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megszólalt a 73 éves Moldovan 
Marița asszony (portrénkon), aki 
még tudta és elénekelte az alap-
mű általa ismert változatát.

Budapesti díszvendég:
Marița asszony
Közben teltek az évek, s közele-
dett Bartók Béla születésének 125. 
évfordulója. Várbíró Judittal más 
ügyben Erdélybe utaztunk. A hosz-
szú út során felvetődött, hogy meg 
kellene keresni Marița asszonyt, s 
a népi adatközlőt Budapestre is ta-
lán meg lehetne hívni. Nem igazán 
hittünk az ötlet megvalósításában, 
de Csíky Boldizsár marosvásárhe-
lyi zeneszerző – aki a fi lm erdélyi 
forgatásainak szaktanácsadója 
volt – felkarolta kérésünket. Meg-
látogatta a már 81 éves hölgyet, aki 
szép kora ellenére szívesen vállal-
kozott a hosszú útra, noha élete 
során ritkán mozdult ki falujából.

Ekkor felgyorsultak az esemé-
nyek. A Magyar Televízió Művelő-
dési és Kulturális Főszerkesztősé-
ge, két külhoni tematikájú műsor, 
az Átjáró és a Kárpát Expressz Szer-
kesztősége, valamint az Uránia 

Nemzeti Filmszínház nagyszabású 
estet rendezett Bartók születésé-
nek évfordulójára a fi lmpalotában. 
Erre a jeles alkalomra hívtuk meg a 
fi lmben szereplő adatközlőt. 

Az adminisztráció kissé ne-
hézkesen indult, magyar–román 
nyelvű meghívólevelet küldtünk 
Marița néninek, s kísérőjének, 
Moldovan Margareta asszony-
nak biztosítva útiköltségüket és 
ellátásukat. A pályaudvaron vár-
tam a vendégeket, akik a Magyar 
Rádió vendégházában kaptak 

szállást. Egész nap velük voltam, 
a társalgást nehezítette, hogy 
ők nem beszéltek magyarul, én 
pedig nem tudtam románul. Így 
városnézést iktattam be, meg-
néztük a Mátyás-templomot és a 
Parlamentet, délben stílusosan 
a tabáni Aranyszarvas étterembe 
vittem őket ebédelni. 

Este a koncert előtt a vendégek 
átöltöztek, Marița néni gyönyörű 
népviselete, szépen hímzett ke-
ményített inge illett az ünnepi est-
hez. Már jó előre a helyszínen vol-
tunk, régi kedves tévés kollégám, 
Bakos Edit, az Uránia igazgatója 
fogadta a vendéget, a szereplők 
mikrofonpróbát tartottak, s a ref-
lektorokat is pontosan beállítot-
ták. Megnyugodtam, hogy az MTV 
stábja is időben megérkezett, fel-
hívtam a szerkesztő fi gyelmét az 
est román díszvendégére.

A zenetörténetet
megkurtító sörözés
Az Urániában telt ház előtt meg-
rendezett ünnepi vetítés meglepe-
téseket is tartogatott a nézők szá-
mára. A fi lm egyes részei között 

rendkívüli program részesei lehet-
tek az érdeklődők. Kovács Sándor 
zenetörténész, Bartók-kutató Ko-
csis Zoltán zongoraművész-kar-
mesterrel Bartók Béla archív 
lemezfelvételeiről, az előadókra 
gyakorolt hatásáról, a Bartók-mű-
vek továbbéléséről beszélgetett. 
Majd Kocsis – aki egyben korunk 
legjelentősebb Bartók interp-

retátora volt – a Mikrokozmosz 
részleteiből játszott. Hollós Máté, 
a Hungaroton igazgatója a meg-
jelent DVD-t méltatta, s elisme-
réseket adott át. Természetesen 
Csíky Boldizsár is helyet foglalt a 
színpadon, s értékes gondolatai-
val gazdagította az eseményt. Ezt 
követte Marița asszony előadása. 

Az idős hölgy minden megille-
tődöttség és izgalom nélkül éne-
kelte el a szarvassá változott fi úk 
legendáját – kristálytisztán, szug-
gesztíven. A végén még egy rövid 
ráadásra is vállalkozott, s szűnni 
nem akaró taps mellett vonult le 
a színpadról. A jeles bemutató 
méltó volt Bartók szelleméhez, a 
nézők soraiban sok zenész és a 
Bartók életműve iránt érdeklődő 
foglalt helyet.

A vendégek elégedetten távoz-
tak, a büfében söröző MTV-s stáb-
nak megköszöntem fáradságukat, 
s érdeklődtem, mennyit is forgat-
tak a programon. A húszperces 
vágatlan anyagra vonatkozó adat 
nem nyugtatott meg, s másnapra 
hagytam a felvétel megtekintését. 
Ez hidegzuhanyként ért. A beszé-
dek s a vita hosszasan szerepeltek 
a szalagon, Marița néni előadásá-
ból viszont alig két percet vettek 
fel. A stáb tagjai nem értették fel-
indulásomat, utólag visszatekint-
ve sokba került a magyar zenetör-
ténetnek a már említett sörözés: 
a Bartók-kutatás szegényebb lett 
egy forrásértékű anyaggal.

Mély gondolatok és őszinte 
monológok szerepelnek a 
borszéki Kalandor zenekar 
első saját szerzeményében, 
a Ne tévedj című dalban. 
Mosneág Gellért, az együttes 
gitáros-dalszerzője az idei 
X-Faktoros szereplésről, a ké-
szülő zeneművekről és távlati 
céljairól beszélt az Erdélyi 
Naplónak.

→ BEDE LAURA

Tavalyi megalakulásotok óta 
sok koncertet adtatok, és szak-
mai elismerésben is részesült 
a zenekar. Hogyan jött létre az 
együttes?

Egy előző zenekartól indul-
tunk, amelynek Norbival és An-
nával voltunk a tagjai. Ebből a 
bandából utólag kiváltunk és úgy 
döntöttünk, létrehozunk egy újat 
azzal a céllal, hogy saját dalokat 
írjunk. Ekkor alakult a Kalandor. 
Norbival erős barátság alakult ki 

közöttünk. Talán, mert ugyanazt a 
célt tűztük ki magunk elé. Annával 
2007 óta párkapcsolatban éltünk, 
2017-ben pedig összeházasodtunk. 
Szilárdot kiskora óta ismertük, mi-
vel tagja volt egy zenekarnak, ame-
lyet én oktattam. Tudtuk, milyen 
jellem és mennyire akarja ő is a fej-
lődést, amiről folyton beszélünk. 
A zenekar megalakulását attól a 
ponttól számítjuk, amikor elhívtuk 
Szilárdot a Kalandorba. Ez épp a 
születésnapján történt.

Milyen fontosabb események 
határozták meg előmenetelét?

Az ÉTER fesztivál és az X-Fak-
tor kovácsolt össze bennünket, és 
késztetett továbblépésre.

Az idei X-Faktorban a men-
torházig sikerült eljutnotok. 
Hogyan éltétek meg a magyar-
országi tehetségkutatóban való 
részvételt?

Az X-Faktorban szerepelni kel-
lemes meglepetés volt. Megéltük 
minden egyes pillanatát. Szerettük 
a rengeteg zenével és karrierépí-
téssel eltöltött időt, habár fárasztó 

volt. Csalódtunk, hogy nem jutot-
tunk tovább, hiányérzetünk tá-
madt már a kiesést követő napon. 
De jólesett látni és érezni, hogy 
dolgozik a zenekar és halad előre.

Nemrég Ne tévedj címmel je-
lent meg első saját dalotok. Mit 
üzentek vele? 

A dal egy szerelmi csalódásról 
szóló szerzemény, amelyben je-
len vannak a mély gondolatok és 
az őszinte monológok, amivel azt 
üzenjük a közönségnek, hogy bár-
mit teszünk, abból ne legyen „késő 
bánat”. Mindenképp gondoljuk 
át, tényleg jó döntést hoztunk-e, 
illetve hogy döntéseinkkel milyen 
fájdalmat okozhatunk másoknak. 
Ne feledjük, honnan jöttünk és 
kit hagyunk cserben, mert később 
talán már nem lehet helyrehozni a 
dolgokat.

Zenei világotokat leginkább az 
indie folk, pop-rock, funky és al-
ternatív vonal jellemzi, a szerze-

ményeket magyar nyelven írjá-
tok. Miért tartjátok fontosnak az 
anyanyelven való megszólalást?

Mindenképpen Magyarország 
felé szeretnénk nyitni, másrészt 
egyelőre nem is tudnánk más nyel-
ven írni szövegeket. Magyarul gon-
dolkodunk, és magyarul írunk.

Hogyan építitek fel a koncert-
repertoárt: milyen arányban 
szerepelnek benne magyar, illet-
ve idegen nyelvű zeneművek?

Ha a mostani koncertreper-
toárt nézzük, akkor az igencsak 
eltér a régi felosztástól, amelyet 
kilencven százalékban angol, tíz 
százalékban pedig magyar dalok 
alkottak. Mostanra ez megfordult 
80–20-as arányra.

Újabb dalokat vagy lemezt is 
terveztek? 

Nemsokára megjelenik a má-
sodik dalunk is Maradj velem cím-
mel, amit a közönség az X-Faktor 
válogatásán hallhatott. A többi 

zenemű is készen áll, már csak 
az anyagi részét kell összegyűjte-
nünk, hogy meg tudjuk jelentetni.

Hol találkozhat veletek legkö-
zelebb az erdélyi közönség?

December 7-én a gyergyószent-
miklósi Oneses kávézóban lépünk 
fel, december 21-én pedig Csíksze-
redában adunk karácsonyi jóté-
konysági koncertet.

 
Hol látjátok magatokat a kö-

vetkező öt-tíz évben? 
Fontos számunkra, hogy minél 

több rádió játssza dalainkat. Re-
méljük, ez öt év múlva már termé-
szetes dologgá válik. Legnagyobb 
álmaink és céljaink közé tartozik 
fellépni a budapesti A38 hajón, 
az Akvárium Klubban, a torockói 
Double Rise Fesztiválon és Tusvá-
nyoson. Az 5–10 éves tervbe még 
a Budapest Park is belefér, ami a 
szívünk csücske, és nyolc év múl-
va majd arról mesélhetnénk, hogy 
milyen volt ott játszani.

→ A székelyföldi tehetségkutató nyertese

A Kalandor zenekar nyerte a hétvégén Székelyud-
varhelyen immár nyolcadik alkalommal megren-
dezett Székelyföldi Peron Music Tehetségkutatót. 
A rendezvény mezőnyét szakmai zsűri, valamint 
idén először diákokból álló ifjúsági zsűri fi gyelme 
is kísérte. Az előbbiben jelen volt Orbán-Ferenc 
Sarolta (Príma Rádió szerkesztője, zenész), Sza-
bó Attila (Civil Más Rádió, kommunikációs szak-
ember), Antalfi  József (zenész), Szász Csaba (Star 
Rádió, műsorvezető), Vilcsek Dániel (hangmérnök, 
a Peron Tehetségközpont műszaki vezetője). A do-
bogós zenekarok számos fellépési lehetőséggel 
gazdagodtak. A Kalandor 2020 októberében Bor-
székről Budapestre utazhat az Öröm a zene dön-
tőjére, ahol versenybe szállhat huszonöt döntős 
zenekarral a hárommillió forint értékű fődíjért.

A zenekar legnagyobb álmai közé tartozik fellépni a budapesti A38 hajón, a Double Rise-on és Tusványoson

AZ X-FAKTORBAN HÍRNEVET SZERZETT BORSZÉKI ZENEKAR SZÉKELYFÖLDI TEHETSÉGKUTATÓT NYERT

Magyarul akar zenélni a Kalandor

→ Az idős hölgy minden 
megilletődöttség és iz-
galom nélkül énekelte el 
a szarvassá változott fi úk 
legendáját – kristálytisz-
tán, szuggesztíven.
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