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Ha kedd-szerda este belép az ember a
NagymezőutcaiKimberlybárba,aztérzi,
hogy korszakok hangulatai, ízei, hang-
jaiúgykeverednekazotthonoskishelyi-
ségben,akáregyjókoktélbanakülönfé-
le hozzávalók.A dizájn letisztultan mo-
dern, a fények mele-
gek, igazi bárhangula-
tot árasztanak, ám a fa-
lakonaképekmúltszá-
zad 40-es, 50-es, 60-as
éveit idézik.Az ajtóval
szemben, a sarokban
nagyon modern inst-
rumentum mögött ül a 
zongorista.Ésamintle-
üti az első hangokat,
minden, ami az ajtón
kívül van, egy pillanat
alatt eltűnik.Maradnak
a hangulatok, a múlt
slágerei,afinomdzsesz-
szes átiratok, a keseré-
desboldogságmelódiái.
A zongoránál egy lassan eltűnőműfaj

egyik honi legnagyobbja és a nagy idők
tanúja,Mártonffy Miklós.

Ha egy gyerek a jövőjét tervezi, általá-
ban orvos szeretne lenni, ügyvéd, vasutas 
vagy autószerelő. Ha ne adj’ isten művészi 
pályára vágyik, akkor a világ nagy szín-
padai szerepelnek az álmaiban. De hogy 
„születik” a bárzongorista?
Drágaédesanyámtanácsavolt.Polgári

származásommiattnemlehettektúlnagy
terveimazegyetemek jó részén.Akkori-
banmégazeneművészeti főiskolánnem
voltdzsessztanszak,akomolyzenétugyan
mindig is szerettem, de nem szerettem

Galsai Dániel
Játszd a régi zenéket!

volna koncertzongorista lenni. De több
amolyanmagániskolavoltszerteaváros-
ban,aholaközelmúltzsenijei tanítottak,
akiktőlmindentmeglehetetttanulni,ami
egyáltalán tanítható.

Mikor kezdődött a karrierje?
Hát, nem tegnap

volt... egészen pontosan 
1961-ben. Eleinte na-
gyon sokat szerepeltem 
vendégként különbö-
ző együttesekben, mert
úgy tartották, hogy jó
hangomisvan.Talána
legfontosabbatnévsze-
rint is megemlíteném:
játszottam Bálint Ali ze-
nekarával, aki már ak-
kor nagy sztárnak szá-
mított ebben a műfaj-
ban. Szerencsére még
most is él, sőt játszik
is, Kanadában, „Alán

Best”néven.
Aztán lett természetesen önálló zene-

kara is. Természetesen Nyilvánnemvolt
mindenkinek saját zenekara, de az tény,
hogya60-as,70-esévekbenvoltMagyar-
országonabárzene,akönnyed,deigényes
dzsessz, a „jazzy”aranykora, így akiben
volttehetség,lelkesedéséseltökéltség,az
előttnyitvavoltapálya.Azelsőzeneka-
romanevembőladódóanazMMGroup
volt,csakérdekességképpen,két tag,Je-
szenszky István és Kovács Jocóabeatmű-
fajbólérkezetthozzánk.

Ez valóban különös. Hiszen akkoriban 
tudtommal minden gimnazista beatzenész 
akart lenni.
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Ígyvan.Deazmaiszemmelszinteel-
képzelhetetlen, hogy milyen reputáció-
ja volt akkoriban a bárzenének. Egyszer
megpróbáltam összeszámolni, 386-ig ju-
tottam.
Ennyi helyen szólt éjszakánként élő

zene,jazzy,bigbánd,szalonzene,cigány-
zeneavárosban-ésakülvárosösszeshe-
lyét még én sem tudtam beleszámolni.
CsakaBékeszállóbanhathelyenszóltélő
muzsika! Ez több volt,mint szórakozás,
koncert,ez,haúgytetszik,életformavolt.

Ilyen körülmények között már könnyen 
elhihető,hogyazakkoribárzenészekiga-
zisztárokislehettek.„Siker,pénz,csillo-
gás”,csakhogystílszerűenegyslágerből
idézzek. És persze mulatás, némi mon-
dénság, lányok... Távol járok a valóság-
tól?
Nem.Nemistagadom,azigazijóbár-

zeneaznemgiccs,nemmechanikusután-
játszás, abban léleknek, szenvedélynek,
improvizációnak kell lennie. Ami szük-
ségképpenmegérintiahallgatót,szemé-
lyesemlékeketidéz,újgondolatokatcsi-
hol.Ésperszemindenholott settenkedik
aháttérbenaszerelem...Mondjukénsa-
játoshelyzetbenvoltam,hiszennekemott
voltazörökszerelem,Gabi,akimindmá-
igatársam,nemcsakamagánéletben,ha-
nemgyakranamunkábanis.Deaztény,
hogy elképesztően pezsgett akkoriban
az éjszakai élet, az emberek legtöbbször
nemisaztmondták,hogy lemegyünkaz
XY vendéglőbe, hanem hogy megyünk
oda,aholXYjátszik.Alegjobbaknakko-
moly rajongótáboruk isvolt,melyekkö-
zöttakadtakperszeszépszámmalhölgyek
is...éspénztislehetettkeresni,decsaka
minőséggel, mert a bárzene kegyetlenül
igazságos műfaj is egyben. Ha bemen-
nek a vendégek, és zúg a taps, aztmin-
denkilátja-hallja,haféligüresaterem,és

csönd van, azt is.Márpedig a bárzene a
művészetentúlüzletis-egyetlenvendég-
lőssemfizetettannak,akinemvonzottaa
közönséget.

- Gabiasszonykapcsánmárutalta„kö-
zösmunkára”,amitalánlegjobbanarádi-
ózásbancsúcsosodottki.
Valóban így van. Ne tagadjuk, hisz

nincs miért, sőt - onnan ismerjük egy-
mást, kollégák voltunk a PannonRádió-
ban.Nekemezamunkaazéletemegyik
csúcspontjavolt,mindenéjszaka,éjféltől
hajnali 6-igment az „Éjszakai kávéház”
című műsorom, ahol „természetesen”
Gabivoltaszerkesztőmésmindenesem.
Bejártam a fél világot, játszottamKana-
dátólSkandináviánátSvájcig,deezamű-
sorszámomramagavoltacsoda!Minden
áldottéjjeljöttekzenészkollégák,akikkel
élőben beszélgettem, telefonon a hallga-
tókkaliscseveghettem,szóltakajózenék
- az egész valóban olyan volt,mint egy
békebelikávéház.
Mindamellett,eztsetagadjuk,napköz-

benezmarkánspolitikaiadóvolt.Abár-
zeneeltűriapolitikát?
Mindenrégipresszó,bár,kávéházegy-

benfórumisvolt,azemberekeszmétcse-
réltek,vitatkoztak,olykorveszekedtekis.
Deazongorista,hajátszik,sohasempoli-
tizál.Nekemmegvanamarkánspolitikai
véleményem, amit most már halálomig
megőrzők, de ha játszom, akkorminden
vendégszentség,nincskülönbség.Csaka
zene van, a mosoly, vagy éppen a könny, 
demindenképpen az együvé tartozás ér-
zése.
Nagyonjóltartjamagát,fejébenamű-

faj története, a számok közben olykor
olyaninformációkatismegosztahallga-
tókkal, hogy a szem fennakad.De jövő-
re-ezensincsmittagadni-75éveslesz.
Meddig szólhat még a zene, és lesz-e
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utánpótlás,eljön-emégazigazi,művészi
bárzenearanykora?
HetentekétszerjátszomaKimberlyben,

jól és főleg boldogan bírom. Úgyhogy
biztosanmindhaláligabillentyűkmögött
ülök.Hogymithozajövő?Sajnosmos-
tanában kevés amunka, a városban alig
néhány tulajdonos vállalja be az élő ze-
nét.De ha ittmost körülnéz, csupa bol-
dog arcot lát.Talán ez a közönségmajd

kiharcolja az új aranykort. Maradjunk
annyiban,hogynemhiszekaműfajjövő-
jében,denagyonreménykedem...
Leteltaszünet.Azongoránálésamik-

rofonmögöttismét:MártonffyMiklós.És
felcsendülazegyikszívbemarkolóanszép
saját szerzemény, Az öreg bárzongorista
dala:„Kérlek,játszdarégizenéket,mondd
arégimeséket,ezenazéjszakán...”

(Megjelent: Magyar Krónika 2018/1)

  

SzeretettelmeghívjukaMARIA CIUPE  Az 1960-as, 1970-es évek textilművészete c. 
kiállításmegnyitójára,amelyrefebruár15-én18:00órátólkerülsoraQuadroGalé-
riaSamuilMicuutca7.számalattiszékhelyén.
AQuadroGaléria egykiállítássorozat keretébenolyan életművekre kívánja fel-

hívniafigyelmetaz iparművészetésalkalmazottművészetek területérőlegyaránt,
amelyekeredményeitaművészetkritikaésművészettörténetgyakranfigyelmenkí-
vülhagyta–annakellenére,hogyazittfelleltújfajtamegközelítésmódokigenlénye-
gesekmindaművészettörténetszámára,mindannakakorszaknakajobbmegértésé-
hez,melybenszülettek.
„Ciupeasszonyáltaluk(kárpitműveiáltal)úgytárablakotamaiemberközvetlen

környezetétőlegyretávolodó,érintetlen,varázsostermészetitájra,hogynempusz-
taképiélménypótlékotad,deébreszteniigyekszikbennünkavágyatetávolságáthi-
dalására.”MezeiJózsef
Akiállításon8darabbatik-éskárpitműkerülbemutatásraazéletműbőlismert19

darabból.Számosjelentősműjelenleglappang.
Atextilművekaz1973-asegyénikiállításótanemvoltakegyüttkiállítva,azezek-

hezkészültvázlatokpedigmostelőszörkerülnekbemutatásraaközönségelőtt.
Szeretettelvárjuk!

Király Mária Sarolta Ciupe
Segesvár, 1909. szeptember 6., - Kolozsvár, 2001. szeptember 25.

Grafikusként, majd egyre elkötelezet-
tebben textilművészként képviselte azt
a szellemiséget, amelyet Kolozsvár mű-
vészeti főiskolái alapoztak meg.Alkatá-
nakfélreismerhetetlenjellegébenmutatta

Meghívó

örményeredetét;édesanyjaerzsébetváro-
siIssekutz Mária Helene Irma.
Első művészeti ismereteit a Gyulafe-

hérváronmagániskolátisfönntartórajzta-
nártól, Reithoffer Jenőtől szerezte,akiGy. 


