. KARAFITTY NÉPZENEI TALÁLKOZÓ - Biharnagybajo m 
 
A Vass Lajos Népzenei Szövetség alakulásától kezdve vezetőségi tagja volt Nemes István, 
akit sokan táborainkból ismertek igazán. 
Sajnos már nincs közöttünk, de az általa elindított Karafitty Népzenei Találkozó 
továbbra is él unokái, fia, családtagjai, tanítványai és barátai által.  
Ezen a találkozón a Szövetség is mindig részt vett, mely nem volt ez másként most sem. 
Az idei esztendőben felvételről került közzétételre az ünnepi program, melyet mi is 
továbbadunk tagjainknak. 
 
Kedves Pista/Pista Bácsi! 
                        Emléked megőrizzük! 
 
     a Vass Lajos Népzenei Szövetség Vezetősége nevében 
       Farkas Márta elnökhelyettes 
 
Nemes Istvánnak 2016-ban Szövetségünk, munkája elismeréseként Vass Lajos 
Emlékplakettet adományozott, aki erre az alkalomra készített önéletrajzában így vall 
magáról: 
 
Nemes István vagyok. 

 
/Akár az én életemet is írhatták volna dalba a 
pacsirták, - de nem írták  . . . 
Biztosan más és fontosabb dolguk akadt./ 

 
 
- Biharnagybajomban születtem 1935. július 7-én. Azóta is itt lakom, soha nem költöztem 
máshova /kivétel: kollégium, laktanya/. 
 
- Zenei eszmélésem első élményei a nagyon jó hangú és nótás kedvű szüleimtől hallott nóták 
és énekek voltak. Óvodás koromban – amikor is nővéremmel harmadik osztályba jártam –
viszont már a csitári hegyekről és a marosszéki kerekerdőről daloltunk. 6-7-8. osztályos 
gyerekek egyházi temetési szertartásokon énekeltünk, segítve kántortanítónk szolgálatát. /Még 
most is megborzongat, ha hallom a  XC. Zsoltárt./  
- 7. osztályos voltam 1947-ben, s tagja lettem az akkor alakult iskolai énekkarnak. 
- Tanítóképzős koromban nagyszerű kórusokban énekelhettem, Makláry Lajos és Baka János 
karnagyok vezetése alatt, s ott már kamarakórust is szerveztem, dirigáltam.  Később 
karvezetést Czövek Lajostól tanultam. 
- Tanítani 1953-ban kezdtem, s mindjárt az első évben éneklő csoporttal jelentkeztem 
összevont osztályombéli gyermekekkel. A következő évek máig ható élménye az iskolai 
énekkar. 
/A sok-sok gyerek felém sugárzó tekintete most is melegít. Néhányan mondták már azóta: ők is 
szívesen emlékeznek./ Vezettem a helyi férfi- és  vegyes kórust és a sárrétudvari  
Parasztkórust is. 
 
- Mind inkább a népzene felé irányult a figyelmem és érdeklődésem. A legtöbbet Olsvai 
Imrétől, Benczéné dr. Mező Judittól, Joób Árpádtól és Széles Andrástól tanultam. Tágult 
népzenei látóköröm, sok tapasztalatra tettem szert és sok barátra találtam a Vass Lajos 
Népzenei Szövetség táboraiban és más rendezvényein. Alapító és vezetőségi tagja vagyok e 
Szövetségnek. 



- Megalapítottam, és azóta is vezetem az idén negyedévszázados Karafitty Együttest. 
Citerázunk és énekelünk. Régen gyerekek, ma már felnőttek. (Köztük a családom minden 
tagja: a feleségem, a két gyerekem, a két unokám és a menyem.) 
1994-ben szerveztük meg az első Karafitty Népzenei Találkozót, a legutóbbi, a 23-dik most 
volt Szűcs Sándor születése évfordulójának előestjén.  
 
Jártak itt már szólisták és együttesek Abától Vecsésig, Csókától Péterfalváig nagyon sok 
helységből, s csak a behatárolt terjedelmi ok miatt említek csupán néhány vendégszereplőt: 
Széles András (1999 óta szinte minden alkalommal), Kóka Rozália, Budai Ilona, Juhász 
Erika, Bárdosi Ildikó, Ivánovics Tünde, Berta Alexandra, Pál István Szalonna, Koczka 
Andrea, Földes Imre, Miklosik István, Légrády Eszter, Kiss Ferenc (Gyula), Szentesről a 
Pengető, Mezőtúrról a Szivárvány, a balmazújvárosi Kadarcs, a nyíregyházi Boróka, a 
bárándi Nyitnikék, a mikepércsi Kikerics, Nagy László (Sárosd), Magyarné Szűcs Erika 
(Szolnok), Horváth Lajos (Nagyrábé), Bárándról Berdéék, Gyenesdiásról Pékék, Csizmadia 
Anna (Kupuszina), a táncos Tádé (Püspökladány), Határtalan (Báránd)-  és a többiek, 
mind, akikre szíves-örömest gondolunk vissza. 
Mi is sok helyütt szerepeltünk már a Lendva–Tiszapéterfalva képzeletbeli vonal mindkét 
oldalán. 

Önéletrajzom elején írtam: 1947, - az első énekkar.  Ennek idén 69 éve . . . 
 
Biharnagybajom, 2016. október 
       N e m e s   István 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Műsor elérhetősége: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=P3s-TUF_bdw&pbjreload=101 


