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„A komolyzene, a jazz „A komolyzene, a jazz 
és a népzene és a népzene 

határait feszegetemhatárait feszegetem””
Beszélgetés 

Szirtes Edina Mókussal

A közelmúltban negyedik albumát jelentette meg saját formációjával, a világzenei kategóriába 
sorolt Fabula Rasa együttessel a hegedûs-énekes-dalszerzô, Szirtes Edina Mókus, aki az elmúlt 
években a magyar könnyûzenei szcéna szinte valamennyi kimagasló alakjával zenélt már együtt 
– Presser Gábortól Sárik Péteren át Zsédáig. A mûvésszel zenei gyökereirôl, útkereséseirôl, a 
világ zene lehetséges jövôjérôl is beszélgettünk.

2 Bencsik Gyula
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Gramofon: Egy hanglemezeket is árusító könyvesboltban be-
szélgetünk. Nem láttam a polcokon a Fabula Rasa Hûhó címû 
új albumát.
Mókus: Az új CD még nem kapható, mert annyira friss, 
hogy még égeti a kezünket. (A beszélgetés január végén 
készült – a szerk.) Korábbi lemezeink azonban kint van-
nak. A terjesztônk úgy véli, fôleg kulturális szempontból 
belterjesebb helyeken, artmozikban, kézmûves-vásárokban 
és egy-két nagyobb könyvesboltban – mint ez is – érdemes 
árusítani. Korábbi kiadónk ragaszkodott hozzá, hogy bevá-
sárlóközpontokban is terjessze az aktuális lemezünket. Az 
egyik ilyen helyen a mulatós nótákat felvonultató kiad-
ványok közt találtam rá az albumunkra, ami azért elég vic-
ces. Azokon a helyeken nincs keresnivalónk. Azt azért 
tudjuk, hogy nem az eladott példányokból fogunk meggaz-
dagodni. A legfontosabb számunkra, hogy terjesszük azt a 
zenét, amiben hiszünk, amit szeretünk.

G.: Mitôl különleges az új anyag?
M.: Velünk muzsikál a harsonásokból álló Four Bones 
Quartet, de például Skóciából küldte el a maga sávját a ne-
ves ír dudás, Alan Burton. Szerepel még Hámori János, 
Unger Balázs, Kovács Ferenc, vagyis a népzene és a jazz ki-
válóságai, míg a szövegek zömét az alternatív szcénából is-
mert Müller Péter Sziámi jegyzi. Hallható a dalok közt egy 
Balogh Guszti által lovári nyelven írt szöveg is, amit meg-
zenésítettem, és külön öröm számomra, hogy elénekelhe-
tem azon a gyönyörû nyelven. Könnyûzenei dalok tradi-
cionális hangszerekkel.

G.: Világzene?
M.: Zene a világról.

G.: Induljunk el a kályhától. Így indítasz az önéletrajzodban: 
„Kiskorom óta zenét tanulok, és ez így is marad!”. Rokonszen-

ves felütés. Miért érzed ennyire fontosnak a folyamatos tanu-
lás hangsúlyozását?
M.: Annyi mindent szeretnék még megtanulni, és rettene-
tesen kevés az idô, ami valósággal megôrjít. Az egyes nép-
zenék különbözô stíluselemei, díszítései – újabban például 
a román, az arab vagy az indiai – egyenesen lenyûgöznek. 
Mikor lesz rá alkalmam, hogy megtanuljam mindet? Ez 
csak egy apró szösszenet. A tudásszomjam kielégíthetetlen.

G.: Milyen indíttatásból fordultál a zenéhez? 
M.: Családunkban fôleg mûszakiak – fi zikusok, csillagá-
szok – vannak, de szüleim szerették volna, hogy a gyerekeik 
zenélni tanuljanak, ezért nôvéremet beíratták hegedülni. 
A családi legendárium szerint amikor óvodásként hallot-
tam, hogy nem megy a testvéremnek a vibrátó technika, 
egyszer csak kezembe vettem a hangszert, és simán el-
végeztem a kellô mozdulatsort, ezért a szüleim engem is 
beírattak hegedülni. Késôbb a kecskeméti zeneiskolában 
Kodály-módszerrel tanítottak. Majd’ minden óránkon ül-
tek külföldiek, japánok, amerikaiak is, akik azt lesték, ho-
gyan tanítják a magyar gyerekeket muzsikálni. Számomra 
elsôsorban a kezem alapján választották a hegedût; valójá-
ban karmester és zeneszerzô szerettem volna lenni. Aztán 
a szobámban remekül vezényeltem Beethovent. Szerencsé-
re kiváló tanárok oktattak hegedülni, így megmaradtam 
ennél a hangszernél.

G.: A Szegedi Tudományegyetem Zenemûvészeti Karán, 
Szecsôdi Ferenc növendékeként diplomáztál hegedûmûvész-
mûvésztanár szakon. Tanítottál is?
M.: Ma is tanítok a kunszentmártoni zeneiskolában. Ki-
csit önfejûen tanítom a gyerekeket hegedülni, belátom, de 
ha valaki zenei pályára készül, és tehetséges, azzal szigo-
rúan végigveszem a kötelezô penzumot. Emellett nyaranta 
mûködik egy jazz és világzenei improvizációs tábor Bala-

Fabula Rasa – „egységesen eklektikus a zenekar stílusa” 

Forrás: Gramofon-archív
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tonfüreden, ahol a résztvevôkkel egy hétig szabadon zené-
lünk. A táborlakók életkora nagyon szórt, tizenöttôl har-
mincöt évesig terjed, és zenei készségeik is eltérôek. Ne-
kem mindegy, ha valakinek mindössze egy tercnyi hang-
terjedelme van, akkor arra ösztönzöm, hogy azzal bánjon 
szabadon. 

G.: A legkülönbözôbb zenei formációkban játszol a népzenétôl 
a jazzig, a komolyzenétôl a legpopulárisabb mûfajokig. Meg-
találtad már a saját stílusodat?
M.: Sokáig kételyek mardostak, hogy miféle zenész is va-
gyok én, a komolyzenei alapjaimmal világzenét játszó 
hegedûs? Régóta vágytam rá, hogy egyszer alkossak egy 
olyat, ami valóban a sajátom, és akkor jött Kováts Krisztá-
val a Tao Te King. A darabot Kriszta kérésére írtam vo-
nósnégyesre és három nôi hangra, aztán „kisajátítottam” 
magamnak, és Gryllus Dániel biztatására egyedül felját-
szottam az egész anyagot, amelyet Nyerges András kevert, 
s egy éve jelent meg. Az a zene a hibáival együtt is kizáró-

lag az enyém, és vállalható. Erre kaptam 2012-ben az 
Artisjus Év Könnyûzeneszerzôje Díjat – az indoklás szerint 
éppen azért, mert a komolyzene, a jazz és a népzene hatá-
rait feszegettem a munkámban.

G.: Saját zenekarod, a Fabula Rasa muzsikája mennyire egy-
séges? Milyen mértékben határozza meg a zenét a te egyénisé-
ged?
M.: A Four Bones Quartet tagjaival együtt kilenc férfi n 
kell átverekednem a zenei ötleteimet, és ez többnyire sike-
rülni szokott. Megjegyzem, hogy a fi úk sokat hozzátesznek 
hangszerelésben, de az elôzô és a mostani lemezünk zené-
jét szinte teljes egészében én szereztem, ami meghatározó. 
Mára megtanultam, hogy a Fabula Rasa olyan stílust kép-
visel, amihez nekem is igazodnom kell. Vagyis ahhoz a 
hangszereléshez, azoknak a zenészeknek kell írnom, ami 
ma a Fabula Rasa. Hogy úgy mondjam, egységesen eklek-
tikus a zenekar stílusa. A jazzes improvizációk iránti vá-
gyamat a Nagy Jánossal és Mogyoró Kornéllal alkotott 
triónkban, a MoNaMo-ban élem ki.

G.: Kováts Kriszta Színháza, a Baltazár Színház, a Magyar 
Rádiószínház után akadnak most is színházi munkáid?
M.: Áprilisban, a Trafóban lesz a premierje annak a tánc-
színházi produkciónak, amelyhez én írom a zenét, a ko-
reográfus által megálmodott tempók alapján. Ezen kívül a 
világszínvonalú kecskeméti Ciróka Bábszínházzal készülök 
egy olyan mesezenével, amely a klasszikus zenei értékren-
det próbálja megjeleníteni gyerekeknek és felnôtteknek 
egyaránt. A bemutatót és CD-t karácsonyra tervezzük. 
Tóth Pál animációs fi lmjeihez több alkalommal szereztem 
zenét, nagyjátékfi lmes munkáról azonban csak álmodo-
zom.

G.: Foglalkoztatott mûvészként jól meg tudsz élni?
M.: Látva a parkolópályán tengôdô tehetséges kollégákat, 
nem panaszkodom, de hozzáteszem, hogy olyan, hogy sza-
badnap, nem létezik számomra. Az új Fabula Rasa lemez 
kiadása ezer példányban 1,2 millió forintunkba került, 
amit úgy spóroltunk össze a zenekar tagjaival a koncerte-
ken keresett gázsinkból. Tavaly több olyan fellépésünk 
volt, amely után egyszerûen nem fi zették ki a szerzôdésben 
foglalt díjunkat. Gondolom, menet közben bedôlt néhány 
intézmény, ezért nem fi zettek, de ez bennünket nem vi-
gasztal. Egy ismerôsöm szerint manapság úgy érdemes ze-
nészként létezni, ha van egy menedzsered, egy ügyvéded és 
egy behajtód.

G.: Visszatérve a Fabula Rasa új albumára: tavaszra turnét 
terveztek a Hûhó dalaival. Merre?
M.: A Mûvészetek Palotájában tartandó március 18-ai 
nyitókoncertünk után elsôsorban vidéki egyetemi klubok-
ban szeretnénk fellépni. Várnak bennünket Erdélyben és a 
Felvidéken is. A Four Bones harsonásaira feltétlenül szá-
mítunk, és ahová tud, szövegírónk, Müller Péter Sziámi is 
velünk tart – afféle mesélôként. n
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A kvintett a 2011-es World Music Expóra állt össze elôször, 
alkalmi formációként. Már visszafelé a repülôtéren nyil-
vánvaló volt mindannyiuk számára, hogy a közös muzsiká-
lást folytatni kell. Az elsô lemezre kicsit több mint egy 
évet kellett várni. Ezalatt formálódott több közös koncer-
ten és számtalan próbán az a zenei anyag, amely végül a 
Csillagfészek címû albumban testet öltött. A témákat 
Both Miklós hozza, ami természetesen tovább alakul a 
próbákon, és a tagok mind hozzátesznek valamit önma-
gukból, változtatnak. Szokolay Dongó Balázs vagy Dés 

András például hangszereket is vált, és folyamatosan pró-
bál ki új megoldásokat, amíg kialakul egy szám, amit rög-
zítenek. A szövegek megírásában Babiczky Tibor költô volt 
segítségükre, aki három saját és kettô, Both Miklóssal kö-
zös munkát jegyez a lemezen. 
Improvizatív készségnek és inspirációnak nincs híján 
egyik muzsikus sem a zenekarban. Már önmagában a kü-
lönleges hangszerelés – basszusgitár és cimbalom együtt – 
izgalmas kísérletezésekre ad lehetôséget. Az is fontos, hogy 
– bár mind az öten valódi virtuózok hangszereiken – azt 
vallják: sokkal inkább törekednek a szép, mint a bravúros 
zenei megoldásokra. A zenekarvezetô szerint a zenélés 
olyan, mint egy jó beszélgetés, mindenki hozzátesz vala-
mit. Mivel a zenekar markáns tagokból áll, „ami ezek után 
a zenei beszélgetések után kijön belôle, az egy lényegesen 
továbbgondolt állapot, mint amikor elkezdtünk dolgozni” 
– vallja Both Miklós, aki zenei létét folyamatos Schiller-i 
játékhoz hasonlítja. – Van többféle fonál, és elkapod az 
egyiket, göngyölíted, majd minél többet foglalkozol vele, 
egyre érdekesebbé válik. A fonál nem ér véget. Minden 
olyan terület, amely továbbgöngyölítési lehetôséget ad, 
óriási élmény. Egy-egy ilyen élmény pedig felülír korábbi 
dolgokat a  zenei életedben, ami maga az újjászületés. Ez ad 
inspirációt.” 
Vagyis a játék a kulcsszó… „Ha egy felnôtt ember játszani 
tud, fel tud szabadulni egy bizonyos játéktérben, az maga az 
ideális állapot, maga az elmélyültség, a jókedv, a dráma, 
minden. Ez fontos nekem az új formációmban is. A folya-
matos játéktér megteremtése, fenntartása. Élvezzük egy-
más társaságát, nem vagyunk külsô kontroll alatt, és így 
kipróbálunk együtt utakat, ami ha jó, akkor továbbme-
gyünk, ha nem, akkor keresünk másikat. Közben mind-
annyian épülünk ebben.” A Csillagfészek címû album 
után a formáció most pár hónap pihenôt tart. Both Miklós 
izgalmas, új játékra készül: Kínába utazik, ahol utazó-
lemezt készít helybéli zenészekkel.  n

A FONÓ LEMEZÚJDONSÁGAI
A fesztiválok, koncertsorozatok, 
táncházak mellett a Fonó tevé-
kenységében a CD-kiadás is fon-
tos szerepet játszik – annak elle-
nére, hogy a „fi zikai hanghordo-
zók” iránti érdeklôdés világszerte 
csökken. A kimagasló színvonalú 
etno-jazznek, népzenének és vi-
lágzenének azonban változatla-
nul megvan a hazai lemezvásár-
ló törzsközönsége. Az elmúlt idôszakban a Fonó gondozásában jelent  
meg többek között a Dresch Quartet Fuhun címû albuma, amelyet a 
Gramofon szakkritikusai a 2012. év legjobb hazai jazzlemezének vá-
lasztottak (a díjkiosztóról cikkünk a 9. oldalon). A Fonó Zenekar 

Vadbarokk címû lemezérôl részletesen 
beszámoltunk az Agócs Gergellyel ké-
szített interjúban (Gramofon, 2012 tél, 
64–65. oldal). A Both Miklós FolkSide 
újdonságával, a Csillagfészekkel egy-
idôben jelent meg Dresch Mihály és 
Lukács Miklós Labirintus címû duó-
lemeze, amelyrôl kritikánk a 60. olda-
lon található. A Csillagfészek címû 
lemezrôl 2013 nyári számunkban ol-
vashatnak majd recenziót.

A világzene jó értelemben vett fenegyereke, Both Miklós – gitárprímás – új for-
mációt épített fel a magyar jazz- és világzenei élet legjobbjaiból. A FolkSide a 
szokatlan hangszerelésen kívül is valami egészen új hangzást képvisel, ahol el-
mosódnak a mûfaji határok, s ahol a külön-külön is elképesztô zenei inspirá-
cióval bíró tagok együtt csodákat mutatnak a közönségnek. A zenekar – Both 
Miklós (gitár, ének), Szokolay Dongó Balázs (fúvós hangszerek), Lukács Miklós 
(cimbalom), Novák Csaba (bôgô) és Dés András (ütôhangszerek) – februárban 
mutatta be a Fonó gondozásában megjelent elsô közös lemezét, a Budai Zene-
házban. 
 2 Fonó / Gramofon

„A játék a kulcsszó”
Megjelent a Both Miklós FolkSide elsô lemeze, a Csillagfészek
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SERES ANDRÁS – SZABÓ CSABA: 

CSÁNGÓMAGYAR DALOSKÖNYV

MOLDVA 1972–1988

Szerk.: Pávai István

Hagyományok Háza, 2013.

577 oldal

Habent sua fata libelli – a könyveknek megvan a maguk 

sorsa. Az ismert latin mondás különösen érvényes Seres 

András (1935–1992) és Szabó Csaba (1936–2003) 

kiemelkedô jelentôségû munkája, a Csángómagyar da-

loskönyv esetében. A néprajzkutató Seres és a zene-

szerzô-zenepedagógus Szabó az 1970-es évek elején 

kezdett moldvai csángó népzenei gyûjtéssel és kutatás-

sal foglalkozni. Ebben a munkában példaképük és mento-

ruk Domokos Pál Péter volt, aki 1931-ben elsôként hívta 

fel a fi gyelmet a „titokzatos tartományban”, Moldvában 

élô csángómagyarok archaikus népzenéjének sajátossága-

ira, illetve az erôszakos románosítás veszélyeire. Az 1940-

es évek végétôl – a román kommunista diktatúra tiltása el-

lenére – Szabó T. Attila nyelvész, Kós Károly néprajzkuta-

tó és Jagamas János zenetudós rendszeresen gyûjtötte a 

moldvai folklórkincs még fellelhetô dokumentumait. 1970 után a romániai 

helyzet tovább romlott: Szabó Csaba megfogalmazása szerint „a sovinizmus 

és erôszak eszkalációja közepette” kellett dolgozniuk, a hatóságok és besú-

gók elôl bujkálva, a magnókazettákat és a kéziratokat rejtegetve, a legna-

gyobb titokban. A Csángómagyar daloskönyv eredeti formája 1988 nyarán 

készült el, s néhány hónappal késôbb, 

„leírhatatlan utakon és félelmek kö-

zött” sikerült a teljes anyagot áthozni 

Magyarországra, ahol 1991-ben (kis 

példányszámban) megjelentette a 

Héttorony kiadó. Most, huszonkét 

évvel késôbb, DVD-ROM melléklettel 

kiegészülve újra napvilágot látott a 

daloskönyv, és megállapíthatjuk: fan-

tasztikus kincseket tartalmaz ez a 

terjedelmes, tudományosan is meg-

alapozott válogatás. A kötet hét 

nagy fejezetben tárja elénk Klézse, 

Pusztina, Lujzikalagor és a többi 

csángómagyar település ôsi zene-

kultúráját. A sort ünnepi alkalmak-

hoz kötött dallamok nyitják, majd 

táncdalok és furulyaváltozataik, il-

letve gyermekdalok következnek. 

A negyedik-ötödik-hatodik fejezet 

a régi réteg, az új stílus és a vegyes 

stílus bemutatása, míg a hetedik 

imákat, iskoladrámákat és halotti énekeket, siratókat tartalmaz. A hasonmás 

kiadást jelentôsen gazdagítja Pávai István népzenekutatónak az oral history 

módszerével készült bevezetô tanulmánya. A borító és a kötetben található 

remek moldvai portrésorozat Szervátiusz Tibor szobrászmûvész alkotása.

Retkes Attila

SIPOS JÁNOS – UFUK TAVKUL: 

A RÉGI MAGYAR NÉPZENE NYOMÁBAN – 

A KAUKÁZUSI KARACSÁJOK NÉPZENÉJE

L’Harmattan, 2012.

428 oldal

Sok fontos kérdést vet fel a magyar népzene eredete, ro-

konsága más népek zenéivel, Bartók anatóliai gyûjtésérôl 

írott könyve mégsem jelent meg magyarul, sôt az angol 

kiadásból sem idéznek errefelé a tudományos munkák. 

Pedig ô maga írja, hogy az általa gyûjtött török dallamok 

43%-ában megjelennek a magyar pentaton szerkezet 

nyomai, sôt sok esetben egyenesen egy régi magyar dal-

lam változatának hallatszanak. 

Sipos János, aki negyed évszázada kutatja ezt az irányt, ez 

idô alatt több mint tízezer dallamot gyûjtött török, azeri, 

karacsáj, kazak, kirgiz és türkmén népektôl a régi magyar 

népzene nyomában járva – innen a könyv címe –, de fog-

lalkozott a navahó és a dakota indiánok zenéjével is, amely 

szintén kapcsolatban áll az elôbb említett népek dallam-

világával. A téma megkerülhetetlen szakembereként 14 

könyvet jegyez, most pedig a kaukázusi karacsáj–balkár nép zenéjét elemzi és 

hasonlítja a magyar dallamokhoz. A karacsájok jelentôsége abban rejlik, hogy 

ôseik egykor a Kazár Birodalomban éltek, ott, ahol a mi ôseink is hosszú idôt 

töltöttek. A tanulmány részletesen kitér a karacsáj nép kialakulására, sôt még 

a karacsáj nyelv sajátosságairól is sokat megtudhatunk, a vastag kiadvány na-

gyobbik része azonban tiszta zenei elem-

zés a dallamtípusok osztályokba, azokon 

belül csoportokba sorolásával, bôséges 

kottamelléklettel, a dalszövegek teljes ma-

gyar fordításával (e munkafolyamatban 

segédkezett Ufuk Tavkul) és egy különle-

ges DVD-vel, amelynek segítségével ere-

deti elôadásukban ismerhetjük meg a 

karacsáj népdalokat. A karacsáj–magyar 

zenei párhuzamok részletezése is meg-

gyôzô, és a végkövetkeztetés nem más, 

mint hogy a teljes karacsáj gyûjtést rep-

rezentáló 357 dallam egyharmadához 

találunk magyar megfelelôt, sok eset-

ben akár többet is, így ez a 357 karacsáj 

népdal 240 magyar népdallal rokonít-

ható, felerészben világosan hallható 

módon, felerészben más hangnemben 

értelmezve vagy távolabbi analógia-

ként találjuk a párhuzamot. Azonos-

ságról ugyan nincs szó, bô ezer év táv-

latából ez is a természetes, de a sok jellegzetes dallamtípus egyértelmûsíti a 

közös eredetet, és további vizsgálódásokra ad okot. Sipos János könyve nem 

könnyû olvasmány, eleve feltételezi a népzenei alapismereteket, azonban 

nem száraz tanulmány: rendkívül izgalmas, ahogyan az olvasót bevezeti a 

karacsáj–magyar zenei párhuzamok világába. Kiss Eszter Veronika
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THE BALKAN CON SORT: 

BULGAR DISPLAY OF POWER

l l  l l  l l  l l  ll

Bár a The Balkan Consort (TBC) hivatalosan talán 

inkább jazzegyüttes, de a népzenétôl sem áll tá-

volabb. A viszonylag új, kétéves, hattagú formáció 

fele jazzmuzsikusokból, fele népzenészekbôl áll, 

így természetes, hogy saját zenei világukat is e 

kettô ötvözetébôl alakították ki. Az ô muzsikájuk 

azonban nem illeszkedik a manapság oly divatos 

ethnojazz egyik irányzatába sem, ahogy a nép-

szerû, eklektikus, fúziós stílusba sem. Azt, hogy 

pontosan mi is a TBC zenéje, elsôsorban a nép-

zene felôl érthetjük meg. Dallamaikat könnyen 

dúdol ható, mozgalmas, energikus népzenékbôl 

válogatják, de zenéjük lételeme az improvizáció, 

amelyet a jazzben alkalmazott improvizációs 

technikákkal kezelnek. Mivel sem a magyar, sem a 

délszláv népzenei hagyomány nem épül improvi-

zációra, így kerültek a bolgár dallamok páratlan rit-

mikájú, rögtönzéses anyagával kapcsolatba. A 

Bulgar Display of Power címû albumuk tüzes, 

energikus számai rendkívül virtuózak, nehéz és 

pörgôs ritmusú bolgár dallamaik mindenkit táncra 

perdítenek. Bár a TBC zenéje összességében na-

gyon megnyerô, nekem mégis hiányoznak a las-

sabb számok vagy az érdekesebb hangszerelések, 

hangeffektusok, amelyek erôteljesebben köthet-

nék a zenekart a jazzhangzáshoz. Ha valamelyik 

szám érdekesebben is indul – mint a fúvósok iz-

galmas felelgetéseibôl felépített Paiduskuto, a kü-

lönleges effektekkel kezdôdô címadó Bulgar 

Display of Power vagy a sejtelmes bevezetôjû 

Yasko –, akkor is néhány ütem után átvált a szoká-

sos pörgôs hangulatra, így a lemez képe egy kicsit 

egysíkú marad, sok szakaszban az improvizáció 

ellenére inkább hangzanak jazzes hangszerelésû 

folkbandának, mint egyéni stílussal rendelkezô 

jazzegyüttesnek.  Kiss Eszter Veronika

CLANNAD: 

CHRIST CHURCH CATHEDRAL

l l  l l  l l  l l  l

Még a kelta–ír zenéken beül is külön kategóriát al-

kot a Clannad folk-, folk rock-, illetve a meditációs 

New Age hatásokat keverô zenei stílusa. A Harry’s 

Game címû számukkal 1982-ben világhírnévig jutó 

családi zenekar megalakulása negyvenéves évfor-

dulóját ünnepelte a közelmúltban. Az együttes 

tagja volt egyébként korábban a Brennan fi vérek 

húga, Enya is, aki késôbb szólókarrierjével futott 

be. 2011-ben a negyvenéves évforduló okán egy 

meghívásra tartottak egy nagyszabású, ám rendkí-

vül meghitt hangulatú koncertet Dublin történel-

mi látványosságában, az 1172-es alapítású Christ 

Church Cathedralban. A helyszínhez igazítva a 

hangszerelés a természetes, akusztikus hangzást 

helyezte elôtérbe, a dalok többsége pedig a melan-

kolikusabbak közül való – bár tény, hogy a 

Clannad elsôsorban ezekrôl híres, és zenéje külön-

ben is jól illeszkedik az ódon környezetbe. A 

koncertrôl késôbb CD-t és DVD-t is kiadtak Christ 

Church Cathedral címen.

A lemez – miként a koncert is – tulajdonképpen a 

Clannad négy évtizednyi munkáját foglalja össze, 

így helyet kapott a befutó sláger, a Theme from 

Harry’s Game, vagy a szintén népszerû Robin of 

Sherwood tévésorozat betétdala, Az utolsó mohi-

kánból ismert I will fi nd you, illetve a U2 frontem-

berével, Bonóval készített In a lifetime, amely a 

Christ Chu rch Cathedtralban Brain Kennedyvel 

hangzott el. Mindezekbôl látszik, hogy a Clannad 

nem tétlenkedett az elmúlt negyven év során, 

errôl több mint húsz sikeres albumuk is árulkodik. 

A Christ Church Cathedralban tartott koncert egé-

szen varázslatos hangulata képek nélkül is átjön a 

lemezen, így a jól ismert számokból ezúttal érett, 

plusz értékkel bíró felvételeket kapunk.

Kiss Eszter Veronika

FANFARA TIRANA MEETS TRANS- 

GLOBAL UNDERGROUND: KABATRONICS

 l l  l l  l l  l l  l

Elôször két éve, mintegy futólag dolgoztak együtt 

az albánok és a londoniak egy remixen. Jól ráérez-

hettek egymásra, mert idén az elmúlt idôk legizgal-

masabb balkán beat projektjével rukkoltak elô. Az 

albán rezesbandát nemzetközileg is híressé tette a 

német Piranhanál megjelent Albanian Wedding – 

Brass Explosion címû albumuk, és a Womexen is 

jártak. Mára már nem is kérdés, hogy a kelet-euró-

pai népzenei együttesek együttmûködnek-e pop-

zenekarokkal, hanem az, hogy hogyan. A TGU 

ezúttal nemcsak a tôle megszokott technót és hip-

hopot, hanem a jamaicai skát is ötvözi a balkáni 

rezesbandával. Ez utóbbiak nem is állnak távol 

egymástól, hiszen mindkettô alapritmusa az 

„umca-umca”. A rezesbandákban eleve van valami 

groteszk (ezt korábban például Kusturica járatta 

csúcsra), de ez az új keverék mind vizualitásában, 

mind zeneileg különösen parodisztikus hangvételû. 

Az album csúcspontját jelentô harmadik számhoz, 

a No Guns to the Weddinghez készült pazar 

videoklip is tiszta Monty Python utánérzés. A ti-

zenkét szám alapötlete nem bonyolult, a balkáni 

csocsekeket alaposan feldúsították elektronikus 

hangzással, zobogó basszusokkal és erôteljes, 

programozott dobbal. Szemérmetlenül, de kiváló 

stílusérzékkel. A virtuóz klarinét- és szaxofonszó-

lókat viszont meghagyták a maguk tökéletességé-

ben. A mûsorszerkesztés technikáját dicséri, hogy 

a sok zúzás után, a lírai nyolcadik számban végre 

megnyugvásként hat egy érzéki nôi énekhang 

megszólalása. Meg kell jegyeznünk, a mi Besh O 

Dromunk már évek óta mûveli ezt a progresszív 

balkáni stílust – sikerrel. Számos nemzetközi ven-

dég mûvész sztár emeli az album színvonalát, pél-

dául Frank London vagy Marko Markovic – hogy 

csak a trombitásokat említsük. Pödör Bálint
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TERAKAFT:

KEL TAMASHEQ

l l  l l  l l  l l  ll

Az indigókék ruhafestékük miatt „kék emberek-

nek” is nevezett tuaregek kétezer éve élnek a Sza-

harában és önálló államért harcolnak. (A közelmúlt 

szomorú aktualitása, a Maliban zajló háború alap-

jaiban befolyásolja létüket. Nemrég még éppen a 

tuaregek feje fölött lôtték egymást a franciák és 

az Al-Kaida. A közvetlen veszély elmúlt, de köz-

tár saságról aligha álmodhatnak.) A Terakaftot hall-

gatva önkéntelenül is két befutott együttesre, a 

Tinariwenre és a Tartitra asszociálunk. Nos, annyi-

ra hasonlók, hogy nemcsak zenei, hanem vérro-

konság is fennáll az együttesek között. A 

Terakaftot 2001-ben alapította Maliban az ex-

Tinariwenes Kedou Ag Ossad. Késôbb unokaöcs-

cse, Liya Ag Ablil (aka Diara) is csatlakozott a for-

mációhoz, ami végül négytagúvá vált. Hangsze reik: 

két elektromos gitár, basszusgitár, sokféle 

ütôhangszer, (leggyakrabban a carcabet nevû csat-

togtató) és taps. De azért a címadó dalban fel-

csendül a hagyományos, imzhad nevû egyhúros 

hegedû is. Három lemezükkel és számtalan kon-

certjükkel (nagy debütálásuk a 2007. évi Festival in 

the Deserten volt) ôk is tapasztaltnak mondhatók. 

Annak ellenére, hogy az egész desert bluesnak a 

Tinariwen ágyazott meg két évtizede, a Terakaftot 

nem érheti az utánzás vádja, a mûfaj modernizálá-

sában nagy szerepet játszik. E stílust elôszeretettel 

hozzák összefüggésbe (jogosan) az észak-ameri-

kai bluessal. A francia Lo Jo producere egyengeti az 

útjukat, e lemezt is egy franciaországi turné során 

rögzítették. Talány, hogy a kompozíciók már eleve 

ennyire megfelelnek az európai ízlésnek, vagy utó-

lag fésülték ilyenre ôket. Mindenesetre a tizenkét 

számból álló mûsorfolyam változatos szer kesz-

tésû, egy percig sem unalmas. Márciusban Buda-

pesten is hallhatjuk ôket! Pödör Bálint

SANDRA NKAKÉ:

MANSAADI

l l  l l  l l  l l   ll

Kár, hogy a kifejezést, miszerint XY „berobbant a 

köztudatba” teljesen elpuffogtatták már, mert ha 

valakire, akkor erre a francia-kameruni hölgyre ta-

láló lenne. A francia köztévé például neki ítélte a 

jazzdíjat a „2012. év revelációja” kategóriában. 

Noha elsôsorban énekesnek vallja magát, már elsô 

lemeze kiadása elôtt is olyan intenzív alkotó tevé-

kenységet végzett, ami mára a párizsi mûvészeti 

élet egyik ismert és elismert fi gurájává tette. A Sor-

bonne-on végzett újságíróként, színészként pedig 

sok társulattal lép fel. Zenéje viszont teljesen ame-

rikai. Ô maga is született New York-inak tûnik, lát-

ványra, hangra. A soul, az r’n’b, a jazz, a hip-hop, 

a funky tipikusan olyan mûfajok, amelyeket leghi-

telesebben amerikai feketék tudnak tolmácsolni – 

úgy látszik, a franciák sem kivételek. (Életrajzából 

kiderül, hogy angol professzor is.) Az album hang-

zása emlékeztet a 60-as évekre, hiszen az volt a 

soul virágkora, azért ezt a lemezt mégis hip-jazz-

ként lehet defi niálni. Sandra olyan modern éneke-

sekhez hasonlítható, mint például Erykah Badou. 

Zenei szakzsargonnal élve, minden megnyilvánu-

lásában benne van a „dög”. Óriási a hangterjedel-

me és jól is bánik az orgánumával. Sokat színész-

kedik, meghökkent, felráz, ironizál – prózaszerû 

részeket illeszt az énekébe. Ez eleinte érdekes, de 

késôbb túlzássá fajul, szinte magamutogatásnak 

hat. Az elsöprô kifejezôerô mögött néha már nem 

értjük, mit is akar tulajdonképp. A zenészek kifo-

gástalanul játszanak a tizennégy szám során. A 

végeredményre a „jól táncolható” album enyhe ki-

fejezés, ezektôl a ritmusoktól az ember egyenesen 

kibújik a bôrébôl! Furcsa, hogy idei, új lemezével 

majd eltávolodik ettôl a stílustól – na de ne vág-

junk a dolgok elébe…

Pödör Bálint

YAMATO ENSEMBLE:

MUSIC OF THE FLOATING WORLD

l l  l l  l l  l l  l

Még véletlenül se gondoljuk, hogy ezen a CD-n az 

óriásplakátokról és a sportcsarnokokból ismert 

Yamato – The Drummers of Japan nevû, hazánk-

ban is gyakran koncertezô dobzenekarral van dol-

gunk. A Yamato kvartettet három japán zenész és 

a brit Richard Stagg shakuhachi játékos alkotja. 

Legújabb CD-jükön öt terjedelmes számot rögzí-

tettek. Tradicionális japán udvari zenéket dolgoz-

tak fel, amelyekbe – maximális alázattal – a saját 

elképzeléseiket is belevitték. A japán klasszikus ze-

nét ma már kevesen mûvelik, hiszen a katartikus 

társadalmi változások hatására a popzene gyorsan 

kiszorította a magas kultúrát. Emiatt különösen ér-

tékes hagyományôrzô produkcióról van szó. Hang-

szereik: koto (nagy citera, laza húrokkal, Japán 

nemzeti hangszerének is tekinthetô) shamisen (a 

bendzsóval rokonítható bôrözött pengetôs hang-

szer – az A gésa címû fi lmben hitelesen ábrázol-

ják), shakuhachi (ötlyukú bambuszfuvola). Európai 

füllel hallgatva ez a zene elsôsorban a dallamok te-

rén mutat változatosságot. Legszembetûnôbb a 

miénktôl teljesen elütô hangsorok alkalmazása. A 

kamarazene esetében többszólamúságról is be-

szélhetünk. Egy- és többszólamú részek váltakoz-

nak egy zeneszámon belül. A zenei történések, 

számunkra teljesen véletlenszerûnek tûnnek, való-

jában nagyon is szigorú szabályrendszer szerint 

következnek be. Figyelemreméltó az is, hogy a 

japán zenének mennyire más az idôhöz való viszo-

nya, lassú folyamatokat, óriási szüneteket tartal-

maz, így a miénknél százszorta „rá érôsebb”. A he-

lyes muzsikálás tucatnyi szempontja között van 

egy általunk is megítélhetô: magasan csiszolt tech-

nikai tudás az adott hangszeren vagy énekben. 

Ezek a mûvészek e tekintetben is maximális pont-

számot érdemelnek. Pödör Bálint




