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Egy pesti pár 
A tíz éve, kétezer dollárral, egyszeri projektnek 
induló Budapest Bárt egy menedzser-művész 
házaspár, Gáncs Andrea és Farkas Róbert vezeti.
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A hetedik kerületi, körfolyosós ház 
első emeletén tágas, remek ízléssel 
fölújított és berendezett lakásba ér-
keztünk. Mivel a csapat éppen az új 
lemezen dolgozik, utánunk nem sok-

kal a próbaszobát a komplett zenekar és a nekik dalt író 
Presser Gábor váltotta. „Amíg a zenekarral itt próbá-
lunk, addig a még el sem készült produkciót lábon el-
adja Andi a lakás másik szobájában található irodából” 
– vázolja Robi a fölállást, hogyan működik a házaspár, 
amikor dolgozik. De vajon hány kanyar vezetett idáig, 
mitől maradtak meg az amúgy gyorsan változó zenei 
piacon?

Az idén tízéves Budapest Bár az utóbbi évek egyik 
legsikeresebb zenei vállalkozása, és igaz ez rá zenei-
leg és gazdaságilag egyaránt. Pedig 2007-ben, amikor is 
a Nyílt Társadalom Intézet kétezer dolláros pályázatát 
elnyerve Farkas Róbert zenekara köré gyűjtötte a ma-
gyar rockzene kultikus alakjait, még csak egyetlen le-
mezt vizionáltak az alkalmi csapattal. Az már Andi 
érdeme, hogy eleve csak színházakat, kulturális köz-
pontokat és valódi koncerttermeket kerestek a föllépé-
sekhez, a menedzser ugyanis jó szimattal kereste azt 
a korosztályt, amelyik már nem tini, és megszólíthat-
ja a zenéjük. 

A felállás szinte egyáltalán nem változott a kezdet 
óta, egyedül Szalóki Ági ment el az énekesek közül, il-
letve Kiss Erzsi, aki a koncerteket nem vállalta, de 
ő még énekelt az első lemezen. A kettejük kilépésén 
kívül, ahogy ők fogalmaznak, hozzájuk csak jöttek, egé-
szen pontosan három énekes: Behumi Dóri, Mező Misi 
és Ferenczi György, illet-
ve az alapzenekar – Farkas 
Róbert, Farkas Mihály, Far-
kas Richárd, Ökrös Károly 
– egészült ki Kisvári Ferenc 
dobossal. 

„Nem is terveztünk le-
mezbemutatót, lehetetlen-
nek tűnt összeszervezni Kiss 
Tibit, Lovasi Andrást, Né-
meth Jucit és Szűcs Krisztiánt, hiszen a saját zenekar-
juk, a Quimby, az éppen akkor alakuló Kiscsillag vagy 
az azóta már föloszlott, de akkor még bőven koncer-
tező Heaven Street Seven naptárja nem tűnt egyeztet-
hetőnek, de a zenészek egyre csak mondogatták, hogy 
nincs lemez lemezbemutató koncert nélkül.”

100 TAGÚBÓL 20 TAGÚ
A mai cég- és házastársak egyéni pályája is roppant 
gazdag, és ebből a perspektívából nézve minden állo-
más a Budapest Bárhoz hozta őket közelebb. Míg Robi 
a 100 Tagú Cigányzenekar, a Besh o droM vagy a Kiste-
hén tagjaként bejárta a fél világot, addig Andi a British 
Council, az A38, a Cinetrip, az Anima Sound System 
vagy éppen a Besh o droM menedzsereként gyűjtötte 

Amikor 
kevesebb 
pénzünk 
volt, 
kevesebből 
főztünk.

2012: 3,3 millió fo-
rint, 

2013: 12 millió fo-
rint, 

2014: 3,6 millió fo-
rint, 

2015: 27 millió fo-
rint, 

2016: 12,8 millió fo-
rint
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a tapasztalatokat. A Besh o droMnak köszönhetik egy-
másra találásukat is, a kezdeti munkakapcsolatból elő-
ször barátság, majd szép lassan szerelem lett, már jóval 
a Budapest Bár előtt, a 2000-es évek legelején.

Azon ma már ők is jót nevetnek, hogy mi lett abból 
a kétezer dolláros projektből, amit ők tényleg csak egy 
lemeznek gondoltak. „Teljesen bele voltunk lazulva 
abba a lemezbe, nem volt rajtunk semmilyen nyomás, 
csak jót akartunk csinálni” – emlékeznek vissza moso-
lyogva. Ha valaki akkor azt mondja nekik, hogy pár év 
múlva évi 100–120 koncertet adnak, és a stábbal együtt 
több mint húsz embernek adnak rendszeresen mun-
kát, talán bele sem vágnak. Hiszen semmi másra sem 
vágytak jobban, mint egy kicsit nyugodtabb életre, ke-
vesebb turnéra és több együtt töltött időre. 

A csúcsra járatott időszakban Robi tíz zenekarban 
is játszott egyszerre, volt, amikor egy nap két különbö-
zőben is. Aztán amikor úgy érezte, hogy ez az életfor-
ma többet vesz ki belőle, mint amennyit ad, akkor jött 
a Romano Drom és a tanulás. Az érettségi megszerzése 
után a Zeneművészeti Főiskolára is jelentkezett. Bár vi-
lágéletében muzsikált, 14 évesen került a 100 Tagú Ci-
gányzenekarba, de a klasszikus alapokat is tudni akarta, 
hogy mindig legyen mire építeni. Ahhoz, hogy ezt a lé-
pést meglépje, szüksége volt felesége támogatására, aki 
akkor is és ma is segít a vágyakat valóra váltani.

A BRIT SZÁL ÉS A HAJÓ
„A British Councilban csak a produkciók legvégét lát-
tam, hiszen amikor Budapestre hívtunk egy külföl-
di társulatot, hosszú ideig a távolból szerveztük, millió 
e-maillel, telefonnal, azután amikor megérkeztek, iszo-
nyatosan intenzíven velük töltöttem pár napot, lement 
a produkció, majd távozásuk után hatalmas űr maradt 
utánuk. Az ilyesfajta meló rengeteget kivesz az ember-
ből érzelmileg is, meg kellett tanulnom ezt is kezelni” – 
vázolja Andi a kulturális menedzseri szakma kevésbé 
ismert részleteit. 

Tudta, hogy más úgy tolni valamit, ha a részese az 
alkotófolyamatnak is, ha látja, hogyan készül. A több 
hasznos British Council-leckéből az egyikre különö-
sen fölfigyelünk. Az akkori szisztéma szerint ugyan-
is, ha valamelyik ország nem teljesített jól, onnan elvet-
ték a pénzt, és a jobban teljesítőkhöz csoportosították 
át. Egy ügyes és lelkes menedzser így akár rálicitálha-
tott korábbi terveire, és menet közben is tudta növel-
ni büdzséjét. És Andi tudta. Később az Európa Tanács 
egyik programjában minden évben 2 × 2 hétig intenzí-
ven tanított és coacholt kulturális szakembereket, utána 
az A38 beindítása jött, Robi szerint éppen csak a hajót 
nem vezette, de azt is csak azért, mert áll. 

És itt látta meg azokat a korlátokat is, amelye-
ket később a Budapest Bárral át tudott lépni. A sajá-
tot gondozva már nem másvalaki jó vagy rossz dönté-
seihez kell igazodni, és ez fölszabadító érzés. A hajón 
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sokat lehetett tanulni, de igencsak alkalmazkodni kel-
lett a meglévő körülményekhez. „Andi az országban 
az egyik legjobb, ha nem a legjobb könnyűzenei mene-
dzser, Robi pedig nyitott, integráló személyiség, aki úgy 
hordja magában a cigány muzsikusok tradíciójának lé-
nyegét, hogy képes a megújulásra, keresi az új hatáso-
kat, az új utakat, ami ennek a tradíciónak a továbbé-
léséhez szükséges” – mondja Lovasi András, aki elsők 
között csatlakozott a formációhoz. 

„Én szerencsére nem ebből élek, kényelmesen csak 
annyi koncertet vállalok 
velük, amennyi jól esik, 
így nem érzek kényszer-
nek egy fellépést sem, 
megmaradt ennyi idő 
után is a koncertek érett-
ségitalálkozó-hangulata. 
Sokszor a találkozásokat, 
a beszélgetéseket várom 
a legjobban, nem is a fel-
lépésemet. Illetve olyan 
muzsikusmentalitással és 
virtuóz zenészekkel talál-
kozhatok itt, amit sajnál-
tam volna, ha kimarad az 

életemből” – mutat rá Lovasi azokra az okokra, amik 
miatt jó itt neki, és még meg is éri.

A CSALÁDIKASSZA-MODELL
„A Bárral, amikor kevesebb pénzünk volt, kevesebből 
főztünk. Sok zenekar ott hibázik, hogy egy nagyobb 
bevételből azonnal kiköltekezik, aztán meg kopp” 
– magyarázzák a klasszikus hibákat. Náluk példá-
ul CD-re sem kellett összeadni a tagoknak, ami nem is 
gondolnánk, hogy meglepően bevett gyakorlat a hazai 
együtteseknél. Máshol gyakran nem fizetnek addig 
gázsit, amíg a lemez készül, tehát a tagok maguk hite-
lezik meg a gyártást. De Andiéknak sokkal többet ér, 
hogy legyen tartalék, és stabilan fizetőképesek legyenek 
a partnereknek és a tagoknak is. 

A Budapest Bár egy keret, olyan formáció, ahová 
az amúgy máshol is fellépő énekesek örömmel tér-
nek vissza, éppen e miatt a stabilitás és a kiszámítható-
ság miatt. Van egy alsó limit, aminél kevesebbet sosem 
ad a művészeknek, cserébe Andi vállalja, hogy mínusz 
esetén a kevesebből is kigazdálkodja a megígért gázsit. 
Az elosztás a lehető legdemokratikusabban zajlik, 
ugyanannyit kap a tíz percig színpadon lévő híres éne-
kes és a két órán át zenélő zenekari tag, akárcsak a ver-
senykerékpárban a csapattagok. És ha valaki többet tud 
beletenni, többet tud jönni, gyűjtögethet szépen. 

Ma sem bérelnek irodát, illetve próbatermet, laká-
sukat úgy alakították ki, hogy mindennek legyen hely 
benne. Ismerik az ország majd minden koncerttermét, 
tudják, hol milyenek a hangosítási lehetőségek, és csak 
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olyan helyeken játszanak, ahol adottak a fel-
tételek. De asszisztense is csak pár éve van 
Andinak, aki egyben a turnémenedzser is, az 
első években egyedül végezte az összes admi-
nisztratív feladatot. 

Ennek persze az az előnye is megvolt, 
hogy a zenekar összes tagjának, énekesek-
nek, zenészeknek pontosan ismerte az idő-
beosztását, és szép lassan nagy családdá lett 
a Budapest Bár. Lakásuk nagy vacsorák, bulik 
színhelye lett – ami persze tökéletes hang-
szigetelést is kapott –, így valóban a négy 
fal között maradtak, nemcsak a próbák, de 
azok a gyakran magánéleti titkok is, amiket 
a tagok megosztottak velük. „Akadályoztunk 
meg válást, segítettük szerelmek alakulását” – 
villantják föl a Bár rejtett funkcióit.

A Budapest Bár bevételei a koncertek-
ből, a lemezeladásokból, minimális meny-
nyiségben a lemezek után járó jogdíjak-
ból és a digitális eladásokból állnak össze. 
A lemezeladás igazából presztízs, illetve az 
a korosztály, amelyik szereti a Bárt, még sze-
reti polcán tudni a tárgyat, illetve szívesen 
veszi ajándékba. A letöltések, streamelések 
(Spotify, Deezer, Youtube) és a CD-k bevéte-

leinek aránya bár változik, de leginkább még 
csak arról beszélhetünk, hogy a lemezeladás 
egyre jobban csökken, a letöltések után bejö-
vő pénzek viszont egyáltalán nem növeked-
nek ebben az arányban. 

„Egy évben 100–120 koncertet adunk, 
céges rendezvényt is vállalunk, az ilyesmi 
10–15 százalékkal drágább. Egy Budapest 
Bár-koncert árának alsó határa egymillió, 
a felső kétmillió forint. A végső ár több min-
dennek lehet függvénye, vannak megbízható 
visszatérő partnerek, akiknek már jár az áren-
gedmény, és természetesen az sem mind-
egy, hány énekessel kérik a szervezők a fellé-
pést” – mutat rá a menedzser a legfontosabb 
számokra. Leggyakrabban négy-öt énekessel 
hívják meg a zenekart, egy ilyen koncert ára 
1,5 millió forint. És míg kezdetben a helyek 
ragaszkodtak a húzónevekhez – Kiss Tibi, 
Lovasi András –, hiszen velük könnyebben el 
lehetett adni a jegyeket, mára a Budapest Bár 
önmagát is eladni képes márkává vált.

Többféle költség- és bevételeloszlással is 
rendelhető koncert, a legegyszerűbb út, ami-
kor a helyszín egyben kifizeti a fellépti díjat, 
a jegybevétel ott marad, Andiék kifizetik 

a szokásos gázsit a zenészeknek és az éneke-
seknek, és mindenki boldog. Persze a hely-
színnek meg kell felelnie azoknak a feltéte-
leknek, amelyek elengedhetetlenek egy jó 
Bár-koncerthez. Ilyen a hangosítás, a színpad, 
a catering.

Van, amikor a rendezők és a Budapest 
Bár a jegybevételen is osztoznak, az első 
években a koncertek rendezői jobban bíztak 
ebben a megoldásban, hiszen nem volt még 
biztos a teltház, de mára a zenekarnak lett ez 
a jobb üzlet. A zenekar azért is szereti jobban 
ezt a verziót, mert így ők tarthatják kezükben 
a promóciót, és ők szabhatják meg a jegyek 
árát, amit nem szívesen engednek Budapes-
ten 5000, vidéken 4000 forint alá. „A nagy 
Budapest Bárral – 11 énekessel öt zenésszel – 
már nem megyünk vidékre, és amúgy is ma-
ximum nyolc énekessel adunk nagykoncer-
tet is, ez alól csak az évi egy Budapest Park-os 
koncert a kivétel.” Utóbbi egyébként a legdrá-
gább koncertjük, de ott a rendezők is nagy 
jegybevétellel számolhatnak. Egyébként is 
azért lett 11 fős az énekesgárda, hogy min-
den koncertre legyen legalább négy-öt ráérő 
művész. F
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veszi ajándékba. A letöltések, streamelések 
(Spotify, Deezer, Youtube) és a CD-k bevéte-

leinek aránya bár változik, de leginkább még 
csak arról beszélhetünk, hogy a lemezeladás 
egyre jobban csökken, a letöltések után bejö-
vő pénzek viszont egyáltalán nem növeked-
nek ebben az arányban. 

„Egy évben 100–120 koncertet adunk, 
céges rendezvényt is vállalunk, az ilyesmi 
10–15 százalékkal drágább. Egy Budapest 
Bár-koncert árának alsó határa egymillió, 
a felső kétmillió forint. A végső ár több min-
dennek lehet függvénye, vannak megbízható 
visszatérő partnerek, akiknek már jár az áren-
gedmény, és természetesen az sem mind-
egy, hány énekessel kérik a szervezők a fellé-
pést” – mutat rá a menedzser a legfontosabb 
számokra. Leggyakrabban négy-öt énekessel 
hívják meg a zenekart, egy ilyen koncert ára 
1,5 millió forint. És míg kezdetben a helyek 
ragaszkodtak a húzónevekhez – Kiss Tibi, 
Lovasi András –, hiszen velük könnyebben el 
lehetett adni a jegyeket, mára a Budapest Bár 
önmagát is eladni képes márkává vált.

Többféle költség- és bevételeloszlással is 
rendelhető koncert, a legegyszerűbb út, ami-
kor a helyszín egyben kifizeti a fellépti díjat, 
a jegybevétel ott marad, Andiék kifizetik 

a szokásos gázsit a zenészeknek és az éneke-
seknek, és mindenki boldog. Persze a hely-
színnek meg kell felelnie azoknak a feltéte-
leknek, amelyek elengedhetetlenek egy jó 
Bár-koncerthez. Ilyen a hangosítás, a színpad, 
a catering.

Van, amikor a rendezők és a Budapest 
Bár a jegybevételen is osztoznak, az első 
években a koncertek rendezői jobban bíztak 
ebben a megoldásban, hiszen nem volt még 
biztos a teltház, de mára a zenekarnak lett ez 
a jobb üzlet. A zenekar azért is szereti jobban 
ezt a verziót, mert így ők tarthatják kezükben 
a promóciót, és ők szabhatják meg a jegyek 
árát, amit nem szívesen engednek Budapes-
ten 5000, vidéken 4000 forint alá. „A nagy 
Budapest Bárral – 11 énekessel öt zenésszel – 
már nem megyünk vidékre, és amúgy is ma-
ximum nyolc énekessel adunk nagykoncer-
tet is, ez alól csak az évi egy Budapest Park-os 
koncert a kivétel.” Utóbbi egyébként a legdrá-
gább koncertjük, de ott a rendezők is nagy 
jegybevétellel számolhatnak. Egyébként is 
azért lett 11 fős az énekesgárda, hogy min-
den koncertre legyen legalább négy-öt ráérő 
művész. F
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