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Május 24.: 1844. május 24-
én adta fel Samuel Morse az el-
sõ táviratot. Az üzenetet egy
Washington és Baltimore közöt-
ti kísérleti vezetéken továbbítot-
ták. A festõként is sikeres Mor-
se a hírek továbbítására fej-
lesztette ki a róla elnevezett
Morse-kódot, vesszõk és pontok
kombinációját, melyeket rövid
és hosszú áramütésekkel lehet
a vevõre átvinni. Morse a pon-
tokból és vonásokból álló, betû-
ket és írásjeleket kódoló jelcso-
portjait nem véletlenszerûen
határozta meg: megfigyelte,
hogy bizonyos betûket és jeleket
gyakrabban használnak, ezért az
angol szavakban elõforduló gya-
koriságnak megfelelõen egyre
hosszabb kódot kaptak a ritkább
betûk. • 1986. május 24-én
hunyt el Dajka Margit színész-
nõ. Nagyváradon született 1907.
október 13-án. Vidéki társulatok-
nál kezdte pályáját, majd 1929-
tõl a Vígszínházban játszott,
késõbb más fõvárosi színházak

tagja volt. • 2007. május 24-én
zárult le a 2500. résszel a Kos-
suth Rádió 48 éve tartó népsze-
rû sorozata, A Szabó család. •
Európai nemzeti parkok napja
és több országban a cirill ábécé
emléknapja. 

Május 25.: 1954. május 25-én
hunyt el Robert Capa (eredeti ne-
vén Friedmann Endre Ernõ)
magyar származású fotográfus.
A 20. század egyik legjelentõsebb
fotósát elsõsorban dokumen-
taristaként, haditudósítóként
tartják számon. Élete során öt
csatatéren fotózott. 1954-ben a
Life Indokínába küldte, hogy
tudósítson a francia gyarmati
harcokról. Május 25-én délután
3 óra elõtt 5 perccel aknára lé-
pett, és meghalt. • Afrika napja. 

Május 26.: 1926. május 26-án
született Miles Dewey Davis
afroamerikai jazztrombitás, ze-
nekarvezetõ és zeneszerzõ, a
jazztörténet egyik legnagyobb
hatású és legkiemelkedõbb alak-
ja. • 1966-ban ezen a napon
hunyt el Tamási Áron Kossuth-
díjas író. 

Május 27.: 1923. május 27-én
született a bajorországi Fürth vá-
rosában – Heinz Alfred Kissinger
néven – Henry Alfred Kissinger
német születésû amerikai Nobel-
békedíjas diplomata és politikus,
aki idén tölti be 89. életévét. •
1937. május 27-én adták át San
Franciscóban a Golden Gate
(magyarul Aranykapu) hidat. •
1981. május 27-én hunyt el Pi-
linszky János Baumgarten-, Jó-
zsef Attila- és Kossuth-díjas köl-
tõ, a Nyugat irodalmi folyóirat
negyedik, ún. „újholdas” nemze-
dékének tagja. 

Május 28.: 1910. május 28-án
hunyt el kiscsoltói Mikszáth
Kálmán író, újságíró, szerkesz-
tõ, országgyûlési képviselõ. •

1923. május 28-án született Di-
csõszentmártonban Ligeti György
Sándor Kossuth-díjas zeneszer-
zõ. Tanulmányait a kolozsvári ze-
nekonzervatóriumban, majd a
budapesti Zeneakadémián vé-
gezte. A 2006-ban elhunyt Lige-
ti életmûve világszerte ismert,
oktatott többek közt a kaliforni-
ai Stanford Egyetemen is. Mû-
veit a nyugati avantgárd zenei
hatások mellett a magyar muzsi-
ka elemei is jellemzik.

Május 29.: 1875. május 29-én
hunyt el Izsó Miklós szobrász, a
19. századi magyar nemzeti
szobrászat egyik legnagyobb
alakja. • 2011-ben ezen a napon
hunyt el Mádl Ferenc, a harma-

dik Magyar Köztársaság máso-
dik elnöke, Széchenyi-díjas ma-
gyar jogtudós. 

Május 30.: 1594. május 30-án
hunyt el gyarmati és kékkõi bá-
ró Balassi Bálint költõ, végvári vi-
téz. Balassi költészete kiemelke-
dõ jelentõségû: õ szervezte elõ-
ször ciklusba szerelmes verseit,
de nevéhez fûzõdik az ún. Balas-
si-strófa is. • 1875. május 30-án
született Kolozsváron ifjabb Entz
Géza zoológus, egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadé-
mia tagja. • Hõsök napja, Csaba
királyfi ünnepe, a Szent Jobb
megtalálásának ünnepe (miután
a török idõkben 200 évre nyoma
veszett).

Évfordulók

Névnapok
Május 24.: Eliza, Eszter
Május 25.: Orbán
Május 26.: Fülöp
Május 27.: Hella
Május 28.: Csanád, Emil
Május 29.: Magdolna
Május 30.: Janka, Zsanett

Médiabefutó: két zenekarnak egy fõdíj

PÁSZTOR KRISZTINA

H
ogyan kerültek a Mé-
diabefutóra?
– Marci (Kalapos

Band): Eredetileg nem is akar-
tunk jelentkezni, most mégis
örülünk a tapasztalatnak. A bu-
li nagyon jó volt, hiányoltuk
azonban a szakmai, zenei irányí-
tást a zsûri részérõl. Mivel fúvó-
saink nálunk is és a Funkorpo-
rationnel is játszanak, különösen
ezzel a bandával kerültünk kö-
zel egymáshoz. 

Lóri (Funkorporation): Telje-
sen spontán volt a jelentkezés, és
nem bántuk meg. Ám az igazi
megmérettetés egy komolyabb
zenei fesztivál lenne, mint példá-
ul a Félsziget vagy a Veszprémi
Utcazene Fesztivál.

– Milyen érzés egy ilyen meg-
mérettetés?

– Hanna (Fk): A Médiabefu-
tó egész hangulata nagyon tet-
szett, jól éreztük magunkat, jól
összerázta az együttest. 

Bajusz (Fk): Többek közt ar-
ra volt jó ez a verseny, hogy fel-
fedezzük a hiányosságainkat.
Sok munka áll elõttünk zeneileg
is, de a színpadi mozgást is fej-
lesztenünk kell, és nem utolsó
sorban emberileg meg akarunk
felelni egy jó zenekar kihívása-
inak. 

Lóri (Fk): A fõdíj mellett kü-
löndíjat is kaptunk, egy stúdió-
felvételt a román televíziónál
és egy EU-táboros fellépést. A
stúdiónak nagyon örülünk, hisz
önerõbõl nem tudnánk profi
felvételt készíteni. 

Marci (KB): A nyeremény va-
lóban nem nagy szám, a külön-
díj azonban, hogy felléphetünk
a román televízió egyik adásá-

ban, nekünk is jól jön. A lé-
nyeg: halljanak, ismerjenek meg
az emberek.

– A decemberben alakult
Funkorporation tulajdonkép-
pen 2009-ben állt össze elõ-
ször, The Alternate Fun Project
elnevezéssel. Milyen stílusban
muzsikál mai felállásában a
Horváth Hanna (ének), Halmen
József (gitár), Szántó Lóránd
(basszusgitár és hegedû), Bajusz
Gábor (dobok), Sándor László
(klarinét), valamint Túrós To-
mi (harsona) összetételû banda?

– Hanna, Bajusz és Lóri
(Fk): Kéne már egy elnevezés en-
nek a mi stílusunknak, mert
minél több irányzatból sajátot,
egyénit akarunk játszani: enyhén
funky, cigány, blues, jazz, Amy

Winehouse, pop, ska, r&b, elec-
tro, de elektromos hangszerek
nélkül, soul, balkán dalok. A
végeredmény pedig valami hihe-
tetlenül friss és új. Mondhatni,
fresh a stílusunk. Talán a mash-
up – hosszú improvizációs beté-
tekkel – adja meg leginkább a je-
lenlegi zenei kínálatban minket
jellemzõ hangot. 

– Saját dalokat játszanak,
vagy sztenderdeket és feldolgo-
zásokat?

– Hanna (Fk): Egyetlen saját
dalunk van, a többi feldolgozás.
Mi „örömzenélünk”. 

Lóri (Fk): Nagyon fiatal együt-
tes vagyunk, még keressük a
hangot, a megjelenést, ami leg-
jobban jellemez bennünket. Ha
megtaláltuk, saját dalaink is
lesznek, a szükségét ugyanis
már érezzük, hisz nagyon sok he-
lyen lépünk fel. 

– Hogyan fogadja a közönség
ezt a kínálatot?

– Bajusz (Fk): Az egyik nagy-
bányai koncertünk után valaki
azt mondta, Amy Winehouse
nem halott, egy újságcikkben pe-

dig azt írták Hannáról, hogy õ az
új Janis Joplin. Tényleg nagyon
hasonlítanak, de Hanna mégis
teljesen eredeti.

Lóri (Fk): Az egész úgy kezdõ-
dött, hogy egy belga–holland
utcazenekart hallgattunk Ko-
lozsváron, és mi is bekapcsolód-
tunk a zenélésbe. Hihetetlen jó
jam session lett belõle, nagy kö-
zönséggel, minekutána meghív-
tak, játszunk velük este is egy
kocsmában. A kocsma tulajdo-
nosa azonnal leszerzõdött ve-
lünk, mikor meghallotta Hanna
hangját. 

– A kolozsváriak által már jól
ismert, versdaloló Kalapos
Band egy éve Laczkó Vass Ró-
bert színész hangjával gazdago-
dott, az állandó tagok pedig
Szép András (zongora), Visky
Péter (gitár), Tóth Márton
(basszusgitár), Láng Dániel
(dobok), Túrós Tamás (harso-
na), Sándor László (klarinét).
Kizárólag saját dalokat adnak
elõ?

– Marci (KB): A Kalaposban
igen. Dallamokat komponálunk,
azokhoz keressük a találó verse-
ket, majd véglegesítjük a dalokat.
Ebben az együttesben csak saját
dalaink vannak, viszont Jazz
Pursuit név alatt játszunk
dzsessz-sztenderdeket hosszú
szólóimprovizációkkal. Ezt is
nagyon szeretjük. 

– Jelentkeztek korábban más
tehetségkutató versenyre is?

– Lóri és Hanna (FK): 2010-
ben próbálkoztunk a Mega-
sztáron. Több fordulón is át-
mentünk, amikor megmutatták
a szerzõdést, azaz, hogy mi vár
ránk, ha a döntõbe kerülünk.
Benne 126 kötelezettség és 33
jog volt feltüntetve a zenészek-
re vonatkozóan. Úgy döntöt-
tünk: ilyent mi soha nem írunk
alá. Viszont volt egy jó utcaze-
nélésünk Pesten a Váci utcában.
Legalább 50 ember gyûlt kö-
rénk, több mint egy órán át ze-
néltünk, míg oda nem jött egy
képeslapárus, és elzavart, mond-
ván, hogy az õ kárára muzsiká-
lunk, hiszen egyetlen lap sem
kelt el egész idõ alatt. Mi pedig
csaknem 30 ezer forintot gyûj-
töttünk össze. Friderikusz is
megállt ott, és azt mondta:
„Hm, ezek tényleg jók.” Talán ez
volt az egyik legnagyobb elisme-
rés, no meg amikor Presser le-
fékezett az autójával egy útke-
resztezõdésben, mert megis-
mert minket. Ezekért az élmé-
nyekért megérte ott lenni. 

A két nyertes együttest a Mé-
diabefutó hivatalos honlapján
(mediabefuto.ro) meg lehet hall-
gatni, május 29-e déli 12 óráig
pedig szavazhatnak a legjobb-
ra, aki elnyeri majd a Médiabe-
futó közönségdíját.

Egyformán jó együtteseknek, a Funkorporationnek,
valamint a Kalapos Bandnek kell osztozniuk az idei
Médiabefutó fõdíján ének-zene kategóriában. Bár
zenei stílusuk eltérõ, a két együttesben sok a
közös vonás: a minõségi zene iránti szeretet, a
muzsikálás öröme, a város, ahol befutottak. Még
közös tagjaik is vannak: a fúvósok, sõt alkal-
manként az énekesnõjük is.

A Funkorporation még keresi a saját hangját

Horváth Hannát máris Janis Joplinhoz hasonlítják 


