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Gramofon: Honlapodon olvastam, hogy szerencsés voltál, 
mivel gyermekkorodban a fővárosban egyedül Óbudán lehe-
tett tekerőzni tanulni, és ti pont itt laktatok. Most pedig az 
általad vezetett Óbudai Népzenei Iskolában beszélgetünk. 
Ezek szerint Óbuda kiemelt helyet foglal el a magyar népzene 
történetében.
Szerényi Béla: Ez a városrész kultikus helye a népzené-
szeknek, mert az én gyermekkoromban nemcsak Budapes-
ten, de az egész országban egyedül itt lehetett népzenét ta-
nulni. A hetvenes években indult táncház mozgalom 
pillanatok alatt rávilágított arra, hogy a paraszti muzsiku-
soktól átvehető ugyan a népzenei hagyomány, de hogy to-
vábbadható legyen, ahhoz kell egy megfelelően működte-
tett oktatási rendszer. Ráadásul ez teljesen mértékben 
összhangban van Kodály Zoltán elképzeléseivel. 1976-ban 
itt, a III. kerületben, a Till Ottó által vezetett Állami Zene-
iskola keretén belül létrejött egy népzenei tagozat, Béres 

János Kossuth-díjas furulyaművész irányításával. Az első 
tanárok pedig: Szöllős Beatrix cimbalomművész, ifj. Csoóri 
Sándor ikonikus népzenész, a Muzsikás együttes alapítója, 
illetve Jakab Mihály citerás. Hamarosan kibővült a tantes-
tület, és az összes magyar népi hangszer tanítására lehető-
ség nyílt Óbudán. Sokáig ez volt az egyetlen ilyen típusú 
intézmény az országban. A rendszerváltás után a helyi ön-
kormányzat támogatásával önállósodott az iskola, 1991-ben 
vette föl az Óbudai Népzenei Iskola nevet a következő di-
rektor, Kobzos-Kiss Tamás Kossuth-díjas előadóművész ve-
zetése alatt. Januárban tartottunk egy ünnepséget iskolánk 
önállóságának és névnapjának 25. évfordulóján, és megem-
lékeztünk a novemberben elhunyt Kobzos Kiss Tamásról is.

G.: Mitől speciális az itt folyó képzés?
Sz. B.: Sehol az országban, de tudtommal Európában sem 
nagyon akad olyan alapfokú intézmény, amely kizárólag a 

tanítás közben, az Óbudai népzenei iskolában

„Zenei anyanyelvünk ismerete nélkül 
félanalfabéták vagyunk”
Ezüstkoszorús hangszerkészítő mester, népi iparművész, előadóművész, a Magyar Tekerő-
zenekar és a Bokros zenekar alapítója, az Országos Tekerős Találkozók atyja, tanár, az 
Óbudai Népzenei Iskola igazgatója, népzenekutató. Szerényi Bélával elsősorban zenei 
anyanyelvünkről, a világviszonylatban egyedülálló óbudai népzenei oktatásról és persze a 
tekerőzésről beszélgettünk.

2 Bencsik Gyula
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népi hangszeres tudás elsajátíttatására szakosodott. Isko-
lánkban modellezni tudjuk, hogy a paraszti hagyományát-
adás rendszere hogyan működik modern, intézményesített 
körülmények között. Különleges pedagógiai szisztémánk 
lényege a hagyományőrzés régi bevált gyakorlata: a száj-
hagyományozás és a tartalomtömörítés. Ez gyakorlatilag 
ugyanúgy működik, mint az anyanyelvünk átadása. Ott 
sem nyelvi egységeket és szabályokat tanul meg a gyermek, 
hanem szavakat, kifejezéseket, kifejezésbokrokat, asszociá-
ciókat, szituációkat. Ugyanez történik a népzene átadásá-
ban is. Nálunk a zenei írásbeliség később kerül elő. A korai 
fejlesztéskor kisgyermekeknél mindenképpen énekkel, 
moz gással járó zenei anyanyelvi műveltség átadása a lényeg. 
Hangszeres képzésnél a másolást helyezzük előtérbe, vagyis 
a növendék mindig együtt muzsikál a tanárával. Nem az a 
célunk, hogy tanítványainkból feltétlenül előadóművészek 
legyenek, hanem hogy aktív hangszerhasználó művelt em-
berek váljanak belőlük. Aki az anyanyelve mellett zenei 
anyanyelvével is bír, az sokkal nyitottabb, befogadóbb lesz 
más zenei műfajok iránt is. 

G.: Hogy állunk a zenei anyanyelvűséggel világviszonylatban?
Sz. B.: Közép-Európában és attól keletre a zenei anyanyel-
vűség mindennapos, de ugyanez a helyzet az amerikai kon-
tinensen, ahol még a popzene is a saját népzenéjükre épül. 
Nyugat-Európában ez háttérbe szorult, mert a polgárosodás 
miatt inkább az írott zenei hagyomány állandósult. Környe-
zetünkben az átlagemberek, románok, szerbek, vagy kele-
tebbre a török népek sokkal jobban beszélik zenei anyanyel-
vüket a mindennapokban, mint mi. Ha valaki elindul 
stoppal mondjuk Törökország ázsiai részén, szinte biztos, 
hogy az  őt felvevő kamionosnál talál majd egy udot – két- egy drezdai koncerten

Bársony Mihály szobrának avatásán, Tiszaalpáron. A képen még Bársony Rózsa, Sebő Ferenc és Raffay Dávid látható
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húros pengetős hangszert –, amit a gazdája természetesen 
előszeretettel használ is! Valószínűleg sokáig kellene keres-
ni egy olyan magyar sofőrt, aki a parkolóban előkap egy ci-
terát. Viszont Magyarországon sokkal alaposabb a népzene 
tudományos feldolgozottsága, kétszázezernél is több össze-
gyűjtött népdalunk páratlan kincs. Jó lenne ugyanakkor 
jóval szélesebb körben használni ezt a kulturális örökséget.

G.: Nem félő, hogy előbb-utóbb kihalnak a kútfők?
Sz. B.: Nekem úgy tűnik, van bizonyos újratermelődés. A 
magyar nyelvterületen azért is tudott olyan sokáig fennma-
radni a népzene, mert a lakosság legalább nyolcvan százalé-
ka a parasztsághoz tartozott, tehát a mindennapi tevékeny-
ségükkel összefüggő zenei anyagot használták. Mára ez a 
társadalomszerkezet fölborult, és egy sokkal szűkebb ér-
telmiségi réteg beszéli csak ezt a nyelvet. Viszont – miután 
zenei anyanyelvről beszélünk – elfogyni sosem fog. Dalla-
maink gazdagsága, változékonysága mögött nagyon hosszú 
ideje tartó zenei fejlődés áll. Amikor kimondjuk, hogy pen-
taton ereszkedő kvintváltó rendszer, akkor sok ezer éves 
technikákról beszélünk. Dalszövegeink sokkal gyorsabban 
változnak, mindig az adott kor lenyomatát tükrözik. Ez a 
folyamat azonban nagyjából száz évvel ezelőtt megrekedt. 
A gőzmozdony és a bicikli még bekerült a népdalokba az 
első világháború éveiben, de korunk környezeti elemei már 
teljesen hiányoznak. 

G.: Milyen hatásokra fertőződtél meg a népzenével, és miért 
lett épp a tekerőlant a hangszered?
Sz. B.: Teljesen urbánus történet az enyém. Zongorázni ta-
nultam egy zenei általános iskolában Kőbányán. A középis-

kolát már Óbudán kezdtem az Árpád Gimnáziumban, ahol 
meglepetésemre  népzene-néptánc szakos osztályba kerül-
tem. Igazából nem is tudtam róla, hogy létezik ilyen. Mikor 
kiderült, hogy zongorázni tanultam, betettek a tekerősök 
közé. Rövid időn belül már táncosokat is kísérhettem, 
hangszeremet pedig a Tiszaalpáron élt Bársony Mihály, a 
Népművészet Mestere készítette el. Gimnazista koromban 
kezdtem a rendszeres népzenegyűjtést. Szerencsére még ta-
lálkozhattam öreg tekerősökkel az alföldi tanyavilágban. 
Érettségi után hangszerkészítést tanultam, majd folytattam 
az időközben elhunyt Bársony Mihály munkáját. Ezután 
népzenetanári diplomát szereztem. Azóta is egyforma mér-
tékben tölti ki az életemet a hangszerkészítés, tanítás, elő-
adóművészet. Szerencsére itthon és világszerte reneszánsza 
van a tekerőnek.

G.: Tavaly emlékeztek Tiszaalpárban Bársony Mihály szüle-
tésének 100. évfordulójára. Méltó volt az ünnep a „Paraszt-
zsenihez”?
Sz. B.: Úgy érzem, igen, hiszen bronz szobrot emeltünk 
Miska bácsinak! Ő az első hagyományőrző népzenész és 
hangszerkészítő az országban, akinek egészalakos köztéri 
szobra van. Ehhez a falu önkormányzata és egyesületünk, a 
Magyar Hangszermíves Céh adott minden fillért. Köszönet 
Raffay Dávid szobrászművésznek a nagyszerű alkotásért.

G.: „Zenei anyanyelvünk ismerete nélkül félanalfabéták va-
gyunk” – olvasható a honlapodon. A fentiek alapján csökke-
nőben vannak a zenei félanalfabéták?
Sz. B.: Saját hangszeremet tekintve mindenképpen. Ko-
dály azt írta a harmincas években, hogy „a tekerő hagyomá-
nyát már csak Szentesen kutathatjuk, utolsó művelője és 
készítője Szenyéri Dániel.” Ehhez képest fölbukkant Bár-
sony Mihály, aki 213 darab tekerőt készített. Részben az ő 
hatására fél Európa újra tudta tanulni a tekerő hagyomá-
nyát. Én pedig – ha nem vigyázok – jövőre az 500. hangsze-
remnél fogok tartani. Van okunk a panaszra? n

Szerényi Béla honlapja: www.szerenyi.hu
Az Óbudai Népzenei Iskola honlapja: http://www.nepzeneiskola.hu
A Magyar Hangszermíves Céh honlapja: www.mhmc.hu
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Tekerőlant készítése közben

elkészült mesterhangszerek
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A Fonó 2010 óta minden tavasszal megrendezi a folk fővá-
rosi ünnepét. Idén is több helyszínen mutatkoznak be a 
nép- és világzene ez évi legizgalmasabb, válogatott produk-
ciói az ötnapos programsorozaton. A szervezők vallják: a 

folk az egyik legéletképesebb, folyamatos fejlődésben, válto-
zásban lévő műfaj, amelyből megannyi más stílus is táplál-
kozik, folyamatosan gazdagítva egymást. Bennük közös a 
hagyományokban gyökerező erő, ami továbbvisz egy olyan 
vidékre, ahol a régi nem fél az újtól és ahol az új nem utasít-
ja el a régit. Az idei sorozatban az autentikus népzenének 
elsősorban a Fonó, a világzenei mulatságoknak a Kobuci 
kert, a nagykoncerteknek pedig Várkert Bazár szabadtéri 
színpada ad otthont. A hagyományokhoz híven vendégül 
látnak a szerdai nyitónapon adatközlő mestereket, táncoso-

kat és zenészeket, akikkel együtt hajna-
lig tartó táncházzal veszi kezdetét az ün-
nep és egy valódi folk- és világzenei 
sztárparádé: Közös koncertet ad a Mu-
zsikás együttes és az Amadinda; fellép 
Roby Lakatos és zenekara; szám szerint 
27. lemezét mutatja be a táncház moz ga-
lom legendás együttese, az idén 40 éves 
Téka. Berecz András Gyergyóban járva 
székely népdalokat gyűjtött össze és tett 
egymás mellé Hazakísérlek című előadá-
sában. Fellép a 2015-ös WOMEX legsi-
keresebb hazai zenekara, a Romengo; itt 
lesz a világzene fenegyereke, a Góbé (ké-
pünkön) és a mezőségi népzenét játszó 
Eszterlánc is. A rangos névsor folyama-
tosan bővül, érdemes követni a progra-
mot fono.hu-n.

A lemezek kaphatók: webbolt.fono.hu és a terjesztőknél.
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