
világzene interjú

Nyolcvan éve, 1932. február 5-én született 

Martin György táncos, néptánckutató, a ma-

gyar és egyetemes folklorisztikai kutatás 

kiemelkedô egyénisége. Az évfordulón a 

mindenki által csak Tinkának nevezett tu-

dós alakját és munkásságát idézi föl özve-

gye, Borbély Jolán néprajzkutató, valamint 

nevelt fia, Éri Péter, a Kossuth-díjas Muzsi-

kás együttes tagja.

2 Bencsik Gyula

 „A tánc lejött 
 a színpadról
a földre” 

 Emlékezés Martin Györgyre

Borbély jolán és Éri Péter
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Gramofon: Kisgyerekként kerültél kapcsolatba Martin 
Györggyel. Mi az elsô emléked vele kapcsolatban?
Éri Péter: Szüleim hatéves koromban, 1959-ben elváltak, 
majd néhány év múlva lett Martin György édesanyám fér-
je, az én nevelôapám. Én azonban már korábbról is ismer-
tem Tinkát, aki édesanyám baráti körébe tartozva több-
ször is pesztrált engem, jókat játszottunk együtt. Ma már a 
tudományos életre való játékos felkészítésként értékelem 
– hiszen néprajz szakot végeztem az egyetemen –, hogy na-
gyobbacska koromban Tinka kicéduláztatta velem az in-
diánregényekben szereplô törzseket, népszokásaikat, vise-
letüket. Tinka különbözô törzsi fejdíszeket és nyílvesszôket 
is készített nekem. Talán ez indított el a népi kultúra felé.

G.: Milyen hatásra úszott be az életedbe a népzene?
É. P.: Tízéves voltam, amikor szüleim elôször vittek ma-
gukkal egy hosszabb gyûjtôútra, Erdélybe. Az 1963 kará-
csonyán a kalotaszegi Mérában tett látogatásból máig tar-
tó barátságok születtek. Tinka már azt megelôzôen járt ott 
egy IBUSZ-utazásról meglógva, Andrásfalvy Bertalan és 
Pesovár Ferenc néprajzkutatókkal. Andrásfalvy korábbról 
ismerte az erdélyi népzenegyûjtô Kallós Zoltánt, akivel 
megszervezte a filmezéssel egybekötött látogatást. Az ak-
koriban egyedül lehetséges hivatalos utazásról történô le-
lépés miatt valahogy nem lett itthon botrány. Az 1963-as 
gyûjtôúton hallott népzenei hatások életre szólóan belém 
vésôdtek. 

G.: Abban, hogy táncosnak indultál, szintén óriási szerepe 
volt nevelôapádnak. 
É. P.: Tinka tulajdonképpen rajtam kísérletezte ki, hogy a 
kalotaszegi legényes tánc valóságban élô, vagyis nem szín-
padi formájában megtanulható-e olyasvalaki számára, aki 
nem ott született és szocializálódott. Ez egy hihetetlenül 
motívumgazdag tánc, ami ahhoz hasonlítható, mintha 
egy adott szókészletbôl más és más aktualitásra faragna az 
ember szabályszerû verseket, teljes improvizációs szabadság 
mellett. Az itthon tanult legényest aztán Mérában is meg 
kellett mutatnom, ahol a velem egykorú fiúk már elhagy-
ták a tánctanulást. Nagy sikerem volt. Egyébként Tinka 
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egyik legjelentôsebb munkája a kalotaszegi virtuóz táncos-
ról, Mátyás István Mundrucról írt monográfiája, mely ha-
lála után 2005-ben elnyerte a legrangosabb nemzetközi ki-
tüntetést, a Pitré-díjat. Mundrucot elôször egy Molnár Ist-
ván által, az 1940-es években készített némafilmen látta 
legényest táncolni Martin György, és olyan nagy hatással 
volt rá, hogy 1956-ban személyesen is felkereste. Nemcsak 
munkakapcsolat jött létre közöttük, hanem életre szóló 
barátságot is kötöttek.

G.: Abban a politikai közegben, amelyben a legnagyobbat al-
kotta Martin a magyar néptánckutatásban, nemigen szerették 
ezt a fajta identitás-erôsítô tevékenységet, legfeljebb eltûrték. 
Sokan bizalmatlanok voltak a néptánc- és népzenegyûjtôkkel 
szemben is. Hogyan tudta leküzdeni ezeket az akadályokat 
Martin György?
É. P.: Ahhoz, hogy a falusi adatközlôk kötélnek álljanak, 
szükség volt az ô és munkatársai személyes rá be szé lô ké pes-
sé gére is. Nem volt könnyû éneklésre és táncolásra bírni 

azokat az embereket, akiktôl mondjuk az elôzô nap min-
dent elvittek. Ez a padlás-lesöprések idôszaka volt az ötve-
nes években. Martin Kodály Zoltán kezdeményezésére ke-
rült az MTA népzenekutató csoportjába, ahol egy néptánc 
osztály alakult az ô vezetésével. Voltaképp Kodály – aki-
nek tekintélyét még a pártállamban sem merték meg kér dô-
jelezni – védôszárnya alatt mûködhetett sokáig a csoport.
Borbély Jolán: Tinka hallatlan szerénységének, a falusiak 
iránti tiszteletének is óriási szerepe volt abban, hogy meg-
nyíltak elôtte az emberek. Azt, hogy például a szabolcsi ci-
gánytelepeken filmezhettünk, annak is köszönhettük, 
hogy nagy szeretettel közeledtünk a romákhoz. Tinka be l-
sô zsebében mindig megbújt egy laposüveg pálinka, amibôl 
megkínálta a cigányokat, ami mellé szûrôtlen Kossuth ci-
garettát is kínált a férfiaknak, akik hamar „tanárurazni” 
kezdték. Másfelôl nem átallott közös kanállal, közös üstbôl 
velük enni a fôztjüket, hálni felkínált ágyukban. A lényeg, 
hogy Tinka megértette az emberekkel: azért kell a kulturá-
lis értékeinket megôrzô adatközlés, azért kell a táncot film-
szalagra, a zenét magnetofonra rögzíteni, mert elôbb-utóbb 
kiapadnak az autentikus források, meghalnak az adat köz-
lôk, s nem lesz, aki a tudását átadja a jövô nemzedékek szá-
mára. Így jöhetett létre Martin vezetésével a világ egyik 
legnagyobb néptánc-filmarchívuma.

G.: Megszállott volt? Munkamániás?
É. P.: Személyes kvalitásai mellett szakmai felkészültségét 
és céltudatosságát említem, amellyel minden tevékenysé-
géhez hozzáfogott. Ennek köszönhetôen a néptánckutatás 
területén ugyanolyan fontos szerepet játszott, mint példa-
képei, Bartók és Kodály a népzenekutatásban. Munkájá-
nak eredményességét a technika fejlôdése is segítette: az 
újabb gépekkel már hosszabb tánc- és zenei folyamatokat is 
lehetett rögzíteni. Megérezte, hogy olyan úttörômunkát 
végez, ami egyszerre követeli meg a gyûjtést és az anyag tu-
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Mátyás istván Mundruc, a virtuóz táncos társaságában

Martin gyûjtôútjaira sokszor a kamasz Éri Pétert (jobbról a második) is magával vitte
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dományos feldolgozását. Tinka és munkatársai olyan új 
módszereket dolgoztak ki a gyûjtött anyag rendszerezésé-
ben, ami máig kiindulópontja a néptánckutatásnak. Fel-
ismerték és leírták a néptáncok szerkezeti felépítését – a 
motívumoktól a fejlett táncmondatokig, táncciklusokig. 
Vizsgálat tárgyává tették a tánc és a zene összefüggésrend-
szerét, megállapították a tánchagyományok különbözô stí-
lusrétegeit, megrajzolták táji dialektusterületeit. Ilyen átfo-
gó szemléletû munkát Martin György elôtt még senki nem 
végzett.
B. J.: Tinka és kollégái, fôleg Pesovár Ernô a magyar nép-
táncok szerkezeti elemzéséhez a nyelvtudományt hívták 
segítségül. Tudományos feldolgozásaikban gyakorlatilag 
elemeire bontották, majd újra összerakták a különféle tán-
cokat. Martin elsôk között jött rá, hogy a különbözô tudo-
mányágak kiegészítik, segítik egymást.

G.: Kik alkalmazták elsôként Martin György eredményeit és 
módszereit a gyakorlatban? Hogyan hasznosul a hagyatéka?
É. P.: Én még gimnazista voltam, amikor a televízió Röpülj 
páva címû mûsorában új hangütéssel bukkant föl Halmos 
Béla és Sebô Ferenc. Újításuk abból eredt, hogy az eredeti 
népdalok hangvételét vitték bele elôadásaikba. Sebô és 
Halmos hamarosan fölbukkant Martin Györgynél, itt a la-
kásunkban. Emlékszem, napokon keresztül a szônyegen 
hasalva hallgatták nevelôapám gyûjtéseit a magnetofon-
ból. Aztán egyszer engem is meghallgattak: gitáron ját-
szottam egy mezôségi „ritka magyart”, aminek eredménye-
ként indult a mi zenei kapcsolatunk, amibôl aztán Sebô 
Együttes lett. Nem sokkal késôbb a formáció csatlakozott 
a Bartók Béla Táncegyütteshez, ahol Tímár Sándor 
k oreog ráfus színpadi néptánc-koreográfiáiban már meg-
próbált az eredeti néptánc-anyagból kiindulni. Ehhez már 

rendelkezésre álltak Martin György filmjei, hangszeres 
nép zenei gyûjtései. Tímár is gyakran feljárt hozzánk, 
Tinka segítette a munkájában, és pártolta ezeket a törek-
véseit. Nagyjából 1970-ben találkozott össze tehát az ere-
deti népzene és néptánc a színpadi táncmûvészetben, és 
nemsokára létrejött az elsô táncház is. 
B. J.: Csoóri Sándor ezt úgy fogalmazta meg, hogy a tánc 
lejött a színpadról a földre – oda, ahol megszületett. Amit 
addig színpadon néptáncként mûveltek, legfeljebb nyomai-
ban emlékeztetett a táncok eredetijére, míg az autentikus 
népzene helyett az úgynevezett nótaéneklés dívott. A 
Tinka által támogatott táncházaknak aztán olyan írók, 
költôk is rendszeres látogatói voltak Csoóri mellett, mint 
Illyés Gyula vagy Nagy László. Tinka nem volt soha ellene 
a kísérletezésnek sem. Például maga szorgalmazta, hogy a 
kíséret nélküli moldvai énekek alá kerüljön érzelmileg, 
hangzásilag koherens zene. Abban is szerepe van Martin-
nak, hogy ma már az egyetemen mûködik a táncfolklór fa-
kultás. A különbözô amatôr iskolai táncformációk pedig 
jóformán egymásra örökítik át a Tinka által gyûjtött és 
rendszerezett autentikus anyagot. A táncházakba ma már 
több tízezer gyerek jár szerte az országban, s a táncegyütte-
sekben is elengedhetetlen követelmény az eredeti néptán-
cok alapos ismerete. Hatalmas könyvtárának köteteit ma 
is sûrûn forgatják a Martin Archívumban, a Hagyomá-
nyok Házában. A szakma él vele, a közönségnek viszont 
fogalma sincs róla.
É. P.: A Martin György és munkatársai által kijelölt út ma 
is járható a tudományos kutatók számára; összefoglaló 
köte tei, cikkei, tanulmányai alapvetésnek számítanak, 
hangszeres népzenei gyûjtései pedig használható és fontos 
források mindazoknak, akik ma magyar népzenét szeret-
nének játszani.  n
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Martin pálinkával és cigarettával kínálta a cigány táncosokat, akik hamar „tanárurazni” kezdték
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Gryllus
GCD105

GöncölszekÉr: 

Minden Perc 

itthaGy 

l  l  l  l  l

játszhatunk akár olyat, hogy nem nézzük meg a bo

rítót, csak hallgatjuk a lemezt: aki a legtöbbet eltalál

ja a feldolgozott versek költôi közül, nyer egy csésze 

kávét. hangulatában ilyen ez az összeállítás, és ki

csit megjelenésében is, elég a címoldalra pillantani. 

nagyon jó versek, ismert, de nem feltétlenül a legis

mertebb kategóriából. a feldolgozás pedig minden 

esetben méltó hozzájuk, nem tolakodó, nem akar 

többet, mint zenében elolvasni a mûveket. az elô

adók ízlésesek, a közremûködôk jók (bár a nôi kar 

skálái nem makulátlanok) a sor változatos. a hallga

tónak csak az a dolga, hogy nyitott szívvel és füllel 

fogadja mindezt. azt hiszem, úgyis az a vége, hogy 

lekerülnek a polcról a verseskötetek és utána ol

vasunk, vagy akár „elébe” is… s talán épp ez a cél: 

ömöljön ránk a költészet, szövögesse át minden

napjainkat, motoszkáljon a gondolatainkban, le

gyen része az életünknek. PE

Fonó records
Fa 2612

VáGtázó 

csodaszarVas: 

csillaGloVaGlás

l  l  l  l  l

Grandpierre atilla vágtázó zenekarai között számos 

közös pont van. a Csodaszarvas csak annyiban kü

lönbözik az egykori vhktól és annak újraélesztett, 

vágtázó Életerô néven futó utódjától, hogy erô seb

ben kötôdik a magyar népzenei hagyományokhoz, 

azon belül is a legarchaikusabbnak tartott moldvai 

csángó zenéhez, akár a hangszerelést, akár a fel

hasz nált dallamvilágot tekintjük. túl több évnyi al

kotómunkán, az új albumnál már vízválasztó volt, 

ki tude szabadulni az együttes a „vágtázó zeneka

rok” béklyóiból, a rendkívül hatásos, azonban kissé 

egysíkú „vágtázó ritmusokból”, a révülôs nótákból. 

koncerten ugyanis viszi a hév az elôadótkö zö n sé

get egyaránt, korongon, otthon, a négy fal között 

azonban már a tartalom is számít. szerencsére nem 

kevés új hangszínt vonultat fel a Csillaglovaglás, az 

egyik legkülönlegesebb dal a misztikus „júlia szép 

leány” regöléssel ötvözött balladája. KEV

Gryllus
GCD107

etnoroM:

diri, diri

l  l  l  l  l

új CDvel örvendezteti meg rajongóit az etnorom: 

a 2006os rományi luma után most itt a Diri, diri. 

a közben eltelt idô sikereket, rangos szerepléseket 

hozott az együttesnek. a Diri, diri számain is 

érezhetô ez a rutin: biztonságos, jó megszólalás, 

változatosan összeállított anyag és igazi bulizós 

hangulat. tizenhárom dal sorakozik a szép kiállítá

sú kísérôfüzetben, s szólal meg a CDn, de nem 

képviselnek igazán önálló karaktert. Mindegyikük 

ismerôsnek tûnhet, bár sokfelôl származik a zenei 

anyag. a hangszerelés, az elôadás egyikben sem 

hoz váratlant, meglepôt: inkább az egyenletesség 

jellemzô, ha pozitív szándékkal fogalmazunk. van

nak persze szép szólók, megkapó pillanatok, de 

vannak hamisságok, tempóingadozások is. a szá

momra legszebb dal (mint utóbb a füzetben láttam) 

a fohász megjelölést viseli, a többi igazi népszerû, 

táncolható és táncoltató. PE

szloVák nÉPdalok

Bartók Béla tót népdalok címû 

gyûjteményének „piszkozata” i.

Gerhardus kiadó, 620 oldal

Bartók Béla emberi nagyságának, toleranciájának, hu

manista elkötelezettségének ékes bizonyítéka, hogy 

egy politikai konfliktusokkal igencsak megterhelt kor

szakban – az 1910es évek elejétôl 1940ig, amerikai 

emigrációjáig – milyen szeretettel és empá tiával, idôt 

és energiát nem kímélve foglalkozott a Felvidéken és a 

mai Magyarország területén gyûjtött szlovák népdalok

kal. Figyelme a népzenei elemzés mellett a filológiai 

problémákra, a különbözô szövegvariánsok összeveté

sére is kiterjedt, s ebben segítette jelentôs passzív szlo

vák nyelvtudása. a tót népdalok címet viselô 

gyûjteményt 1921ben – a felek kötelezettségeit rögzítô 

szerzôdés keretében – eladta a Matica slovenska kulturá

lis egyesületnek, mert Magyarországon nem látott 

lehetôséget a kötetek megjelentetésére. a munka azon

ban teljesen elakadt: csak tizennégy évvel Bartók halála 

után, 1959ben jelent meg Pozsonyban a gyûjtemény elsô kötete; a második 

kötet 1970ben, a harmadik 2007ben látott napvilágot, s még van anyag egy 

kiegészítô kötet jövôbeni megjelentetéséhez.

ezen a ponton kapcsolódott be a tudományos munkába a szegedCsanádi 

katolikus egyházmegye és a szegedi Gál Ferenc hittudományi Fôiskola, 

amely käfer istván vezetésével már hosz

szabb ideje mûködtet hungaro szlo va

kológiai (elsôsorban mûvelôdéstörténeti 

profilú) kutatócsoportot. arra vállalkoz

tak, hogy forráskiadványként megjelen

tetik a Matica slovenskának átadott 

gyûj temény kéziratos „piszkozatát”, 

amelyet Bartók magával vitt az egye

sült Államokba, s amelynek eredetije 

Bartók Péter floridai archívumában ta

lálható. az eredeti támlapok, kották 

másolata, Bartók kézírása, a szlovák 

dalszövegek magyar és angol nyers

fordítása a zenetudomány, a népze

nekutatás céljait szolgálhatja. ebbôl a 

szempontból különösen értékesek 

Bartók Béla revideálásai (az úgy

nevezett 76os boríték tartalma), il

letve német nyelvû jegyzetei 

(Fussnoten). nem feledkezhetünk 

meg azonban a szlovakohungarológia és a 

hungaroszlovakológia – mint a történelmi, mûvelôdéstörténeti és egyéb, 

nemzeti karakterisztikát hordozó tudományterületek segédtudományai – 

jelentôségérôl sem. käfer istván és szerkesztôtársa, sztakovics erika látszólag 

apró, de szimbolikus lépést tett a szlovákmagyar megbékélés felé.

Retkes Attila
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Fonó records
Fa 2642

Fonó records
Fa 2692

Fonó records
Fa 2662

BorBÉly Mihály Balkan Jazz 

ProJect: liVe at Fonó

l  l  l  l  l

Borbély Mihály megannyi formációja közül 

(vujicsics, Quartet B, Borbély mûhely stb.) a 

Balkan jazz Project a legifjabb. Magját a Quartet B 

zenészei alkotják, ehhez csatlakozik egyegy 

auten tikus népzenész. ezúttal a bolgár teodosii 

spasovval, a balkáni kaval világhírû mesterével ad

tak koncertet. izgatottan várjuk, vajon hogyan ol

vad össze a különbözô balkáni népek zenéje a jazzel. 

a zenészek: horváth Balázs (bôgô), György Mi

hály (gitár), G. szabó hunor (dob) lukács Miklós 

(cimbalom), agatics krunoszláv (harmonika). az 

újfajta felállás rendkívül izgalmas hangszereléseket 

tett lehetôvé. a népzenei pólust a harmonika és 

fôleg a kaval jelenti – bár spasov inkább saját, 

mintsem konkrét bolgár témákat játszik. a jazz 

színt a nejlonhúros gitár, a dobfelszerelés és 

szolídan a bôgô festi. valahol középen áll az uni

verzális cimbalom és a szaxofon. lenyûgözô, aho

gyan Borbély és lukács uralja hangszerét, legyen 

szó akármilyen népzenérôl, jazzrôl, vagy klasszi

kus zenérôl. a nyitó Gipsy Caravan amolyan 

andalúz hangulatú ráhangolódás. az Open Mood

ban spasov máris elkápráztat kavaljátékával, és 

megvalósul az áhított stílusbeli fúzió. a 7vége jó 

kis 7/4es jazz, emlékezetes gitárszólóval. a sirba 

in eben virtuóz cimbalmozást és tartalmas szaxo

fonszólót hallhatunk. spasov My Bulgarian sky 

címû balladája után végül alaposan feldobják a 

hangulatot gyors 7/8ban, ez nagyszerû csattanója 

a negyvenöt perces mûsorfolyamnak. a Fonóban 

adott koncert biztosan katartikus élmény lehetett a 

közönségnek, és ebbôl a spontaneitásból a CDn is 

átjön valamennyi. Ám – fájdalom – a hangzás nem 

túl jó, így a hallgató nem tudja teljesen átadni ma

gát a zene élvezetének. reméljük, stúdióban is fel

veszik egyszer! Pödör Bálint

laJkó FÉlix: 

„MakoVecz turnÉ”

 l  l  l  l  l

a 2011 szeptemberében elhunyt Makovecz imre 

emlékének ajánlotta legújabb lemezét lajkó Félix, a 

vajdasági hegedûvirtuóz. 

tíz szép épületfotónak örülhetünk a borító belsejé

ben: leporellószerûen kihajtogatva az építész emb

le matikus munkái sorakoznak kolozsvártól százha

lombattán át Makóig. ezek az április–májusban zaj

lott turné állomásait elevenítik fel. nem egyedülálló 

az ilyen kezdeményezés, hogy a nagyrabecsülés és 

csodálat mûvészi közösségbe hozzon két kü lön

bözô területet, két különbözô alkotót.

a tapsok tanúsága szerint lelkes közönség fogadta a 

koncerteket. lajkó Félix már évek óta Brasnyó antal 

brácsakíséretével játszik. a lemezen hallható tizen

három szám nem okoz csalódást. Mindegyik a vir

tuozitás csillogtatásának kiváló terepe, bár külön bö

zôképpen kezdôdnek, másmás alapkaraktert ígér

ve. az elôadás folyamán a „végkifejlet” felé haladva 

azonban mind beletorkollik a tempón, karakteren és 

koncepción felül álló bravúrhullámba: a szélsô sé

gesen energikus, dinamikus, helyenként mármár 

extatikus játék magával ragadja az elôadót. ezáltal 

persze a hallgatót is, ez a jellegzetesség az, ami ösz

szetéveszthetetlenné teszi lajkó Félix interpretációit. 

különbözô hangulatú indulásokra jó példa a re pü

lônek, amelyben a klasszikus összhangzattan sza

bályai szerint szerkesztett négyeshangazatok fel

bontásai szólnak, a madárnak, amelyben nyilvánva

lóan a fütty jelképezi a szárnyas jószágot, a busz 

zötyög és zakatol, az Ôsz diatonikus, barokkos dal

lamokkal jelenik meg, a keringôs, táncosabb hang

vétel sem hiányzik (az úton), a legszebb, legsimo

gatóbb hegedûhangot pedig éppen az utolsó szám

ban halljuk, ez a selyem. szép kiállítású, zenei 

szempontból azonban nem a fajsúlyos kategóriába 

tartozó lemez. Pödör Eszter

csík zenekar:

lÉlekkÉPek

 l  l  l  l  l

hirtelen jött a Csík zenekar népszerûsége, és nem 

másnak, mint a két ismert alternatív rockzenész, 

lovasi andrás és kiss tibor közremûködésének kö

szön hetôen, noha a zenekar a crossover felé már 

2001ben elindult. a kor falára címû  mezôségi fel

dolgozásuk volt az elsô gyöngyszem, bár ez a mai 

napig nem számít közismert számnak. amikor a 

Quimbyinterpretáció, illetve a lovasival való 

együtt  mûködés meghozta az áttörést, félô volt, az 

autentikus népzene népszerûsítésének zászlaja alatt 

idôvel a showbiznisz szabályai szerint alkotó ban

dává silányodik az a zenekar, amelyik a hagyomá

nyos népzene elôadása terén is kimagasló. voltak 

ugyan efelé mutató jelek, mint a Presserrel közös 

számuk, de szerencsére a lélekképek visszatért oda, 

ahonnan a Csík az úton elindult: a kor falára folyta

tásához. tíz év távlatából már nemcsak a kí sér le

tezô kedv, de a tapasztalat is az övék, és így egy 

olyan albumhoz érkeztek, amelynek megalkotása  

már megközelíti a zeneszerzés fogalmát. a hagyo

mányos, „érintetlen” népzene sem marad ki, és új 

közremûködôkkel bôvül a tábor. a rackajam hang

zása új szín, bár a hobofeldolgozás erô sen magán 

viseli a rackajam zenei bélyegét, ugyanakkor a suite 

címû zárószám Beethoven holdfény szonátáját öt

vözi egy kalotaszegi hajnalival és soksok saját öt

lettel. vannak persze lovasinóták és Quimbydalok 

is, s bár a zenekar nyilván szentül hiszi, hogy az 

ilyesféle feldolgozások új stílusuk motorjai, nagy 

valószínûséggel éppen ezek merülnek majd hosszú 

távon feledésbe. jó eséllyel megmaradnak és 

stílusteremtôvé válnak viszont az olyan alkotások, 

mint az adagio – amelyen Ôze Áron szavalja ju

hász Gyula két versét –, a már említett suite, vagy a 

Fehér galamb címû mezôségi menyasszonybú

csúztató. Kiss Eszter Veronika
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anoushka shankar: 

traVeller

 l  l  l  l  l

sokan, sokszor leírták már, hogy nem lehet könnyû 

ravi shankar leányának szitármûvészként az apa 

nyomdokaiba lépni, de szerencsére anoushka 

shankar jól sáfárkodik az atyai örökséggel. egyre 

meggyôzôbb zenei tudása, alkotói fantáziája, 

amely nem egyszerûen világzenét hoz létre, ha

nem a tradicionális indiai zene és tánckincs kor

szerû formáit, más kultúrákkal való természetes 

kapcsolódási pontjait keresi. nem a populárisat,  

hiszen a traveller mélyen szántó munka, több 

tradíció összegzése, mintegy a közös gyökerek 

mentén. a fô téma és inspiráció a flamenco, és 

alighanem az egész spanyol flamencokultúrát be

folyásolhatja az indiai gyökerek természetes be

mutatása, hiszen aki csak meghallja, szavak nélkül 

is tudja, érzi, milyen lényegi a kapcsolat. javier 

limón flamencogitáros, aki producerként és társ

szerzôként is közremûködik a korongon, teljesen 

természetesen találja meg a hangot anoushkával, 

akinek játéka egészen más megvilágításba helyezi 

a gitár és a szitár viszonyát. a fô szitárgitár duót 

viszont anoushka Pepe habichuelával írta és ját

szotta fel, ez a szám lírai jellege ellenére helyen

ként a pengetôs zeneirodalom virtuozitásának csú

csaira tör. szólnunk kell még sandra Carrasco az 

albumot meghatározó, erotikus és a két kultúrát 

összekapcsoló énekérôl, a többi énekes ter mé sze

tes ségérôl, a lendületes ritmusszekcióról, a számo

kat kortárs alkotássá varázsoló improvizatív bil

lentyûs játékról, és a táncra perdítô, mégis egy

szerre drámai és melankolikus hangzásképrôl. 

„szerintem a gitárosok sokat fognak tôle tanulni. 

az, amilyen kifejezéssel játssza a dallamokat, en

gem sírásra késztet” – fogalmaz a lemezkísérô fü

zet interjújában javier limón. hozzátehetjük: ezzel 

nem csak ô van így. Kiss Eszter Veronika

Buika:

en Mi Piel

 l  l  l  l  l

Conhca Buika (ejtsd: Bweekah) meglepô jelenség. 

karcos hangja Billy holidayt juttatja eszünkbe, 

külseje alapján (és amikor soult, r’n’Bt énekel) a 

spanyol erykah Badunak is titulálhatnánk. Bár szü

lei afrikai menekültek voltak, ôt magát ízigvérig 

spanyol mûvésznek tekinthetjük. Gyermekkorában 

Palma de Mallorca szegény külvárosában éltek, és 

mivel legtöbb idejét a környékbeli cigányokkal töl

tötte, nem csoda, hogy egy életre magába szívta 

kultúrájukat. a flamenco nem csak mint zene, ha

nem mint életforma is a vérébe ivódott. huszon

évesen a híres gitárosproducer, javier limón felfe

dezte és életre szóló munkakapcsolatot alakítottak 

ki. Pedro almodóvar filmrendezôvel való együtt

mû ködése révén a mozik közönsége is megismer

hette, az a bôr, amiben élek zenéjében. 2007es 

Mi nina lola címû albuma és a 2008as nina de 

Fuego nemzetközi sikert ért el. végül a legutóbbi, 

Chuchó váldezzel közösen készült el Ultimo trago 

(az utolsó ital – az ikonikus mexikói énekesnô, 

Chevela vargas emlékére) elnyerte a latin 

Grammyt. Mára a Carnegie halltól a leg kü

lönbözôbb koncerttermekben ünneplik, és – leg

nagyobb büszkeségére – nem csak spanyol nyelv

területen. Olyan különleges hangja van, amit nem 

lehet kizárólag a megszámlálhatatlan elszívott ci

garettával magyarázni, ráadásul bármilyen zenére 

stílusosan énekel. (Flamenco, copla, rumba, jazz, 

r’n’B stb.) új válogatásalbumára a legjobb számai 

kerültek. az el Ultimo trago, a Mi nina lola, a se 

Me hizo Facil, a la Falsa Moneda mellett Gardel hí

res volver címû slágere is felhangzik (almodóvar 

filmjében estrella Morente énekelte), így az ered

mény egy rendkívül változatos korong lett. tanul

ság? a zabolátlan tehetség is megtalálja végül a 

maga útját.  Pödör Bálint

Parno Graszt: 

reGGeliG Mulatok

 l  l  l  l  l

Paszab neve már régen nem ismeretlen az autenti

kus cigányzene kedvelôi körében: a Parno Graszt 

korábbi lemezeivel (2002, 2004, 2007) és folyama

tos koncertjeivel beírta a köztudatba szabolcs

szatmárBeregnek ezt a szegletét. 2011ben készült 

el a legújabb CDjük, a reggelig mulatok, amely 

mellett (a szellemesen tervezett tokban) egy DvD 

is lapul. ez utóbbi a zenekar 2009ben zajlott in diai 

turnéját örökíti meg, silló sándor rendezte a filmet. 

jó a zene és jók a szövegek, bár lesújtja az embert a 

szegénység látványa, ezt ôk maguk is megfogal

mazzák. azért persze derûs jelenetek is bôven 

akadnak… (kedvencem az egyenruhás, nyakkendôs 

iskolás fiúk mezítlábas tánca a homokban…) a reg

gelig mulatok pedig az utóbbi idôk leghangulato

sabb gyûjteménye tánczenékbôl! Mindjárt a be kö

szöntô Dúj sheja sodró lendületével találkozunk, 

majd a címadó dal következik, ez kicsit fékezi a 

tem pót. az estefelé aszimmetrikus lüktetésében is 

van mit örvendezni, aztán az asszonyok jutnak 

szerephez. De hegedûszóló nélkül mit sem ér a jó

kedv! aztán a paszabi kiserdôt is felszántatjuk, és 

hogy némi búbánat is adassék, hát „magamat is be

levetem virágnak…”  a virtuóz tárogató, bámulatos 

kannázás és a túláradó jókedv mindenkit magával 

ragad, de olyan magától értetôdô folyamatként, 

hogy szinte fel sem ocsúdunk. az együttes legna

gyobb erénye szerintem az abszolút természetes

ség, mentesség minden mesterkélt, hatásvadász 

törekvésektôl. az elô adás is teljesen spontán zené

lés benyomását kelti (mint a DvDn az utazás alatt 

megörökített néhány perc: elcsigázottan ülnek, 

alattuk futnak a kilométerek százai, ôk meg énekel

nek… Magukban, maguknak – szakadatlanul, mint 

a lélegzetvétel.) De jó, hogy van nekünk a Parno 

Graszt! Pödör Eszter


