
„A zene a biztos pont” 
Találkozás Pátkai Rozinával
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Gramofon: Hogyan viseli el a latin jazz szerelmese a jelenlegi telet a 
tavaszban (az interjú áprilisban készült)?
Pátkai Rozina: Örülök neki, kicsit Izlandra emlékeztet. Ott óráról 
órára kellett alkalmazkodnom a hirtelen időjárás változásokhoz: 
ami az izlandiaknak természetes, nekünk kalandtúra. Bár csak egy 
hetet töltöttem ott, nagyon mély benyomást tett rám, egyszerre ter-
mészeti és kulturális élmény, róni az izlandi utakat, Sigúr Ros, 
Björk, az itthon kicsit ismeretlenebb Soléy, vagy a Vök szól az autó-
rádióból. 

G.: Valami hasonlóval álltál elő te is a Minka-dalokkal.
P. R.: Igen, ez az elektroakusztikus zenei kavarodás most erősen fog-
lalkoztat, elsősorban a szöveg és az elektronikus zene közvetlen vi-
szonya érdekel - hogyan erősítik, vagy akár gyen gítik egymást ebben 
a kölcsönhatásban. A mondott-énekelt költői szövegek - bár ezt keve-
sen tudják, de a bossa nova standard-ek szövegei is versek - mindig 
felértékelték számomra a hagyományos dalt, mint zenei műfajt. Ko-
rábban is fontosnak tartottam, hogy költőkkel, írókkal dolgozzak 
együtt a kompozíciókon. A Minka-dalokban ingoványosabb a talaj: 
olyan alkotókat és verseket választok, melyekhez az átlagembernek 
is mély élménye, kötődése lehet, mivel ezek közismert, irodalomtör-
téneti darabok.

G.: Általában énekesként ismernek, de foglalkozol képzőművészettel, 
fotózással, korábban szobrászkodtál és kacérkodtál a színészettel is.
P. R.: Szüleim rendszeresen felemlegetik gyerekkoromból, hogy vá-
ratlan pillanatokban elképesztő hangerővel dalra fakadtam – ha 
kellett, ha nem. Nem vagyok meglepődve, hogy kislányom mostaná-
ban pont ugyanezt csinálja. Engem zenei általános iskolába szeret-
tek volna irányítani, nagyon meg kellett küzdenem a szüleimmel, 
hogy ezt elkerüljem. Mentem hát a barátaim után máshová. Utólag 
visszatekintve, nem bántam meg, hogy később eszméltem a zenei 
pályára.

G.: A bölcsészkarra is a dac vitt?
P. R.: Gimnáziumi osztályfőnököm, az akkor még pályakezdő Sza-
bó Ádám író volt, aki nem csak rám, hanem az egész osztályunkra 
óriási hatást tett: az osztály csaknem fele magyar szakon tanult to-
vább. Nem sokan mondhatják el magukról például, hogy hallották 
az Őszi sanzont gimnáziumi irodalomórán eredeti nyelven, franciá-
ul – egészen kivételes személyiség ő, igazi nagyhatású tanár, aki ké-
sőbb egy francia nyelvű dalszöveggel is megtisztelt.

G.: Czóbel Minkára is ő irányította a figyelmedet?
P. R.: Őt már magamtól fedeztem fel az egyetemen. Minkát 19. szá-
zadi költőnőként egy időben a magyar irodalomtör ténet módszere-
sen elhallgatta. Egy korabeli tanulmány boszorkánynak titulálta, ez 
természetesen rögtön felkeltette az érdeklődésemet. A róla elneve-
zett Minka-projekt egy új személyes út, nagy kaland számomra. Kü-
lönösen izgalmas, ahogy a Minka-életművet áttekintve részei lehe-
tünk egy olyan százéves folyamatnak, amely a magyar irodalom 
egyik legizgalmasabb korszakát öleli fel. Minka szinte észrevétlenül 
járult hozzá ahhoz, hogy a magyar irodalom a modern európai 
irányza tokban is kiteljesedhessen, elfoglalhassa helyét a modern 
európai irodalomban – németre fordította Az ember tragédiáját, il-
letve elsők között írt szimbolista költeményeket.

Mindössze 2010 óta koncertezik 
rendszeresen, mégis begyűjtötte 
e rövid idő alatt a hazai  
és nemzetközi szakmai 
elismerések tömkelegét, például 
az amerikai Independent Music 
Awards Legjobb Latin Dalnak 
járó díját. A világ számos 
pontján népszerű és keresett 
előadó elsősorban a bossa nova  
és a latin jazz világában 
otthonos, de nem áll távol tőle  
a kísérletező hajlam. Minka-
dalok címen elektroakusztikus 
vers feldolgozások is szerepelnek 
immár a repertoárjában,  
és újabban saját képeinek 
kiállítását nyitja meg saját 
zenéjével. Pátkai Rozina most.

� Bencsik Gyula

Mindössze 2010 óta koncertezik 
rendszeresen, mégis begyűjtötte 
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G.: Honnan van benned ez a fékezhetetlen közlési vágy? 
P. R.: Szüleim rendkívüli módon szeretik, értik és fogyaszt-
ják a kultúrát a képzőművészettől az irodalmon át a ko-
moly- és könnyűzenéig. Nagyszerű, hogy a szülői házban 
Mozart mellett megfér az Albert Einstein Bizottság lemeze 
is a polcon, ahol még ma is előszeretettel kutakodom. A 
gimnáziumban alapítottam rockzenekart, főleg házibuli-
kon, kisebb klubokban léptünk fel, az intézményes zeneta-
nulás azonban sokkal később jött: már két diplomával és 
két kisgyermekkel jelentkeztem az Etűd Zeneiskolába, ahol 
Winand Gábor tanítványa lettem. Most egyébként a Ma-
gyar Képzőművészeti Egyetem intermédia szakára készülök, 
mert ebben is sok fantáziát látok, de bárhol bármikor bár-
mi történjék is, a zene a biztos pont.

G.: Winand Gábor Different Garden című lemeze adta az első 
lökést számodra, hogy énekesi pályára lépj. Miért pont az?
P. R.: A lemezen szereplő szaxofonostól, Bacsó Kristóftól 
kaptam ezt a főleg jazz standardeket tartalmazó lemezt: ze-
nei világát egyszerre éreztem egyedinek és tradicionálisnak, 
áthatja a jazz-zenei hagyomány, mégis erősen személyes és 
bensőséges. Később találtam egy bossa nova kazettasoroza-
tot a londoni Portobello Roadon, azt hiszem, ott is ugyanez 
volt a vonzó: a személyesség és a tradíció.

G.: Mihez köthető a zenei karriered kezdete?
P. R.: Az első szakmai elismerés a 2011-es budapesti Fringe 
Fesztiválon ért. Akkori alkotótársammal, Tóth Mátyás gitá-
rossal bossa nova műsorunkért kaptunk szakmai különdí-
jat. Később Pecze Balázs trombitaművész, Cseh Balázs do-
bos valamint Soós Márton bőgős csatlakozott hozzánk, így 

rögzítettük első tradicionális bossa nova lemezünket is 
‘Vocé é eu’ címmel, melyről számtalan nemzetközi fóru-
mon jelentek meg ismertetők, kritikák.

G.: Kik alkotják most az állandó zenekarodat?
P. R.: Új lemezem Paraiso na terra címmel, 2016 novem-
berében jelent meg. A lemezmunkálatok befejeztével koráb-
bi zenésztársaimmal elváltak útjaink, jelenleg Ávéd János 
szaxofonon, ifj. Tóth István gitáron, Kiss Benedek nagybő-
gőn és Benkó Ákos dobon működik közre a zenekarban. 
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G.: Melyek eddigi rövid, ám mégis gazdag és eredményes ze-
nészi pályád legfontosabb állomásai?
P. R.: Nagyon büszke vagyok az Independent Music Awards 
elismeréseire. Fontos volt továbbá a Made in New York Jazz 
Competition is, így juthattunk el az Egyesült Államokba, 
ahol koncerteket is adhattunk. Jelentős állomás most a 
Minka, illetve a Paraíso na Terra is, első önálló kiállításom 
pedig nemrég volt a Budapest Jazz Clubban.

G.: A tavalyi album lezárás és újrakezdés is egyben.
P. R.: Így van. Nagy kihívás volt számomra Tóth Mátyás és 
Ávéd János zeneszerzővel, Bán Zsófia írónővel és Fenyvesi 
Márton producerrel együtt dolgozni, mivel életemben elő-
ször jegyzek szerzőként is dalokat. Bár a produceri munka 
jelentősen kiterjesztette az akusztikus kamarazenei hang-
zást, két saját dalom közül a legtisztábban talán az amerikai 
költőnő, Jane Tyson Clement „Seasong” című versének 
megzenésítése mutat meg valamit a még csak csírájában lé-
tező, most kialakuló saját zenei világomból. A lemez megje-
lenése óta számos dolog változott az életemben, igyekszem 
még több időt tölteni a zongoránál, szeretnék igazán elmé-
lyülni, értő muzsikussá válni.

G.: Mi a titkod, hogy ilyen sokan elismerik a szakmából is a 
képességeidet?
P. R.:  Azt hiszem, egyre inkább ismerem a hiányosságai-
mat, és hát… akad belőlük bőven. Mindig fontos volt szá-
momra, hogy tudjam, hol a helyem, miben van szükségem 
segítségre és miben nincs. Ez talán egyfajta alázat. 

G.: Mik a küszöbön álló terveid?
P. R.: Juhász Imre operatőrrel, és Karcis Gábor média-
designerrel új videoklipeken dolgozunk, tovább formálom 
a Minka-dalokat, emellett nem szeretném elengedni az 
akusztikus zenei megszólalást sem: most talán a trió formá-
cióm foglalkoztat a leginkább, melyben Ávéd János szaxofo-
nozik és Ifj. Tóth István gitározik – remélem, sok szép zenét 
szerzünk majd együtt egy következő lemezre. A rajzolás 
minden este kikapcsolódás, mostanában leginkább szíve-
ket rajzolok. �

Eddigi legszélesebb 

FÚVÓS ÉS ÜTŐHANGSZER 
kínálatunkkal várjuk 

vásárlóinkat

1081 Budapest, Kiss József utca 14.
+36 1 210-2790, +36 30 488-6622

Nyitvatartás: h-p 900-1730

www.fontrademusic.hu

Egy valódi hangszerüzlet

Az énekesnő honlapja: www.rozinapatkai.com
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