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BÚCSÚZUNK

Ökrös Csabára emlékezünk
„Ebben találom meg magam”

A Magyar Kodály Társaság mély megrendüléssel fogadta Ökrös Csaba 
halálának hírét. Emlékezetes játékát hallhattuk 2012-ben, a Kodály sírjánál 
tartott ünnepi megemlékezés közreműködőjeként is. Ezt a feladatot azon-
nal és szívesen vállalta, szívvel teljesítette, mint mindent, amibe belefogott. 

1960-ban Szolnokon született. Az iskolapadból csábította el a hegedű-
játék varázsa. Az egyetemről pedig a népzene, a táncházi muzsika, ami 
elemi erővel hatott rá, úgy, hogy 1976-ban, tizenévesen már együttesben 
játszott (Hegyalja Néptáncegyüttes, Sátoraljaújhely) és innen egyenesen 
ívelt pályája a legnagyobb zenészek és táncosok közé. Mindent magába 
szívott, amit csak lehetett. „Mindig tanulni kell” jelentette ki egyik inter-
jújában. 

Halmos Béla küldte Erdélybe, Kallós Zoltánhoz, ő vitte a legjobb né-
pi prímások közelébe. „Ebben találom meg magam” vallotta a népzené-
ről. Vonzotta ennek a zenének az „őszintesége”, mert itt, „ami rossz, az 
kihullik”. Ebben a zenében „tökéletes formákat találok” fogalmazta meg 
egészen fiatalon. Ezek a mondatok nemcsak keresésének irányát, hanem 
értékrendjét is mutatják.

Jó földbe hullott Kodály vetése, hiszen ének-zenei általános iskolában 
végzett. Érettségi után az egri főiskola történelem szakán kezdte tanulmá-
nyait, de másfél év után a bostoni MIT magánegyetemre (Massachussets 
Institut of Technology) hívták hegedű és a magyar népzene oktatására. 
Két nyarat töltött ott, de hazajövetele után a főiskolát már nem folytatta. 
A Bartók Néptáncegyüttes hegedűse lett, majd Tímár Sándor felkérésére 
az Állami Népi Együttes zenészeként működött négy évig. 1986-ban a 
Zsuráfszky Zoltán által megalapított Kodály Kamara Táncegyüttes zenei 
együttesének alapító tagja lett, és az együttes megszűnéséig állandó zené-
sze és zenei szerkesztője volt. Ugyancsak 1986-ban alapította az Ökrös 
Együttest Molnár Miklós (hegedű) és Kelemen László (brácsa) zenésztár-
saival. 1990-ben csatlakozott hozzájuk Mester László (brácsa) és Doór 
Róbert (bőgő). Tizenhét éven keresztül népszerűsítették a magyar népze-
nét koncertekkel és tanítással, itthon és külföldön egyaránt. Egyebek kö-
zött felléptek a Brooklyni Szimfónikus Zenekarral és a Miaimi Szimfoni-
kus Zenekarral (1998), a Philadelphiai Szimfonikus Zenekarral (1999), 
Párizsban a Théâtre de Ville-ben és a Texasi Szimfonikusokkal (2001), az 
Oregoni Szimfonikus Zenekarral (2002). Az Ökrös Együttesnek hat saját 
lemeze jelent meg, két lemez Kallós Zoltánnal, egy lemez Fodor Sándor 
Neti kalotaszegi prímással, de sok más neves népzenésszel, énekessel mu-
zsikáltak együtt (Sebestyén Márta, Berecz András, Szalóki Ági, Herczku 
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Ágnes). Balogh Kálmán cimbalomművész tíz évig volt állandó vendégük, 
egyik lemezén és számos más népzenei lemezen is közreműködtek. Ökrös 
Csaba egy időben a Muzsikás együttes állandó vendég közreműködője 
volt lemezeken és koncerteken egyaránt. 2004 és 2007 között a Honvéd 
Művészegyüttes Hegedős Zenekarának hegedűse volt. 2008 és 2012 között 
a Téka Együttesben hegedült. 

Később műsorok zenéjét állította össze: ő szerkesztette a népzenei és 
XVII. századi írott zenei forrásokra épülő „Hej, kurucok csillaga” című 
lemez anyagát (2004).

Az elmúlt években zeneszerzőként is bemutatkozott, amiben Rossa 
László zeneszerző volt tanára és instruálója. Több színdarab és film kí-
sérőzenéjét írta: Wass Albert : Elvásik a veres csillag című színdarab (Pi-
lisszántó, Szikla Színház, 2005); Hany Istók c. háromfelvonásos táncjáték 
(Csorna, 2007); A Hortobágy legendája (Vitézy László filmje, 2008);  
A tánczmester (Honvéd táncszínház, 2009); Paralel alla fin alla ugor című, 
hegedűre és zongorára írt saját művének ősbemutatója (Finnország, 2009); 
Barocco Rustico (Duna művészegyüttes, 2010); Móricz: Égi madár (Vitézy 
László tvfilmje, 2011); Móricz: Pillangó (Vitézy László filmje, 2012);  
A nagy füzet (Kristóf Ágota színházi regényadaptációja, 2013).

2011 áprilisában a finnországi Sibelius Egyetemtől kapott meghívást, 
mint zeneszerző és előadó. A magyar népzene széles repertoárjából vá-
lasztott darabok, valamint Kodály és Bartók szerzeményei mellett általa 
írt komolyzenei darabok is megszólaltak a Focus on Folk című koncerten, 
amelyen a fellépő kamarazenekar finn és magyar zenészekből állt. 

Előadói és zeneszerzői munkásságát pedagógiai munkássága egészítet-
te ki. 1989-től 10 éven át az Óbudai Népzenei Iskola tanára, a szentendrei 
Vujicsics Tihamér Zeneiskolában 4 évig, ezzel párhuzamosan a szigetmo-
nostori Zöld Sziget iskolában 2 évig oktatott hegedűt a 6−18 éves korosz-
tálynak. 2007-től az akkor indult egyetemi szintű népzenei oktatásban 
ismét diákként vett részt. A Népi Vonós Tanszéken 2012-ben kapott Master 
fokozatot és zeneművész-tanári diplomát. 2010-től a Népzene Tanszék he-
gedű tanára, 2012-től a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanára is volt. 
2011-ben, a Zeneakadémia Vonós Tanszékén társhangszerként felvette a 
barokk hegedűt, tanára Dr. Kertész István volt. 2012-ben részt vett a Zene-
akadémia által szervezett barokk hegedű kurzuson, melyet Simon Standage 
hegedűművész, karmester, a 17-18. század zenéjének specialistája tartott. 

2019 tavaszán diagnosztizálták a halálos betegséget, amely néhány 
hétre rá, július 26-án, 59 évesen hirtelen lezárta gazdagon kiteljesedő 
életét. Tudásszomja, elkötelezettsége, igényessége mindnyájunknak pél-
da, sugárzó tehetsége, megszólító erejű, szuggesztív hegedűjátéka a ma-
gyar népzenei előadás egyik művészi csúcspontja. 

Számos díjat, köztük Kodály Zoltán-díjat (2007) és Liszt Ferenc-díjat 
kapott (2019).
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