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A gyermekkor óta fejlődő muzsikus kapcsolatoknál nehezen 
találhatunk jobb alapot az igazán kiforrott, örömöt sugárzó 
együttzenéléshez. A Magyarhang zenekar tagjai ráadásul 
nemcsak barátok, hanem testvérek, akik zeneiskolás 
korukban kezdtek együtt zenélni a lemezen éneklő,  
népzenekutatóként is tevékenykedő Konkoly Csengével. 
Első közös felvételükön főként ritkábban előkerülő erdélyi 
falvak – Kibéd, Vámosgálfalva – és Gyöngyöspata  
autentikus magyar népzenéje hallható, melyek közé kicsit 
szokatlanul, de üde színfoltként ékelődik két saját somogyi 
feldolgozás. A zenekar összeállítása viszonylag ritka: 
az egyetlen hölgytag a prímás, aki a virtuóz részekben tudja 
a legmeggyőzőbben összefogni az együttest. A lemezre 
énekes szólószámként egy Kádár Kataballada is került, 
melynek szövegszerű, kifejező, zeneileg mégis motorikus 
előadása hűen idézi az adatközlők autentikus felvételeit. 
A lemezt záró gyöngyöspatai lakodalmas összeállításokban 
az ünnepi forgatag hangulatát több énekes együttzengése 
idézi fel. Talán érdemes lett volna egy kényelmesebb 
hangnemet választani ehhez a remek hangulatú fináléhoz.

HZs

Magyarhang zenekar  
és Konkoly Csenge
Te vagy a Nap, én az Éjjel 
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Kubinyi Júlia énekes, Szokolay Dongó Balázs fúvós és 
Zimber Ferenc cimbalmos neve az elszánt népzenekedvelők 
körén kívül is jól cseng. Új triójuk lemeze Rustico címmel 
jelent meg, és a „magyar népzenei alapokon nyugvó 
kamarazenét” ígér, amely az eszközök halmozása helyett 
az elmélyülésben keresi az újat. Alapanyagul székelyföldi, 
mezőségi, moldvai, nyitrai és somogyi dalokat, tánc
dallamokat válogattak. A lemezborító minimalista grafikája 
mintha ellentétben állna a választott címmel, s ugyanezt 
az ellentétet hallhatjuk szinte minden számban Dongó 
rusztikus, szenvedélyes furulya és dudajátéka meg  
a többiek polírozott modora között. Kubinyi Júlia hangja 
szívmelengetően szép, technikája makulátlan, de kellő 
érvényesüléséhez ezúttal kevés a kifejezőerő. Zimber 
Ferenc ötletszerűen váltogatja eszköztárának különböző 
elemeit, ahol pedig mégis kibontakozik, ott émelyítően 
túlharmonizálja a régies székely dalokat. Játéka nemigen 
reflektál a forrásvidékek saját cimbalmos hagyományára. 
Úgy tűnik, az alkotók vagy nem találták ki igazán, mit is 
akarnak ettől a felállástól, vagy mindhárman mást akarnak.   

Lipták Dániel 

Kubinyi Júlia – Szokolay Dongó 
Balázs – Zimber Ferenc: Rustico
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Herczku Ágnes: Hozomány
Erdélyi népzene régen és most – Visa község

Herczku Ágnes Hozomány című legújabb népzenei dupla 
albuma egy sorozatnak szánt kiadvány „első fecskéje” –  
olvasható a Fonó honlapján az énekesnő új CDjéről. 
A tervezett sorozat Herczku Ágnes tizenöt év alatt  
felhalmozódott gyűjtési anyagát hivatott közkinccsé tenni. 
Ennek első állomása Visa, ahol Kallós Zoltán nyomában, az 
ő útmutatásait követve járt, gyűjtött, beszélgetett 2005ben. 
A kiadvány kísérőfüzetében Herczku Ágnes külön felhívja 
a figyelmet, hogy a magyar népzene stílusgazdagságának 
bemutatására egyegy dal többféleképpen is hallható 
kiadványában. A variációk összevetésére valóban izgalmas 
perceket kínál a két CD. Első a Revival nevet viselő, melyen 
zenésztársaival (Németh Ferenc – ének, Koncz Gergely és 
Hegedűs Máté „Kishega” – hegedű, Fekete Antal „Puma” 
és Fekete Márton „Kispuma” – brácsa, Molnár Péter – bőgő) 
részben saját 2005ös, részben Kallós Zoltán korábbi visai 
gyűjtéseiből vett dalokat adnak elő hangszerkísérettel. 
A saját gyűjtésből vett dalok hallhatók a második, CDn is, 
melyen a 2005ös anyag kap helyet. A Gyűjtés nevű 
korongon lévő válogatás külön erénye, hogy átfogó képet 
igyekszik adni a „Hozományról”, vagyis Visa énekes  
néphagyományáról. A hagyomány maga az élet: régi és új 
tragikus népballadák mellett szerepelnek kánták, bölcsődal, 
kesergő, betyárballadák, katonakísérő, táncdallam, még 
pajzán rikoltozásokat is hallhatunk. Nem kevésbé fontos 
az adatközlőkkel való néhány beszélgetés felvétele, egyes 
szokások, illetve egyes szokások változásának elmondatása. 
A második lemez önmagában is adja a variációkat,  
egyegy balladát  több adatközlőtől is hallhatunk.  
További összevetésekre csábít a Zenetudományi Intézet  
Kallós Zoltán gyűjtéseit tartalmazó honlapja. A nemrégiben 
elhunyt népzenekutató különböző összeállítású  
gyűjtőcsoportokkal 1964 és 2008 között többször is járt 
Visában. Az érdeklődő a honlap és a CD alapján még 
a változó előadásmódot is megfigyelheti: meghallgatni 
egyazon énekestől ugyanazt a dalt negyven év különbséggel 
(Utra Mari Papp Andrástól 1964/2005) igazán különleges 
élmény. Ahogy Herczku Ágnes írja a borítón:  
„Nem így beszéltük meg” – de a Hozomány sorozat első 
darabja végül a lehető legszebb, legméltóbb megemlékezés 
Kallós Zoltánra.

V. Szűcs Imola
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Magos: Forgatós
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Indiai-magyar népzenei  
párhuzamok

Hunnia Records
HRCD 1728

Szabó Attila: Lélekbiztosító

Gryllus Kiadó
GCD 201

Különös vállalkozás fültanúi lehetünk a Dil Mastana  
és Ábrahám Judit nevével fémjelzett indiaimagyar népzenei 
párhuzamok dupla CD meghallgatásakor.  
Ábrahám Judit, aki utazásai során barátságot kötött 
a radzsagisztáni langa zenészközösséggel és rendszeresen 
fel is lép velük a világ különböző országaiban,  
Kerényi Róberttel karöltve a magyar népzene legrégebbi 
(honfoglalás előtti) rétegeiből választott dalokat, és állította 
őket párhuzamba a Dil Mastana által játszott indiai dalokkal. 
A két CDn túlnyomórészt az indiai zenészeket halljuk,  
az ő előadásukat egészíti egyegy dal a magyarság  
legkeletibb részéből, Gyimesből és Moldvából.  
Felületesen hallgatva az lehet az érzésünk, hogy  
a párhuzamokat leginkább az előadói stílus egymásba 
simulása, a gazdagon díszítettség, a recitatív stílus, a keleti 
magyarság hangszereinek (kaval, süvítő, tilinkó, gardony) 
sajátos hangja okozza csupán. Ha jobban odafigyelünk, 
akkor ezekben a dalokban mégiscsak meghallhatjuk  
azt a sajátos örökséget, amiben persze nincs semmi 
csodálatos, hiszen csak annyit tudunk eredetünkről 
biztosan, hogy őseink keletről jöttek nyugat felé.

VSzI

Szabó Attilát a Kossuth és Prima Primissimadíjas  
Csík zenekar tagjaként (Csík János mellett második  
hegedűsként, valamint gitárosként és prímtamburásként) 
a népzene fogalomkörén kívül is sokan ismerik.  
Szoros szakmai barátságot ápol Lovasi Andrással, így fontos 
szerepe volt a Kispál és a Borz, illetve a Csík sajátos műfajt 
teremtő közeledésének. Szabó Attila voltaképpen azt szereti 
legjobban, ha nem kell választania a beat, a rock and roll 
és a kárpátmedencei népzene között, hanem mindezeket 
közös nevezőre tudja hozni. Most, ötvenedik születés
napjára olyan szólólemezzel jelentkezett, amelyen  
hangszeres tudása mellett igazi singer/songwriter erényeket 
is csillogtat. A nyitószám (Hajnali beat) Lennon–McCartney 
szerzeményen alapul, vannak jócskán saját kompozíciók, 
amelyek közül a címadó dalban Presser Gábor is közre
működik Hammondorgonán. A további szerzők között 
felbukkan Szörényi és Bródy, Kiss Tibor (Quimby) 
 és Lukács László (Tankcsapda). A legjellemzőbbnek mégis 
a CsehBereményi opusokat érzem: Szabó Attila valahogy 
ezeket tudja a leghitelesebben, szívbemarkolóan  
megragadni.

ReA

Paár Julianna, Tímár Sára és Orbán Johanna triója új 
színfoltot hoz az acapella együttesek palettájára. Számaik 
alapját a magyar nyelvterület autentikus népdalai adják, 
melyeket hangszerkíséret nélkül, több szólamban dolgoztak 
föl. Egyedi zenei megoldásokra való törekvés, különböző 
stílusok közti barangolás és kísérletezés, bátor ritmikai 
és harmóniai megoldások jellemzik a lemezt. Tematikája 
örökzöld: a női élet fordulóira épül, a párválasztástól kezdve 
a házasságon át a halálig, ennek megfelelően a megjelenített 
érzelmek skálája is különösen gazdag. A három teljesen 
különböző karakterű hangszín adta lehetőségek nem 
maradtak kiaknázatlanok: a dalok hangulatát követve, néhol 
– például a lányság elmúlását szimbolizálva, vagy a Pakulár 
balladájában – óriási feszültséget hoznak létre, máskor 
pedig, ezt a feszültséget oldva, teljes egységgé olvadnak 
össze. A lemezen főként saját feldolgozások szerepelnek, 
három autentikus összeállítás, illetve Kiss Ferenc  
kompozíciója mellett, melyek nemcsak különkülön,  
hanem egymás után hallgatva is egy teljes egészet, egységet 
adnak, így a hallgatónak nem marad hiányérzete. 

PV

A Magos Együttes első önálló lemezével Erdély egy szűkebb 
szegmensébe kalauzol el minket, a Sajó mellékétől a 
FelsőMaros mentén át Székelyföldig.  A cím – Forgatós – is 
erre utal, mely ezen vidékek egyik legjellegzetesebb 
tánctípusa. Az ízlésesen összeállított számok hűen tükrözik 
a zenei anyag sokszínűségét: a funkciós harmonizálás 
mellett helyet kap a dallamkövető többszólamúság is, 
a vonósbandán kívül pedig cimbalom, furulya, harmonika 
és az elmaradhatatlan ének színesítik az összeállításokat. 
Külön érdeme a zenekarnak, hogy a lemezen a kevésbé 
ismert dallamok mellett megszólal több – a táncház
mozgalom által kedvelt és sokat használt – dallam is, 
ám kivétel nélkül különleges zenei és szövegvariánsokkal. 
Mindez mélyreható anyagismeretre és alapos gyűjtőmunkára 
utal. A zene hallgatása közben érdemes külön figyelmet 
fordítanunk a borítóra, melyben az archív fotók mellett 
rövid, ám annál értékesebb ismertetőt olvashatunk az adott 
kistáj vagy falu jellegzetességeiről, hangszerösszeállításairól, 
kutatástörténetéről, így az adott zenei anyag bárki számára 
könnyen elhelyezhetővé válik térben és időben is.  

Pásku Veronika


