
A 2009 óta mûködô Szabó Balázs Bandája alapvetôen három lábon álló zene-
kar: a szövegközpontúság, a népzenei motívumok és a sûrû mûfaji váltások 
egyaránt meghatározói a zenekar muzsikájának. A mostanáig három albu-
mot kiadó együttes képviselte januárban Magyarországot Groningenben, az 
Eurosonic Noorderslag fesztiválon. Legutóbbi lemezük (Élet elvitelre) Fonogram-
díjas lett idén az Év alternatív albuma kategóriában. A zenekar alapítójával, 
a multiinstrumentalista Szabó Balázzsal beszélgettünk.

2 Bencsik Gyula

Beszélgetés Szabó Balázs énekes-zenekarvezetôvel

az
„Már jön is az ajtón

örök elégedetlenség”
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Gramofon: Az októberi nemzeti ünnepnapon sikerült talál-
koznunk. Mint mondtad, munkából jössz és dolgozni mész 
majd vissza. Ennyire elfoglalt vagy?
Szabó Balázs: Nagy munkában vagyok épp: a debreceni 
Csokonai Színház felkérésére írtam zenét a Csongor és 
Tünde címû elôadáshoz, ehhez rögzítek sávokat, és forró 
dróton vagyok a rendezôvel. Jó pár éve próbálgatom a szár-
nyaimat e téren, bábszínházban és kôszínházban egyaránt, 
de mindig nagyon izgalmas számomra ez az alkalmazott ze-
neírás.

G.: Tudatosan állsz több lábon vagy egyszerûen így hozta a 
sors?
Sz. B.: Bizonyos fokig szándékosan állok több lábon. Ze-
nészként, színészként nem feltétlenül gondolom azt, hogy a 
történetem bebetonozott talapzaton jár-kel. Kölyökkorom 
óta felkészült vagyok arra, hogy holnaptól akár egészen 
más elfoglaltság vár rám, mint a megszokott. De sokat kö-
szönhetek a sorsnak is: meghatározó életeseményeim ala-
kultak annak mintájára, mint például amikor váratlanul 
kaptam egy telefonhívást, és „másnap” már repültem is 
Dél-Koreába. Másrészt maga a színházi, bábszínházi mun-
ka is megkívánta, hogy kicsit mindenhez értsek. Mivel a 
zene, a színház, az utcaszínház mind szerelem számomra, 
ezért nem nehéz ezeket a „terheket” cipelnem. Ami nehéz, 
hogy átlássam azt a sok mindent, amivel egy idôben foglal-
kozom. A bábszínházazásból most pihenek épp. Van ugyan 
egy-két futó darabom: többek között Kiss Erzsivel a veszp-
rémi Kabóca Bábszínházban és a kecskeméti Ciróka Báb-
színházzal is játszom még, de újakba most nem fogok.

G.: Mikor kötelezôdtél el a zenélés mellett?
Sz. B.: Valamikor gimnazista éveim derekán csapott meg 
annak a szele, mennyire más egy vonatút, vagy egy 
tábortûz körüli ücsörgés, ha jelen van egy gitár és egy gitá-
ros is. Vagy hogy milyen lélekgyûjtô tud lenni egy téli vá-
róterem, ha van élôzene is. Régen gyakran megesett ve-
lem, hogy a vonatok késése miatt órákat kellett eltöltenem 
utastársaimmal a váróteremben, és mivel akkoriban állan-
dóan lógott a hátamon egy gitár, valahogy mindig 
elôkerült. Megszólaltak a dalok, én pedig sokszor átélhet-
tem, hogy az emberek körülülnek, mi több, körülölelnek, 
amibôl aztán remek beszélgetések, nagyszerû emberi kap-
csolatok születtek. Akkoriban persze még nem merült föl 
bennem, hogy ez legyen a hivatásom. Mire aztán bábszí-
nészként Kecskemétre érkeztem, már sok-sok önálló zenei 
estén voltam túl, jelentek meg saját dalaim, és vers-megze-
nésítések is. Épp az egyik elôadásra próbálva játszottam el 
néhány saját dalt a színházban, amit meghallgatott a 
hangtechnikus barátja, Fankadeli Feri, és azt mondta: úgy 
érzi, remekül tudna rappelni a játékomra. Ebbôl a találko-
zásból indult el aztán a Suhancos zenekar kalandja.

G.: Olvastam, hogy amikor 2009-ben megalakítottad saját 
együttesedet, a Szabó Balázs Bandáját, akkor a Suhancos kö-
zönségének jó része veled tartott.

Sz. B.: Azért nem volt ilyen egyszerû történet ez, de sokan 
elkísértek és kísérnek máig is a saját kis megálmodott uta-
mon – ez igaz. A Suhancos zeneisége leginkább az én vál-
lamon nyugodott, én írtam a zenéket és az énekelt szövege-
ket is. Akik ezt a részét szerették a zenekarnak, azok nem 
le pôdtek meg a folytatáson, és talán ezért is tartottak velem. 

G.: Mikor és milyen hatásra fertôzött meg a népzene?
Sz. B.: Késôn érkezett hozzám a népzene, csak a húszas 
éveim elején, amikor színész barátaim elvittek egy fi lmes 
táborba – ott sikerült élôben farkasszemet néznünk egy-
mással igazán. Meghívtak néhány népzenészt muzsikálni a 
táborba, és azonnal magával ragadott az, amit csinálnak és 
amit muzsikálnak. Ebbôl az élménybôl táplálkozva meg-
próbáltam behozni az elherdált, tudatlan éveket. A jó sors 
szele is segített: Debrecenben megszûnt a moldvai csángó 
táncház, mire zenekart toboroztam, sok tanulás és próba 
következett, végül megalakult a Sugalló zenekar és meg-
próbáltuk pótolni ezt az ûrt. A Sugalló immár több mint 
tízéves és szerencsére mindig volt, aki tovább lökje a hajót. 
Hiányzik a mindennapjaimból a táncházas holdba nézés, 
szóval kutatom a napokat, amikor kicsit sûrûbben vendé-
ge lehetek.

G.: A Szabó Balázs Bandája már a megalakulása óta a nép-
zenei alapokra, a gyakori mûfajváltásokra és a szöveg fontos-
ságára épít, vagy ez csak menet közben kristályosodott ki 
ilyenné?
Sz. B.: Ez a háromlábúság az elejétôl kezdve tudatos. A 
Suhancos-korszakomban nagyon sokat tanultam hang-
sze re lés bôl, zeneszerzésbôl, szövegírásból, amit késôbb a 
saját zenekaromban is tudtam kamatoztatni. A sokféle-
ség az együttes tagjainak zenei elôéletében is megmutat-
kozik: népzenész, rockzenész, még hiphopos múlttal 
rendelkezô muzsikus is van közöttünk. Úgy mûködünk, 
hogy elôre elküldöm a srácoknak az ötleteimet, az elôre 
felvett dob-basszus-gitár-vonós szólamokkal együtt, illet-
ve a vokált. Aztán a próbán megvitatjuk, és ha netán úgy 
van, akkor újra szétszedjük, majd újra összerakjuk azokat, 
egész a végeredményig. De koncerteken is még sokat vál-
toznak a dalok. 

Szabó Balázs: „A jó dalok az évek múlásával elônyükre változnak, akár a jó bor”
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G.: Úgy tudom, túl nagy teret azért nem engedsz a koncerte-
ken az improvizációnak.
Sz. B.: Szeretek egy minimális biztonságot tudni a színpa-
don, hogy a közönség minden helyszínen ugyanazt a 
minôséget és hangulatot kapja, amiért eljött a koncer-
tünkre. Természetesen a banda kiválóan tud improvizálni, 
ez azért ki is szokott derülni, hiszen ez az élô zene varázsa 
és sajátja.

G.: Hogyan írnád le azt a zenei ívet, amely elsô lemezetektôl 
(Megcsalogató – 2010) az Átjárok címû dupla-albumon ke-
resztül a tavalyi lemezig (Élet elvitelre) terjed?
Sz. B.: Ugyanúgy írom a dalokat, mint régen, de azt ta-
pasztalom, hogy az idô múlásával egyre mélyebb sugallatok 
érnek, így bele kell tanulnom újra meg újra, hogyan va-
gyok képes ezeket életre hívni. Hatalmas érzés, amikor az 
ember képes kiírni magából. Ilyenkor egy pillanatig meg-
nyugodva, hátradôlve, kívülrôl szemlélheti az alkotását, de 
aztán már jön is az ajtón az örök elégedetlenség. Tanulni 
kell, hogyan fogalmazza ki magát az ember, hogy érthetô is 
maradjon. Visszatérve a fejlôdéstörténetre, azt hiszem – 
ebbôl a tanulásból kifolyólag is –, hogy egyre jobban köze-
lítenek az elkészült dalok arra, amit belülrôl hallok, és ki 
tudja még, hol az út vége. Ma már nem szólnak ugyanúgy 
a régi dalaim sem, mint a születésükkor, de nem is törek-
szünk rá, hogy így legyen, hisz sokat változtam magam is 
és a zenekar is, és közben a világ sem áll egy helyben. Jó 
néha leporolni a régi dalokat, merem hinni, hogy a jó da-
lok az évek múlásával elônyükre változnak, akár a jó bor.

G: Milyen élményekkel gazdagodtatok Magyarországot kép-
viselve a januári Eurosonic Noorderslag fesztiválon, a hollan-
diai Groningenben?
Sz. B.: Nem éreztem hátránynak, hogy a korábban emlí-
tett három lábunkból az ottani közönség nyelvismereti hi-
ányából fakadóan az egyiket elvesztettük, és eszünkbe sem 
jutott, hogy néhány dalunkat angolul adjuk elô. A zene 
számomra annyira intuitív, hogy nem idegesít, ha történe-
tesen nem értem a szöveget: én simán beleszeretek egy af-
rikai zenekarba, akik saját anyanyelvükön énekelnek. Az 
ember egyszerûen megérzi, hogy mit mesél az énekes. Visz-
szatérve a fellépésünkre: én úgy érzem, hogy helyt álltunk, 
a közönség velünk volt, szerették és nagyon lelkesek vol-
tak. Bízom benne, hogy ezzel a fellépéssel nekünk is sike-
rült kicsit felkeltenünk a magyar zene és zenekarok iránti 
érdeklôdést. 

G.: Francia nyelvû ének is hallható legutóbbi lemezeteken, a 
belga énekesnô Julie Rens jóvoltából.
Sz. B.: Feltétlenül szeretnék még együtt dolgozni Julie-vel, 
a közös munkán keresztül jó barátság is szövôdött közöt-
tünk. Nem biztos, hogy a következô lemezünkön szerepel-
ni fog, de talán egy különös koncerten vagy dalban jelen 
lesz ô is. n

Szabó Balázs Bandája a Facebookon: 
https://www.facebook.com/szabobalazsbandaja

Szabó Balázs: „Késôn érkezett hozzám a népzene, de megpróbáltam behozni az elherdált, tudatlan éveket”
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január 30., 19 óra

Ségercz Ferenc mestereivel és tanítványaival

Koncertjeinken Kodály sorainak szellemében célunk a folytonosságot megmutatni, 

1011 Budapest, Corvin tér 8. | (+36-1)225-6056

facebook.com/hagyomanyokhaza 

www.hagyomanyokhaza.huTegnapot  a  ho lnapnak !

március 5., 19 óra

Csendesné Tóth Lilla  mestereivel és tanítványaival
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„Hagyományteremtô szándék-
kal indítottuk el három évvel 
ezelôtt a decemberi vásárt – 
meséli a fôigazgató –, hiszen 
nagyon sokféle karácsonyi 
mustra létezik, mi pedig arra 
törekszünk, hogy a hagyomá-
nyos kézmûvességet mutassuk 
be.” Az adventi vásárra decem-
ber 4–6. között várják az ér-
deklôdôket, s nem csak a Cor-
vin téren. Ebben az idôszakban 

ugyanis a Hagyományok Házában kiadványvásárt szervez-
nek, ahol az érdeklôdôk jelentôs kedvezménnyel juthat-
nak hozzá az intézmény és a meghívott kiadók könyveihez, 
CD-ihez, DVD-ihez.
Erdélyi hagyományôrzô mesterek kapják annak a jóté-
konysági estnek a bevételét, amely december 5-én este ke-
rül színre, és immár harmadik alkalommal szervezôdik a 
nehéz helyzetben élô népzenészek megsegítésére. „Nagyon 
sok olyan kárpát-medencei, hagyományôrzô mesterrôl tu-
dunk, aki nehéz szociális körülmények között él, sokaknak 
nyugdíja, de még betegbiztosítása sincsen. S azt gondoljuk, 
hogy nemcsak a tudást szállt ránk általuk, hanem a 
felelôsség is sorsukkal kapcsolatban. Segítenünk kell ne-
kik, hogy az öregkorukat rendezett körülmények között 
tölthessék. Most az erdélyi Mezôség három mestere javára 
szerveztük a koncertet, amelyen Majorosi Marianna, 
Szalóki Ági, Agócs Gergely, a Tükrös Zenekar és a Téka 
együttes mellett fi atal mûvészek lépnek pódiumra; az est 
házigazdája Sebô Ferenc lesz.  A Maneszes Marci bácsi em-
lékére szervezôdô emlékmûsort arra használjuk fel, hogy a 
még élô hagyományôrzô népzenészeknek segítsünk. Az ad-
venti idôszakban a vásár után is tartogatunk meglepetése-
ket: december második hétvégéjén a Háromszék Tánc-
együttest látjuk vendégül. December 11-én, pénteken este 
az Erdélyi menyegzô címû mûsorukat adják elô, másnap 
délelôtt pedig az egész család ellátogathat Az én mesém 
címû elôadásukra. Remélem, jól sikerül ennek a határon 
túli együttesnek a vendégszereplése – azért is, mert az Er-
délyi menyegzôben én is közremûködtem, zeneszerzôként” 
– teszi hozzá Kelemen László. A 2016-os évet is különleges 

koncerttel kezdik a Hagyományok Házában.  „Vízkereszt 
napján rendezzük meg ismét évköszöntônket a Müpában. 
Berecz András lesz a program szerkesztôje, mûsorvezetôje, 
ahol sok kárpát-medencei hagyományôrzô lép majd pódi-
umra a nagyteremben, de a szereplôk között van a Magyar 
Állami Népi Együttes, Herczku Ágnes, Pál István Szalon-
na, valamint erdélyi és magyarországi idôs zenészek is. A 
nagysikerû, gyerekeknek kiírt Fölszállott a páva vetélkedô 
gyôztesei is velünk lesznek ezen az estén.”
Az idei évet összegezve és a tervekrôl szólva a fôigazgató 
úgy vélekedik: bár fi atal a ház – jövôre ünnepelhetik 15 
éves jubileumukat –, nehéz esztendôket élnek, hiszen ha-
talmas feladatot vállaltak. „Most jött el az a pillanat, ami-
kor a hagyományos kultúra végképp eltûnik a falvakból. S 
ezt a házat éppen azért hozták létre, hogy mindezt 
megôrizzük és visszavigyük az eredeti közegébe, szerve-
zett formában. A vadvirágos rétbôl házi kertet csinál-
tunk, hogy ezek a szép virágok megmaradjanak… Sok 
szeretetet és segítséget kapunk – például a televíziós Pá-
va-sorozattól –, s ez ösztönöz, hogy a küzdelmes feladatot 
folytassuk. Két lábon állunk: a mûvészeti tevékenység 
mellett köz mû ve lôdési feladataink is vannak. Fontos a 
Magyar Állami Népi Együttes szerepe, de sokan jönnek a 
tanfolyamainkra is. Szeretnénk mindezt bôvíteni, s a 
népzene, a kéz mûvesség mellett a népi gyógyászattal is 
foglalkozni, hiszen az utolsó füvesasszonyok és -emberek 
még élnek. Temérdek tehát a munka, s jövôre felújítás is 
vár székházunkra, a Budai Vigadóra. Páratlan lehetôséget 
kaptunk: ezt a budai ingatlant teljesen rendbe tehetjük, 
hogy végre ne öntsön el bennünket tavaszonként a 
Duna, hogy modernizáljuk a gépészetét, hogy 65 év után 
legyen próbaterme az Állami Népi Együttesnek, hogy be 
legyen fedve a belsô udvar, hogy a színháztermet bálte-
remmé alakíthassuk, s hogy végre újrafelhasználható 
technológiákat alkalmazhassunk. Ehhez 2016 szeptem-
ber végén ki kell költöznünk, a munkát azonban folytat-
juk, más játszóhelyeken, bérelt ingatlanokban. Reménye-
ink szerint 2018 elsô hónapjaiban térhetünk vissza a 
Corvin téri megújult épületbe.” n

Az intézmény honlapja: www.hagyomanyokhaza.hu

„Páratlan lehetôséget kaptunk”
Kelemen László fôigazgató a Hagyományok H áza felelôsségérôl

Ünnepi hangulatot áraszt decemberben a budai Corvin tér. A karácsonyi vásáron a hagyomá-
nyos kéz mû vesség termékeit vásárolhatják meg a látogatók. A Hagyományok Háza is ünnepi ak-
ciókkal kínálja a könyveket, lemezeket, s nemcsak évzáró, hanem újévköszöntô elôadások is 
lesznek a programjukban. Kelemen László fôigazgató a rendezvények mellett az intézmény 
felelôsségérôl és hatalmas feladatáról is beszélt.  2 Réfi  Zsuzsanna
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Pár hete látott napvilágot Majorosi Marianna második 
szólólemeze, amely az érett asszony dalait vonultatja fel. El-
mélyült és hosszú idôn át dédelgetett munka gyümölcse ez 
a lemez, amelyet a Kossuth-díjas Csík zenekar kiváló 
énekesnôje zenekari pályafutása mellett örömmel és oda-
adással alkotott meg, hiszen ez róla, az asszonyról szól, sa-
ját, személyes lemez. A Buda Folk Band Saját gyûjtés címû 
harmadik albuma a WOMEX showcase koncertre jelent 
meg: a nemzetközi piacon egyre ismertebb zenekar elôzô 
albuma is szép sikert futott be.
Bár számos európai rádióban szólnak Fonós lemezek, az 
igazi mégis az a koncertélmény, amivel a FONÓ20 soroza-
tában is találkozhatunk. A Fonó nemcsak a Sztregova ut-
cai zeneházban, hanem külsô helyszíneken is remek év 
végi és ünnepi koncertekkel készül. A szervezôk „tettek 
bele cifrát”: az Erkel Színházban december 15-én fellép 
Lajkó Félix és a Dohnányi Szimfonikus Zenekar; a 
Müpában hagyományosan a Muzsikás ad karácsonyi kon-
certet; a Csík zenekar a Syma Csarnokban búcsúztatja az 
évet, míg Boban Markovic a Müpában köszönti, és persze 
Lajkó Félix is elhúzza szólóban a „nótáját” január 3-án, a 
Zeneakadémián. 
A Sztregova utcai bázison már december 5-én elkezdôdnek 
az ünnephez kapcsolódó esték: a Pásztornapon ma élô 
nagy tudású pásztorok énekes, táncos és hangszerjátékát 
ismerhetjük meg. A karácsony elôtti két kiemelt világzenei 
napon a gyimesi és moldvai csángó zenét anyanyelvének 
tekintô Csángálló és nemzetközi hírû Besh o drom lép fel, 

valamint egy csodálatos ünnepi koncertet kapunk Bognár 
Szilviától. A két ünnep között mindennap több zenekar 
muzsikája tölti be a házat, vendégeskedik itt Herczku Ág-
nes az új Bandázom címû nagysikerû produkcióval; Harcsa 
Veronika és Gyémánt Bálint, a Dresch Quartet, az Oláh 
Gipsy Beats, vagy a Nigériából származó Sena Dagadu. 
Végül az év a Fonó Folk Szilveszterrel zárul, ahová a legen-
dás Szászcsávási zenekart és a Tékát hívták meg.  n

MEGJELENT!
F o n ó  B u d a i  Z e n e h á z

Asszonysorsok

Majorosi Marianna

Buda Folk Band
Saját gyűjtés

Majorosi Marianna
Szerelmesnek 
nehéz lenni

Zűrös Banda
Zűrös Banda

webbolt.fono.hu
www.fono.hu

„Teszünk bele cifrát!’ – Ünnepel a húszéves Fonó
Az idén 20 é ves, Prima Primissima díjra jelölt Fonó izgalmas ôszt tudhat maga mögött. Helyszín-
ként ismét a nép- és világzene legjavát látták és látják vendégül szeptembertôl az év végéig, ki-
adóként pedig a WOMEX nemzetközi szakemberekbôl álló zsûrije szerint Kelet-Közép Európában 
az elsôk. Persze az elismerés egy kiadó esetében mindig a mûvészeknek és a zenéknek szól, de el-
mondhatjuk: jól válogatnak. A nemzetközi világzenei toplistára ismét kerültek fel a lemezeik kö-
zül: a Cimbalibandtôl a Moldva még a nyáron, a fi atal Zûrös Banda elsô lemeze pedig november-
ben jutott a legjobb 20 közé. 
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Bôvebb információ és teljes programkínálat:  www.fono.hu

Bognár Szilvia és Herczku Ágnes – két kiváló énekesnô a Fonóban
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