
Bencsik Gyula

Viszontlátásra 
Bemutatkozik az Aurevoir. zenekar 

Alig négy év alatt szinte a semmiből robbant be a világzenei szcénába  
a Zsámbéki-medencében élő fiatal muzsikusokból álló Aurevoir. zenekar.  

Már az alakulásukat követő évben számos tehetségkutatón értek el előkelő 
helyezéseket, az azt követő évben pedig bekerültek a Hangfoglaló Program 

Induló Előadói Alprogramjának támogatottjai közé, és kiadták első  
nagylemezüket, a Kikötőt, amit „Az év hazai világ- vagy népzenei albuma 
vagy hangfelvétele” kategóriában Fonogram-díjra is jelöltek. A környező 

országokon kívül felléptek többek között Berlinben, Prágában 
és Sanghajban is. A gyors siker titkairól Agócs Márton énekes-gitáros beszélt.
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Mikor kristályosodott ki, hogy milyenféle zenét játsszatok? 

Miben akartatok újat, egyedit mutatni a számos világzenei 

formációhoz képest, ha egyáltalán?

Az ethnobeat, mint műfaj, nem tudatos döntés eredménye. 

Egyszerűen a népzene és a beatzenéhez sorolható brit 

gitárzene világából érkeztünk, ezeket a zenéket hallgattuk, 

szerettük. Olyan dalok jöttek ki belőlünk, amelyek ezeknek 

a stílusjegyeit hordozták. Később persze egyre tudatosabbak 

lettünk. Azóta koncepció lett, hogy mint koncertzenekar, 

törekedjünk a változatosságra, vagyis hozzunk létre koherens 

és egyben eklektikus műsort, hogy aki hallgat bennünket, 

az minél átfogóbb zenei élményt kapjon. Természetesen 

nem random összedobált stílusokról beszélek. Egyre több

féle muzsikát hallgatunk, és ha felfedezünk kapcsolódási 

pontokat a mi zenénkkel – például a blues és a magyar nép

zene között –, akkor azt beépítjük a saját muzsikánkba.

Milyen zenei előélettel, zenei műveltséggel és tudással 

érkeztek a tagok az Aurevoir.-ba?

Apám, Agócs Gergely népzenész, úgyhogy gyakorlatilag 

magzatkorom óta az életem része a zene. Érdekes, hogy 

apám kisgyerekkorom óta folyamatosan nyomta a kezembe 

a népi hangszereket, de valamiért akkor egyáltalán nem 

érdekelt a zenélés. Aztán 1314 éves koromban afféle 

lázadásként rockzenét kezdtem hallgatni – nagyon tetszett 

Angus Young és Jimmy Page játéka –, aztán titokban vettem 

egy gitárt egy havertól, amit egy ideig az ágyam alatt 

rejtegettem. Persze hamar kiderült a dolog, úgyhogy apám 

vett nekem egy rendes hangszert, és beíratott tanárhoz. 

Jártam Birta Miklós jazzgitároshoz, aztán Fejér Simonnál 

folytattam a gitártanulást, aki máig meghatározza a gitáro

zási stílusomat. Az Aurevoir. alapítói mind hasonló utat jártak 

be a zenei szocializációt, hangszeres képzést illetően: 

részben otthonról hozták a tudást, részben magán

tanároknál tanultak. A basszusgitárosunk, Gelencsér Gábor 

és a hegedűsünk, Újházi Ádám konziban is tanult. Utóbbi 

a PásztorHóra zenekar a hegedűse. Legújabb tagunk, 

Mr. SzexiSzaxi, született: Cseke Dániel (szaxofon) pedig 

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékén 

tanul; vele már nyolcfős a zenekarunk.

Mennyit tartotok meg az eredeti népzenei motívumokból? 

Mennyit tesztek hozzá? Hogyan születnek a dalaitok?

Az alapötletek általában Fejér Misitől és tőlem erednek, 

mind ketten írunk szövegeket és zenét is. A dalszerzés úgy 

néz ki nálunk, hogy bedobjuk az ötletet, kezdetleges formá

ban eljátsszuk, fölvesszük, és megmutatjuk a zenekar tagjai

nak. Ezt követően mindenki belerakja a saját elképzeléseit és 

hangszerét. Nálunk viszonylag hosszú folyamat egy új dal 

megszületése, de senki sem gondolta, hogy könnyű az élet 

egy nyolcfős zenekarban, ráadásul a gázsi is sokfelé oszlik. 

Ugyanakkor a sokféle hangszerrel rengeteg zenei megol

dást alkalmazhatunk. Kiváló a társaság, valamennyi turnénk 

olyan, mint amikor a gimiben osztálykirándulásra mentünk.
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„..Nálunk viszonylag hosszú folyamat egy új dal 
megszületése, de senki sem gondolta, hogy 
könnyű az élet egy nyolcfős zenekarban.”

Mely állomásokat emelnéd ki a zenekar alig több mint 

négyéves történetéből? 

A legnagyobb lökést a Hangfoglaló Programban kiemelt 

zenekarként való részvétel jelentette, aminek köszön

hetően tavaly júniusban kiadhattuk első nagylemezünket, 

a Kikötőt. Addigra kristályosodott számunkra, hogy 

zeneileg milyen irányba szeretnénk haladni. Az addigi 

kísérletez getések végpontja volt a Kikötő, erre utal a cím is. 

Fontos volt persze a „fantáziadús” című Ethno-Beat EPnk, 

mégiscsak ez volt az első megjelenésünk.  

Több tehetségkutató megmérettetésen vettünk részt, nem 

egyet meg is nyertünk, például a Patinát és a Jam For 

Naturet 2015ben. A legfőbb hozadéka ezeknek  

a versenyeknek a kapcsolati tőke építése volt, ami többet 

ér bármilyen tárgy nyereménynél vagy pénzdíjnál.  

S nem utolsó sorban büszke vagyok rá, hogy idén  

az Év felfedezettje,és az Év világzenei albuma kategóriában 

is jelöltek bennünket Fonogramdíjra, ami óriási szakmai 

elismerés. 

Azért a fenti elismerések mellett nem sok kezdő zenekar 

dicsekedhet el azzal, hogy a Felvidéktől Erdélyig végigkon-

certezte a határ menti településeket, és fellépett Prágában, 

Berlinben, mi több, Sanghajban is.

Szerencsések vagyunk, ahogy mondani szokás, jókor 

voltunk jó helyen, de azért nem mondanám, hogy 

nyakunk ba szakadt a sztárság, a rengeteg lé. Teljesen jó 

az a tempó, ahogy a zenekar halad előre.

Min múlik, hogy jól sikerül-e egy adott koncert?

Budapesten és környékén elég bejáratott már az együttes. 

Nincs kimondottan nagy közönségünk, viszont akik vannak, 

azok nagyon vájt fülűek, lelkesek és hűségesek, követnek 

bennünket a fellépéseinkre. Vidéken teljesen kiszámíthatat

lan kimenetelűek a fellépéseink, legalábbis a helyi közönség 

létszáma, összetétele egészen változatos. Többnyire 

péntekszombat esti bulikat tudunk lekötni, mert a vidéki 

koncertszervezők szerint hétköznap esély sincs tisztes 

közönséget mozgósítani, amit nem is igen értek. A külföldi 

fellépéseink sikere változó. Az említett prágai és berlini bulik 

évekkel ezelőtt, még stílusunk kiforrása előtt voltak. 

A lengyel vonal jól működik, akárcsak az erdélyi, ahol 

rendszeresen koncertezünk, míg a Felvidéken tavaly 

léptünk fel utoljára. 
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1036 Bp., Kiskorona u. 7.  Telefon: 250 0288
obudaitarsaskor.hu   jegymester.hu

Október 1., kedd 19 óra
A ZENE VILÁGNAPJA – B. A. C. H. 
B koncert – Zeneművek B hangnemben
Az Anima Musicae Kamarazenekar koncertje
Műsorvezető: Dinyés Soma

Október 7., hétfő 19 óra
FEHÉREN FEKETÉN – ZONGORÁS ESTEK NÉGY KÉZRE
Fejérvári Zoltán és Villányi Dániel 
Bevezetőt mond: Bolla Milán

Október 19., szombat 19 óra
HOMMAGE À VERNE GYULA – Technikatörténeti szalon
Horváth Anikó, Elek Szilvia – zongora, Mécs Károly színművész 
Szerkesztő, műsorvezető: Dr. Jeszenszky Sándor technikatörténész

Október 26., szombat 19 óra
TANGÓ – VOLVER LA VIDA – A Besame mucho-tól a Libertango-ig
Bojta Zsuzsanna – mezzoszoprán, Manuel B. Camino – bassz-bariton
Csáki András – gitár, Miskolczi Anita – gordonka
Szatzker Zsanett – harmonika

November 9., szombat 19 óra
ÉLET, BOR, HUMOR, AVAGY AZ ALIG ISMERT MÁRAI
Hirtling István színművész 
Mészáros Tibor irodalomtörténész

November 16., szombat 19 óra
A BUDAPEST RAGTIME BAND ÉS DESEŐ CSABA KONCERTJE

November 29., péntek 19 óra
A SWING A LA DJANGO KONCERTJE Till Ottó-terem
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Kínába aránylag kevés fiatal magyar formáció jut el.

Az ottani nem egy klasszikus értelemben vett koncert volt. 

A Sanghaji Világkiállítás Magyar Pavilonjának megnyitóján 

játszottunk néhány számot, reprezentatív közönség előtt, 

afféle protokolláris fellépés volt. Mindenesetre a kínai 

üzletembereknek tetszett a muzsikánk, aztán a szereplé

sünk után – a magyar virtust emlegetve – megpróbáltak 

asztal alá itatni bennünket pálinkával, egészen pontosan 

rizspálinkával (baiu). Én az első kupica után kidőltem, Viktor 

kettőt tolt be, míg a legendásan nem alkoholizáló Fejér Misi 

megtáltosodott a Föld túlsó felén, és négy két decis 

lehajtásával megmentette a becsületünket. 

Milyen ősz elé néztek?

A legfontosabb projekt az új lemez megírása és felvétele, 

ennek érdekében kevesebb fellépést vállalunk, a műhely

munkáé lesz a főszerep. Az eddig megírt két dal, a Délibáb 

és az Esthajnal mellé további nyolcat tervezünk. Év végi 

megjelenést tervezünk, jövő év elejére pedig lemezbemu

tató koncertet. Hasonló zene várható, mint az első, Kikötő 

című albumunkra felkerült újabb dalok, amelyek hang

szerelésben talán a beathez közelebb állnak, mint a népi 

vonalhoz. Bár népdalokból indulunk ki továbbra is, csak a 

népzene jóval elvontabban van bennük jelen, mint korábbi 

számainkban. A mi esetünkben nem népdalfeldolgozásokról 

beszélünk, hanem olyan számokról, amelyeket népdalok 

inspiráltak, de valójában mi találtuk ki őket. De lesznek 

nagyon folkos dalok is a lemezen. A lényeg, hogy újra egy 

sokszínű anyaggal rukkoljunk elő. 

Mondható, hogy a ti egyediségetek a sokszínűségben 

rejlik?

Végül is igen, ami adódhat az együttes tagjainak  

sokféleségéből.

Nagyobb fellépések várhatók év végéig?

Lengyelországba és Csehországba biztosan megyünk 

ősszel, de semmiképp sem toljuk túl a koncertezést,  

inkább az alkotásra koncentrálunk.

Végül áruld el, miért Aurevoir. a neve a zenekarnak, miért 

írjátok egybe, és miért a pont a szó végén?

Az egybeírásnak pusztán esztétikai okai vannak,  

jobban tetszik így leírva. Egyébként a névnek az üzenete, 

hogy mára a könnyűzene eljutott oda, amikor nincsenek 

sziklaszilárdan megállapítható stílusok.  

Mindenki mindennel ötvöz mindent, elmosódnak a műfaji 

határok is. Attól az időszaktól köszön el az Aurevoir.,  

amikor még meg tudtad mondani egy bandáról, hogy 

rockot játszik, vagy popot, vagy funkot stb.  

A zenénk és a nevünk is ezt az elszakadást tükrözi,  

legalábbis remélem. 


