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„Milyenek a magyarok? Sírva vigadósak, pacalevők, robbané
konyak, marakodók, találékonyak, kiskapukeresők, a bal
sors pedig régen tépi őket. Évszázadokon keresztül hozzá
szoktak a gondolathoz, hogy szépen kell meghalni a hazáért, 
így sokszor nem jut eszükbe az az egyszerű ötlet, hogy élni is 
lehetne érte. Magyar férfi kedvenc gyümölcse a kolbász, de 
hozzá zöldségnek szalonnát is fogyaszt (...) Történetek Lackfi 
János nagysikerű könyvéből, olyan zeneszerzők műveivel 
illusztrálva, mint Bartók Béla, Liszt Ferenc vagy Johannes 
Brahms. Komoly játék emberi hangra és zongorára” – hang
zik az Óbudai Társaskör új produkciójának ajánlója
Fülei Balázs zongoraművész a Gramofon  kérdésére a követ
kező gondolatokat fogalmazta meg az előadások kapcsán: 
„Ezekre az estekre Lackfi Jánostól jött a megtisztelő felké
rés: azt mesélte, hogy figyelemmel kíséri a pályámat, és el 
tudná képzelni, hogy egy közös estet csináljunk. Ez persze 
nagyon jól esett. Találkoztunk, beszélgettünk, és megkap
tam tőle a három kötetet: a Milyenek a magyarok, a Milye
nek MÉG a magyarok, valamint a Három a magyar igazság 
címűt. Mire mindegyiket elolvastam, elég pontosan meg
született a fejemben, hogy melyik szöveghez melyik zenét 
képzelném el. Lesz persze olyan is – és nem is ritkán –, hogy 
improvizálok. Hadd áruljam el: amikor próbáltunk, János
sal néha fetrengtünk a nevetéstől, hiszen a szövegei eleve 
szarkasztikusak és humorosak, a zene pedig mindezt még 
jobban hangsúlyozza. Olyanok voltunk a próbán, akárcsak 
két jazzzenész, akik a saját eszközeikkel valami közöset hoz
nak létre – rengeteg rögtönzéssel. Idáig egyébként (még) 

csupán egyetlen egyszer játszottam az Óbudai Társaskör
ben, de nagyon jól éreztem magam ezen a hangulatos hely
színen.” A zongoraművész számára egyébként nagyon ese
ménydús ez az időszak, hiszen Milyenek a magyarok? 
sorozata mellett vietnami turnén játszik, majd szólókoncer
tek következnek a Zeneakadémián és a Müpában.
 A zenésverses programok mellett két születésnapnak is ré
szesei lehetnek a klasszikus zene iránt érdeklődők az Óbu
dai Társaskörben. Az Anima Musicae Kamarazenekar Jeles 
szólistáink című sorozatának koncertjén, december 8án a 
70 esztendős, Kossuthdíjas gordonkaművészt, Onczay 
Csabát köszöntik. Az esten Vivaldi, Haydn, Bruch, Weiner 
és Sollima darabjai hangzanak fel. Az ünnepelt mellett pe
dig olyan művészek is pódiumra lépnek, mint Vigh And
rea vagy egy másik gordonkaművész: Onczay Zoltán, 
Onczay Csaba fia. A jubileumi hangverseny karmestere: 
G. Horváth László lesz.  2017. január 28án ismét születés
napot ünnepelnek Óbudán, és erről a hangversenyről sem 
hiányozhat a zene mellett az irodalom sem. A Kossuth és 
József Attiladíjas költő, Baranyi Ferenc nyolcvanadik szü
letésnapja tiszteletére gyűlnek össze kedves muzsikus kollé
gái, valamint íróbarátai. Az est házigazdái: Merényi Judit 
és Farkas László lesznek. A köszöntők sorában ott lesz Sza
konyi Károly, Madarász Imre, Czigány György és Szinetár 
Miklós is.

Bővebb információ és részletes program: www.obudaitarsaskor.hu 

Egy költő és egy zongorista improvizációi 
Óbudán
Milyenek a magyarok? címmel Lackfi János költő-író és Fülei Balázs zongoraművész közös, 
négyrészes sorozatot indított az Óbudai Társaskörben. A rendhagyó zenés-irodalmi produk-
ció részleteiről Fülei Balázst kérdeztük.  

Fülei Balázs Lackfi János 
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