
„Szűnjék meg bánattól  
szomorú szívetek…”

Ökrös Csaba emlékére

Június 26-án a magyarországi táncházmozgalom ikonikus alakja távozott 
az égi zenekarba. Ökrös Csaba előadóművészi tevékenysége mellett alap-

foktól felsőfokig oktatott hegedűt – többek között az Óbudai Népzenei 
Iskolában és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékén –, 

tizenhat éves korától kezdve járt gyűjtőutakra, és zeneszerzőként is igen 
termékeny volt. Alapító tagja volt a táncházmozgalom  

egyik legmeghatározóbb zenekarának, az Ökrös Együttesnek.

Pásku Veronika
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Ökrös Csaba 1960. június 17-én született Szolnokon. 

Hegedű tanulmányait viszonylag későn, kilencéves korában 

kezdte, mialatt ének-zene szakon tanult a jászberényi 

általános iskolában. A népzenével tizenhat éves korában 

került kapcsolatba, ekkor már el is kezdett hangszeres nép-

zenét gyűjteni Kallós Zoltán irányításával és segítségével. 

A hozzá való eljutásban azonban nagy szerepet játszott 

a táncházmozgalom egyik elindítója, Halmos Béla is.  

„Ugye, a klasszikus tanulmányaim alatt én nem hallottam 

még ehhez hasonlót sem, azt sem tudtam mi fán terem, és 

kinyomoztam, hogy hol lehet ezt meghallgatni, meg tanulni, 

és Bélához elkerültem. Ő pedig azt mondta, hogy:  

na, kisfiam, most pedig akkor, ha ennyire érdekel, akkor  

Kolozsvár, Móricz Zsigmond utca 37, ott lakik egy Kallós  

Zoltán nevű bácsi, nyugodtan kopogjál be, ő majd mindent 

elintéz.”1 – nyilatkozta a kezdeti időszakról. 

Érettségi után az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán, 

ének-zene-történelem szakon folytatta tanulmányait,  

melyet megszakított, mivel a bostoni MIT Egyetemtől kapott 

felkérést hegedű és magyar népzene oktatására. Innen 

vissza térve a Bartók Néptáncegyüttes hegedűse volt közel 

tíz éven keresztül, ezen kívül a Magyar Állami Népi Együttes-

sel négy évig dolgozott együtt. A Zsuráfszky Zoltán által 

megalapított Kodály Kamara Táncegyüttes alapító tagja,  

állandó zenésze és zenei szerkesztője volt.

1986-ban megalapította a táncházmozgalom egyik leg-

nagyobb jelentőségű zenekarát, az Ökrös Együttest, mely-

ben Molnár Miklós (hegedű) és Kelemen László (brácsa), 

majd később Mester László (brácsa) és Doór Róbert (bőgő) 

zenésztársaival népszerűsítették a magyar népzenét itthon 

és külföldön. Az Ökrös Együttesnek hat önálló lemeze jelent 

meg, többek között Kallós Zoltán és Fodor Sándor  

„Neti” kalotaszegi prímás részvételével. 2008-tól 2012-ig 

a Téka együttesben hegedült, és számos alkalommal  

zenélt együtt a Muzsikás együttessel, illetve más neves  

zenészekkel együtt.

A kezdetektől fogva szívügye volt a népzene fiatalabb gene-

rációnak való átadása, elmondása szerint ezt annak idején 

nem is lehetett elkülöníteni az előadóművészettől. „A tánc-

együttes-kíséretet, a koncertet, azaz a színpadon való  

megszólaltatást és a tanítást, tehát mindhármat csináltam. 

És abban az időben, a hőskorban, ezt még nem lehetett 

különválasztani…”2 1989-től az Óbudai Népzenei Iskolában 

tanított tíz évig, majd a szentendrei Vujicsics Tihamér Zene-

iskolában és a szigetmonostori Zöld Iskolában. 2007-ben a 

népzene egyetemi szintű oktatásának indulásakor ő is felvé-

telt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene 

tanszékére, ahol 2012-ben mesterdiplomát szerzett, ugyan-

akkor 2010-től egészen haláláig tanított az egyetemen.  

Ökrös Csaba a népzene mellett más műfajok felé is kitekin-

tett, illetve zeneszerzőként is aktív volt. Emlékezete szerint a 

színházi zene világába Michel Montanaro által került, aki egy 

dél-franciaországi híres betyárról szóló darabhoz írt kísérő-

zenét, a hegedűszólamot pedig Ökrös játszotta. Később 

Montanaro több lemezén is közreműködött, tíz évig 

turnéztak együtt. Zeneszerzői tevékenysége a Honvéd 

Táncszínházba való kerülésekor indult, egy ötven másod-

perces részlet megírásával. Ebben az időszakban először 

programzenék születtek, melyek kapcsolódtak az adott  

darab tematikájához, a későbbiekben viszont írt hegedű-

duókat, vonósnégyeseket is. A továbbiakban is számos 

színdarab kísérőzenéjét szerezte. 2005-ben mutatták be 

a pilisszántói Szikla Színházban Wass Albert Elvásik a veres 

csillag című színdarabját Ökrös Csaba zenéjével, de  

a 2007-ben bemutatott Hany Istók című három felvonásos 

táncjáték zenei anyaga is az ő nevéhez fűződik. 2010-ben 

az ő zeneszerzői tevékenységével született meg a Duna 

Művészegyüttes által bemutatott Barocco rustico című  

darab. 2008-tól kezdve a filmzenék világába is kitekintett, 

amikor A Hortobágy legendája (rendezte: Vitézy László) 

című dokumentarista film zenéjét megírta, és a 

hegedűszólamot is maga játszotta. Vitézy László rendezte 

a Móricz Zsigmond Égi madár és Pillangó című műveiből 

készített tévéfilmeket is, melyekhez szintén Ökrös Csaba írt 

kísérőzenét. 2012-ben A nagy füzet című előadásban nem-

csak zeneszerzőként, hanem szereplőként is részt vett, a 

darab koreográfusával, Horváth Csabával pedig ettől kezdve 

állandó alkotótársak lettek. Ökrös nevéhez fűződik az Irtás 

(2014 – Forte), a Magyar Elektra (2014 – Kaposvári színház), 

a Bűn és bűnhődés (2015 – Forte), A te országod (2015 – 

Forte), a Száll a kakukk fészkére (2016 –Székesfehérvári 

ugyanakkor Vörösmarty Színház), a Patkányok (2016 – Forte) 

és Az Öngyilkos (2018 – Forte) előadások zenéje is. 

Munkásságát számos díjjal ismerték el élete során, 1981-ben 

a Népművészet Ifjú Mestere lett, 2000-ben a Magyar Művé-

szetért díjat, 2007-ben a Kodály-díjat nyerte el, 2019-ben 

pedig Liszt Ferenc-díjjal jutalmazták, mely a magyar állam 

által adományozható legmagasabb zenei kitüntetés. 

Népzenegyűjtés, tanítás, előadó-művészet, zeneszerzés. 

Ökrös Csaba ezen területek mindegyikén kiemelkedő  

teljesítményt nyújtott. Ránk hagyott öröksége azonban nem 

csak a gyűjtéseiben, megírt darabjaiban mérhető:  

lelkesedésével, nyitott természetével, az örökké tenni  

akarásával, a népzenéhez való alázatosságával és a népzene 

átadásának vágyával követendő példát nyújtott a most fel-

növekvő népzenész és népzenetanár-generáció számára. 

Az írás címe egy moldvai halottas ének kezdősora.

1 Heti Magazin, 2013. szeptember 6-i adás, Pomáz Tv. Forrás: https://www.youtube.
com/watch?v=b3Rop23flis&t=1s

2 Heti Magazin, 2013. szeptember 6-i adás, Pomáz Tv.

További források:
http://okroscsaba.host.innobotics.hu/
„Elhunyt Ökrös Csaba, a »prímások prímása«”, Fidelio, 2019. június 27.


