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Több mint három évtizede a Marosvásárhelyi 

Állami Filharmónia Zenekarának hárfaművésze. 

Szülei, Csiha Kálmán és felesége, a legendás 

lelkész házaspár, csaknem húsz évig teljesítet-

tek szolgálatot Marosvásárhelyen a Gecse utcai 

református templomban és lelkészi hivatalban. 

Az édesapa – aki 1990-től nyugdíjazásáig az 

Erdélyi Református Egyházkerület püspöke volt 

Kolozsváron – a Ceauseşcu korban hat és fél 

évet töltött börtönben. Nagy Emese filharmóniai 

munkája mellett rendszeresen ad szólókoncer-

teket, és a következő nemzedéket is tanítja a 

hárfázás mesterfogásaira, művészetére.

– Egy kislány miért kezd 
ezen a hatalmas hangsze-
ren játszani, talán mert ma-
ga az instrumentum olyan 
monumentális és szép?

– A hangszer tényleg gyönyö-
rű, minden kislány tátott szájjal 
nézi, és azonnal beleszeret, én is 
így voltam ezzel óvodás korom-
ban. Kolozsváron, amíg a nagy-
szüleimnél laktunk, jártunk az 
operába, engem a János vitézre 
vittek el. Ott láttam hárfát a ze-
nekarban, de akkor még zongo-
rázni tanultam. Nagyapa – ő is 
lelkész volt– és anya is zongo-
rázott, nagynéném brácsatanár 
volt, később Nyugaton egy operá-
nál dolgozott, férje tenoristaként 
működött. Mikor édesapámat a 
börtönből kiengedték, szüleimet 
a református püspök kihelyez-
te egy világ háta mögötti faluba, 
Gógánváraljára – saját érde-
künkbe, hogy ne háborgasson 
bennünket senki –, én ott jártam 
elemi iskolába, ám zeneiskola a 
közelben sem volt. Így a hang-
szertanulásban kényszerszünet 
következett, otthon zongorázgat-
tam, majd ötödikben a szüleim 
úgy döntöttek, visszaküldenek 
Kolozsvárra a nagyszüleimhez. 
Ebben az életkorban a zongora-
tanulást késő lett volna folytat-
ni, ezért a hárfát választottuk. 
Ehhez kedvem is volt, másrészt 
erről a hangszerről ötödikes ko-
romban még nem késtem le. Per-
sze minden hangszer kemény 
éveket jelent, gyakorlást, vizsgá-
kat hat, hét év után lehet esetleg 
szólózni zenekari kísérettel, jó-
magam is érettségi előtt koncer-
teztem először. Akik a romániai 
zeneiskolában eljutnak az érett-
ségiig, azokról addigra kiderül, 
hogy tehetségesek, mert közben 
nagy a lemorzsolódás, kemény a 
szelekció.

– Milyen volt a gyerekkor, 
a tiszteletes úr és asszony 
mellett? Mozgalmas közös-
ségi élet lehetett körülöt-
tük, jól gondolom?

– Nekik különösen nagy kö-
zösségi életet kellett élni, hi-
szen a Ceaușescu korban, a 
legerősebb tiltások idején 
is 3–400 gyerek járt hozzá-
juk vallásórákra a Gecse utcai 
kistemplomba. Nagy volt a meg-
félemlítés, a gyerekek ennek 

ellenére tódultak a templom-
ba, mert a szüleim nagysze-
rűen tették a dolgukat. Anya 
persze aggódott, hogy édesapát 
újra elviszik, de édesapám so-
ha egy percig se félt. Olyan ka-
rakán módon utasította el a 
Securitate minden próbálkozá-
sát, hogy nem tudtak vele mit 
kezdeni. Mikor ellenőrök jöt-
tek vizsgálódni, hányan járnak 
az istentiszteletekre, ezeket 
az alkalmakat édesapám arra 
használta föl, hogy kérjen tőlük 
valamit. Ha már itt vannak, se-
gítsenek, mert például a kánto-
ri lakást ki kéne bővíteni, vagy 
a harangozó fizetését meg ké-
ne növelni. Behívta látogatóit az 

ebédlőbe, megkínálta őket pá-
linkával, s mindig megjegyez-
te, hogy külföld felé szerinte jól 
mutat, hogy ilyen sokan járnak 
templomba. A férjem csípett el 
egyszer egy érdekes párbeszé-
det két tiszt között. Egyikük bu-
karesti volt, aki nem volt jártas 
errefelé, s vásárhelyi kollégá-
ja románul így világosította föl: 
„Aztán azt tudjad, hogy ezzel 
az emberrel nem lehet”. Vagyis, 
mert látták, hogy édesapám 
nem fél, egy idő után elfogad-
ták. Igyekszem ma is a szüleim 
által teremtett lelki közegben 
megmaradni. Nem könnyű, 
mert zajlik az élet, és sokszor 
kell magamat tudatosan figyel-
meztetni, hogy – amint tőlük 
tanultam – bizalommal visel-
tessek mindennel és minden-
kivel szemben. A gyermekkor 
egész életemre hatással volt, 
szüleim kiváltságos helyzetet 
teremtettek számomra. 

 
– A nyolcvanas évek divat-

ja szerint a friss diplomá-
sokat kihelyezték valahová 
jó messzire a lakóhelyük-
től. Milyen lehetőségei vol-
tak egy hárfa művésznek?

– 1981-ben még a nagyon dí-
szes Ceaușescu korszak volt, 
szerencsémre Szatmárról – 
ahová nekem mennem kellett 
volna – a filharmóniától jelen-
tették, hogy nincs szükségük 
hárfásra. Miután volt vásárhe-
lyi buletinem, így – szinte hi-
hetetlen módon – fél nap alatt 
megoldódott, hogy a vásárhe-
lyi filharmónia zenekarához 
kerüljek. 

– Akkor már két éve há-
zasok voltak Nagy Atti-
lával.  Orvosként ő is 
Vásárhelyen dolgozott?

– Ő Moldovát kapta, és nyolc 
évbe tellett, hogy egyre köze-
lebb kerüljön Vásárhelyhez, ad-
dig csak hétvégeken jött haza. 
Igaz, Moldovától hamar meg-
szabadult, miután tbc-t kapott 
az ottani szörnyű körülmények 
között. Akkor több hónapot töl-
tött itthon, igaz, nem lakhatott 
velünk, mivel én terhes voltam a 
második gyermekünkkel, és az 
akkor még kicsi fiunkat is fél-
tettük, hogy elkapja a betegsé-
get. A szakvizsgák eredményét 
mindig Elena Ceaușescu írta 
alá, és miután akkoriban nyolc 
évig nem írt alá semmilyen 
szakvizsgát, a férjem emiatt so-
káig csak körorvos lehetett.

 
– Hogyan kezdődött a ze-

nekarban a profi zenész 
élet?

– Ahogyan az szokott lenni, el 
kellett telni több évnek, hogy az 
ember a repertoárt megtanulja, 
s az idegen művekben azonnal 
megtalálja a helyét. A hárfások 
többnyire szólisták is, náluk 
nincs olyan, mint egy hegedűs-
nél, hogyha elveszti a fonalat, 
akkor megnézi, mit játszik a 
másik hegedűs, és beszáll a já-
tékba. A hárfásnak mindig na-
gyon kell figyelni és számolni, 
nagy a személyes felelőssége, a 
zenekar nem takarja el, ha nem 

gyakorolt ki valamit. Az első 25 
évben sokat gyakoroltam, mert 
szólóestek rendszeres szerep-
lője is voltam. Nagyon élveztem, 
ha bármi bajom volt, leültem 
a hárfa mellé, s ez tökéletes 
nyugtatóként működött. 

 
– A laikus azt gondolná, 

hogy ez olyan nőies, an-
gyali hangszer, vagy nem?

– Úgy tűnhet, miközben rend-
kívüli erő kell hozzá, nem vé-
letlen, hogy a világ legnagyobb 
hárfásai férfiak. Nem elég a 
női erő, hogy a hangszernek a 
korlátait át tudjuk lépni, rossz 
a hátnak, nagyon sok a húr, na-
gyon sok a pedál. Nehéz ezeket 
legyőzni, és közben kifejezőn 
muzsikálni.

– A gyerekei valamit to-
vább vittek a muzsiká-
lásból?

– Kálmán fiunk hegedűmű-
vész lett, jelenleg ő a Nagyvá-
radi Filharmonikus Zenekar 
koncertmestere, a felesége fu-
volaművész. Boti is járt zene-
iskolába, de neki rajzkészsége 
is volt, így képzőművészetire 
is járt.

– Növendékei is vannak, 
őket mire neveli?

– Először is arra, hogy na-
gyon szeressék a hárfát, és 
hogy a játékuk kifejező legyen. 
Törekedjenek arra, hogy minél 
többet át tudjanak adni a hall-
gatóságnak önmagukból és a 
zenéből is. Mindig elmondom 
nekik, hogy egészen ismeretlen 
hatása is lehet a zenének a hall-
gatóság számára, ezért minden 
eszközt meg kell ragadnunk, 
hogy ezt elérjük egy koncerten, 
és fontos, hogy minden tehet-
ségünket beleadjuk abba, amit 
játszunk.

 
– Vannak magyar vonat-

kozások a hárfaművészet-
ben?

– Járdányi Pál a legismertebb 
magyar hárfaszerző. Az, hogy 
a mai magyar zenészek kezde-
nek egyre inkább odafigyelni 
a hárfára, és hogy Magyaror-
szágon is egyre több a hárfás, 
az Papfalvi Ferenc hárfamű-
vésznek köszönhető. Amióta 
ő hárfákat készít, egyre töb-
ben tanulnak ezen a hangsze-
ren, és remény van arra, hogy 
felnőjön egy új magyar hárfás 
nemzedék. 

– Mi a véleménye a „hatá-
ron túli” művész státusról?

– Mi, erdélyi magyarok va-
gyunk, határon túli művészek-
nek csak az anyaországiak 
tekintenek minket. Sőt, néha 
úgy érezzük, hogy nekünk az 
anyaországiak a határon túliak, 
s mi vagyunk a „mag”. De miu-
tán egyre kevesebben vagyunk, 
nem tudom, hogy a jövő ezt a 
magot hogyan fogja szétmosni. 

– Hogyan lehet azért ten-
ni, hogy ez ne történjen 
meg?

– Ahogyan eddig is, törekedni 
arra, hogy szakmailag minél job-
bak legyünk. A magyar diáknak 
továbbra is jól kell tanulni, akkor 
is, ha esetleg rosszabb jegyeket 
kap, mint amilyet érdemelne. A 
mai nagy szabadelvűség nem tett 
jót a magyar iskoláknak, meg-
törte az erdélyi tartást, szelle-
met. Az anyaországiak felróják 
nekünk, hogy úgymond magyar-
kodunk, sokak szerint nem kell 
annyira nemzetinek lenni. Én 
azt mondom, ha nem őriztük vol-
na a magyarságunkat, már nem 
lennénk, nekünk ez az egyet-
len megtartó erő. Igenis legyünk 
büszkék, és tegyünk meg min-
dent azért, hogy tudjanak ró-
lunk. Hogy bebizonyítsuk, jók 
vagyunk. Nekünk ez élet-halál 
kérdése még most is.

 PACSIKA EMÍLIA 

Beszélgetés Nagy Emesével a gyerekkorról, a nyolcvanas évekről és a „határon túli” magyarságról

Akinek a hárfa tökéletes nyugtató

„Nem elég a női erő, hogy a hangszernek a korlátait át tudjuk lépni”

„A mai nagy szabad-
elvűség nem tett jót 
a magyar iskoláknak, 
megtörte az erdélyi 
tartást, szellemet.”




