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Bencsik Gyula

„Felejtsék el a zenével kapcsolatos 
elvárásaikat”

Ez az a zene, amelyről nagyjából a tizedik percben elkapcsol a rádióhallgatók egy 
része, már ha egyáltalán játssza valamelyik csatorna – mondta új együttese,  

az Effected zenéjéről Fekete-Kovács Kornél. A zenekarvezető trombitás és „tettes-
társai” (Dés András – dob, Fenyvesi Márton – gitár, Endrődy Zsófia – ének, narráció) 

egy kísérletező projektet hoztak létre, amelynek keretében semmi sem hangzik  
el kétszer ugyanúgy. A Beyond The Mountain című csaknem egy évig készülő  

debütáló albumukkal persze más a helyzet. Az mindig egyformán szól: remekül. 
Fekete-Kovács Kornéllal és Endrődy Zsófiával beszélgettünk a lemezről.
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Hogyan került egymás mellé ez 

a négy különböző élet korú, eltérő 

stílusokban játszó muzsikus?

FKK: Több multiinstrumentális pro-

dukcióban is részt vettem korábban, 

ahol trombitán kívül más hangszere-

ken, például keyboardon is játszot-

tam, így elkezdett érdekelni az elekt-

ronika. 2015 őszén döntöttem el: 

szeretnék nyitni egy ablakot erre a le-

hetőségre. Felhívtam Dés Andrást és 

Fenyvesi Marcit, akikről tudtam, hogy 

hasonló felfogásban zenélnek, hogy 

megpróbálkozhatnánk egy trióval. 

A nappalimban föl állítottunk minden-

féle berendezést, mindent mindennel 

összekötöttünk, amit csak lehetett, és 

elkezdtünk össze- vissza bohóckodni 

a kábelrengetegben. Szabadon imp-

rovizáltunk, feszegettük azokat a ha-

tárokat, amelyek a bennünk alapvetően már létező zeneiség 

és technológiai lehetőségek között húzódnak. Az első alka-

lom nem is a zenéről szólt, hanem csak játékosan kerestük a 

határokat. Miután ez jól sikerült, keresni kezdtem a fórumo-

kat, ahol a triónkat a közönségnek is megmutathatjuk. 2016 

januárjában tartottuk bemutatkozó koncertünket, akkor még 

3fekted néven, az Opus Jazz Clubban. Nagyon jó este volt.

Miből állt a repertoár?

FKK: Alapvetően a technológiát, a különböző zenei eszközö-

ket kívántuk a zeneiségünk szolgálatába állítani a felkészülés 

során, és csak a harmadik, s egyben utolsó próbanapon vit-

tünk magunkkal öt-hat valódi, saját kompozíciót, hogy legyen 

menekülési útvonalunk, ha mégsem működik a szabad ze-

nélés a koncerten, illetve, hogy az improvizálás egy bizonyos 

pontján átfordulhassunk egy létező műbe. Nagyjából ará-

nyosan szerepeltek hármunk korábbi kompozíciói a listán. Az 

improvizáció és a struktúra váltogatásával zajlott a koncert.

Mi a lényege a szabad zenélésnek?

FKK: Olyan zenélést kell fenntartani, amelyben nincs egy-

személyes irányító, pontosabban az idő minden egyes pilla-

natában más az a személy, akit éppen követnek a többiek. 

Ahhoz tudnám hasonlítani, amikor a tűzoltók kifeszítenek 

egy ponyvát az emeleti ablakból leugró alatt. Csak akkor 

lehet eredményes a mentés, ha a ponyvával együtt mozog-

nak. Ha egyikük elindul valamelyik irányba, a többieknek 

követniük kell, különben nem működik a dolog. Valahogy 

így van ez az improvizatív zenéléssel is. Később rájöttünk, 

hogy megkomponált számaink valójában nem menekülő 

útvonalak, hanem ezek adnak a zenénknek struktúrát,  

amire szüksége van alkotónak és a közönségnek egyaránt.

Azért talán nem teljesen előzmény nélküli az a fajta  

zenélés, amit az Effecteddel műveltek?

FKK: Dés Andrásnak van egy triója, ami hasonló módon 

működik, ott is Fenyvesi Marci gitározik, valamint Kovács 

Linda triójában is a Dés-Fenyvesi kettős adja a zenekar két-

harmadát, úgyhogy körülbelül a harmadik koncertünkön 

fogalmazódott meg bennem, hogy az előzőekhez képest 

mindenképp eltérő utat kell járnunk.

„A nappalimban fölállítottunk mindenféle  
berendezést, mindent mindennel összekötöt-
tünk, amit csak lehetett, és elkezdtünk össze- 
vissza bohóckodni a kábelrengetegben”

Akkor jött Zsófi.

FKK: Abba az irányba tartott a folyamat, hogy szakítsunk 

a tisztán instrumentális zenével, mivel a közlés sokszor 

eredményesebb, ha a szavak is segítenek. Illetve szerettem 

volna, ha valami, vagy valaki némileg strukturálja az ad hoc  

tényezőket a játékunkban. Mindezek mellé lépett be az 

a fajta dramaturgiai szemlélet, ami a Zsófival közös gondol-

kodásunkból gyökerezett.

EZs: Nekem nagyon tetszett a projekt, a kezdetektől figye-

lemmel kísértem a zenekart. Sokat beszélgettünk Kornéllal, 

és elmondtam neki, hogy minden alkalommal magával ra-

gad a zenéjük, mintha egy utazáson vennék részt. Így me-

rült föl, hogy találjunk ki egy közös struktúrát, tematikát 

a zenéhez. Miután bennem mindig bizonyos természeti  

képek jelentek meg a zene hallgatása közben, az ember és 

a természet viszonya, a tudatos lét irányába vittem el a tör-

ténetet. Azok felé a szimbólumok felé, amik a természetben 

és önmagunkban is hasonló dolgokat jelentenek, mint pél-

dául a tűz megújító vagy pusztító ereje vagy az óceán 

mélységeiben való elmerülés – amely számomra a saját 

lelki világunkba való alászállást jelképezi. Ha egy picit meg-

figyeljük a saját nyelvhasználatunkat, rengeteg természeti 
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képre utaló szófordulatot fedezhetünk fel. Elsősorban ezen 

a vonalon indultunk el a szövegíráskor.

FKK: 2016-ban felkérést kaptam a bajai Városi Múzeumtól, 

hogy tartsak ott egy Fekete-Kovács Kornél és barátai kon-

certet a Múzeumok éjszakáján. Rögtön a 3fected Trióra 

gondoltam, de András nem ért rá. Akkor jutott eszembe, 

hogy a harmadik résztvevő legyen Zsófi. Tulajdonképpen 

a lemezen hallható hét kompozíció közül négy – a Breathe!, 

az Ocean Mother, a Trees Grow Tall és a Fire Chant – arra 

az alkalomra készült Zsófi szövegeiből és kutató munkája 

nyomán, másfél hónap alatt. 

„Ha egy picit megfigyeljük a saját nyelvhaszná-
latunkat, rengeteg természeti képre utaló  
szófordulatot fedezhetünk fel. Elsősorban 
ezen a vonalon indultunk el a szövegíráskor.”

Valódi dalszövegek ezek, vagy inkább narrációk  

a zenére?

EZs: Az említett négy számban dalszövegek hallhatók, de 

a koncerteken és a lemezen is több helyen vannak olyan 

szövegrészek, amelyek inkább narrációk.

Hogyan zajlott a lemezkészítés?

EZS: 2017 áprilisában vettük föl az anyagot a stúdióban, 

amiből idén márciusra lett lemez.

FKK: Egy ilyen típusú album elkészítésének csupán egyetlen 

momentuma az a három nap, amit konkrétan stúdióban 

töltünk. Négyszer rögzítettük a teljes zenei anyagot, a mun-

ka java azután következett. Miután improvizációs zenéről 

van szó, kétszer nem tudjuk ugyanazt eljátszani, legfeljebb 

a pilléreket állítjuk fel egymáshoz nagyon hasonló módon. 

A négy különböző verzióból ki kellett válogatnunk a drama-

turgiailag leginkább odaillő részeket, és ezekből illesztettük 

össze a lemezen hallható verziót. 

A szövegek mindig a zenét követik? Sosincs fordítva?

EZs: A legtöbb kompozíció úgy készült, hogy előbb megír-

tam a szöveget. Amikor előbb volt meg a zene, amire szö-

veget kellett volna írnom, egyszerűen pánikba estem. Akkor 

sietett a segítségemre a írásban nálam sokkal rutinosabb 

Magyar Ilka, aki az én elképzeléseimet tükröző szövegeket 

írt a meglévő zenére. Akadt olyan dal, amelynek másfél hó-

napig kerestük a második versszakát, de végül meglett.

Milyen a részvétel egy olyan produkcióban, amelyben ne-

ked szigorúan rögzített szövegeket kell előadnod, miköz-

ben a fiúk szabadon szárnyalnak melletted?

EZs: Nekem jobb ez így, biztonságot adnak a kötött formák. 

Az éneklésben egyébként Pocsai Kriszta volt és van segít-

ségemre. Jóval fiatalabb vagyok a srácoknál, ezek az első 

igazi zenei tapasztalásaim, több időbe telik, míg megtalá-

lom a helyemet. Viszont mostanra a dalok mellett már job-

ban kiveszem a részem a közös improvizációból is.

Mi lehet a sorsa ennek az albumnak vagy az ilyen muzsiká-

nak ma Magyarországon? És milyen külföldön?

FKK: Amikor gondolkodom a zenekar sorsáról, gyakran fel-

merül bennem: nem lett volna-e szerencsésebb, ha az 

anyag a saját nevem alatt fut? Aztán mindig arra jutok, hogy 

annak ellenére, hogy én találtam ki, az eredmény közös 

produktum. A strukturált rész és a koncepció Zsófival  

közös, az improvizált egységek pedig a muzsikustársakkal. 

Másfelől viszont az „effected” szó hallatán fogalma sincs 

senkinek, mi is az, tehát sokkal többet kell dolgoznunk 
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azon, hogy brand legyen a névből. Ez a lemez nagyon ne-

hezen kategorizálható. Nem jazz, nem elektronikus zene, 

nem kortárs klasszikus muzsika. Minden koncert elején 

próbálom meggyőzni a közönséget, hogy felejtsék el a ze-

nével kapcsolatos hagyományos elvárásaikat, sztereotípiá-

kat, mert azoknak biztosan nem felel majd meg, amit halla-

ni fognak. Ez általában működni szokott. Akiknél mégsem, 

azok tíz perc után általában távoznak. Az említett bajai kon-

cert után kapott visszajelzésekből kiderült, hogy néhányan 

felháborodtak attól, amit az Effectedtől hallottak…

„A legtöbb kompozíció úgy készült, hogy 
előbb megírtam a szöveget. Amikor előbb 
volt meg a zene, amire szöveget kellett volna 
írnom, egyszerűen pánikba estem.”

EZs: …merthogy nem ezt várták Fekete-Kovács Kornéltól. 

Lehet, hogy nem jó helyen keressük a közönségünket. Nem 

biztos, hogy a jazzrajongók, Kornél hívei lesznek a legfogé-

konyabbak erre a fajta zenére. Folyamatban van egy zenés- 

filmes koncepció, ami segíthet megtalálni az igazi cél-

közön ségét ennek a projektnek. Az NKA támogatásával 

hamarosan klipet is készítünk. Azon is gondolkodom,  

hogyan lehet majd bevonni a folyamatba a táncot egy-egy 

produkció erejéig.

FKK: Ez a zene nem játszható mindenütt. A nyári fesztiválok 

többsége például nem alkalmas közege ennek a zenének. 

EZs: Szerintem nem is igazán helyszínfüggő a dolog.  

Ez a fajta zene mindenképpen odafordulást igényel a hall-

gatótól, háttérzajnak nem alkalmas. Külföldi fellépések 

ügyében nem léptünk még, de tervezzük.

FKK: Most tudtunk elkezdeni promotálni egy olyan albu-

mot, amelynek ötlete 2016-ban fogant, anyagát 2017-ben 

rögzítettük, maga a hanghordozó pedig idén tavasszal  

készült el. Miközben mi már egészen máshol tartunk  

a gondolkodásunkban, mint a kezdetkor. Ez igencsak  meg-

nehezíti az alkotási folyamatot. De azért csináljuk.

Endrődy Zsófia kisgyermekkorától kezdve tanult 
zongorázni, majd modern tánccal foglalkozott, 
színházi produkciókban működött közre. Később 
egy baráti körben adott koncert ébresztette rá, hogy 
hivatásszerűen szeretne énekléssel foglalkozni. 
A Kőbányai Zenei Stúdió ének szakára nyert 
felvételt, de egy év elteltével a zongora szakon  
folytatta Cseke Gábor tanítványaként. Zenei tanul
mányai elsősorban komplexebb látásmóddal 
ajándékozták meg, amit azóta Pocsai Kriszta 
segítségével igyekszik méginkább elmélyíteni. A ze
nélés mellett jógaoktató és más művészeti terüle
teken is alkot: szövegeket ír, hennafestéssel fog lal
ko zik, valamint filozófiát és vallástudományt hallgat 
a Károli Gáspár Református Egyetem szabad 
bölcsészet szakán.
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