
Szinte a teljes ismeretlenségbôl, alig egy évvel ezelôtt robbant be a zenei közéletbe és köztudat-
ba Szeder, azaz Szeder-Szabó Krisztina énekes-gitáros, dalszerzô. Elsô lemeze, a Hab a tetején 
2014 májusában jelent meg. A francia sanzonoktól a világzenei motívumokon át a jazzig terjedô 
repertoárban mozgó formáció vezetôje azóta közös projektben vett részt Palya Beával, a pop- és 
jazz-énekes Csemer Boggie-val, az Ivan & the Parazol rockzenekarral, vagy épp Somló Tamással 
utazott együtt a szimfonikus zenevonaton. Egyesek szerint méltán pályázhatna a „Budapest 
hangja” címre.

✒ Bencsik Gyula

„A zenélés számomra személyes történet”
Beszélgetés Szeder-Szabó Krisztinával
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Gramofon: Ma reggel is ütközött a müzlis tányér a kanállal? 
Egyáltalán bármi lehet ma még belôled? Mennyire személye-
sek a dalaid?
Szeder-Szabó Krisztina: Abszolút személyesek, vala-
mennyi dalomban személyes történetet mesélek el. A Reg-
geli dal például úgy indult, hogy épp jógáztam, aminek ré-
sze a relaxáció is, és közben elöntött az az érzés, ami benne 
van a dalban. Felkeltem, kinyitottam a gangos lakásunk 
ablakát, és az elém táruló kép hatására gyorsan megírtam 
a refrén szövegét, amire nyomban megszületett a fôdallam. 
Utána ömlesztve leírogattam, mirôl szólnak nekem általá-
ban a reggelek, aztán Lukácsházi Lucával, szövegíró 
segítômmel formába öntöttük.

G.: Luca mindig csak besegített, vagy van olyan dal is, amely-
nek a szövegét egyedül ô írta?

Sz.: Többnyire az elsô dalaim ilyenek: 
például az Ôszi dal, a Tengeróceán vagy a 
lemezen nem szereplô Tündérdisznó, de 
ezeknél is elmondtam neki, hogy mirôl 
szóljanak, illetve készítettem egy vázlatot 
az elképzeléseimrôl, és ô ezek alapján írta 
meg a dalszövegeket.

G.: Minden reggel azt éled meg, hogy bármi 
lehetsz még vagy már elkötelezted magad a 
zenélés mellett?
Sz.: Elköteleztem magam, ám mivel sza-
badon osztom be az idômet, a szöveg arra 
utal, hogy viszonylag tág terem kínálko-
zik olyan irányba terelni a dolgaimat, 
amilyenbe én szeretném.

G.: Hogy éled meg, hogy bemutatkozó albu-
mod tavaly májusi megjelenése után szinte 
egyik pillanatról a másikra országos nép-
sze rûségre tettél szert, és ma már rendszere-
sen lépsz fel neves muzsikusokkal?
Sz.: Roppant hajtós volt a múlt évem, 
kell még idô, hogy földolgozzam a velem 
és zenekarommal történteket. Az ünne-
pek alatt is dolgoztam, szóval kevés idôm 
volt mostanáig az önrefl exióra. Mára 
mély rôl jövô igény alakult ki bennem a 
befelé fordulásra, ami együtt jár azzal a 
vággyal is, hogy új dalokat írjak. Szeren-
csére vannak velem olyanok, akik segíte-
nek a feltöltôdésben.

G.: Kérlek, mutasd be a zenésztársaidat.
Sz.: Nagy bizalmat kellett belém helyez-
niük a kezdetekkor, mivel mindig rizikós 
egy induló együtteshez csatlakozni. Ke-

vesebb pénzért léphet fel egy kezdô zenekar, 
miközben ôk már több sikeres zenei projektben 

is részt vettek. A jazztanszakon végzett nagybôgôs, 
Csizmás Andris a Jónás Vera Experimentbôl és újabban a 
Manoyából; az immár master szakon végzôs, ütô hang-
szereken játszó Szabó Sipos Ágoston a népzenés-fúziós Bu-
dapest Nufolk Revolution formációból lehet ismerôs a 
zeneszeretôknek. A hegedûs Bakai Marci korábban Takáts 
Eszter zenekarában játszott, de zenélt már Dresch Mihály-
lyal is. Ô a saját útját járó afféle intuitív zenész.

G.: Milyen elôzmények után lettél zenész?
Sz.: Általánosban énekeltem iskolai ünnepségeken, szere-
peltem népdalversenyen. Aztán alakult egy gimis rock-
zenekar, Novalis néven. Az énekes-gitárossal, Petruska 
Andrissal jóban voltunk, bevett engem és a barátnômet 
vokalistának. Elsô nagyobb (és egyben utolsó) fellépésün-
kön vagy 200 nézôt összehoztunk a csillaghegyi Banán 
Klubban. Andris javaslatára Bussy Gábornál tanultam 
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gitározni és énekelni. Egy kölcsöngitáron kezdtem zenélni, 
majd amikor a szüleim látták, hogy nem unom meg a mu-
zsikálást, kaptam tôlük saját gitárt. Szüleim jóvoltából 
egyébként fôleg Pink Floydot hallgattam a Beatles és a 
Queen mellett, de nekik köszönhetôen Tátrai gitárjátékán 
és Horváth Charlie énekén is nevelkedtem. Kis tiniként 
rocker voltam, Tankcsapda és Junkies koncertekre jártam 
a barátaimmal, aztán ez Quimbyvé szelídült, majd jött a 
külföldi kortárs pop-rock vonal.

G.: Honnan jöttek a ti zenéteket jellemzô elemek, a francia 
sanzon, a jazz és a folk?
Sz.: Bussy Gábortól sokféle mûfajt tanultam: például 
bossanovát, jazz-standardeket, blues-rockot. Ezeket az ala-
pokat mentem elmélyíteni a Kôbányai Zenei Stúdióba. 
Aztán egy idô után önszorgalomból foglalkozni kezdtem 
különbözô népek zenéjével. A sanzon pedig úgy jött, hogy 
francia szakot végeztem az ELTE-n. A középiskolában 
egyszercsak kitaláltam, hogy német helyett francia legyen 
a második nyelvem, ezért az egyik nyáron megtanultam 
kétévnyi francia anyagot, és attól kezdve az OKTV-re 
gyúrtam. Olyan jól sikerült, hogy felvettek francia szakra. 
Mélyen belém ivódott a francia kultúra szeretete. Ôsszel 
szeretnék kijönni egy új nagylemezzel, amelyen több fran-
cia nyelvû dal szerepelne, amivel jó volna egy franciaorszá-
gi turnén részt venni. Egyébként úgy tapasztalom, hogy 
magyar nyelvû dalaimat is értékeli a külföldi közönség.

G.: Van valamilyen kidolgozott munkamódszered?
Sz.: Elég kaotikus az idôbeosztásom. Egészen pontosan: 
nincs is nekem olyan, ezért is határoztam el, hogy az idei 
évtôl változtatok ezen, bár nem lesz könnyû, hisz pillanat-
nyilag nincs fi x próbahelyünk sem. Ugyanakkor a dalok 
viszonylag egyszerûen születnek, például sok dalszöveg sé-
tálás közben jut eszembe, amit gyorsan beírok a mobilomba. 
Igazság szerint nem szeretem a túlzott kötöttséget sem.

G.: Az új lemez dalai is az elsôhöz hasonlóan erôsen szemé-
lyesek lesznek?
Sz.: Alapvetôen igen. Szeretek egy-egy személyesen átélt 
történetet elmesélni. Persze elôfordul, hogy valamilyen fi k-

ciót mesélek el, mint például a Lazsa dalban, hisz sosem 
dolgoztam multinacionális cégnél.

G.: Aki még nem hallott egyetlen Szeder-dalt sem, az mire ké-
szüljön? 
Sz.: Alapvetôen jól dúdolható könnyûzenérôl van szó, de 
mindegyik dalnak más köntöse van. Több dal épül a fran-
cia swing hagyományaira. Aztán van olyan is, ami kicsit 
keleties, népzenei hangzású, Zero 7-es beütéssel, és akad lí-
rai dalom is. Nehéz besorolni a zenénket. Jelenleg 
underground, világzenei és a jazzes helyeken is fellépünk; 
úgy tûnik, a zenénk valamennyi helyen megállja a helyét. 
Eddig nem próbáltak semelyik irányba elcsábítani, én pe-
dig élvezem a zenénk sokszínûségébôl fakadó szabadságot. 

G.: Mit üzensz a szövegeiddel?
Sz.: A szövegeket tekintve fontos a természetközeliség, va-
lamint az azon való agyalások, hogy miként lehet tartalma-
sabban, egyszóval jobban élni. Nem szeretem a kifejezetten 
didaktikus mûvészetet, nem célom, hogy a dalaimmal job-
bá tegyem a világot. Az a célom, hogy jobbá tegyem a sa-
ját életemet, és azt látom, hogy ha nekem jobb, a hallgató-
ságomnak is jobb lesz – legalább arra az idôre, amíg engem 
hallgatnak. A zenélés számomra olyan személyes történet, 
ami inkább pozitív kicsengésû, mivel optimista vagyok, és 
az optimizmusomat szeretem átadni.

G.: Milyen újdonságok lesznek az új anyagban?
Sz.: Hasonló lesz az elsôhöz, kicsit más fûszerezéssel, több 
francia szöveggel. Új hangszerek is lesznek, például már 
nem cajónon játszik a dobosunk, hanem rendes dobfelsze-
relésen.

G.: Ha éppen nem saját zenekaroddal dolgozol, akkor kikkel 
és hol lehet hallani téged a közeljövôben?
Sz.: Öt éve létezik egy ének-gitár duóm Turchányi Dániel-
lel, a fôleg francia sanzonokat játszó Melodisztik; és immár 
csak vendégként szerepelek a Lóci játszik nevû formáció-
ban. A következô Szeder-koncert pedig március 13-án lesz 
a Barabás Villában.
 ■
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