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INTERJÚ
BERTA ALEXANDRA
JUNIOR PRIMA-DÍJAS 

NÉPZENÉSSZEL

iatal kora ellenére hosszú utat járt be Berta Alexandra. 
Kislányként szülővárosában, Pakson ismerkedett meg 
a citera és a magyar népdalok varázslatos világával, az első 
találkozás pedig megpecsételte sorsát. Ma már a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem óraadó tanára, a Hagyományok 
Háza népzenei szakelőadója, együttesével pedig nem csak 
az országot, hanem Európát is járja, hogy átadja népzenénk 
egyetemes üzenetét. Munkájáról, pályájáról, elhivatottságról 
és alázatról beszélgettünk.
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stabilmésztej©

Elsôként Magyarországon a Sipôcz Kft-tôl

Mi is az a Stabilmésztej©?

A stAbilmésztej egy olyAn mésztej, 
Amely:
•   stabilan lebeg a vízben, nagy fajlagos 

felülete miatt
•   könnyen felkeverhetô, nem igényel állandó 
keringtetést, vagy keverést

•   vízben gyorsabban oldódik más mész alapú 
adalékanyagokhoz képest

•   lúgos kémhatása miatt kiválóan alkalmas vizek 
pH értékének a beállítására

•   tökéletes a savak semlegesítésére
•   ideális a nátrium-hidroxid oldat kiváltására
•   természetes, és környezetbarát a nátrium-
hidroxiddal ellentétben 

szennyvíztisztításnál:
•   az iszap nedvességtartalmát csökkenti
•    összetétele miatt nincs hagyományos só (NaCl) 
képzôdés

•    használatával elkerülhetô a nátrium kibocsátás
•    a szennyvíz kéntartalmát megköti, az így képzôdô 
gipsz a szennyvízbôl könnyen leválasztható

•    a szennyvíz zsírtartalmát nagyobb mértékben 
csökkenti

többet mésszel...

www.sipocz.hu

sipôcz Kft. 1173 budapest, Határhalom u. 2.
tel.: +36 1 / 999 1988 info@sipocz.hu

15%–45% koncentrátumú készítmény, 
amely fagyálló adalékkal is kapható.
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– Igazából én vagyok az egyetlen vadhaj-
tás a családunkban, aki népzenével fog-
lalkozik. (Nevet.) Tulajdonképpen termé-
szetesen jött, mert ahogyan az egyébként 
sok gyereknél lenni szokott, általános is-
kolás koromban beiratkoztam a zeneis-
kolába, ahol a hangszerválasztás a citerá-
ra esett. A népzene és a népdalok világa 
rögtön közelebb került hozzám, innentől 
kezdve pedig gyakorlatilag már megállít-
hatatlan volt a folyamat.
– Ezek szerint a citerával a hangszer-
választón találkoztál először.
– Igen, igen. Nem mondom, hogy vé-
letlenszerű volt ez a találkozás, mert 

hiszek abban, hogy nincsenek véletle-
nek. Mielőtt döntöttünk volna, egy kis 
hangversenyen megszólaltatták azo-
kat a hangszereket, amiken tanulni le-
hetett az iskolában. A citera hangzása 
nagyon megtetszett, és az is, hogy lehet 
hozzá énekelni, hiszen így alkotnak el-
választhatatlan egységet.
– Laikusként azt gondolom, viszony-
lag ritka, hogy nyolc-kilenc évesen 
valaki citerán kezdjen el zenélni. Ta-
lán nem sértődsz meg, ha azt mon-
dom, hogy nem éppen egy divatos 
hangszer – mondjuk a fuvolával vagy 
a zongorával szemben.

– Látod, ezért mondom, hogy nincse-
nek véletlenek! Engem akkor, ott meg-
ragadott valami – ha így felnőtt fejjel 
visszagondolok, talán a tisztaság, az 
egyszerűség, az őszinteség, ami általá-
ban a népzenére és erre az előadásmód-
ra igaz. Nem szólított meg annyira az 
a fajta magas művészeti előadásmód, 
ami mondjuk a zongorára vagy a klasz-
szikus hegedűre érvényes, az én lelküle-
temhez, személyiségemhez nem is illett 
volna.

EGYSZERŰ, ÁMDE 
NAGYSZERŰ
– Többször említetted az egyszerű 
kifejezést. Valóban ilyen hangszer 
lenne a citera, létezik egyszerű meg 
nem egyszerű hangszer?
– Sokszor kérdezik tőlem, hogy köny-
nyű-e megtanulni citerázni. Erre azt 
tudom mondani, hogy csak annyi-
ra, mint bármelyik más hangszeren. 
Nyilván a citerának van egy olyan elő-
nye – és ezért gyerekeknél is népszerű 
–, hogy viszonylag hamar lehet sikert 
elérni vele, azaz kikerekedik egy dal-
lam. Az viszont már más kérdés, hogy 
hogyan. Szépen megszólaltatni nem 
könnyű, ahhoz legalább annyi tehet-
ség, szorgalom és idő kell, mint bárme-
lyik más hangszerhez. Az viszont igaz, 
hogy míg, mondjuk, egy hegedűnél 
évekig tart, hogy a vonótartás és keze-
lés beálljon a megfelelő helyre, úgy a ci-
teránál ennyi idő alatt már szép dalla-
mok szólalnak meg.
– A citerával kapcsolatban rendre el-
hangzik az is, hogy „nem éppen kom-
patibilis” más hangszerekkel. Ehhez 
képest nálatok csodásan szól tambu-
rával is.
– A Pengetős Trió formációnk pont azt 
szeretné hirdetni, hogy a citera más 
hangszerekkel is tud együtt játszani, és 
nagyon érdekes, izgalmas hangzás va-
lósulhat meg. Együttesünkben a három 
pengetős népi hangszer, a citera, a tam-
bura és a koboz szólal meg, amihez még 
hozzájönnek a férfi és a női énekhangok 
is. Mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy a 
hangszerek, mint régen látott rokonok 
találkoznak nálunk, és van mit megbe-
szélniük egymással.
– A Pengetős Trióval járjátok az or-
szágot és Európát, a határon túli ma-
gyaroknak is zenéltek. Milyen a fo-
gadtatás itthon, külföldön, és milyen 
az elszakított területeken?
– Legutóbbi nagy élményünk Csehor-
szágban volt, az Eurorádio Folk Feszti-
válon. Ezen a nemzetközi rendezvényen 
a közönséget – bátran mondhatom – A citera, mint hangszer választása nem volt véletlen számára
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Mezõgazdasági bérmunka
Tárkány 25 km-es körzetében

Teljes körû szolgáltatás 
a vetéstõl a betakarításig

Modern géppark

Jövôbe mutató technológiai 
megoldások 

(GPS-RTK2 alapú szemenkénti vetés, GPS-
RTK2-OptRx alapú tavaszi mûtrágya-kijuttatás, 

hozamtérkép-készítés a betakarítás során)

Korrekt azonnali 
számítógépes minõsítés

(tisztaság, alap paraméterek 
és esésszámmérés)

8 napon belüli 
fizetés

Tisztítás, szárítás,  
raktározás

Termeltetés, terményfelvásárlás

Tárkány Fô utca 38.
Tel.: Szabó Péter +36/30-3510598

Tárkányi telephelyünkön 
modern szárító, saját vetõmag-
üzem és 12 000 tonna tároló-
kapacitás várja megbízóinkat
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magával ragadta a magyar népzene. 
De ezt korábban is tapasztaltuk, nem 
is olyan messze, Ausztriában. Annyira 
egyedi ez a magyar népzene és ez a meg-
szólalás! Mi abban a szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hogy nálunk még a régi és 
értékes formájában él ez a hagyomány. 
Azt, hogy a magyar népdal és népzene 
tényleg egyedülálló a világon, a külföl-
di közönség is megérzi, annak ellené-
re, hogy esetleg nem közlöm, hogy mi 
a mondanivalója az összeállításunknak. 
Ez valami univerzális, egyetemes nyelv, 
ami megszólítja az embereket. A hatá-
ron túli magyaroknak nyilvánvalóan 
már önmagában az, hogy magyar nép-
zene szól, szorosan kapcsolódik az iden-
titásukhoz, örülnek nekünk. Azonban 
azt vettem észre, hogy akiknek egyálta-
lán semmi közük sincs a magyar nép-
zenéhez és néphagyományhoz, azok is 
ugyanannyira érdeklődők.

SORSSZERŰSÉG
– Milyen út vezetett odáig, hogy Ju-
nior Prima-díjat kapj és a Zenemű-
vészeti Egyetemen taníts?
– Hosszú és rögös út, hogy ezzel a köz-
hellyel éljek. (Nevet.) Nagyon hálás va-
gyok, hogy ezek nekem megadattak. 
Sosem kérkedem velük, sosem vettem 
természetesnek, és azon vagyok, hogy 
ezeknek a lehetőségeknek és titulusok-
nak maximálisan megfeleljek. Nem vol-
tak óriási terveim és álmaim, tettem a 
dolgomat lelkiismeretesen, maximális 
erőbedobással, és ez lett az eredménye. 
Abban az évben indult a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen a népzene-
oktatás a Népzene Tanszék megalapí-
tásával, amikor leérettségiztem.
– Ez is olyan sorsszerű…
– Valóban az, úgyhogy első citerásként 
felvételizve, ezzel a hangszerrel egye-
düliként nyertem felvételt, és onnantól 
kezdve haladtak előre a dolgok. Beke-
rültem a budapesti népzenész társada-
lomba, ami nagyon sokat adott nekem, 
közben persze folyamatosan zenéltem 
és tanultam az egyetemen.

– Pedagógusként mi a legfontosabb 
dolog, amit átadsz a tanítványaid-
nak?
– Többféle korosztályhoz is volt már 
szerencsém, az egyetemen felnőtte-

ket tanítok, de gyerekekkel is foglal-
koztam már. Nekem a legfontosabb az 
alázat, ami nélkül semmi, de a népze-
ne különösen nem működik. Az csak 
egy dolog, hogy megtanítom, hogyan 

kell citerázni, miként kell kezelni ezt a 
hangszert. A lelkület, a hozzáállás, az 
alázat, az, hogy tulajdonképpen mit je-
lent neked és azoknak, akik hallgatnak, 
sokkal fontosabb.

ELHIVATOTTSÁG ÉS 
ALÁZAT
– Ez az alázat a Fölszállott a pávában 
is látható volt a gyerekeken. Ebben a 
műsorban te mentorként segítetted 
a felkészülésüket. Mit kaptál tőlük?
– Nagyon sokat lehetett tanulni már 
önmagában ettől az egész helyzettől és 
a gyerekektől. Kamerák vették körül 
őket, egy nagy stúdióba mentünk be, 
folyamatosan résen kellett lenniük, fi-
gyelniük, fotózáson, forgatáson, verse-
nyen vettek részt – hatalmas nyomás 
alá kerültek. A felkészítő tanároknak és 
nekünk, mentoroknak az volt a felada-
tunk, hogy tudatosítsuk bennük: még 
mindig citeráznak, énekelnek, illetve 
mindezt saját és mások örömére teszik. 

"A magyar népdal és népzene tényleg egyedülálló a világon, a külföldi
közönség is megérzi."

A hangszerek, mint régen látott rokonok 
találkoznak nálunk, és van mit megbeszélniük 
egymással.
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 NÉVJEGY
BERTA ALEXANDRA 
zenei tanulmányait Pakson, 
a helyi művészeti iskolában 
kezdte, később népzenei 
versenyeken vett részt, ahol 
a legmagasabb elismerése-
ket és díjakat nyerte. 2007 
szeptemberében felvéte-
lizett a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem akkor 
megalakuló Népzene 
Tanszékére. 2010-ben, 
az alapképzés elvégzésé-
vel előadóművész diplomát, 
majd a mesterképzést kö-
vetően 2012-ben pengetős 
szakon, 2013-ban népi ének 
szakon népzenetanári diplo-
mát szerzett.

2012-től a Zeneakadé-
mia Népzene Tanszékének 
óraadó citeratanára. 2013-
tól a Hagyományok Háza 
népzenei szakelőadójaként, 
újabb tapasztalatokkal gazdagodva foglalkozik a magyar 
népi kultúrával és népzenével.

2013-ban Junior Prima díjjal ismerték el eddigi munkássá-
gát. A megtisztelő kitüntetés újabb lendületet adott számára, 
melynek eredményeként megjelent második lemeze 
„Lelkem a lelkeddel” címmel. Ugyanebben az évben szülő- 
városa Paks Kultúrájáért Díjjal jutalmazta. 2017-ben a Magyar 
Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek Országos 
Szövetsége (KÓTA) Népzenei Bizottságának elnökévé 
választották.

Előzetes  egyeztetéssel:
1055 Budapest, 

Kossuth Lajos tér 16-17. fe.5.
Tel.: +36  (1) 9995790

Mob.: +36 (70) 3107151
Fax: +36  (1) 9997962

E-mail: ferenc.bauer@bauer.co.hu
Web: http://www.bauer.co.hu

Dr.
Bauer Ferenc

egyéni ügyvéd

Megalapozott jogi tanácsnál többet,
az üzletének megértését is várja?

Tanácsadás, képviseleT:
társasági és cégjog; vállalatalapí-
tás; hírközlési jog; adatvédelmi 
jog; kereskedelmi és polgári jog; 
elektronikus kereskedelem és 
rek lámjog területén.

TÁRSASÁGOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK

TELJES KÖRŰ KÖNYVELÉSÉT
VÁLLALJUK GARANCIÁVAL.

Mérő György
Syntax Könyvelő 
Iroda
1142 Budapest, 
Erzsébet királyné útja 96/b 
Tel./fax: 467-04-71
Mobil: 06-20-9-448-968
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Egyébként a tévések is mindent meg-
tettek annak érdekében, hogy ne érez-
zék magukat versenylovaknak. Citerás 
mentoráltjaim olyan fegyelemmel, alá-
zattal és türelemmel vettek részt a ver-
senyben, hogy nem csak én, hanem sok 
felnőtt is tanulhatott volna tőlük.
– A pedagógusi és művészi tapasz-
talataid alapján mit gondolsz, a mai 
világban mennyire nagy kihívás 
megőrizni és továbbadni a népzenei 
hagyományainkat, örökségünket? 
Mostanában eléggé ráterelődött a fi-
gyelem…
– Mi is érezzük, hogy van egy különös, 
fokozott érdeklődés a magyar népha-
gyományok, a népzene iránt. Ez igen 
örvendetes, de mi és az előttünk lévő 
generáció is ugyanolyan elhivatott-
sággal tette a dolgát akkor is, amikor 
nem volt fókuszban. Szerintem eb-
ben van a jövő: nem azért kezdtünk el 
népzenélni, mert most divatos műfaj 

lett, hanem mert a hivatástudat kész-
tetett erre minket. Vannak nehézsé-
gek, látjuk, hogy más műfajok jóval 
nagyobb teret kapnak a médiában, 
és adott esetben sokkal kisebb ener-
gia befektetéssel, ne adj’ Isten, ki-
sebb értéket képviselve kerülnek elő-
adók olyan reflektorfénybe, mint amit 
mondjuk egy népzenész…
… a karrierje során egész életében 
soha nem ér el. El lehet ezt fogadni?
– Ha mindenki tényleg ugyanolyan el-
hivatottsággal és szeretettel dolgozik, 
akkor annak meglesz az eredménye. 
Ha a Felszállott a páva versenyre gon-
dolunk, olyanok is nézték a műsort, 
akik egyébként nem voltak tisztában 
azzal a fogalommal, hogy magyar nép-
dal vagy néptánc. Voltak, akik fejében 
valami sztereotípia élt ezzel kapcso-
latban, mégis megszólította őket. Hi-
szem, hogy amíg generációról gene-
rációra adjuk át egymásnak a tudást, 
nem lesz baj.
– A lemezed címe Lelkem a lelkeddel. 
Miért erre esett a választás? Milyen 
a Te lelked, s milyen az enyém, aki 
hallgat téged?
– Biztos vagyok benne, hogy van kö-
zös pont a lelkek között. Egyébként egy 
bihari ballada szövegéből emeltem ki 
az idézetet, a vége az, hogy „egy Istent 
imádjon.” Tulajdonképpen arról üzen, 
hogy a népdalok mondanivalója, a dal-
lamok hangulata olyan érzéseket köz-
vetít, melyeket mindenki megél. A ma-
gyar népzene mindnyájunkat lélektől 
lélekig szólít meg.

A Penge-
tős Trió 
Európát 

járva adja 
át nép-
zenénk 

egye-
temes 

üzenetét
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