
Fo
tó

: H
aj

du
 A

nd
rá

s

„A folklór 
nem szent tehén, 
hanem 
ihletet adó forrás”

Kiemelkedő zenei előadóművészeti tevékenységéért március 15-én Liszt Ferenc-díjban része-
sült a korábban már számos rangos elismerést kiérdemlő énekes, Herczku Ágnes. A díjat 
bulgáriai koncertkörútja miatt nem tudta személyesen átvenni, de mind a díjjal járó sikerről 
és felelősségről, mind a balkáni vendégszereplésről mesélt a Gramofonnak a művésznő. 
Természetesen szóba került Live at WOMEX című legújabb albuma is (rövid recenziónk a 81. 
oldalon), amely javarészt a tavaly őszi budapesti fesztivál koncertanyagát tartalmazza.

2 Bencsik Gyula

Herczku Ágnes
népdalénekes
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GRAMOFON: Gratulálok a Liszt-díjhoz. Váratlanul ért?
HERCZKU ÁGNES: Köszönöm. Nem teljesen, mert alá 
kellett írni a felterjesztést. Számos kiváló művész van Ma-
gyarországon, de nem mindenki mögött áll olyan promi-
nens ember, aki a siker reményében eséllyel terjeszthet fel 
valakit a díjra. Szerencsémre a Hagyományok Háza főigaz-
gatója, Kelemen László – akivel hosszú évek óta együtt 
dolgozom – a szavát kellően latba vető és kellően kitartó 
ember... Nem először próbált felterjeszteni. Ugyanakkor 
tudok olyan kollégáról, aki nálam sokkal többet letett 
már az asztalra, mégsem kapta még meg a Liszt-díjat. Nem 
tudom, hogy a kurátorok milyen szempontok alapján 
döntenek. De ne érts félre, nem akarok álszerény lenni, 
nagyon örülök a díjnak, nagy megtiszteltetés, csak ár-
nyalni szerettem volna, mi mindenen múlik egy ilyen 
elismerés. 

G.: Több felelős-
séggel jár, hogy 
ezentúl odaírják 
a plakátra a ne-
ved mellé: Liszt-dí-
jas?
H. Á.: Nagyon igaz a 
mondás, miszerint a dí-
jaid azoknak fontosak, 
akik nem ismernek téged. 
Teljesen mindegy, mi áll a ne-
ved mellett, egyedül az számít, 
mit csinálsz a színpadon. A felelős-
ség tehát nem díj-függő, hanem lelkiis-
mereti, szakmai-önérzeti kérdés.

G.: Mit csináltál például a bolgár színpadokon 
márciusban? Ha nem tévedek, a bulgáriai turné 
miatt nem vetted még át a Liszt-díjat.
H. Á.: Így van. Nemzeti ünnepünk csaknem egybe-
esik Bulgária nemzeti ünnepével, amit idén összekap-
csoltak Bartók születésének 135. évfordulójával, és 
mind ezek alkalmából – zengzetes Dunamenti Barátság 
címen –  zenei-kulturális programsorozatot rendeztek Bul-
gáriában. Demonstrálandó a nagyszerű kulturális kapcso-
latát a tágabb értelemben vett térség népeinek. De most 
irónia nélkül: tavaly Borbély Mihály, Lukács Miklós és 
Dés András készített egy olyan lemezt, aminek vendége a 
legendás Teodosii Spasov kavalos volt. A meghívás egy-
részt ennek az albumnak az apropóján történt. Másrészt 
Nikola Parovval évek óta visszatérő vendégei vagyunk a 
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Szófiai Magyar Intézetnek, akár duóban, akár a Bandával. Kint 
csatlakozott hozzánk Teodosii, valamint Bulgária legjobb ga dul-

kása, Peyo Peev, a Bolgár Rádió Zenekarának szólistája. Nikolá-
val és Peyóval mi képviseltük a „jazzisták” mellett a folklórt. 
Színesen szerkesztve váltotta egymást a fent említett lemez 
anyaga és a „tiszta forrás”: vegyesen magyar és bolgár népze-
nével. A végén pedig természetesen közös zenéléssel zártunk. 
A helyszínek a kis puboktól a gyönyörű galériákon át a tekin-
télyes koncert- és színháztermekig változtak. A hangulat 
azonban, függetlenül a hely szellemétől, mindig forró volt. 
A bolgárok ebben sokkal jobbak nálunk: nem befolyásolja 
őket a helyszín, a zenére figyelnek csak, hagyják magukat 

el ragadtatni. A turné mérlege: nyolc állomás, kilenc fel-
lépés – mivel Plov diban dupláznunk kellett a nagy 

érdeklődésre tekintettel –, túlzás nélkül óriási siker 
és hatalmas élmény – nekünk is.

G.: Zeneértő, zeneszerető a bolgár közönség?
H. Á.: Nagyon. Teljesen képben vannak sa-
ját folklórjukat nézve. Öt, valamilyen szin-
ten népzenét sugárzó csatornát számoltam 
össze a tévében. Ebben persze éppúgy ben-
ne van a bolgár lakodalmas rock, mint az 
autentikus folkzenei fesztiválokon rögzí-
tett anyag. Bulgáriában „ősidők” óta 
van népzenei képzés az általános isko-
lától a középiskolán keresztül a felső-
oktatásig. Sokkal népszerűbb náluk a 
saját kultúrájuk művelése, mint ná-
lunk. Teodosii Spasov Bulgáriában 
egy félisten. A turnénk során minde-
nütt interjúk és rajongó női szempárok 
kísérték. 

G.: Hogyan fogadták, hogy egy-két dalt 
bolgárul is énekeltél?
H. Á.: Hálásan és nagy-nagy öröm-
mel. Sokszor könnyezve... Megdi-
csértek, milyen szépen beszélem a 
nyelvüket! Sajnos ez nem igaz, 
mondtam, de mindkét részről 
örültünk a sikeres megtévesztés-
nek.

G.: A világ legjelentősebb vi-
lágzenei eseményének, a 

WOMEX-nek tavaly Buda-
pest adott otthont, és te is 

fölléptél a Bandával, 
ami önmagában is jelen-
tős. Viszont tudtommal 
ti vagytok mostanáig az 
egyetlen zenekar, ame-
lyik koncertlemezen is 
kiadhatta a fesztivál 
koncertfelvételét.Fo

tó
: H

aj
du

 A
nd

rá
s



világzene

57GRAMOFON2016. nyár

H. Á.: Hát... mindenesetre nem jellemző a WOMEX-re 
az ilyen gesztus.  De 2015-ben mi voltunk az egyetlenek. 
Tudtuk, hogy a BBC sugározni fog a WOMEX-ről, ezért 
többsávos, profi felvétel készült a mi előadásunkról is. 
Amikor a rendezvényt követően jobbnál jobb visszajelzé-
seket kaptunk a koncertről, megfordult Nikola fejében: 
mi lenne, ha a róla készült felvételt kiadnánk? Érdeklőd-
tünk a Fonónál – mivel ők adták ki legutóbbi, Bandázom 
című lemezünket –, de szkeptikusan azt mondták: felejtsé-
tek el gyerekek, ehhez nem fognak hozzájárulni. Nikola 
azért kiküldte az általa előkevert anyagot az illetékesek-
nek... Hozzájárultak. 

G.: A koncert azonban csak 40 percnyi anyagot tartalmazott.
H. Á.: Igen, ezért kiegészítettük a lemezt további négy 
számmal. Ezek már stúdiófelvételek. Közöttük akad, ame-
lyik csírájában már megvolt, csak még kiforratlan állapot-
ban, és van teljesen újonnan írt dal is. Az utolsó stúdiófel-
vételen, a Szép sem vagyok, se nem jó című számban két 
vendégünk is volt: Kovács Ferenc trombitált, Ferenczi 
György szájharmonikázott és énekelt. Erről a számról klip 
is készült, ami a YouTube-on megtalálható.

G.: Az eredeti Bandázom album is át-
alakult kicsit a WOMEX-koncertre.
H. Á.: Így van. Az egyik dalt Nikola új-
rahangszerelte – négy vonósunknak 
kvázi vonósnégyesre írt szólamaival –, 
jóformán új dalt alkotva ezzel. Született 
továbbá még két új dal is a koncertre, 
tehát nem egy az egyben a Bandázom-
lemezt mutattuk be. Ezek a dalok is nép-
zenei gyökerekből táplálkoznak, de nem 
tisztán népdalfeldolgozások: a témák is 
Nikola szerzeményei. Ugyanakkor az 
avatatlan fül nem feltétlenül tudja el-
dönteni, hogy éppen eredeti népzenét 
hall vagy egy népzenei ihletettségű, de 
Nikola Parov által írt számot. Persze 
nem is kell, ez inkább a szakmabeliek-
nek jelenthet plusz érdekességet. 

G.: Ki inspirált benneteket az efféle 
„majdnemolyan” hatás elérésére?
H. Á.: Az inspiráció mindig belülről 
jön. Aki sokat foglalkozik a népzenével 
és zeneszerzői vénával is meg van áldva, 
az előbb-utóbb maga is írni fog „nép-
dalt”. Ennek a természetes folyamatát 
Bartók Béla egy egész tanulmányban 
taglalja: hogyan lehet, szabad, érdemes 
feldolgozni a népzenét. A népdalfeldol-
gozások úgynevezett „bartóki hármas 
útján” nemcsak az egyszerűen vett nép-
zenei témák feldolgozását követjük, ha-
nem a kreatívabb, saját szerzésnek és 
annak feldolgozásának az útját is. Bar-

tóknak ez a fajta nyitottsága és bátorsága természetesen 
nagy hatással van ránk is: nem tekintette „szent tehénnek” 
a folklórt, sokkal inkább élő organizmusnak, ihletet adó 
forrásnak.

G.: Munkás nyár elé nézel?
H. Á.: A nyár és szerintem még az ősz is két legutóbbi leme-
zünk, a Bandázom és a Live at  WOMEX koncerteztetéséről 
szól majd. Emellett természetesen a Magyar Állami Népi 
Együttes előadásainak zömén is ott leszek. Jóval ritkább - 
épp ezért különleges – alkalmakkal barokk zenészekkel, 
Bodrogi Évával, Szászvárosi Sándorral és Tokodi Gáborral 
koncertezem. Nemsokára megjelenik Lackfi János Ember-
szabás című kötete, hangzó melléklettel, János megzenésí-
tett írásaival és népdalfeldolgozásokkal, Sinha Róbert szer-
zésében. Az ebből készült koncertet is el lehet majd csípni, 
például Kapolcson. És mint minden normális előadónál, 
nemcsak a „felszín fecseg”, hanem a „mély” is dolgozik. Öt-
letek jönnek-mennek, ebből az érdemesek lejegyzésre kerül-
nek, hogy aztán megtalálják a helyüket egy új színázi elő-
adásban vagy egy új – balladás – lemezen. De erről a maga 
idejében...  n




