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Gramofon: Milyen világzenei miliőben alapítottátok a ze-
nekart?
Barcza Gergely: Számomra az első meghatározó világze-
nei élmény a Barbaro zenekar volt, valamint a Mandel Ró-
bert által 1993-ben indított világzenei fesztivál, a WoMuFe, 
ami messze megelőzte a kortársait.
Pettik Ádám: Mindketten túl korán jöttek. A Barbaro 
világszínvonalú zenét játszott, de nem sikerült betörnie a 
világzenei piacra, ahogy Mandel Robi is hamar felhagyott a 
hasonló fesztiválszervezéssel. Egyszerűen nem érett meg az 
ország és a világ a befogadásukra.
B. G.: A népzene gyerekkorunk óta fontos számunkra. A 
magyar, és moldvai táncházak élménye mellett meg kell em-
líteni még a délszláv népzenét játszó Falkafolk együttes ze-
néjét is.

G.: Közös zenei előéletetek is volt a Besh o droM előtt.
B. G.: Hogyne. Például a Tükörország zenekar, vagy a Besh 
o droM elődjének tekinthető Sógor kóma együttes, amely-
ben – egymás sógoraiként is – együtt játszottunk.

G.: 1999-ben az akkori Diákszigeten már Besh o droM né-
ven szerepeltetek.
B. G.: Igen. Abban az évben költöztem haza Izraelből, tele 
balkáni, keleti zenei élményekkel. Akkorra tehető a Goran 

Bregović féle zene felfutása. Úgyhogy a hazai zenészek közül 
elsőként és a legjobbkor kaptuk el ezt a fonalat.
P. Á.: A Fonóban próbáltunk, először a Ráckertben lép-
tünk fel ad hoc jelleggel, aztán a Szigeten, az akkor induló 
Index sátrában adtuk az első „hivatalos” koncertünket. Az-
tán beindultunk, akár egy versenyautó.
B. G.: Jókor, jó helyen nyúltunk jó dologhoz. Akkoriban 
a délszláv muzsika kizárólag a táncházakban volt hallha-
tó hagyományőrző formában. Nagyot ütött, hogy min-
denféle tisztelet és fenntartások nélkül piszkáltunk bele 
az autentikus népzenékbe, kizárólag a magunk és közön-
ségünk örömére. Fontos szempont volt, hogy lehessen a 
zenénkre táncolni. Imádjuk a páratlan ritmusokat, de 
szándékosan kerültük ezeket. Amit zenészként esetleg 
roppant élvezetes játszani, attól a laikus közönségnek ösz-
szeakad a lába.

G.: Mikortól tudtatok pusztán a zenélésből megélni?
P. Á.: Viszonylag hamar megéltünk a Besh o droM-ból. 
Igaz, gyakorlatilag folyamatosan koncerteztünk itthon és 
külföldön egyaránt.
B. G.: Állandóan úton voltunk. Az egyik gyermekem szüle-
tésénél épp hogy jelen lehettem. Egy háromhetes kanadai 
turnéról hazatérve pont megszületett a fiam, aztán három 
nap múlva már utaztunk tovább Franciaországba.

Idén 18 éves a Besh o droM zenekar, amely az alapítók véleménye szerint azért tudott a 
magyar világzene külföldön is jól eladható, első igazán exportképes termékévé válni, 
mert jó helyen, jó időben jelentkeztek – a Goran Bregović által „megfertőzött” zenei 
szcénában – a különböző kelet-európai és balkáni zenei hagyományokat saját dallam- 
és ritmusvilágokkal ötvöző programjukkal. Barcza Gergely és Pettik Ádám alapítók az 
alábbiakban elmesélik, hogyan érett nagykorúvá a ma is aktív együttes.

� Bencsik Gyula

Besh o droM – Üld meg az utat!
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G.: Hogy menedzseltétek a külföldi turnékat?
B. G.: Ami új keletű volt Magyarországon, az épp oly friss-
nek számított a világban is. Az első külföldi fellépéseinket 
Gáncs Andi szervezte, ő vitt el egy húzós kis turné része-
ként a legendás Glastonbury Fesztiválra, és rá egy évre a 
WOMEX-re is, ami óriási szó egy ilyen kezdő zenekar eseté-
ben. Akkor elkezdődött egy sok éven át tartó folyamat, 
melynek során bejártuk a fél világot. Időközben német 
nyelvterületen a berlini Asphalt Tango vette át a külföldi 
szerepléseink intézését, Franciaországban pedig Rády Krisz-
tina szervezte a fellépéseinket. Ott igen erős kulturális be-

folyásunk volt, számtalan olyan francia zenekar alakult, 
amelyik a Besh o droM-on nőtt fel.

G.: Minek köszönhető, hogy kijutottatok a Montreali Jazz 
Fesztiválra, ahol különdíjat kaptatok?
P. Á.: Nem kaptunk semmiféle díjat, ez álhír. Egy helyi új-
ságíró írta rólunk, hogy számára mi voltunk a fesztivál leg-
nagyobb meglepetése, amit úgy vettek át más médiumok, 
hogy különdíjat kaptunk. Azon a seregszemlén egyébként 
nem osztanak semmilyen díjat.
B. G.: Kanadába egy Patrick Darby nevű ember jóvoltából 
kerültünk, aki többek között a 2001-es rotterdami 
WOMEX-ről ismerhette a zenénket, bár az a szereplésünk 
történetesen nem sikerült valami fényesen. Nem használ-
hattunk saját technikust, ami a mi nagy létszámú, furcsa 
hangszereket felvonultató zenekarunk esetében nem volt 
szerencsés, ráadásul egy fárasztó turné utolsó állomása volt 
a fellépés. Érdekes módon az után a nem túl sikeres koncert 
után is nagyon megnőtt az ázsiónk külföldön, mi lett volna, 
ha tényleg jól játszunk?
P. Á.: Többek között Patrick is annak a hullámán csippen-
tett föl bennünket.
B. G.: A Montreali Jazz Fesztiválon esténként mintegy 25 
ezer ember előtt zenéltünk. Első kanadai turnénk kizárólag 
jazz fesztiválokból állt, bár mi jazzt egyáltalán nem játszunk, 
a zenénk pont jól oldotta mindenhol a komoly hangulatot. 
Évekkel később visszatértünk Kanadába, a Montreáli Jazz 
Fesztiválon kívül ez alkalommal folk fesztiválokon játszot-
tunk, hasonló sikerrel mint először.  

Miczura Mónika (Mitsou) a zenekarról
„sokan tekintenek a Besh o droM egykori énekesnőjének, de el 
kell mondanom, hogy csak vendégként szerepeltem a zenekar 
lemezein és koncertjein a kezdetektől napjainkig (mivel mellet-
te volt saját zenekarom, a Mitsoura). Persze voltak intenzí-
vebb és kevésbé intenzív időszakok. A Besh o droM egy igazi 
rock’n’roll zenekar, a Barbaro teremtette hagyomány talán 
egyetlen hiteles továbbvivője, és bár az én zenei habitusom 
nem feltétlenül ez, mégis időnként felvillanyozó volt ezzel a 
sodró lendületű és szemtelen társasággal dalokat készíteni és 
színpadon lenni. A turnék egytől-egyig kalandosak voltak, a 
tagság sokat változott, de a kreatív mag és a zenekar karakte-
re megmaradt, sőt erősödött az évek alatt. Remélem maradtak 
még olyan kiaknázatlan területek, ötletek, amiket a jövőben 
közösen megvalósíthatunk.”
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G.: A temérdek fellépés mellett melyik volt a legemlékezete-
sebb?
B. G.: Hozzám a Tütü Tangóban hetente adott koncert-
jeink atmoszférája áll legközelebb. A füst és a pára szinte 
elviselhetetlen volt, mindenki felajzva hallgatta a zenénket.
P. Á.: Sokan álltak a székeken és asztalokon, de kissé behaj-
lított testtartással, mert a boltív miatt nem tudtak kiegye-
nesedni. Elől fékevesztetten táncoltak. Félóra elteltével el-
kezdett csöpögni a víz a mennyezetről.
B. G.: A másik hatalmas élményt mexikói fellépéseink je-
lentik, elsősorban a közönség miatt. Az első hangok után a 
mexikóiak máris pontosan értették, miről van szó.
P. Á.: Mindegy, hogy mit csináltál, biztos, hogy te voltál a 
legszebb és legügyesebb. A legkisebb zenei megoldásokat, 
váltásokat is ovációval fogadták, ami meglehetősen inspi-
rált bennünket. Ráadásul nemcsak a szervezett fesztiválo-
kon találkoztunk ilyen lelkes és értő közönséggel, hanem 
akkor is, amikor egyszer egy piacon léptünk fel.
B. G.: Ennek pont az ellentéte a német közönség. Ott más-
fél óra elteltével kezd beindulni a hallgatóság, és nem értik, 
miért akarjuk befejezni a koncertet.

G.: Mennyire egységes az eddigi hat Besh o droM album?
B. G.: Az első lemez (Macsó hímzés, Fonó, 2000) kicsit kü-
lön áll a többitől, még nagyon korai. Érezhető a különbség 
a felvett anyag és az élő zenélés között. Nem tudtuk,  nem is 
akartuk olyanra csinálni mint a koncerteken. A többi al-
bum kicsit egybeolvad, de mind nagyon erős, sok jó szám-
mal, amelyek közül többet ma is játsszunk rendszeresen.
P. Á.: Számomra még kilóg kicsit a sorból a második album 
(Nekemtenemmutogatol, magánkiadás, 2002), mert az még 
nem olyan, mint az utána következők, valahogy az első és az 
összes többi között foglal helyet.

B. G.: Az első két album anyagát még nem Moldvai Márk 
keverte. Ő nem egyszerű hangmérnöke volt a lemezeink-
nek, hanem kritikusunk, mentorunk is egyben.

G.: Ádám Bristolban él, Gergely valahol Jeruzsálem és Tel 
Aviv között, Izraelben. Hogyan működtetitek a zenekart a 
távolból?
P. Á.: Nehezebb kintről, kevesebbet is játszunk, mint ré-
gen, de azok sokkal ütősebb bulik. Én könnyebben hazaju-
tok, de Gergő Izraelben is muzsikál.
B. G.: Négy éve Izrael leghíresebb mizrachi keleti-pop éne-
kesének, Eyal Golannak a zenekarában játszom, az ország 
legjobb zenészeivel, a legnagyobb koncerthelyszínein, na-
gyon élvezem.  

G.: Ádám, te is zenélsz Angliában?
P. Á.: Építettem egy dobot, ami valójában egy teljes dobfel-
szerelés. Azzal lépek föl alkalmanként négy-öt zenekarban. 
Napközben elsősorban a Besh o droM koncertjeit szerve-
zem.

G.: Csaknem 30 zenész fordult meg a zenekarban 18 év 
alatt, ami kicsit soknak tűnik.
B. G.: A Besh o droM mindig kettőnk közös munkája volt, 
pontosabban hármunké, amíg Fidó (Sidoo Attila) is velünk 
dolgozott. Nem akartunk demokratikus zenekart működ-
tetni, köztünk is épp elég a nézetkülönbség. Amikor sikerül 
végre zöld ágra vergődnünk egymással, nem tűrünk több 
ellentmondást.
P. Á.: Távoztak tőlünk néhányan rossz szájízzel, de többek-
nek jó ugródeszkát, esetleg hosszabb-rövidebb ideig tartó 
kísérleti terepet nyújtott a Besh o droM. Akik elfogadták a 
munkamódszereinket, azok a mai napig velünk vannak. �
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Koncert az egyik törzshelyen, a Kobuci kertben
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