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Találkozás 
  Szvorák Katalinnal

Az autentikus népzenében és a folklórra épített zenei kísérletezgeté-
sekben egyaránt maradandót alkotó énekes, Szvorák Katalin több 
szempontból is alternatívnak, harmadik utasnak nevezi munkássá-
gát. Mint mondja, tanítványai közül pszichiáter helyett sokan hozzá 
fordulnak lelki békéért. Életérôl, pályafutása eddigi legfontosabb állo-
másairól, további terveirôl beszélt a mûvész a Gramofon olvasóinak.

✒ Bencsik Gyula

„A népzene

a legjobb
alap”
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Gramofon: Huszonkét évesen már a Népmûvészet Ifjú Meste-
re díjban részesült. Mennyire vezetett egyenes út az Ipoly-menti 
Pinctôl Füleken át a népdalokon keresztül a díjig? 
Szvorák Katalin: Utam nem volt egyenes, de éppen a gö-
röngyösségének köszönhetôen vagyok edzett, és élvezem 
jelenem minden pillanatát. Gyermekként Pincen, egy 
Ipoly menti 300 lelkes faluban próbálgattam a felnôttek 
világát: libákat legeltettem és az egész faluközösség szocia-
lizált. Még élt a nagycsalád, még melegített a búbos ke men-
cénk, és ez az idilli környezet indított útnak. Jenô cigány 
nagyapámat borotválta, majd vasárnaponként legkedve-
sebb nótáit húzta fülébe. Óvoda helyett az Ipolyban füröd-
tem vagy Jolika barátnémmal lakodalmast játszottunk, de 
tanítottuk a tyúkokat is a „magasabb” tudományra. Jóval 
késôbb a fülekpüspöki táncegyüttes lelkes tagja lettem, itt 
már ismét énekeltem, közben tagja lettem az iskolai 
énekkar nak is, de a legnagyobb sikereket lelki rokonom, 
Kovács Kati táncdalaival értem el. Kishitûségem tompí-
tották a rajzversenyek és különbözô versenyszerûen ûzött 
sportágak. Az érettségi elôtt kétszer nyertem meg a szlová-
kiai magyarok népdalversenyét, majd segédtanítóskodtam 
Füleken. Olykor matematikát, sôt fi zikát is kényszerültem 
tanítani, de minden órát dalolással kezdtünk. Egy évvel 
késôbb már a budapesti Eötvös kollégium lakója lehettem. 
Budapesten minden összekuszálódott lelkemben, mert én 
voltam a vidékrôl érkezô palóc-magyar lány, a cseh, illetve 
szlovák diák, aki „jaj de szépen beszél magyarul”. Az útke-
resés és önmagam keresésének nehéz idôszaka következett, 
de ebbôl az állapotból hamarosan kizökkentett 1980-ban a 
Népmûvészet Ifjú Mestere-díj. Ezt akkor csehszlovák ál-
lampolgárként átélni könnyek nélkül nem lehetett. 

G.: Számos elismerése közül melyikre a legbüszkébb? Mit je-
lent az Alternatív Kossuth-díj? 
SZ. K.: Számomra a díjak kissé másodlagosak, mert lel-
kemnek elsôsorban a nem manipulált vidéki kisközössé-
gek szeretete és fi gyelme a fontos. Ezért elsô helyre a pinci 
és füleki díszpolgárságomat tenném, mert mindkettôt az a 
közösség adományozta, ahonnan elindultam, akik a gyö-
kereimet táplálják és egész életutamat végigkísérik. Jólesô 
érzés  az alternatív Kossuth-díj tulajdonosának is lenni, hi-
szen egész pályám alternatív: menedzserek nélkül, nagy 
fesztiválokat elkerülve, mégis több mint harminc éven át 
éneklésem nem került teljesen a felejtés homályába. Mun-
kásságom is alternatív, mert olyan tematikus albumokat 
készítettem, melyek a mûfaj „harmadik utasságát” – egy-
ben magányos útját – jelzik. Például nyolc lemezemen a 
Kárpát-medence népeinek közös dallamkincsét szólaltat-
tam meg eredeti nyelveken, a legutolsón pedig a Teremtést 
dicsérem hét történelmi egyház énekeivel.

G.: Hogyan hangolta össze énektanári munkáját az elô adó-
mûvészivel? Milyen a mai népzenei utánpótlás?
SZ. K.: Közel húsz éve tanítok a szentendrei zeneiskolá-
ban. Mondanom sem kell, nagyon élvezem. A tanítás nem-
 csak jó „hangedzés”, hiszen olykor napi 8-9 órát is végig-

énekelek növendékeimmel, de ezentúl  is rengeteg pozitív 
hozománya van. Egyébként a sok dalolás az én lelkemnek 
is jót tesz, gyógyít. Diákjaimnak köszönhetôen örökifjú-
nak érzem magam, az órákon rengeteget tanulok tôlük, és 
ez a baráti kölcsönösség odáig vezet, hogy jó néhányan a 
magánnövendékeim közül pszichiáter helyett hozzám jár-
nak. Nálam egyébként elsôdleges a dalolás öröme, a nép-
dal szeretete, és másodlagos a különbözô versenyeken való 
megmérettetés. A legfontosabb számomra, hogy hozzájá-
ruljak egy lelkileg egészséges gyermek kibontakozásához, 
aki múltbéli kincseinket továbbörökíti. A népzenével fog-
lalkozó fi atalok száma örvendetes, így én optimistán hi-
szem, hogy egyre többen lesznek elkötelezett hívei lelkünk 
tükrének, a magyar népzenének.

G.: Kell-e félteni az autentikus népdalokat, népzenét a feldol-
gozásoktól, a kísérletezéstôl? Mivel vegyíthetô a népzene, mi-
vel nem?
SZ. K.: A népzene, mint minden zene fundamentuma, a 
legjobb alap, kiindulópont, kifejezôeszköz, hogy zeneileg 
ráépítve továbblépjünk. Minden bármivel vegyíthetô, mû-
fajok keveredhetnek, különös szintézisek és disszonanciák 
hozhatók létre, egyedi feldolgozások születhetnek, Egyet-
len egy szempont, ami fontos: hogy minôséget, tovább-
örökíthetô értéket hozzunk létre. Remek kísérletezô talajt 
látok a jazz-zel való népzenei ötvözeteknél, de hatalmas 
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jövôt kínál a kortárszene népzenével való elegyítése is. Min-
den esetben lényeges a komoly stílusismeret és az alázat.

G.: Kivel, kikkel dolgozott együtt szívesen eddigi pályája során? 
SZ. K.: Készítettem gyereklemezt a Tékával, spanyolorszá-
gi élô koncertek felvételeibôl készült a Bekeccsel közös Live 
és a Kôfaragókkal az amerikai turnén rögzített Meotis. 
Nyolc lemezem zenei atyja Kiss Ferenc volt, akinek édes-
keserû hangvitele, egyéni lelke nagyban hozzájárult zenei 
fejlôdésemhez. Ezeken az albumokon az egész Kárpát-me-
dence olyan énekelt dallamaiból válogattam, melyek a 
nemzetek közt vándoroltak, így került sor a Monarchia Ze-
nei Társulás létrejöttére. Ezeken az albumokon a magyar 
zenészeken túl ott volt a délszláv zenét játszó Vujicsics, az 
osztrák Tanzgeiger, a ruszin muzsikát megszólaltató Técsôi 
Banda és a nyitrai Ponitran zenekar. Készítettem egyházi 
albumot a pápalátogatás tiszteletére a Hegedôs Együttessel 
és a kassai Csámborgóval. Az elmúlt években egy egyházi 
lemeztrilógia jelent meg, majd az ökumené jegyében A Te-
remtés dicsérete. Utóbbi két lemezem zenei komponistája 
az „aftercryingos” Pejtsik Péter volt, aki kellô muzikalitás-
sal szinte kortárszenévé varázsolta a régi egyházi dallamo-
kat. Életem külön fejezete Horváth T. Károlynak 
köszönhetô, aki Weöres-megzenésítéseivel lepett meg, a 
másik Illés Lajos, akivel félszavakból is értettük egymást. Ô 
nemcsak két rockoratóriumában szánt nekem fôszerepet, 
de két lemezem zenéjével is megajándékozott. 

G.: Milyen irányban folytatódik a pályája?
SZ. K.: A közeljövôben is alkotni vágyok: egy újabb gye-
reklemezt. Folytatnám „közép-európás” sorozatomat, de 
sze retnék palóc népmeséket is mondani. Pénztelen világunk 
viszont azt sugallja, hogy a jövô alkotásai csak néhány száz 
példányban készüljenek el CD formában, viszont azonnal 
kerüljenek fel a honlapomra letölthetô állapotban. Jelen-
leg is már közel 20 hanghordozóm tölthetô le ingyen, mert 
én így is szeretnék azokhoz szólni, akik üzeneteimre kíván-
csiak. Egyébként koncertjeimre sem a „sznobok” járnak, 
hanem inkább kispénzû emberek, akiknek gondot okoz a 
belépôjegy és egy CD megvásárlása is.

G.: Melyek voltak a legemlékezetesebb fellépései itthon és kül-
földön, s miért azok?
SZ. K.: Daloltam müncheni kórházban, amerikai lovar-
dában, francia marhavásáron, a Víz Világnapján Kyotóban, 
némaságot fogadott német apácáknak, ezer egyforma kí-
nainak. A helyszíneket, az alkalmakat még tovább folytat-
hatnám, de ennyi idô távlatából azt kell mondanom, hogy 
számomra egy-egy vidéki zárt település – mondjuk egy 
nógrádi falvacska – néhány tucatnyi templomi közönsége 
és ôszintesége felér a Bobby McFerinnel történt duettezé-
semmel. Számomra fontosabb a belsô harmónia, az álta-
lam közvetített üzenet. ■

Az énekesnô hivatalos honlapja: www.szvorakkatalin.hu
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Fonó Budai Zeneház
FA 267-2

Hear Music – Universal
33437

Fonó Budai Zeneház
FA 274-2

 CIMBALIBAND: ABLAKIMBA

● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

Kelet-európai Cimbalom Rock’n’Roll – hirdeti a 

Cimbaliband Ablakimba címû lemeze, amely elsô 

hallásra valóban sajátos egyvelege a különbözô né-

pek és korok jellegzetes stílusainak. Bár léteznek ér-

dekes kísérletek a népzene „modernizációjára”, már 

ha egy több ezer éve töretlenül és önmûködôen 

fennálló mûfaj rászorulhat bármiféle mesterkélt 

korszerûsítésre, sajnos azonban a képlet hasonló 

kezd lenni az egyébként jól startolt Cimbalibandnél 

is, mint a legtöbb hazai „worldmusic” formáció-

nál: a mesterségbeli tudás hiába elégséges, ha az 

invenció szûkös. Ráadásul ahhoz, hogy valaki 

nép zenével fûszerezett Rock’n’Rollt, vagy akár 

csak mai szórakoztató zenét játsszon, elengedhe-

tetlen, hogy az utóbbi mûfajok elôadói ka rak-

terébôl is hordozzon magában valamit. A gyenge 

pont Szita Eszter, igaz, a magyar mezônyben álta-

lában az énekes lányokkal van a legnagyobb gond: 

vagy félnek kilépni a népdalkörös kategóriából, 

vagy egyszerûen nincs bennük annyi spiritusz, 

mint amennyi mondjuk Ferenczi Györgyben, aki 

ezen a lemezen is példát mutat lendületbôl. Mind-

ezek ellenére szépen, precízen felépített számok 

készültek, hibát nehéz is lenne bennük találni, 

csak éppen hiányzik belôlük az a plusz, ami idôt-

állóvá, maradandóvá tenné ôket. 

Felmerül a kérdés, hogy ha már keverjük a stíluso-

kat és a különbözô népek tradícióit, miért nem ve-

gyítjük ôket olyan megközelítésben, hogy azok 

tényleges zenei rokonságokat, zenetörténeti kap-

csolatokat fedjenek fel, mint teszi azt például 

Anoushka Shankar vagy mondjuk Sebestyén Már-

ta. A magyar népzene viszonylatában erre akár a 

török, akár a román, akár a balkáni területek igazi 

aranybányák, ráadásul ez a szemléletmód a nép-

sze rûséget sem csökkentené.

Kiss Eszter Veronika

THE CH IEFTAINS: VOICES OF AGES

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Fél évszázad nagy idô, még az olyan kivételesen 

nagy formátumú együttesek esetében is, mint 

ami lyen a Chieftains. Az ötvenéves évfordulóra 

készített albumuk, a Voice of Ages ugyanakkor 

nem akar idôutazás vagy puszta nosztalgia ma-

radni, hanem a jelenrôl és a jövôrôl szól, nem a le-

zárásról, hanem a folytatásról. Hangzásában is 

elôre mutató, ahogy egyébként maga a Chieftains 

is egyfajta iránytû a világzenében. A The Voices of 

Ages zenei világában meghatározó az indie folk és 

a country hatása, s a lemez anyaga a rengeteg iz-

galmas produkcióval érkezô vendégmûvésznek 

kö szönhetôen az év egyik legszínesebb albumá-

nak ígérkezik. 

A közremûködôkbôl egészen különleges névsor áll 

össze: Carolina Chocolate Drops, The Civil War, 

The Decemberist, The Low Anthem, Punch 

Brothers, The Secret Sisters, Pistol Annies, Lisa 

Hannigan, Imelda May, Carloz Nunez, Paolo Nutini, 

Justin Vernon – annyira heterogén és kiváló társa-

ság, hogy már az egy lemezre való sûrítésük is egy-

fajta kuriózum az újkori zenetörténetben.  Mind-

ezek mellett a „The Chieftains in Orbit”, a ko rong 

záró száma a bevallottan Chieftains-rajongó Cady 

Coleman, az ûrbéli furulyajátékáról híressé vált 

NASA-asztronauta révén válik – szó szerint – 

világ számmá: az ûrhajósnô világûrben rög zített 

furulyajátéka alá játszik Paddy Moloney csa pata. 

Tulajdonképpen ez a sokszínûség az ötven év ösz-

szefoglalása, amelynek hangzásvilága a különbözô 

stílusú elôadók ellenére is egységes marad, s talán 

ez a legnagyobb titka Paddy Moloney-éknak. Meg-

lehet, hogy az ír zene népszerûsége sem lenne ma 

ilyen nagy, ha a Chieftains nem emeli ilyen magas-

ra, s ha a tagjai nem ezzel a kiváló arányérzékkel 

és kimeríthetetlen kreativitással közelítenek hozzá. 

 Kiss Eszter Veronika

HERCZKU ÁGNES: TÜZET VISZEK 

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Már az ókori görögök is…  A Prométeusz-legenda 

óta a tûz fogalma többet jelent az emberiségnek, 

mint a lángok és a hamu, így a lemez be kö-

szöntôjében megfogalmazott gondolatokat szinte 

már elôre értjük: Herczku Ágnes a Tüzet viszek 

cím mögött mi mindenre utal. Egy órányi gon-

dosan válogatott, igényesen megszólaltatott és 

szépen összerendezett zene. Szeretetteljes, átélt 

tolmácsolás, jól dokumentálva a borító kísé rô-

füzetében. Minden számhoz néhány mondatnyi 

eligazítás tartozik, amely a szöveg elôtt kapott he-

lyet. Két nagyszerû közremûködô énekel a fô-

szereplô mellett, akiktôl maga is gyûjtött és tanult, 

mindketten nyolcvanon felül vannak már… Az új 

feltörekvôket pedig egy tüneményes kislány képvi-

seli, aki például a dudautánzásban nyújt emléke-

zetes élményt a hallgatónak. A zenekari kíséret 

arányos, nagyon jelenlévô, de nem válik túlzóvá. 

Éppen ezért, hiszen sokat is játszanak, talán sze-

rencsésebb lett volna a közremûködôket hangsú-

lyosabb helyen feltüntetni, nem az utolsó elôtti la-

pon. Az énekest dicséri még a fi nom hangvétel, 

ami azonban néhány helyen már talán túlzó is, és 

a fi nomkodó elôadás felé hajlik, aminek például 

egy cigány dalban sehogyan sincs helye. A jellem-

zô hang, a mindig hallható pici vibrátó egyetlen 

dalban, az epilógusban válik csak egyenessé, de jaj 

– abban meg az intonáció látja kárát… Az érthe-

tetlen kivétel a magas és egyenletes színvonal alól 

a 7-es track, Saldino nótája. Amolyan mulatós, 

magyar nótaszerû – hogy kerül ide? Talán a vir-

tuóz cimbalomszóló az oka… Mindenesetre nem 

illik a sorba. A lélegzetelállítóan gyönyörû viselet 

mellôl is kirí a szívószálas zöld koktél, de persze 

értjük: a hagyomány a legmodernebb korban is 

megtalálja helyét.

Pödör Eszter
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Nonesuch – Magneoton
400169

Universal
62527957289

Nonesuch – Magneoton
400163

CAROLINA CHOCOLATE DROPS: 

LEAVING EDEN

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

A Carolina Chocolate Drops önmagában lehetne a 

„crossover” defi níciója. Ez a zenekar látszólag 

egymással kibékíthetetlen ellentétben álló zenei 

stílusokat képes olyan természetességgel ötvözni, 

ahogy azt a különféle kultúrákat egyesítô csalá-

dokba születô gyermekek teszik. Amerika az ilyen 

gyermekek hazája, ugyanakkor még ott is ritka ez 

a fajta egység, a különbözô formanyelvek közös 

nevezôinek megtalálása. Ezen a szinten ugyanis 

már nem él meg a pusztán „ösztönzenész”. A 

Carolina Chocolate Drops tagjai nem is csiszolat-

lan gyémántok, hanem tökéletesre készített ékkö-

vek. Rhiannon Giddens az énekhangjával szinte 

bármilyen stílust képes megidézni a jazztôl a 

soulon át a hip-hop, a bluegrass, a rhythm and 

blues, a country vagy a kelta népdalok világáig. Az 

egyik legtehetségesebb énekesnô a világzenei 

mûfajok terén, aki ráadásul bendzsón és hegedûn 

sem utolsó. Társai is egytôl-egyig hangszereik ala-

pos technikai tudásával hozzák a pontos alapokat, 

amelyet természetességgel, hihetetlen képzelô-

erô vel és rendkívüli muzikalitással töltenek meg.

Biztosan sláger lesz a Country Girl, már az inter-

neten is terjed a szám klipje, amely képi világában 

is tökéletesen megidézi az amerikai vidéki életér-

zést, azt az olvasztótégelyt, amibôl a Carolina 

Chocolate Drops is kinôtt: a feketék, az írek zenei 

hagyományainak, és az egyéb európai országok-

ból hozott tradícióknak a természetes összeolva-

dását, egymásra hatását. A címadó Leaving Eden 

ballada is garantáltan ismertté válik majd, azonban 

Rhiannon Giddens énektudását dicséri a záró, kí-

séret nélkül elôadott Pretty Bird is. A különbözô 

korok és stílusok keverednek, de a lemez ennek el-

lenére egységes képet mutat. 

Kiss Eszter Veronika

PACO DE LUCIA:

EN VIVO

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

A modern fl amenco atyjának egyik fô vívmánya, 

hogy a hagyományosan csak kísérô szerepet ját-

szó gitárt kiemelte az alárendeltségbôl és szóló-

hangszerré tette. A tradicionális fl amenco eseté-

ben hangszerelésrôl nem is igazán beszélhetünk. 

Ezzel szemben De Lucia régóta legalább hat-

hétfôs formációban játszik, ahogyan azt például 

Carlos Saura 1995-ös Flamenco címû fi lmjében is 

láthatjuk. Együttesében szerepel egy második gi-

tár, basszusgitár, ütôhangszerek. Dallamhangszer-

ként olykor fuvolát alkalmaz, jelen esetben száj-

harmonika szól – zseniális. Egyedül a szintetizátor 

akkordszônyegei hangzanak meglepôen, de ez is 

besimul a zenei szövetbe. Kompozíciói sok megírt 

részt tartalmaznak, gyakran olyan hosszú témák-

kal és változatos harmóniamenetekkel, hogy az ki-

meríti az etno-jazz fogalmát is. Ez a bravúros 

kompozíciós technika az elsô rész utolsó száma, a 

csaknem 17 perces Moraito siempre folyamán kul-

minál. A koncertfelvétel spontaneitása magával ra-

gadó. Az album anyagát 2010-es európai turnéja 

során (Debrecent és Budapestet is érintette) spa-

nyolországi helyszíneken rögzítették. (Reméljük, 

a DVD-jét is nemsokára kézbe vehetjük.) Négy-

négy szám (valóságos eposzok) kapott helyet a 

két korongon. A táncok (minera, solea por 

bulerias, bulerias, siguiriya, rumba) kis mértékben 

megtartják formájukat, de messze elrugaszkodnak 

azoktól. Hallhatunk új számokat is, és régebbi ze-

nei témák (Zyriab) átdolgozásait. Újból be kell lát-

nunk, hogy nem csupán újító, hanem (közeledve 

a hetvenhez) folytonosan megújulni képes mû-

vész. Azt a maga elé állított ôrült magas színvona-

lat pedig, amit lemezein megszokhattunk, legna-

gyobb örömünkre, élôben is nyújtja!

Pödör Bálint

CAETANO VELOSO AND DAVID BYRNE:

LIVE AT CARNEGIE HALL

● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

Veloso kétség kívül az élmezônyben van a brazil 

trubadúrok sorában – mondjuk, ha bossa-nova, 

akkor nekem inkább Joao Gilberto. Lírai, szinte 

suttogó ének, lassú gitárpengetés a bossa-nova 

jellegzetes, szinkópás lüktetésében: Veloso ezeket 

tudja vérprofi  módon, hamar intim hangulatot te-

remt a koncerten. A szöveg valószínûleg fontos 

tartalommal bír, de ennek megértése híján, sajnos 

hamar unalmassá válik a mûsorfolyam. (Tizen-

nyolc jól fésült, három és fél perces song.)

A hetvenes-nyolcvanas években sikeres amerikai 

Talking Heads együttes nagy talány számomra. 

Annak idején valahol a pop, a rock és a punk kö-

zött lavíroztak, de a lázadást nem vitték túlzásba. 

Byrne manapság szólóban folytatja, és ugyanany-

nyira hallat magáról fi lmrendezôként, íróként – 

igazi minden lében kanál. Kár, hogy a valódi tar-

talmat nem érezni mögötte. A Talking Headsnek 

elég jók voltak a hangszerelései, például, amikor 

etnikus hangszereket is használtak világzenei 

„korszakukban”, ez elvitte a gyengébb kompozí-

ciókat is. Ehhez képest, ugyanazokat az egykori 

számokat elôadni énekkel, egy szál gitáron: na-

gyon üresen szól. A hetedik, „susogós” bossa-

nova után lép színre Byrne, és frissítôleg hat, hogy 

dalai más ritmikájúak, közepes tempójú, bólogatós 

slágerek. Ugyanakkor nem derül ki számomra, mi 

köti össze a két énekes-gitáros mûvészt. Néha ter-

celve énekelnek (kontratenori magasságokban), 

együtt gitároznak, de igazi, lényegi fúzió nem jön 

létre. Ha Veloso eredetibb fi gurát választ partneré-

ül, izgalmasabb lehetett volna a koncert.

Talán csak azt akarták nyújtani a Carnegie Hall úri 

közönségének, amit az elvárt, így viszont bátor öt-

letek hiányában az egész projektet csak üzleti fo-

gásnak tekinthetjük. Pödör Bálint
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