
Hózsa Zsófia

„Addig lehetünk jó gyerekzenekar, 
 amíg mindannyian tudjuk, hogy mi  

magunk milyenek voltunk gyerekként”
A Búgócsiga Zenede

„Newton csigát egyszer megkérték, menjen el a Cifra Palotába. De Newton barátságos 
kiscsiga és nem akart egyedül menni, így hát elhívta magával társait:  

Sári csigát, Iron csigát, Dini csigát és Funky csigát. Igen ám, de mit vigyenek abba  
a Palotába?” Így kezdődött 12 évvel ezelőtt a Búgócsiga Zenede története,  

s azóta már sok-sok gyerek nőtt fel szórakoztatva nevelő zenéjükön.  
Az együttesről az alapító, Farkas Izsák hegedűs és a dobos Weisz Nándor mesélt.
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Hogyan indult útnak a zenekar?

Farkas Izsák: Akkoriban a Zeneakadémia hegedűtanári 

szakára jártam, és az intézmény olyan együttműködést 

ápolt a Müpával, hogy a hallgatók rendszeresen adhattak 

ingyenes hangulatkoncerteket. Megkerestek azzal, hogy 

játszanéke gyerekeknek, én pedig kijelentettem, hogy 

nagyon szívesen, de semmiképp sem klasszikus zenét. 

Nyolcgyerekes családban nőttem fel, szeretek játszani, így 

azt találtam a legkézenfekvőbbnek – hiszen 4 nappal 

később színpadra kellett állítani a műsort –, hogy a hozzám 

hasonlóan gyermeklelkű, zenész testvéreimmel és 

barátaim mal együtt játszunk a közönségnek. Improvizáltunk, 

gyerekdalokat, mesezenéket játszottunk, és nagyon jó 

hangulatot teremtettünk. Olyan inspirációt adott nekünk ez 

a koncert, hogy biztos voltam benne, hogy folytatnunk kell. 

Öten indultunk el 2007ben, és azóta is ugyanazokkal 

a tagokkal játszunk, illetve 2012ben csatlakozott hozzánk 

Nándi Csiga, az állandó dobosunk. 

Weisz Nándor: Egy másik formációnak köszönhetően 

ismerkedtünk meg, és Izsák meglátta bennem a lehetőséget. 

Akkor már megvolt a két gyermekem, és gondolom, 

reménykedett abban, hogy a csapat egyetlen gyakorló 

szülőjeként tudok néhány jó tanáccsal szolgálni. 

FI: Ez így volt, egyértelműen éreztük a tapasztalatbeli 

különbséget. De a legfőbb ok, amiért Nándit választottam, 

hogy ő nem dobos, hanem muzsikus. És ezzel bele is illett 

a társaságba: számunkra a hangszer csak egy eszköz, 

azt felhasználva erősítjük egymást, és töltjük az energiát 

a közönségbe. 

Honnan jött a névválasztás ötlete?

FI: A Müpa könnyűzenei szerkesztője, Börzsönyi AnnaPetra 

segített a névválasztásban. Mindannyian főállású zenészek 

vagyunk, tehát folyamatosan zenélünk. De személyisé

günkből kifolyólag játszunk is, folyamatosan búgunk. Innen 

jött a „Búgócsiga” ötlete. Néha lefelejtik a nevünkből, de a 

„Zenede” is fontos, hiszen mind a hatan tanárok vagyunk, 

és a zenekar egyik fontos küldetése a nevelés, a nevelő 

célzatú játék. Nemrég realizáltam, hogy rajtunk gyerekek 

nőnek fel... Akik 12 éve lurkókként hallgattak minket, azok 

ma már egyetemista korúak. Felelősségteljes küldetésünk 

van. 

Hogyan alakítottátok a repertoárt?

FI: Börzsönyi AnnaPetra ebben is segített, együtt állítottuk 

fel a zenekar alappilléreit: a kultúra és a játék. A gyerekeket 

és a felnőtteket is szerettük volna megfogni, így adta 

magát, hogy ismert mondókákat, népdalokat dolgozzunk 

fel, amiknek az előadásába mindenki örömmel be tud 

szállni. Nagy hangsúlyt fektettünk a zenei színvonalra, hogy 

a szülőket is lekössük. Mert ha a szülő élvezi, akkor a gyerek 

is élvezi, és ez fordítva is igaz. Az energiaáramlásra mindig 

oda kell figyelni. A zenei stílusok sokszínűségét is szem 

előtt tartjuk, sőt, egy sorozat keretében különböző 

művésze ti ágakat mutattunk be vendégművészek közre

működésével. Hívtunk balerinát, tubaművészt, kórust, 

néptáncosokat, klarinétművészt, karmestert... Mindig új 

és új ötletek jutnak eszünkbe, és közben folyamatosan 

fejlődünk. Megcáfolódott például a kezdeti meg győző dé sem, 

hogy klasszikus zenével nem lehet lekötni a gyerekeket. 

Mi magunk eljutottunk arra a pontra, hogy felfogjuk:  

bár ez a kultúra elég sznob tud lenni, valójában a klasszikus 

zene is játék. Sztori van benne, és olyan érzelmek, amiket át 

lehet adni, és kellő tálalással egy gyerek is megérti, és 

izgalmat talál benne. 

„Bár ez a kultúra elég sznob tud lenni, 
valójában a klasszikus zene is játék”

WN: Persze érezni kell, hogy ezt milyen hosszan lehet 

csinálni. Nem biztos, hogy egy teljes tételt el kell játszanunk 

csak azért, mert a szerző így írta meg, magunkat kell a 

gyerekek kitartásának függvényébe helyezni. Éreznünk kell, 

hogy nekik mindez meddig érdekes, és a határ előtt eggyel 

meg kell állni. Izsák remekül feltérképezi, hogy mikor jut el 

robbanópontig az energiájuk, s akkor hirtelen átcsapunk 

egy interaktív játékba. Tombolnak egyet, majd utána megint 

vissza lehet ülni és figyelni. Meg kell találni azt az egyen

súlyt, hogy a gyerekek élvezzék az előadást és tanuljanak is.

FI: Én szoktam vezetni a koncerteket, rajtam kívül a húgom, 

Sári és Nándi Csiga kommunikál a gyerekekkel a színpadon, 

de mindenki fel van hatalmazva, hogy alakítsa a dolgok 

menetét. Nincs megírva a műsor, mindig úgy megyünk fel 

a színpadra, hogy nem tudjuk, mi lesz a következő dal. 

Érezzük, odafigyelünk, ha beleszól egy gyerek és megvál

toztatja a műsor menetét, akkor azonnal alkalmazkodunk. 

WN: Szerintem ezért lesznek a koncertjeink mindig újak 

és élők, mert mind a hat tag folyamatosan figyel és reagál. 

És persze mi is nagyon élvezzük. Nekem ez egy játszótér. 

Úgy érzem magam, mint egy gyerek, akit bedobnak 

a játszóházba, mert itt tényleg örömzenélés folyik. 

Azért tetszett meg anno ez a zenekar, mert egész gyerek

koromban ki nem állhattam, és nem is értettem, hogy miért 

kell a gyerekeknek lebutított, bugyuta zenét játszani, 

és gügyögni. Azt sem szeretem, amikor egy gyerekzenekar 

kizárólag népzenei elemekkel dolgozik, pedig magam 

is nagyon szeretem és tisztelem a népzenét. A két gyerme

kem a bizonyíték számomra, hogy valóban jó, amit  

csinálunk, hiszen ők a Búgócsiga Zenedén nőttek fel. 

Mindketten tanulnak zenélni, és mindkettejükkel meg

történt már, hogy a koncerten feljöttek a színpadra, 

és próba nélkül játszottak velünk. Az egyik alkalmon 

az improvizációról volt szó. Az volt a koncert különlegessége, 

hogy nem a színpadi zenészek mutatták meg, hogy hogyan 

is kell ezt csinálni: felhívtunk egy ötévest – azaz a fiamat –, 
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kezébe vette a trombitát, és olyan szólót nyomott le, hogy 

a nézők alig hitték el, ami történik. És van, hogy a szülők 

legalább annyira, ha nem jobban élvezik a koncertet. Sári, 

Izsák és én folyamatosan kommunikálunk egymással a 

színpadon, viccelődünk, amit lehet, hogy a gyerekek néha 

nem értenek, a felnőttek viszont nagyon jól szórakoznak. 

Hogyan tudtatok felkészülni arra, hogy ennyire spontán 

módon tudjon működni a zenekar?

FI: Az első megbeszélésünkön abban maradtunk, hogy 

minden egyes próbán kell lennie egy olyan katarzisnak, ami 

bizonyítja, hogy továbbra is érdemes ebbe belefektetnünk 

az energiánkat. Aztán rájöttünk, hogy zeneileg ezt nem 

mindig tudjuk kivitelezni, hiszen van, hogy az ember nincs 

jó passzban. Ezért kitaláltuk, hogy a katarzist nekünk az 

étkezés biztosítja. Úgyhogy 12 éve minden próbán eszünk, 

hiszen egy jó társaságban elköltött ebéd és a jóllakottság 

érzése elégedettséggel tölti el az embert.

WN: És ilyenkor kezdődnek a komoly beszélgetések is. 

Hogy készülnek a számaitok?

FI: Közösen alkotjuk őket. Én csak koordinálok, de mindenki 

beleteszi a saját világát, ötleteit, így tud az ügy mindenkié 

lenni. A tematika általában adott. Elkezdünk nézelődni az 

interneten az adott témában, Dini Csiga (Harmath Dénes) 

– aki programozó – villámgyorsan írja az ötleteinket, 

szövegfoszlányokat. A zenei világot én szabom meg, az 

alapot pedig együtt írja a zongorista, a gitáros és a basszus

gitáros, azaz Dini Csiga, a testvérem, Iron csiga (Farkas 

Áron) és Funky csiga (Fánczi Gábor). A fődallamot én 

alkotom, aztán együtt rendezgetjük az egészet. Nemrég a 

Föld napja alkalmából adtunk koncertet, amire a szelektív 

hulladékgyűjtés ihletésében megszületett a Kuka Blues 

című számunk.

WN: Szabadtéri koncerten játszottuk, Izsáknak pedig 

spontán eszébe jutott, hogy visszakérdezze a gyerekektől: 

melyik szemetet melyik színű kukába tesszük. Intett, hogy 

halkuljunk el. A háttérben ment a blues alap, és közben 

megkérdezte: „Gyerekek, ki jegyezte meg, hogy melyik 

színű kukába tesszük a papírt?” Kis gondolkodás után valaki 

beordította, hogy „Kék!” Én erre elkezdtem izomból dobolni 

és énekelni, hogy „Igen, a kék!” Erre a többiek is reagáltak, a 

gyerekek pedig tomboltak. Majd utána jött a következő szín. 

A közönség teljesen átvette a dinamikát, a szülők észre sem 

vették, hogy belekerültek egy nagy gospelbe. Olyan 

hangulat volt, hogy felrobbant a színpad!

FI: Addig lehetünk jó gyerekzenekar, amíg mindannyian 

tudjuk, hogy mi magunk milyenek voltunk gyerekként. 

Addig tudunk velük egy nyelvet beszélni. Bennem nagyon 

élénken él, ahogy álltam színpad előtt és istenítettem 

azokat, akik ott játszanak. 
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„Olyan hangulat volt, hogy felrobbant  
a színpad!”

WN: A repertoárunk egyébként egyedi abban a tekintetben, 

hogy vannak interaktív meséink. Egy meglévő történetet 

dolgozunk át úgy, hogy az összes, például nyúllal  

kapcsolatos mondókát, dalt, népdalt felhasználjuk,  

és ezeket velünk együtt éneklik a gyerekek. Általában Sári 

szokott mesélni, de közben mi sem állunk meg, hanem 

aláfestő zenét játszunk – mintha filmzene lenne. Így létre

jön egy 1013 perces produkció, amihez vicces jelmezeket 

is felveszünk, ami az első pillantásra megadja az alap

hangulatot. Izsák közben néha leugrik a gyerekek közé, és 

ott hegedül, énekel vagy bohóckodik. 

FI: Azzal tisztelgünk a nagyok előtt, akiknek a mese

lemezein felnőttünk, hogy a mi lemezeinken is szerepel 

egyegy ezekből a mesékből.

Két lemezetek készült eddig, a második éppen idén jelent 

meg. Miket lehet hallani rajtuk?

FI: Az első 2010ben készült el az akkori műsorszámainkkal, 

mondókákkal és gyerekdalokkal, illetve a három kismalac 

és a farkas meséjével. Nagyon élveztük a stúdió

munkálatokat, hiszen ez valójában színészkedés volt. 

Akkor játszottunk fel életünkben először hangjátékot, ott 

tanultuk meg, hogy hogyan, milyen hangsúllyal, tempóval 

kell felmondani egy ilyen mesét felvételre. Édesanyám 

segített a rendezésben telefonon keresztül. Idén jelent meg 

a második lemezünk, az Úgy tetszik!, ami már sokkal 

gördülékenyebben készült, hiszen sokat fejlődtünk, 

és ráadásul Nándi Csiga saját stúdiójában keverhettük 

az anyagot. Jól össze tudtunk dolgozni annak ellenére, 

hogy nehéz egyeztetni az időbeosztásunkat. Ha összeadjuk 

a zenekarokat, amelyekben a Búgócsiga Zenede tagjai 

játszanak, 20 körüli számot kapunk. Az új lemezen vannak 

saját szövegek, saját dalok, mese, sőt, Devecseri László is 

szerepel rajta szövegíróként. Véletlenül bukkantunk rá egy 

remek mondókájára, és amikor a felhasználás jogi hát

terének rendezésekor kapcsolatba kerültünk, nagyon 

támogató volt. Azt mondta, szeretne még velünk együtt 

dolgozni, hiszen ő is nagyon szeret játszani.

Mik a terveitek a közeljövőre?

FI: Szeretnénk új dalokat írni, és bár 12 éve azt hangoztattam, 

hogy szövegileg antitalentumok vagyunk, azóta elkezdett 

virágozni ez a tehetségünk is, úgyhogy egyre több saját 

szövegű zenére törekszünk. Még nincs klipünk, úgyhogy 

hamarosan szeretnénk leforgatni az elsőt, méghozzá a 

Kuka Blueszal. Az sem kizárt, hogy kukásautót fogunk 

benne vezetni. Nagyon várjuk!


