
Méltónak maradni 
az elismeréshez
Szalóki Ági
Liszt-díjas énekes, 
dalszerző

Alapvetően népdalénekesnek tartja magát 
a világzenében, jazzben, sanzonban, gye-
rekdalokban is sikeresen megmártózó elő-
adó, aki számos, különböző műfajokban 
kiérdemelt szakmai elismerés után idén a 
Liszt Ferenc-díjat is megkapta. A közsze-
replőként és civilként több karitatív szer-
vezet munkáját évek óta segítő Szalóki 
Ágival saját művészi megújulásai mellett 
a magyar zenésztársadalom, általában a 
hazai kultúra pillanatnyi helyzetéről, a 
művészek megbecsültségéről beszélget-
tünk.
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Gramofon: Gratulálok a Liszt-díjhoz.
Szalóki Ági: Köszönöm. Minden alkalommal, amikor va-
lamilyen elismerésben és a nyomában járó szeretethullám-
ban részesülök, először nagyon meglepődöm. Egy ilyen díj 
egyrészt tükör, amiben láthatom, kivé is lettem, mennyit 
érek adott pillanatban, másrészt óriási felelősség, hogy a to-
vábbiakban is képes legyek úgy folytatni a munkámat, hogy 
méltó maradjak az elismeréshez. 

G.: Sokoldalúságod párját ritkítja, és nemcsak a zenében. 
Februárban mutatták be Gingalló címen a gyereklemezeid 
dalaira épített zenés bábjátékot a Budapest Bábszínházban, 
amelyben szerepet is kaptál. Mit játszol?
Sz. Á.: Gingallót szerepét játszom. Ez a lány otthagyja a 
munkahelyét és útnak indul, hogy megtaláljon egy pillan-
gót. Ez az első színházi szerepem. Színészként és énekesként 
alakítom Gingalló szerepét, ami csodálatos lehetőség szá-
momra, hogy kipróbálhassam magam egy új, részben pró-
zai szerepkörben. A hathetes próbafolyamat roppant izgal-
mas volt, amiért hálás vagyok a színház valamennyi 
munkatársának, különösen a rendező Ellinger Edinának, a 
koreográfus Sipos Verának és a színészeknek. A korábbi 
években mintha készültem volna erre a szerepre, hiszen 
másfél évig jártam egy önismereti táncterápiás kurzusra, 
illetve magánórákat vettem egy csodálatos táncostól, Nagy 
Csillától. Elvégeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Főiskola zeneterapeuta alapozó képzését és jógázni 
kezdtem. A színházi munka a próbaidőszaktól a mai napig 
gyönyörű élményekkel, felismerésekkel gazdagít. Mindaz, 
amivel foglalkozom, az önismereti utam része. Hasznos és 
értékes minden perc, amit tanulással töltök. Örömtelibb és 
tudatosabb lettem. Énekmesterem Bodrogi Éva, az Alexan-
der technika tanárom Kepes Juli.  Utólag kicsit sajnálom, 
hogy  nem a húszas éveim elején indultam el ezen az úton, 
de mást választottam: akkoriban a világot jártam az Ökrös 
és a Besh o droM zenekarokkal. 

G.: Most már a koncertjeiden is az Alexander-technika sze-
rint mozogsz?
Sz. Á.:  Sokat fejlődött a testtudatom és a színpadi térérzé-
kelésem, ami a zenésztársakkal és a közönséggel való kap-
csolatomra is hatással van. Az biztos, hogy harmóniában 
kell lennem magammal, hogy harmóniát tudjak sugározni 
a színpadról. És nem lehetek elégedett azzal, ami voltam. 
Folyamatosan dolgoznom kell, tanulnom, fejlődnöm. Ezt 
ennyi idősen kellett megértenem. Nagy elmaradásban va-
gyok. Sokat lébecoltam életemben. Megy az idő. 

G.: Mintha az utóbbi időben erősebben foglalkoztatna az 
életkorod, bár szerintem akár a népdal-, akár a sanzon- vagy 
gyerekdal-éneklés eléggé kortalan.
Sz. Á.: Egyrészt a nők a magyar zenei világban negyvenéves 
koruk felett jellemzően sokkal kisebb figyelmet kapnak a 
koncertszervezőktől, a médiától, mint a férfiak. Az érett, az 
idősödő nők, a „királynők” a színpadokon az utóbbi pár 
évtizedben nem kapnak olyan figyelmet, tiszteletet, mint a 

tehetséges, fiatal, üde lányok. Koncz Zsuzsa vagy Halász Ju-
dit  egy olyan világban lettek ismertek, amelyben egyetlen 
tévécsatorna létezett, így egy egész ország megismerhette 
őket. Másrészt a műfaj, amit képviselek, nem jut el töme-
gekhez. A legtöbb helyen mai napig be kell mutatkoznom a 
közönségnek, de nincs ezzel különösebb bajom, tudomásul 
veszem, hogy rétegzenét játszom egy olyan országban, 
amelyben nincs széles polgárosult réteg. Sőt, mivel sok fia-
tal értelmiségi hagyja el az országot, ez a bázis egyre szűkül. 
Az ismertségem szájról szájra terjedt, és részben úgy terjed 
ma is.

G.: Az a zenész, aki szélesebb körben sikeres és bekerül a 
mainstream médiába, veszít is a művészi jelentőségéből?
Sz. Á.: Kicsi az ország és rengeteg a zenész, hatalmas a ver-
seny. Rendkívül kevesen jutnak nagyobb nyilvánossághoz 
és ismertséghez. Műfajonként egy-két előadó vagy zenekar 
tud igazán a csúcsra jutni. Kérdés, hogy sikeressé válva a 
művész hogyan viszonyul önmagához, a tehetségéhez. Az 
országosan ismert nagy sztároktól kellene megkérdezni, 
hogy vajon előfordult-e már, hogy egyszer csak unni kezd-
ték, amit csinálnak, de ennek ellenére folytatták, mert úgy 
érezték, nincs más választásuk? Azok, akik nem kerülnek 
be a mainstreambe, szívesebben járnak járatlan utakon, 
vállalják a kockázatot, és folytonos megújulásra töreksze-
nek. Csak, hogy néhány példát említsek a generációmból: a 
csodálatos Pocsai Kriszta és Tzumó Árpád új formációjuk-
kal világszínvonalú zenét játszik, Both Miklós Bartók 
nyomdokaiba lépve fantasztikus ukrán énekesekkel dolgo-
zik, Ávéd János Have News című lemeze a legjobb magyar 
jazzlemez, amit az utóbbi pár évben hallottam. Szerencsére 
mind a pop/rock terén, mind a jazz különböző műfajaiban 
megjelent egy új szellemű, elképesztően tehetséges generá-
ció is, elég, ha csupán Tálas Áront, Jónás Verát, a Fran Pa-
lermót vagy Duke Bluebeardet említem. Övék a jövő.

G.: Szalóki Ágié pedig a jelen mellett esetleg az örökkévaló-
ság, azáltal, hogy bekerülsz egyfajta nemzeti kánonba, és tan-
könyvekben fognak hivatkozni rád.
Sz. Á.: Önmagam meghatározásában az segít, hogy próbá-
lom helyesen megítélni a képességeimet, hogy mindig a leg-
megfelelőbb állapotban tudjak énekelni a megfelelő helyen 
és időben. Se alábecsülni, se túlértékelni nem szabad ma-
gam, mert akkor képtelen vagyok őszintén magamat adni. 
Hogy mi lesz akkor, amikor már nem leszek itt? Hogy szá-
mít-e majd, amit csinálok? Nem tudom. Nemrég újraolvas-
tam egy 2008-as és egy 2010-es interjúmat. Az oktatás, ezen 
belül a pedagógusképzés reformjának és a zenei oktatás re-
formjának szükségességéről beszéltem benne. Ma is tartom 
magam az ezekben elmondottakhoz: elavult a régi oktatási 
rendszer, és minden adott a megújuláshoz: tapasztalat, tu-
dás, szakemberek, sőt, igény is volna rá. 

G.: Mindig jellemző volt rád az útkeresés. Szinte évente jöttél 
elő valami egészen szokatlannal: népdal után etnojazz, aztán 
gyerekzenei album, később a Karády-műsor, még később az 
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elektroakusztikus Kishúg Borlai Gergővel, egy hasonló kon-
cepciójú verses anyag Fenyvesi Mártonnal, és a legtöbb váltás 
egyben sikereket is hozott, például Fonogram-díjak formájában.
Sz. Á.: Gyakran járok koncertekre, ha tehetem, meghallga-
tom a hozzánk látogató külföldi sztárokat, de magyar kollé-
gáim koncertjein is gyakran ott ülök. Inspirálnak a zenész-
társaim, akikre jelentős mértékben hagyatkozom is, hiszen 
a legtöbb zeném valamilyen koprodukció eredménye. 
Olyan zeneszerzőket és hangszerelőket keresek, akikben 
meg érzem a sikeres együttműködés lehetőségét, akikkel 
kellően egymásra tudunk hangolódni. 

G.: Időnként meg kell újítanod egy-egy projektedet?
Sz. Á.: Természetesen, mindig attól függően, mi a jelennek 
szóló üzenete. A Karády-műsoromat nemrég kiegészítettem 
Édith Piaf-dalokkal és néhány portugál fadóval, az ötvenes-
hatvanas évek slágereivel, például a Megáll az idő cíművel. 
A vágy muzsikál című 2008-as lemez után terveim szerint 
egy újabb albumnyi magyar dal kortárs értelmezésére te-
szünk kísérletet, ehhez Bacsó Kristófot kértem fel hangsze-
relőnek. Értékes a magyar dalhagyomány, és méltó arra, 
hogy sokan megismerhessék a dalok minél több árnyalatát.

G.: Újabban foglalkoztat a régizene is.
Sz. Á.: Egy adventi műsorban a 13. és 18. század közötti 
muzsikát játszó Ensemble Sospiri formáció által megszólal-
tatott darabokra magyar karácsonyi dalokkal reflektáltam. 
Az együttes tagjai Bodrogi Éva szoprán, valamint Kónya 
István lantművész és Szászvárosi Sándor viola da gamba-
művész. Olyan nagyszerű élmény volt velük zenélni, hogy 
bővítjük a közös repertoárt. A tervezett műsorban a  16–18. 

századi kárpát-medencei műzene és a korabeli magyar pa-
rasztság zenéje szólal meg. A bemutató november 15-én lesz 
a Zeneakadémia Solti Termében. A programban megkísé-
reljük bemutatni, miként hatott egymásra az említett kor-
szak főúri és paraszti muzsikája. A felkészüléshez kéziratos 
köteteket tanulmányozok, de konzultálok Pávai István nép-
zenekutatóval is. A műsorhoz a népzenét az Ökrös együttes 
fogja bemutatni, Balogh Kálmán cimbalomművész vendég-
szereplésével. E koncert anyaga lemez formájában is megje-
lenik majd. 

G.: Mi lesz a sorsa a 2010-ben Magyarszovát, Búza és 
Ördöngös füzes községekben a te részvételeddel gyűjtött 50 
órás népzenei filmanyagnak?
Sz. Á.: Valahol a Zenetudományi Intézetben hever egy 
fiók ban. Sajnos nincsenek filmes ismerőseim, akik értő 
módon tudnának hozzányúlni az anyaghoz, és egyelőre pá-
lyázni sem tudtam a gyűjtemény feldolgozására.

G.: Filmes ismerős nélkül is elkészült első videokliped, az 
Erdős Virág versére írt Négyeshatos című dalodhoz, ami a köl-
tészet napján debütált, és azóta látható.
Sz. Á.: Boldog vagyok, hogy elkészült, hogy számos bará-
tom első szóra eljött a gyermekével a forgatásra, amelyen a 
költőnő is tiszteletét tette. A klipet Tábor Zsófia Eperke, a 
MOME hallgatója rendezte. Ez a Négyeshatos már megy a 
saját útján, mondhatni sínen van. �

Az énekesnő honlapja: www.szalokiagi.hu
Közösségi média: www.facebook.com/agiszalokiofficial
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