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Gramofon: Mondhatni, hogy úttörôk vagytok a hazai ska 
népszerûsítésében?
Lord Panamo (más néven KRSA, alias Tóth Kristóf): A 
ska-nak több hulláma volt. Az elsô az ötvenes évek végén, 
hatvanas évek elején alakult ki Jamaicán, majd a közép-
amerikai vendégmunkások jóvoltából Angliába is eljutott 

a hetvenes-nyolcvanas években, ahonnan a kilencvenes 
években Észak-Amerikába vándorolt, és lett roppant nép-
sze rû. Magyarországon elôször – a nyolcvanas években – az 
angol típusú második hullám vált ismertté, amit fôleg a 
rockhoz és a punkhoz kötöttek, mi viszont az itthon addig 
ismeretlen jamaicai változatot szerettük volna meghonosí-
tani, amibôl késôbb kialakult a reggae – ebben úttörôk 
voltunk.
Tony S. (Subicz Gábor): A legkülönbözôbb hangzásvilá-
gok jellemzik a ska-t. Egészen más életérzést sugároz a ja-
maicai, a londoni vagy a kaliforniai változat.

G: Klasszikus világzene, amit ti játszotok? Nem elcsépelt már 
ez a terminus technicus?
Tony S.: Nekem nincs bajom a világzene kifejezéssel, ta-
lán ez fedi legjobban a mi muzsikánkat.
Lord Panamo: A ska eleve fúziós zene. Vagyis annak elle-
nére nem tisztán népzene, hogy táplálkozik az Afrikából 
be hozott és a karibi térségben megváltozott gyökerekbôl 
is. Ugyanakkor a ska-ra óriási hatással voltak az akkori 
amerikai zenék: korai boogie-woogie, rhythm and blues, 
jazz. Tulajdonképpen e zenék és a karibi ritmusok fúziójá-
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„Más kultúrkörbôl tisztelgünk a ska elôtt”
PASO: egy rendhagyó zenei kísérlet 

Különleges produkcióra válthatnak jegyet 
azok, akik kíváncsiak a jamaicai ska legje-
lesebb hazai képviselôje, a Pannonia 
Allstars Ska Orchestra (PASO) és a Magyar 
Rádió Szimfonikus Zenekarának november 
14-ei közös koncertjére. Az ismert PASO-
dalok hasonló áthangszerelésére már tör-
téntek kísérletek, ezúttal azonban egy egész 
estés hangversenyen lesz hallható a furcsa 
zenei ötvözet. Az egyedülálló fúzióról, a 
ska muzsikáról és a társadalmi szerepválla-
lásról a zenekar két tagjával, Lord Panamo 
énekessel és Mr. Tony S. trombitással, a ze-
nekar hangszerelésének felelôsével beszél-
gettünk.
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ból jött létre a mûfaj. Mi mindezen még csavartunk egyet 
azzal, hogy beletettük a magyar népzenét. A ska alapító 
atyái közé tartozó Skatalites zenekar tagjai pozitívan nyi-
latkoztak a kísérletünkrôl.
Tony S.: Persze nem a szó szoros értelmében vett népzenei 
motívumot építünk be a zenénkbe, hanem egy sokadik 
szûrôn átjutottat. Hegedûsünk, Barna Gyuri aktív népze-
nész is, avatott fül, aki csak olyan motívumokat hoz, ame-
lyek biztonságosan beilleszthetôk a zenénkbe.

G: Olyannyira „csavargatjátok” a muzsikátokat, hogy ezúttal 
egy még nagyobbat tekertek rajta: közös projektet hoztok létre 
az MR Szimfonikus Zenekarával. 
Lord Panamo: Elsô körben a Magyar Rádió tavalyi felké-
résére közösködtünk a szimfonikusokkal, a Sziget Fesztivál 
Világzenei Színpadán. Az ottani sikernek köszönhetôen 
volt már és lesz is folytatása a közös munkának, amelynek 
a betetôzése lesz a novemberi egész estés produkció, amely-
ben az ismert PASO-számok áthangszerelt változatát lehet 
meghallgatni.
Tony S.: Az ilyesfajta alkalmi, egy-két számos fúziók arra 
is jók, hogy teljesen más oldalukról mutatnak be egy zene-
kart vagy elôadót. Egész más a helyzet egy teljes estét 
betöltô komplett projekttel, ráadásul egy világszínvonalú 
elôadótérben. Bô féléves elôkészületet igényel a produkció, 
már hónapok óta dolgozunk rajta. Tradicionális ska-zenét 
eddig nemigen párosítottak szimfonikusokkal, tehát min-
denképp unikum lesz az elôadás.

G: Ki alkalmazkodik kihez? Hogyan írható le a munkafolyamat?
Tony S.: A szimfonikusok kapnak egy kottaanyagot, amit 
eljátszanak, majd összepróbálnak velünk. Eddig rendkívül 
türelmesek velünk, jól tolerálják, hogy focicsapatnyian be-
szabadulunk közéjük elektromos gitárral, erôsítôvel. A mi 
alkalmazkodásunk abból áll, hogy egy ilyen projektben 
sokkal több a fi x pont, mint azt megszoktuk. Nem játszunk 
bonyolult zenét, de minden koncertünkön más és más tör-
ténik. A szimfonikusokkal erre nincs mód, velük kicsit 
ketrecbe zárt formában kell muzsikálnunk.

G: Egyestés kaland lesz?
Lord Panamo: Ez a produkció sikerességén múlik. Mi szí-
vesen megmutatnánk másutt is a projektet, állunk elébe a 
folytatásnak. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem-
ben rendezendô MüPa-est MTVA-produkció is egyben, 
vagyis készül róla tévéközvetítésre alkalmas anyag, amely 
remélhetôleg fél éven belül adásba kerül. Ha van rá opció, 
hogy lemez is készüljön a koncertbôl, annak ugyancsak 
örülnénk.

G: A munkásságotokat eddig a társadalomkritikus üzenetek, 
a diszkrimináció-ellenesség, az egymás iránti tisztelet erôsítése 
jellemezte. Ez így lesz a jövôben is?
Lord Panamo: Egy jamaicai fekete zenét játszó, fehér ma-
gyarokból álló zenekar vagyunk, akik egy teljesen más 
kultúrkörbôl tisztelegnek egy zenei mûfaj és stílus elôtt. 

Már csak ezért sem lehetünk elôítéletesek. Úgy érzem, ko-
moly értékeket képviselünk, azért kerültek be a zenénkbe 
elemek a magyar népzenébôl is, mert annak ápolgatását is 
fontosnak érezzük. Ebbôl a nyitottságból következôen szá-
mos társadalmi problémát boncolgatunk. Indulásunkkor 
sokkal több feladatot rótt ránk a társadalmi üzenetek 
átadása. A hazai ska közege eleinte nem volt túl békés. 
Minden koncerten el kellett mondanunk, hogy alapvetôen 
jamaicai tánczenét játszunk, amelynek fogyasztására min-
denkit szeretettel várunk, a bulijainkon mindenki egyenlô. 
Közönségünk már ennek szellemében mûködik, mi pedig 
egyre globálisabb témákkal, például Földünk fokozatos el-
forgácsolódásának veszélyeivel foglalkozunk.

G: Mondható, hogy egyfajta missziós tevékenységet folytattok?
Lord Panamo: Küldetéstudattal indultunk, és ez ma is 
benne van a tevékenységünkben. Elsôdleges a zenei isme-
retterjesztés. Ma már megvannak azok a keretek, amelyek 
közé becsempészhetjük a saját dalainkat. Külföldön a ma-
gyar zenei kultúra afféle nagyköveteként is tetszelgünk. 
Próbáljuk minden irányból azokat az értékeket közvetíte-
ni, amelyeket fontosnak gondolunk.

G: Visszakanyarodva a novemberi koncerthez: a PASO és az 
MR Szimfonikusok mellett közremûködôkre is számíthat a kö-
zönség?
Lord Panamo: Korábbi vendégünk, a jazzénekes Harcsa 
Veronika sajnos nem ér rá november 14-én; ezért is lenne 
jó, ha lenne folytatása a MüPa-koncertnek, mert szeret-
nénk, ha ô is szerepelne a projektben. Ott lesz viszont a 
másik kiváló énekesnô, Szélinger Anna, azaz CéAnne, aki 
a novemberi koncertig is több alkalommal fog szerepelni a 
PASO-bulikon. Tervezzük más vendégmûvészek felkérését 
is, még folynak a tárgyalások.

G: Repertoár?
Tony S.: Sok dal áthangszerelt változata lesz hallható ta-
vasszal megjelent, Lovemonster címû duplalemezünkrôl, 
de egészen régi, évek óta nem játszott szám is bekerül a 
programba, illetve olyan létezô dalok is, amelyeket jófor-
mán még nem is adtunk elô, de úgy érezzük, hogy a MüPa 
közegében, szimfonikus zenével felturbózva jól fognak 
szólni. n
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Subicz Gábor és Tóth Kristóf
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FolkEurópa – Hangvetô
FECD055

Narrator – Hangvetô
NRR122

Narrator – Hangvetô
NRR 124

MESZECSINKA

l l  l l  l  l  ll  ll

A Meszecsinka a FolkBeats tehetségkutató világze-

nei kategóriájának tavalyi gyôztese és nagy felfe-

dezettje, tulajdonképpen széleskörû ismertségük 

is onnan datálódik. A magyar-bolgár Oláh Anna-

mária és a bolgár Biljarszki Emil, akit sokan a zene-

kar lelkének tekintenek, olyan bolgár-magyar alap-

hangú, de azért egyéb balkáni, arab, spanyol, ci-

gány elemeket is bôven integráló, mondhatnánk 

összeurópai világzenei egyveleget hozott létre, 

amely nehezen besorolható. A számok egyébként 

lényegesen jobbak, mint ami helyenként kijön 

belôlük. Nekem legalábbis Oláh Annamária éneke 

az érzékinek szánt szakaszoknál kifejezetten mo-

dorosnak és túlzónak tûnik, még akkor is, ha ez a 

fajta hangképzés manapság különösen divatos. Ez 

sokat ront az összképen, noha egyébként jó han-

gú énekes, aki bánni is tud a torkában bújó hang-

szerével. A lemez színvonala méltó a FolkBeats 

gyôzteséhez, nem is rossz összeállítás, bár sok 

esetben kevésbé újszerû, mint aminek vélhetôen 

szánták – jócskán akadnak benne tipikus világze-

nei körökbôl ismert klisék. A pörgôs számok sike-

rült ebbek, az intimebb hangzásúak – amire egyéb-

ként a honlap tanúsága szerint különösen büszkék 

– még csiszolásra szorulnak. A Meszecsinka-

jelenség egyébként is túlmisztifi kált, ez pedig ké-

nyes mûfaj, csak akkor nem túlzó, ha a helyes ará-

nyokra kínosan fi gyelnek. Egyébként a csapat va-

lóban nem tehetségtelen, és a háttér nagyon ösz-

szedolgozott, pontos, tele élettel és energiával. A 

lendület és a lelkesedés áthatja az egész produk-

ciót, de a sokszínûség, a sokoldalúság is erényük. 

Figyelemreméltó bemutatkozás, amelyben benne 

a fejlôdés lehetôsége, és a sikeré is. Fiatal együttes 

lévén minden a folytatástól függ.

 KEV

BORIS KOVAČ & DAVID YENGIBARIAN: 

ON EASTERN WAY

l l  l l  l l  l l  l

David Yengiba rian és Boris Kovač  duója olyan 

mértékben alkot teljes egységet, hogy szinte még 

a két hangszert is nehéz külön hallani. A közös 

nevezôt az improvizációk, a játék szabadsága, a 

természetesség és az együtt gondolkodás jelenti. 

A keleti úton – On eastern way – kissé melanko-

likus, mint maga a keleti emigráns lét, és rendkívül 

telített érzelmileg, mégsem csordul túl. Kívülálló 

és belterjes egyszerre, keleti és nyugati, kiszámít-

ható és meglepetésekkel teli, virtuóz és lírai. El-

gondolkodtató és magával ragadó minden dalla-

ma, amely helyenként a hangszerjáték technikai 

határait is feszegeti. David Yengibarian és Boris 

Kovač  gyümölcsözô párost alkot, olyat, amelyet 

mindig szívesen hallgatunk, noha ez a lemez nem 

bulizene. Ehhez le kell ülni, vagy legalább félreáll-

ni, és el-elgondolkodni minden során. Amelyet 

sorsok, népek egymással összefonódott történel-

me ihletett népzenéken keresztül.

Yengibarian zenéjében szimbiózisban él az euró-

pai és az amerikai jazz, a népzene és a klasszikus 

zene, az örmény dallamok, a magyar zenei élet, 

amelynek óhatatlanul részévé vált több mint 

másfél évtizede tartó magyarországi tartózkodá-

sával, és az argentin tangó (Piazzolla erôteljes 

hatásával). Boris Kovač  ehhez a szerb-magyar 

sorssal társul és a balkáni dallamvilággal, s annak 

minden keserédes vonatkozásával. Nem is világ-

zene ez, hanem improvizatív elemekben bô vel-

kedô kortárs klasszikus zene a javából. Refl exió a 

világra, annak sok örömére-bújára, két érzékeny 

mûvész válasza a huszadik század második felé-

nek borzalmaira, amit itt, Kelet-Európában mi ta-

lán jobban értünk és érzünk másoknál, hiszen 

többé-kevésbé a részei voltunk az események-

nek. KEV

MAGYARVISTA SOCIAL CLUB: 

UTAZÓLEVÉL

l l  l l  l l  l l  l

Kellemes meglepetésként ért a MagyarVista Social 

Club betyáros lemez. Az Utazólevél ugyanis nem 

a hazánkban megszokott módon próbál „világze-

nei” lenni. Sôt, talán egyáltalán nem akar egyetlen 

mûfajba sem tartozni. Ez igazi örömzene, amely a 

népzenébôl is merít, talán nagyobb arányban, 

mint általában szokás, de sokkal inkább könnyû-

zene vagy mondhatjuk úgy, hogy rockzene. Vala-

hogy úgy, ahogy annak idején a Beatles és az Illés 

együttes is merített a népzenébôl, mégsem tartot-

ta ôket senki „worldmusic” bandának. Ez a gon-

dolkodás jót tesz a zenének, és végre nem arról 

szólnak a feldolgozások, hogy a stílus jellemzôit 

összekuszálják vagy elnagyolják, azt a hatást kelt-

ve, mintha azért csinálnák az egészet, mert hiány-

zik a kellô stílusismeret. Itt azonban az alaposan 

ismert stílus jellemzôit jól átgondolt – vagy csak 

átérzett – logika mentén tudatosan egy másik stí-

lusból kölcsönzött elemekkel helyettesítik, s ezt 

következetesen végig is viszik az adott számon. A 

végeredmény így nem eklektikus, nem kényszere-

dett, hanem egy teljesen természetes új közeg, 

ami mégis ismerôsen cseng. Ehhez olyan elôadás 

párosul, ami nemcsak népzenei, hanem könnyû-

zenei jártasságot is feltételez. 

Vannak saját szerzemények – a Mikor mentem 

címû például a zenében is megjelenített párbeszé-

des kettôsége miatt igazi telitalálat –, és vannak 

olyanok, amelyek ismert számokat magyarítanak 

népdalos szöveggel, mint például a Bob Marley-

zenére készített Nem loptam én kezdetû dal. Tu-

lajdonképpen mindezek ellenére egységes marad a 

hangzás, és ez is elôrelépés a magyar „világzenei” 

piacon. Mindenképp a valódi modern magyar 

zene születésének egyik állomása ez a lemez.

Kiss Eszter Veronika
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Concord Picante – Karsay és Társa
CPI-33646

Narrator – Hangvetô
NRR123

ARC Music – Karsay és Társa
EUCD 2382

MANUEL GALBÁN:

BLUE CHA CHA

l l  l l  l l  l l  l

Szomorú aktualitása van Manuel Galbán utolsó 

felvételének, a Blue Cha Cha dupla korongjának: a 

Buena Vista Social Club tagjaként világszerte is-

mertté vált kiváló kubai zeneszerzô és gitáros ta-

valy nyolcvanéves korában szívrohamban el-

hunyt. Nemcsak utolsó felvétele ez a dupla lemez, 

amely az audiófelvételek mellett egy sztorikban, 

anekdotákban, a kubai életet bemutató képsorok-

ban gazdag interjúfi lmet tartalamzó DVD-vel egé-

szült ki, hanem tulajdonképpen tudatos összeg-

zés is. A Blue Cha Cha zenében meséli el azt a ka-

landos és gazdag életpályát, ami 1931-ben 

Gibarából indult, a családi zenélésekbôl nôtt ki, s 

a Havannában – zsebében mindössze 1 pesóval 

és 38 centtel – utcai zenéléssel szerencsét próbá-

ló fi atalnak elhozta a világhírnevet. A kubai gitár-

zene nagy öregje meg is köszöni hallgatóságának 

azt a sok évet, amíg kitartottak mellette, és a 

kísérôfüzetben egyszerûen, saját szavaival meséli 

el pályája legfontosabb állomásait. Az interjúfi lm 

is errôl szól, kiegészítve rengeteg klipszerû beját-

szással, amelybôl egyébként Kuba életérzését is 

megismerhetjük: ott minden a zenérôl és a táncról 

szól. Ezért sem véletlen, hogy ilyen muzsikusok 

nôttek ki Kubából. 

Manuel Galbán életrajzi ihletettségû albumán 

idôsebbekkel és fi atalokkal zenél, olyan énekesek-

kel, mint Omara Portuondo, Rosa Passos vagy az 

érzékien latinos Trío Esperança. A Blue Cha Cha 

kihagyhatatlan korong. Nemcsak azért, mert egy 

kivételes életpálya lenyomata; nemcsak azért, 

mert egy legendás muzsikus utolsó üzenete; s 

nemcsak azért, mert zeneileg utolérhetetlen az a 

rengeteg tapasztalat, szakmai tudás és gyakorlat, 

ami összesûrûsödik egy-egy számban. Ez a lemez 

maga a zene és az élet szeretete. KEV

MOKOOMBA:

RISING TIDE

l l  l l  l l  l l  ll

A Mokoomba több mint egy évtizede alakult, 

azonban az afrikai kontinensen kívül csak akkor 

váltak ismertté, amikor 2008-ban megnyerték a 

Music Crossroads fesztivált, majd Manou Gallo 

produceri ténykedése elvitte ôket a világhírnévig. 

Több mint valószínû, hogy az ô keze van abban 

is, hogy az a banda, amelyik alapvetôen csak gitá-

rokat, erôs ütôsszekciót és egy billentyûst alkal-

maz, a Rising Tide-on pazar vendégstábbal, ti-

zenkét fúvóssal és különféle pengetôssel egészül 

ki. Ez a hangzás az, ami elengedhetetlen a világ-

szerte terjesztett lemez sikeréhez, és ennek 

lehetôségeivel, kiváló arányaival, sokszínûségével 

élnek is a korongon. A bantu népcsoporthoz tar-

tozó tonga törzsbôl származó hatfôs zimbabwei 

együttes ezzel tulajdonképpen egész Afrikát 

megszólaltatja, olyan világzenei hangzással, 

amelyben mindenféle populáris mûfajt is felfedez-

hetünk reggae-vel és latinos elemekkel fûszerezve. 

Mathias Muzaza egészen kivételes énekes, a ze-

nekar pedig vokálban, kórusban az afrikai mércé-

hez képest is rendkívül erôs.

Ami viszont kevésbé vonzó a zenei anyagban, az 

talán a zenei felhozatal mérskéleten egyedi hang-

zása. A Rising Tide amolyan „sikerkorongnak” 

készült, biztosra mentek, nem próbálkoztak érde-

kesebb, a tradicionális afrikai zenei világhoz 

erôsebben kötôdô vagy éppen formabontó fel-

dolgozásokkal, hanem elsôsorban bevetették azt, 

ami biztos recept a jó bulihoz. Pedig a 

Mokoombában benne a lehetôség, fôként az egé-

szen fantasztikus énekhangok és a játékból sugár-

zó lendület miatt. Ez utóbbi különben a lelke a ze-

nekarnak: Afrika minden életereje ott lüktet a rit-

musszekcióban, és ott szól a gitárokon.

KEV

PAN JING AND ENSEMBLE:

CLASSICAL CHINESE FOLK MUSIC

l l  l l  l l  l l  ll

Kína egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy 

saját kultúráját is bemutassa, miközben óriási 

energiával szívja magába az európai hagyományo-

kat, elsôsorban a klasszikus zene terén. A kínai 

népzenérôl többnyire keveset tudunk, és sokan 

eleve elôítélettel állnak hozzá, szinte bele sem 

mernek hallgatni, pedig Pan Jing és együttese az 

egyik szép példa arra, hogy a kínai zene az európai 

fülekhez is igazítható, az együttes két tagja 

egyébként is Németországban él. Ráadásul a kínai 

zene nem is áll olyan messze tôlünk, magyaroktól. 

Nekünk ugyanis a pentaton dallamok szinte 

ismerôsnek tûnnek, a hangszerelés pedig könnyen 

megszerethetô, fúvós-pengetôs. A Kínában rend-

kívül elismert Pan Jing és csapata – Liu Ying, Cui 

Junzhi és Li Huangjia – tökéletes és virtuóz játék-

technikájukkal, eredeti hangszereikkel olyan hang-

zást képviselnek, amely méltó módon képviseli a 

kínai kultúrát. Repertoárjuk kizárólag instrumentá-

lis, hangszereik a pipa, vagyis egy lant, amelynek 

játéktechnikája és hangszíne sem áll messze a ma-

gyar koboztól, az erhu, a tipikus ölbe fektetett, 

kéthúros hegedû, a jellegzetesen kínai hangzású 

dizi, a bambuszból készült hatlyukú harántfuvola, 

illetve a konghou, az ôsi kínai hárfa, amely ugyan 

nem kínai eredetû, de már legalább kétezer éve 

használják a Han-dinasztia óta, és szintén alap-

hangszere a népzenéjüknek. Hallunk karakter-dal-

lamokat, és érdekes, a madárcsicsergést utánzó 

erhu-játékot, amely nem sokkal késôbb a mongol 

lovak vágtázását is megidézi. Egy-két Kínában 

népszerû dallam is felkerült a repertoárba, a 

bónusz-track pedig a tavasz színeit mutatja be, ez 

a különleges pipa-szóló Cheng Yu mûvésznô Kí-

nában ismert feldolgozása.

KEV
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FEHÉR ANIKÓ: 

MI VAGYUNK A RÓZSÁK… 

Liszt Ferenc Zenemûvészeti 

Egyetem

Népzenei alapvetés – hirdeti az alcím, 

s a címlap nagy vonalakban sejteti a tar-

talmat is: 125 magyar népdal elemzés-

sel.  Alján pedig örökérvényû megálla-

pítás kapott helyet: Csodálatos népze-

ne. Dr. Fehér Anikó „Gyerme keimnek 

és tanítványaimnak” ajánlással közre-

adott munkája afféle népdal-antológia, 

amely daloláshoz kínál ötleteket, reper-

toárt. A „kedves nép da laim” jellegû 

összeállítást rövid tanulmány elôzi 

meg, elméleti bevezetô. Ez a dolgozat 

önmagában is arról tanúskodik, hogy 

szerzôjének életében-munkásságában fontos szerepet kapott a népzene. Pá-

lyája során különbözô funkciókban, helyzetekben vett részt megismerésében 

és megismertetésében. Míg tanárként ismeretek élményszerû-lelkesítô átadá-

sára volt/van módja, szerkesztôként-mûsorvezetôként vagy mûsorközlôként 

elôre kiszámíthatatlan közönséget kell megcéloznia. Személyesség, s az élô-

beszéd közvetlensége hatja át a bevezetôt, ám nehéz lenne meghatározni 

ideális olvasótáborát. Különbözô mozaikokból áll össze, néha alapinformá-

ciókat ad, máskor mintha zenei elôképzettséget feltételezne, egyszersmind 

módszertani útmutatót is kínál a kiadvány használatához. 

„A dalokat egyszerû írásmóddal közlöm, akinek van kedve, lejegyezheti a 

díszítéseket is. Jó gyakorlás, fülpróba ez” – írja, s hozzáteszi: „A leírt kottát 

kiegészíti, ’magyarázza’ a hangzó anyag.” A hangzó anyag – véleményem 

szerint – korántsem „kiegészítése” a nyomtatványnak, hanem éppen ez adja 

legnagyobb értékét, gyakor-

lati hasznát. Aki a hallott 

dallamok énekléséhez ked-

vet kap, annak segítség az 

antológia. A kottakép 

ugyanis annyira egyszerû, 

hogy abból önmagában, 

hangzó emlékek nélkül 

aligha lehetne „megismer-

ni” a magyar népdalok vi-

lágát. Az mp3 korongot 

hallgatva, amelyen 100 dal 

szerepel (a gyermekjáték-

dalok, gyermekrengetôk 

függelék-fejezete nem), 

nyilvánvaló, hogy a kotta 

nem a hallott anyag vázát 

rögzíti, hanem a variánsokban élô dallamok 

bármely, hasonlóan meggyôzô verzióját. A hallgatnivaló egy része az MTA 

Zenetudományi Intézete tulajdonából származó archív felvétel, a többit a 

Zeneakadémia népzene tanszakának hallgatói éneklik, valamint a könyv – ily 

módon gyakorló muzsikusként is vizsgázó – szerzôje. A dalosokhoz néha 

hangszeresek is társulnak. A felvételeknek csak a jelzete szerepel, az elôadók 

neve nem. 

„Fontos megjegyezni, hogy ha ezt a munkát újrakezdeném, valószínûleg jó 

néhány dolgot másként írnék” – olvashatjuk a bevezetésben. Ha új kiadást 

megér a kiadvány, érdemes lenne az elemzésre szánt helyet tartalmasabban 

felhasználni (például a gyûjtés helyszínén kívül a gyûjtô nevének feltünteté-

sével), s feltétlenül módosítani az elôadásmódra vonatkozó utalásokat. Az 

olasz nyelvû terminológia ugyanis nem mindig ad hasznos gyakorlati taná-

csot. Fittler Katalin
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A MAGYAR NÉPZENE TÁRA XI-XII.

(NÉPDALTÍPUSOK 6-7.)

Magyar Tudományos Akadémia – 

Balassi Kiadó

A Magyar Népzene Tára sorozat 99 éves múltra, 

s ezáltal igen gazdag hagyományra tekinthet visz-

sza. Bartók Béla és Kodály Zoltán 1913-ban szor-

galmazta egyetemes népdalgyûjtemény kiadását, 

amely szorosan kapcsolódott saját nép ze ne-

gyûjtôi, -lejegyzôi és -kutatói tevékenységükhöz. 

A sorozat végül csak Bartók halála után, 1951-ben 

indulhatott el – úgy, hogy az elsô öt kötetben az 

emberi élet sorsfordulóihoz és az esztendô jeles 

napjaihoz kapcsolódó dallamok, valamint gyermek-

dalok kaptak helyet. A hatodik kötettel – a fi atalon 

elhunyt zene szerzô-népzenekutató, Járdányi Pál 

koncepciója alapján – indult el a magyar népdaltípusok bemutatása, s ezek-

ben a kötetekben több nemzedék közös gyûjtôi, zeneelméleti és zenetudo-

mányi munkájának eredményei jelennek meg. 

A közelmúltban publikált XI. kötet (szerkesztô: Domokos Mária, fô mun ka-

társak: Olsvai Imre és Paksa Katalin) 28 magyar dallamtípus teljes változat-

állományát mutatja be – a jegyzetekkel és függelékek kel 

együtt 1260 oldalon. A XII. kötet (szerkesztô: Paksa 

Katalin, fômunkatárs: Olsvai Imre) 24 különbözô dallam-

típus több mint ezer verziójáról ad számot – a terjedelem 

ezúttal 1216 oldal. Ezekbôl az adatokból is világos, hogy 

hatalmas mennyiségû 

információt és doku-

mentumot hordozó, 

kifejezetten tudomá-

nyos jellegû munkákról 

van szó, amelyek nem 

folyamatos olvasásra, 

hanem böngészésre 

vagy célzott keresésre 

al kalmasak. A magyar 

népzenét ilyen mélység-

ben és igényességgel 

bemutató köteteknek 

ugyanakkor meg  gyô zô dé -

sem szerint helyük van a 

kimûvelt em berfôk köny-

vespolcán. Retkes Attila 
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