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„Bemutatni 

a csángók 
lelkivilágát”
Találkozás 
a Zurgó együttes tagjaival

Gramofon: Milyen indíttatásból kezdtétek a kilencvenes évek 
elején éppen a csángók zenéjét kutatni? Egyáltalán a rendszervál
tásig mennyire volt ismert és megismerhetô a moldvai kultúra?
Draskóczy Lídia: Kezdetektôl tagja vagyok a Zurgónak; 
Nagy Bercel, az együttes vezetôje hívott a zenekarba. 
Moldvába 1994-ben jutottam el elôször. Akkor találkoz-
tam azokkal az idôs emberekkel, akik még a hagyományos 
zenét játszották, magam is rögzítettem a zenéjüket. Pótol-
hatatlan felvételeket készítettünk, mert bár attól kezdve 
évente olykor kétszer is visszatértünk hozzájuk, az adatközlô 
hegedûs bácsik közül idôközben többen meghaltak. 
Azelôtt csak klasszikus zenét tanultam, a csángó népzenét 
lejegyzések híján csak élôben, személyesen tôlük leshet-
tem-tanulhattam el. 1997-ben aztán az általam lejegyzett 
dallamok kottáit ki is adták.
Németh László: A kilencvenes évek elejéig nem volt köz-
ismert a csángó népzene, a Ceauşescu-éra alatt nemhogy a 
magyarországi, de még az erdélyi magyarok sem nagyon 
mehettek Moldvába. A csángó táncház 1988-ban indult a 
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban, a Tatros együt-
tessel. Jómagam a cserkészmozgalomban kezdtem muzsi-

kálni, elôször furulyán játszottam, kobzolni késôbb kezd-
tem. Több kitérô után népzenetanári képesítést szereztem 
Nyíregyházán, jelenleg a Hagyományok Háza népzenei ar-
chívumában dolgozom. Moldvába az utóbbi hat-nyolc év-
ben járok intenzíven, igyekszem minél több felvételt készí-
teni, minél többet megtudni a csángók zenei világáról, 
ami a magyar népzene fô tömbjétôl eléggé eltérô. Erôs ben-
ne a románság és az ott élô más népek hatása. Kodály és 
Bartók nem jutottak el Moldvába, elsôként Domokos Pál 
Péter gyûjtött ottani dalokat, 1929-ben. A hangszeres 
tánczene, amivel a Zurgó foglalkozik, nagyon kevéssé ku-
tatott. Még ma is él néhány adatközlô Moldvában, akiket 
érdemes felkeresni. Például még 2003-ban is találtam egy 
most 89 éves bácsit, akit régen gyakran felfogadtak, hogy 
táncmulatságokon furulyázzon. 

G: Eddig jóformán csak idôs adatközlôkrôl esett szó. A hely
ben élô fiatalok mennyire ápolják ôseik zenei hagyományait?
N. L.: Sajnos a csángó kultúra abban a formában, amely-
ben eredetileg létezett, elmúlt. A népi kultúrának fontos 
sajátossága, hogy egy helyben élô zárt közösség mûveli. 

Csaknem két évtizede kutatja, mûveli és terjeszti a moldvai csángók zenéjét, táncát és kultúráját 
a számos szakmai díjjal elismert Zurgó együttes. Az Európa-szerte népszerû formáció két tagja, 
Draskóczy Lídia hegedûs és Németh László kobzos a zenekar történetén keresztül mesélnek az 
ôsi népcsoport páratlan kulturális örökségérôl.

2 Bencsik Gyula
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A munkamigráció mára rengeteg fiatalt elcsábított Mold-
vából, a maradók zöme pedig ugyanazt a rádióból, televí-
zióból, internetrôl áradó globális zenei divatot követi, 
mint bárhol másutt élô kortársaik. Régen, mikor kimentek 
a gyerekek birkákat ôrizni, vitték a furulyájukat, és fújták 
a népi dallamokat. Most viszik magukkal a mobiltelefon-
jukat, és arról hallgatják a könnyûzenét. A hagyományos 
népzene tudattalanul és automatikusan öröklôdik tovább, 
ami valószínûleg már nem fog így mûködni Moldvában 
sem. Létezik viszont egy tudatos kultúraápolás. A gyûjtôk 
tevékenysége kezdte ráirányítani a csángók figyelmét a sa-
ját értékeikre. Tánccsoportok alakultak, akik meghívást 
kaptak itteni táborokba és fesztiválokra. Most már nép-
dal- és néptánc-oktatás is folyik Moldvában, a Moldvai 
Magyar Oktatási Program keretében. 

G: Mitôl különleges a csángó népzene? Mennyiben más, mint 
például az erdélyi?
D. L.: Egyrészt a hangszer-összeállításában. Az Erdélyben 
és Magyarországon szokásos vonósbandákkal ellentétben, 
Moldvában egy ottani lakodalmat akár csupán hegedûvel 
és kobozzal kiszolgált két zenész. A guzsalyasban, vagyis a 
fonóban pedig gyakran egyetlen furulya hangjára táncol-
tak.
N. L.: A hegedû–koboz felállás a második világháborúig 
volt elterjedt, utána fokozatosan változott meg, és mára 
Moldvában is eljutottak a szaxofon és a szintetizátor hasz-
nálatáig. Egy kicsit a Zurgó felállása is fúziós jellegû, fontos 
azonban számunkra, hogy hagyományos hangszereken ját-
szunk, és minden szempontból megmaradunk a népzene 
keretei között. A Zurgó zenei arculata nagyjából 18 éve 
egységes.

G: Ez idô alatt több tagcserét is megélt az együttes. Ha csak az 
énekeseket vesszük, kivált például a veletek induló Palya Bea, 
de rövid idôre nálatok énekelt az azóta szintén szólókarriert 
befutott Szalóki Ági, legutóbb pedig távozott Navratil Andrea. 
Honlapotokon most nem tüntettek föl énekest. Instrumentális 
zenét játszotok?
D. L.: A mostani felállásban két éve muzsikálunk együtt. 
A csángó tánczene alapvetôen hangszeres, de mindig fon-
tosak voltak számunkra az énekek is. Jelenleg két énekes-
sel dolgozunk: Enyedi Ágnessel és Konkoly Borbálával, ôk 
felváltva mûködnek közre koncertjeinken és táncházain-
kon, mivel mindketten énekelnek más formációkban is. 
Táncházainkban mindig van énektanítás és a koncert-
jeinken is jelentôs szerep jut a daloknak. 

G: Tevékenységetekben központi szerepet kap a táncház, a 
tánctanítás.
D. L.: Valóban, erre nagy hangsúlyt fektetünk. Állandó 
táncházunk kéthetente péntekenként van, a MOM Kultu-
rális Központban. Táncházaink azért is népszerûek, mert a 
Moldvában többségében jellemzô körtáncok viszonylag 
könnyen elsajátíthatóak, közösségformáló erôként hatnak. 
Minden alkalommal, külföldre is viszünk magunkkal 

tánctanárt. Tartunk gyerektáncházat is, ahova sokan régi 
Zurgó-rajongóként ma már gyermekeikkel jönnek el. 
N. L.: Létezik Budapesten egy csángó táncházakba rend-
szeresen járó szubkultúra, amelynek 50–100 fôs kemény 
magja akár a hét minden napján elmenne táncházba. 
Azon vagyunk, hogy kiterjesszük a táncházaink ismertsé-
gét, erre a Facebook-ot is felhasználjuk. Az érdeklôdôk szá-
ma folyamatosan növekszik. 

G.: Egységes a csángó zene és tánc, vagy attól függôen, hogy 
épp a Tatros, Tázló, Ojtoz, Szeretvölgyében élô csángók 
játsszák, más és más?
N. L.: Nem lehet úgy beszélni Moldváról, mintha egyetlen 
falu lenne. Moldva a magyar népzene öt nagy dialektuste-
rülete közül az egyik. Valóban folyóvölgyenként kissé 
különbözô a helyi népzene és tánc; a legnagyobb ilyen te-
rület a Szeret-folyó völgye, Klézse falu környéke. Ezt a vidé-
ket a többi csángó falutól megkülönbözteti két tánc: az 
öreg magyaros és a serény magyaros. Ezeket csak azon a 
környéken ismerik. A dallamok megvannak másutt is, 
csak más táncot táncolnak rá. 
D. L.: Tánctanárunk, Fülöp Attila hangsúlyt fektet arra, 
hogy megmutassa egy-egy táncnak több különbözô falube-
li változatát is. Olyan is elôfordul, hogy a táncházban el-
kezdünk játszani egy táncdallamot, amire a táncosok 
zöme elkezdi ropni az egyik faluban ismert változatot, 
majd kialakul egy belsô kör, amelyik ugyanannak a tánc-
nak egy másik faluban szokásos változatát járja. 
N.L.: Persze nem kifejezetten csak táncházi zenekar a 
Zurgó, nagy gonddal állítjuk össze koncertprogramunkat 
is. Dobosunk, Benke Ágoston Félix moldvai, somoskai 
születésû: ô is egy kapocs számunkra a csángó hagyomá-
nyok felé. A koncertjeinken különleges hangszereken: 
tilinkán, levélsípon és dorombon is játszik. A zene és a 
tánc mellett megpróbáljuk a csángók gondolkodásmódját, 
lelkivilágát is bemutatni, azt hiszem, ez a Zurgó egyik jel-
legzetessége.  n

A Zurgó együttes téli fellépései: 
december 16., január 6., 20. – táncház a MOM Kulturális Központban 
(Budapest Xii., Csörsz utca 18.)
Csángó Bál a Petôfi Csarnokban – február elején (egyeztetés alatt) 
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Gryllus
GCd111

FolkEurópa – Hangvetô
FeCd 056

Gramy Records
Gr096

PáL APostoL – UtAZás téREN, iDôN és 

HANGokoN át

l  l  l  l  l

Ólemez és újlemez – legalábbis az alkotók így kü-

lönböztetik meg a húsz évvel ezelôtti Pál apos-

tol-korongot a mostanitól. egyetlen hang, egyet-

len szó sem változott, Ferenczi György és a 

rackajam ringbe szállásával azonban kiteljesedett 

a hangzáskép. Megvan persze az Ólemeznek is a 

maga erénye, és az idôk múlásával csöppet sem 

veszített jelentôségébôl, azonban a mai kor ízlésé-

nek az újlemez felel meg tökéletesen. nem mo-

dernizálásra kell gondolni: a rackajam teljes alá-

zattal, a keleti zenék befelé fordulást elôidézô ha-

tása alatt igazodott a Gryllus dániel – halmos Béla 

kettôs összeszokott és összeillô párosához. a bô-

vü lô hangszerpark inkább újabb hangzásbeli le he-

tô ségeket adott a több mint háromszáz elôadást 

megért mûsornak, olyan hangszíneket, amelyek az 

ókori jelleget hordozó, ugyanakkor a magyar refor-

mátus zenei hagyomány jegyeit is magán viselô 

egyszólamú zenei világot még jobban megidézik. 

úgy, hogy közben az ének-citera-brácsa sajátos 

uniszónója sem sérül.

nemcsak a lemez az újdonság, hanem az a közel 

két százötven oldal, amelyben Süveges Gergô járja 

körbe beszélgetôpartnereivel Pál apostol személyét 

és hatását, a kétezer évvel ezelôtti idôktôl egészen 

nap jainkig. Pál aktuális ma is – lényegében ez a 

konk lúzió, s ezt olyan különbözô irányból érkezô 

lelkészek, gondolkodók, tudósok fogalmazzák meg, 

mint például Korzenszky richárd, jelenits istván, 

Cseri Kálmán, Fabinyi tamás, Fröhlich ida vagy ép-

pen Köves Slomó. Sumonyi Zoltán Balassi-strófák-

ra írt levél-versei keletkezésük idején a politikai 

átrendezôdés miatt voltak különösen aktuálisak, 

Pál örökérvényû mondanivalója azonban ma is hat. 

Például a rackajamre, amelyik ezáltal egészen új 

oldaláról mutatkozik be.        Kiss Eszter Veronika

HARMoNiA GARDEN & sZiRtEs EDiNA 

MÓkUs: PUMP UP tHE JAM  

l  l  l  l  l

2006-ban Balog Miklós és lombos Pál kezdeménye-

zé sére létrejött az öttagú Balog ensemble, akik az 

igé nyes kávéházi zenére esküdtek fel. Képzettségük 

és kvalitásaik is neves szimfonikus zenekarokhoz 

pre desztinálták ôket, az ensemble pedig a komoly-

ság melletti kedves szívügyük volt. ebbôl nôtt ki 

2009-re a harmonia Garden, amikor a vonósok és 

harmonika felálláshoz csatlakoztak a gitárok a cim-

balommal. (az új név a két „ôstag” debreceni kö tô-

déseinek emlékét ôrzi.)

a jelen formáció francia manouche swing zenére 

hal moz egyéb jókat: jazz, filmdalok, slágerek, népze-

ne… Saját elnevezésükkel a hungarian django Swing 

egyedi stílusa szólal meg így. a csapathoz társuló 

énekes-hegedûs szerzô Szirtes edina Mókus jelenlé-

te kölcsönös inspirációt hozott a muzsikusoknak, ez 

bizony nagyon sikeres együttmûködés. (amint meg-

tudtam, sok dilemma elôzte meg az elhatározást: va-

jon kell-e énekes a gárdába, vagy nem kell…) a hal-

lottakból ítélve a lehetô legjobb döntés született.

ezen a kislemezen négy szám kapott helyet, a nép-

zenei vonalat ezúttal inkább háttérben hagyva. a 

Pump up the jam pörgôs, tömör, azaz zeneileg igen 

tartalmas (természetesen angolul.) a Megcsalt az 

élet valójában mûdal, amelynek azonban ismeretlen 

a szerzôje, „vonóhagyomány” útján örökölték a 

harmonia Garden tagjai. a cimbalomfutamok ap-

rócska keringôbe torkollanak („…elrontották az én 

szívem kicsiny motorját…”) a tél oroszos hang-

vételû, búsongó melódiával idézi a címadó évszakot 

(kötelezô a harmonika persze.) Kicsit hosszabban, 

improvizatívabban bontja ki ezt a szám akusztikus 

verziója, amivel a válogatás zárul. a harmonia 

Garden zenéjét a következôk jellemzik leginkább: te-

hetség, színvonal, dinamizmus. Mit tehetnénk még 

hozzá? Bravó! Pödör Eszter

DJAbE: 15tH ANNivERsARy CoNCERt

(2 DvD)

l  l  l  l  l

a tôle megszokott profizmussal készítette el jubi-

leumi dupla-dvd-jét a tizenöt éves djabe. a két 

korongból az egyiken egy háromórás koncertfil-

met láthatunk a tavaly májusi MûPa-beli mû so ruk-

ról, Steve hackettel, Ben Castle-el, Malik Man-

surovval, Koós-hutás Áronnal, dresch Mihállyal, 

Muck Ferenccel, Saïd tichitivel és tóth viktorral. 

Már ez az exkluzív névsor is jelzi, hogy nem min-

dennapi esemény volt a jubileumi koncert, amely-

nek világítása, háttérvetítése, vágása, szerkeszté-

se szintén minôségi munkáról vall. a másik leme-

zen interjúkat láthatunk, amelyen a djabe tagjai és 

a vendégzenészek vallanak az elsô 15 év emlé kei-

rôl, nevezetes koncertjeirôl, és a jubileumi ese-

mény rôl, valamint ez a korong számos eddig ki-

adatlan zenei felvételt tár a közönség elé extra-

ként. Mindez csak hasznos kiegészítés, hiszen 

maga a koncert szavak nélkül is tökéletesen össze-

foglalja a djabe elsô másfél évtizedét. 

Magyar jazz, világzene, world-fúziós zene, etno-

jazz – sorolhatnánk a különbözô mûfaji besorolá-

sokat, de tulajdonképpen nem is lényeges, hogy 

nevezzük. a djabe ugyanis egy egészen egyedül-

álló zenei világot hozott létre, amelynek egyik ele-

me a jazzbôl, másik eleme a magyar népzenébôl, 

harmadik eleme a világ különbözô tradicionális és 

egzotikus muzsikáiból merít, de mindezeket egy 

olyan jellegzetes stílusérzékkel házasítják, amely 

csak a sajátjuk, mondhatnánk, a névjegyük. ez a 

legfontosabb eleme a muzsikájuknak: maga a 

djabe. nem csoda, ha Steve hackett, a Genesis gi-

tárosa azt mondta róluk: „a legjobb zenekar, akik-

kel valaha játszottam”. a két Kovács, Kovács Fe-

renc (hegedû, trombita) és Kovács Zoltán (zongo-

ra, billentyûk) egészen kimagasló zenei tudásról 

tesz tanúbizonyságot.  Kiss Eszter Veronika
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Fonó Records
Fa263-2

Emarcy – Universal
0602527631158

Narrator Records
nrr114

sZERDA 1:

MAGyARsZovát-ÖRRDÖNGÖsFÜZEs

l  l  l  l  l

Utolsó Óra… a szókapcsolat azok számára is sokat 

sejtetô, akik a táncházmozgalom, népzenegyûjtés, 

mai népi kultúra világától távolabb állnak. a Fonó 

Budai Zeneház nagy vállalkozásának is ez volt a 

neve, amely az ezredfordulón zajlott. azóta szer-

dánként rendezik a házban az Utolsó Óra tánchá-

zat, s így már a lemez címe is érthetô, a szerda. az 

1 pedig arra utal, hogy egy tervezett nagyobb soro-

zat elsô darabjáról van szó. Mivel a borító is jelzi, 

hogy élô felvétel készült, nem pedig steril, stúdió-

körülmények lesznek hallhatók, mindjárt az elején 

megértjük, miért ilyen hosszúak a trackek: ez a funk-

ciójuk! S ha már élô, hát az ezzel járó bakik is bôven 

beleférnek.

Kétségtelen nagy erénye a válogatásnak, hogy mind 

igényes, szép, értékes dallamok ezek, amelyek jó 

sorrendben, jól elkapott tempóban követik egy-

mást. a megszólalás is igényes, (például hallatszik, 

hogy a két brácsa és a bôgô „egy követ fújnak:” a 

belépés még lehet kicsit esetleges, szedett–vedett, 

de pillanatok alatt beáll az igazi tempó, az együttlé-

legzés.) az énekkel kapcsolatban meg kell említeni, 

hogy a hang vibrálása már-már az intonáció rovásá-

ra megy. talán az adatközlôk utánzása vezet ide, 

vagy az autentikus elôadásmódhoz való túlzott ra-

gaszkodás. többször szerepel csujogatás az énekek 

mellett (hisz táncban vagyunk), de ott meg a szö-

veg okoz a hallgatónak gondot: sem az ének, sem a 

csujogatás szövege nem érthetô igazán. nagyon jó 

viszont a feszes mezôségi énekmód, és mindvégig 

kifogástalan a furulya.

Sok hasonló örömteli vállalkozást kívánunk még 

ezeknek a kiváló elôadóknak, hiszen a hallgatók ke-

resik az ilyen népzenei cd-ket, a mûfaj iránt töretlen 

az érdeklôdés, s végsô soron mi magunk gyarap-

szunk általuk. Pödör Eszter

sALiF kEitA:

ANtHoLoGy 

l  l  l  l  l

ha valaki azt kérné, gyûjtsem össze Salif Keita 

legjobb számait, talán több dupla dvd is megtel-

ne velük! Szinte lehetetlen öt évtized munkássá-

gát egy Cd-re összesûríteni, de az antológia szer-

kesztôjének mégis jól sikerült. a teljesség igénye 

nélkül szemezget az életmûbôl, pontosan nyolc 

albumból, az 1978-as Mandjou-tól a 2009-es la 

difference-ig. Keita albumainak stílusán afrikai 

gyökerein túl ugyanúgy nyomot hagytak amerikai 

és európai évei. az afrikai zenét egyre nagyobb 

világközönség igényli és ismeri. Keita aktuális le-

mezeinek egy-egy száma is rendre a világzenei 

toplisták élén végez, sôt a kommersz popzene 

fôsodrába is bekerül. Ugyanakkor, aki nyit a glo-

bális piac felé, könnyen elveszti az eredeti, hami-

sítatlan népzene iránt érdeklôdô (egyre népe-

sebb) hallgatóságot. Pályája során Keita zenéje is 

egyre eklektikusabbá vált, szubjektív véleményem 

szerint néha már túl kevés eredeti afrikai elemet 

tartalmaz. (a Gramofon világzenei rovatában en-

nél százszor izgalmasabb vagy progresszívabb 

zenékrôl olvashatunk.) Szó sincs róla, hogy üzle-

ti érdekbôl „csomagolná be” zenéjét, az ô egyéni 

stílusa egyenesen fakad kozmopolita létébôl. a 

válogatás sorrendje nem követ idôrendiséget, ha-

nem egyik hangulatból a másikba ejt. a legfris-

sebb zene (Seydou) után a ’78-as Mandjou követ-

kezik, amelynek monoton tizenhárom perce szö-

ges ellentétben áll 2000-es évekbeli albumainak 

stílusával, a ma divatos song-okkal. a Madan meg 

is hozza a várva várt „aha” érzést: refrénjét talán 

az egész világ ismeri, csakúgy, mint a Cesaria 

evorával készült, lírai Yamore-t. az album mû vé-

szi csúcspontja mégis a szívhez szóló Folon, 

amelyben Keita se több, se kevesebb, mint a leg-

nagyobb afrikai trubadúr. Pödör Bálint

tARiQA:

GNAwA – CARPAtHiAN toUCH

l  l  l  l  l

Milyen zenére kell gondolnunk, ha azt a szót hall-

juk: gnawa? Megmutatja a tariqa ötven percben. 

(és ha már itt tartunk, a tariqa név annyit tesz: je-

lenlét, az igaz közelsége.) a rabszolgák közösségi 

hagyományaiban gyö ke re zô, tipikus hangszerek kí-

séretével énekben megszólaló zene ez. egykori célja 

a transz-állapot elérése volt, s ez a jellege nem válto-

zott ma sem. a folytonosan lüktetô ritmikai alap fö-

lött kígyózó dallam nem a „hallgathatóságra”, a gyö-

nyörködtetésre törekszik, hanem töredékeiben és 

összefüggéseiben is a zsongás dominál. a hosszan 

végigvezetett meló diák, a foszlányosan fel-felbukka-

nó motívumok lehet nek szövegesek vagy alkalmi 

hangzókkal énekeltek.

az elôadó muzsikusok a népzene-világzene mû-

fajának nagyjai: Said tichiti (guembri) a több mint 

tíz éve Magyarországon élô énekes berber anya és 

afrikai apa gyermekeként anyanyelvi szinten ismeri 

ezt a hagyományt, ô a garancia arra, hogy a zenei 

anyag autentikus. dresch Mihály (szaxofon, népi 

furulya) és Kovács Ferenc (hegedû, trombita, vokál) 

nem szorul bemutatásra, az ütôs halmos andrás is 

méltó a partnerekhez. Meghívott vendégek Karmal 

Boudrat és Szalai Miklós, akinek cimbalomjátéka 

abszolút harmonizál a gnawa zenével. és meg is ér-

keztünk a lemez (al)címéhez: Carpathian touch… a 

jazz, a magyar népzene és a gnawa ritka szerencsé-

vel alkot itt remekül sikerült ötvözetet. elég a szá-

mok címeire utalni: Sallam ala, Pasztoros, Clean 

heart… a borító is szép kivitelû, információkban 

gazdag. a szöveg lényegre törô, az elrendezés esz-

tétikus, a stilizált székely kapu igazán eltalált. nem 

biztos, hogy mindenkinek a tetszésével találkozik, 

ismét mondom: mindennapi értelemben véve nem 

szép zenérôl van szó, de érdekes, igényes.

 Pödör Eszter
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Ry CooDER:

PULL UP soME DUst AND sit DowN

l  l  l  l  l

ry Cooder legújabb lemeze zeneileg nem hoz 

újat, inkább összefoglalásnak, múltidézésnek te-

kinthetjük. a hozzá leginkább köthetô blues és a 

rhythm and blues egyébként sem bonyolult stílus, 

úgyhogy ne keressünk benne nagy megfejtéseket. 

Sokkal inkább irodalmi, még inkább kultúrtörténe-

ti jelentôsége van. Ugyanis egy szelet XX. század 

eleji amerikát jelenít meg a XXi. században. Bár 

nem oktató céllal készült, a fiatalabb generáció so-

kat tanulhat belôle. (nem hátrány, ha a hallgató 

bírja az amerikai angolt.) lemezeire mindig a múlt 

és jelen kapcsolódásának keresése volt jellemzô. 

a nosztalgia kifejezés esetében nem helytálló, mi-

vel szövegei nem csak a múlt pozitívumairól szól-

nak, hanem sokszor nagyon is szókimondóak és 

kritikusak. ebben a blues tradíciót, vagy talán 

Woodie Guthrie protest songjait követi, amiknek 

alapvetô célja a társadalomkritika kifejezése. a 

2005-ös Chavez ravinne posztmodern hangvéte-

le ezúttal nem jelenik meg, a 2008-as i, Flatheaddel 

már több a közös vonás. a megszokott country 

mellett ezúttal nagy teret kapnak a múlt század 

eleji harmonikás, mandolinos, hegedûs szalonze-

nék, sokféle waltz, march, beguine – minden, amit 

manapság a retró kifejezéssel fedünk le. Cooder a 

dalok szatirikus jellegét gyakran azzal éri el, hogy 

lágy zenére kemény szövegeket énekel. az album 

hangzása remek, a hangszerelése nagyon precíz. 

jó ötlet például a rézfúvós hangszerek groteszk 

használata, amivel kontrasztál a behízelgô hangú 

steel gitár – mondhatjuk, Cooder emblémája. Sok 

szám erôsen tingli-tangli, és bár sejtjük, hogy ez 

csak irónia, az arány végül túlságosan eltolódik a 

kísérôzene jelleg felé. a blues-ok azért elég dögö-

sek, például a john lee hooker For President.

Pödör Bálint

FANFARA CoMPLExA: 

RADio PoPULAR 

l  l  l  l  l

Személy szerint nem tartom különösebben idôt-

álló nak a Fanfara Complexa zenei világát. amolyan 

divathullám ez, ami évszázadok alatt csiszolódott 

tradicionális dallamokat, aktuális slágereket, és még 

ki tudja, milyen eredetû melódiákat olvaszt össze, 

és elsôsorban Moldvában talál közönségre. a ma-

gyar nótákhoz lehetne leginkább hasonlítani ma-

gát a jelenséget: népzenébôl táplálkozó, de sok-

szor kevésbé értékes alkotások ezek, amelyek közt 

új stílusú szerba, hora és manele dallamokat is ta-

lálunk. a hangszerpark a kor követelményeinek 

meg felelôen vegyes: a szaxofon és a kaval, a basz-

szusgitár és a koboz jól megfér egymás mellett. a 

cím is beszédes: radio Popular, s ha ehhez hozzá-

tesszük, hogy románul a „popular” szó egyszerre 

jelent népit és népszerût, egyszerûen tökéletes vá-

lasztásnak tûnik. egyébként pedig ez a fajta zene 

arrafelé a rádióadókon is népszerû.

a Fanfara Complexa – saját bevallása szerint – azon 

fáradozik, hogy „a jelenleg is zajló zenei folyama-

tokat a maguk módján beillesszék az itthoni zenei 

életbe”. valószínûleg minden erôfeszítés ellenére 

rétegkultúra marad nálunk ez a fajta muzsika, de 

annyit mindenesetre el kell ismerni: a Fanfara 

Complexa ebbôl a felemás, eklektikus zenei örök-

ségbôl is képes volt olyan számokat összeállítani, 

amelyek akár hangszerelésükkel, akár felépítésük-

kel kifejezetten érdekes megoldásokat sorakoztat-

nak fel. ilyen például a levélsíp nem maníros alkal-

mazása, vagy a különbözô hangszer-összeállítá-

sok váltakozása. Balogh Kálmán cimbalom-ven-

dégjátéka egészen virtuózzá teszi az egyébként is 

lendületes elôadást. etno-buliba kiváló talpalá-

való, a szûkebb értelemben vett szakma viszont 

biztosan kritikus hangot üt meg a jelenséggel kap-

csolatosan. Kiss Eszter Veronika

AN iNtRoDUCtioN to MARi boiNE

l  l  l  l  l

Mari Boine meséli, hogy kezdetben ô maga sem 

tudta, norvég legyen-e, vagy számi (lapp), de az-

tán különös módon a számi dalokon keresztül ta-

lálta meg identitását. 1989-tôl igazi szárnyalásba 

kezd, jan Garbarekkel turnézik, majd Peter Gabriel, 

a world music ôsapja rögzíti albumát a real 

Worldnél. Boine – mivel öntörvényû mûvész – 

szakít a kiadóval, és „saját szakállára” készít leme-

zeket. a 2000-es évektôl Bugge Wesseltoft pro-

ducerrel dolgozik, ami nagy stílusváltást hoz szá-

mára, ezután Svein Schultz lesz a szerzôtársa és 

albumainak gondozója – máig. 

erre a dupla Cd-re tizenkét albumáról válogatott 

harminc számot. Minden korszakából vannak jó 

és kevésbé jól sikerült dalai. igazi természet-zenét 

mûvel, erôsen képi hatású, hangulatfestô. Sámá-

nisz tikus, ezoterikus, inkább ösztöneinkre, mint-

sem értelmünkre hat. Boine szépen énekel, tisztán 

csengô szopránja mind a kitartott hangoknál, 

mind a tradicionális yoik (röcögtetés) alkalmazása-

kor kidomborítja e zene éteriségét. a zenészek vi-

szont túl szürkék és a kompozíciókat is sekélyes 

dallam- és harmóniafordulatok jellemzik. a ritmika 

egyetlen együtemes ritmusképlet ismételgetésébôl 

áll. nem átallanak elektronikus hangszereket is hasz-

 nálni, de ez önmagában nem lenne baj, ha valami 

kibontakozna belôle. Szinte minden szám zenei 

alapját programozott dob és szintetizátor szô nyeg 

adja. a hangokat túleffektezték, ezért a hang kép 

roppant „úszós”, a zene végsô soron unalmas. a 

két Cd közül az elsôn akusztikus felvételeket hall-

hatunk, a másodikon zömmel elektronikus feldol-

gozásokat, remixeket. ezek némelyike olyan izgal-

mas, hogy ötletességben messze túlszárnyalja az 

eredetit. Boine hangja meseszép, a muzsika vi-

szont csak középszerû. Pödör Bálint




