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Gyimesvölgyi népzene Kostelekről

„Valami egészen különleges dolog az, amikor az autentikus 
népzenét nem gyűjtésből, öregek szájábólkeze alól halljuk, 
és nem is messziről jött, lelkes fiatalok reprodukálják vagy 
cifrázzák tovább azt, amit a terepen gyűjtöttek, hanem 
olyan legények és leányok muzsikálnak, akik eleve ott 
nőttek föl, ahová mások gyűjteni mennek” – vélekedett 
Juhász Kristóf egy írásában Vaszi Levente és Vrencsán Anita 
albumáról. Az alkotók szándéka világos: bemutatni, hogy 
a magyar népzene élt, él és élni fog (legalább Kosteleken). 
Bevallottan saját hagyományukat akarták a világ elé tárni, 
benne olyan dallamokkal, amik esetleg máshol nem 
is találhatók meg. Az alkotók zömmel helyiek, akik  
muzsikájukat magas szinten űzik. Vaszi Levente például 
a 2014es Fölszállott a Páva közönségdíjas énekese. 
Tanítványa, Vrencsán Anita szintén szép eredményt ért el a 
vetélkedőn egy évvel később, szólistaként a döntőbe jutott. 
Kísérőjük a helyi Zúgató zenekar.  Amit hallunk, a múltba 
repít vissza, mintha saját nagyszüleinket hallanánk – méltán 
érezhetjük, amit Bartók Béla és Kodály Zoltán, akik meg
hallva a vidék énekét, hóbansárban, bottal, batyuval is újra 
és újra gyűjteni indultak. Időutazás ez, mert „ének őrzi 
az időt”, az emberhez a múlt szól, az a két háború sújtotta 
keserves élet, melyet a mi szerencsésebb generációnk csak 
hallomásból ismer. A kostelki anyag kemény, eredeti, 
őserejű, mellbevágó és gyakran megrázó. Még a sebes 
csárdás is a halálra táncoltatott véres cipőjében végződik. 
Katonadalok címen zömmel a hátországot, a katonák 
és családjaik viszonyát ismerjük meg, s bár a „barna 
menyecs ke” férje hazatér a dal végén, Ez a barna kislány 
már nem ilyen szerencsés: élete kettétörik. „Nem tudjátok, 
milyen jó dolgotok van” – hallhattuk sokszor a két háborút 
megélt öregektől, s ezt a CDt hallgatva hasonlóra jut 
az ember. Nagyanyáink kemény életében voltak azért 
ünnepek is, volt lakodalom is, s ennél a résznél mi is 
fellélegezhetünk. Nem háttérnek való zene; lélek, figyelem 
kell hozzá. S mindezzel együtt  az egész anyag hihetetlenül 
eleven, élő, múltat is őrző népzene, a legteljesebb mértékig 
hiteles előadóktól. S hogy Gyimesben hol is van ez  
a Kostelek?: „Mejen az ember, s mikor azt hiszi,  
hogy eltévedt, akkor még menjen egy kicsit, s ott lesz.”

V. Szűcs Imola
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A felvidéki születésű brácsaművész és zeneszerző, Lakatos 
Róbert nemcsak a hazai népzenei, de a színházi életnek is 
jeles személyisége. Az ő ötlete volt a Rendhagyó Prímás
találkozó és az Esszencia nevű „folksupergroup”; dolgozott 
a Nemzeti Színházban és Fitos Dezső Társulatával, de még 
a Csík zenekarnak is komponált. Saját együttesének (Rév) 
2014ben jelent meg utoljára lemeze, így ideje volt  
a folytatásnak. Kelemen László népzenekutató szerint  
„ami a Rév megszólalását igazán különlegessé teszi, az 
a brácsa – a hegedűhöz képest – kicsit recsegős, masszív 
tónusa.” A Réveteg című albumon felbukkannak színházi 
reminiszcenciák, de olyan zenék is, amelyeket kifejezetten 
autentikus formában akartak megszólaltatni. Különleges az 
első tétel, a húszperces Keletrőlnyugatra, amely – Lakatos 
szavaival – „felvidéki népzenei antológia”, hiszen Bodrog
közből indul és Abaújszinán, Gömörön, Vág–Garamközön, 
Zoboralján, Mátyusföldön át a Csallóközbe érkezik meg. 
Ugyancsak szokatlan mű(zene) a Rapszódia, amelyet Bartók 
által gyűjtött szlovák dallamok felhasználásával Lakatos írt, 
az 1960as évek atmoszféráját felidézve. 
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Lakatos Róbert és a RÉV: Réveteg
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Kuriózumnak mondható a táncházmozgalmon belül  
Balogh Melinda vállalkozása: erdélyi cigány népzenét 
közvetítő albummal jelentkezett. Az autentikus cigány 
népzene egyébként is kevésbé reprezentált terület a 
megjelenő népzenei albumok sorában. A hallgató aligha 
mondhatná meg, hogy amit az előadótól hall, nem  
születésétől szívta magába, hanem tanult repertoárja részét 
képezi.  Balogh Melinda igyekezett saját gyűjtéseiből  
– a zenei szerkesztő Kelemen Lászlóval együtt – azokat 
a dalokat bemutatni, amiket a lehető legritkábban hallha
tunk. Mindezt pedig cigányul teszi, hogy hívebben tükrözze 
azt, ami a cigányzenével ellentétben valóban saját zenéje 
a cigány etnikumnak. A hív tolmácsolásban méltó társai 
a zenészek: az Üsztürü zenekaron kívül Hegedűs Máté 
(prímás), Bognár András (nagybőgő), Papp Endre (brácsa), 
Réti Benedek (tangóharmonika), Szilágyi Tóni (hegedű, ének, 
gitár), Bede Péter (altszaxofon, tárogató), Bősze Tamás 
(cintányéros dob), Szabó Dániel (cimbalom), Tóni Rudolf 
(brácsa), Árus Béla (harmonika), valamint Kaszai Lili és 
Horváth Sára (ének). Vérpezsdítő, szabadszájú muzsika ez, 
igazi sírva vigadáshoz való.
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Balogh Melinda: Napkerék

Fonó
FA 4352



webbolt.fono.hu Fonó Budai Zeneház   1116  Budapest, Sztregova u. 3.
Tel: 206-5300  www.fono.hu

Lajkó Félix & Volosi BabraBoban Markovic Orkestar
Mrak

Meybahar
Abyss

Szent Efrém Férfikar
Wings

Vaszi Levente 
- Vrencsán Anita
Gyimesvölgyi Népzene
Kostelekről

World Music Charts Europe 
Transglobal World Music Charts 

Balkan World Music Charts
Songlines Top of the World

Toplistákon a 
Fonó lemezei!

0

5

25

75

95

100



94 GRAMOFON

Babra: Babra
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Djabe: Overflow
Flow Live in Surround

GR 1993 Records (CD+DVD)
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Lajkó Félix & Vołosi
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Meybahar: Abyss
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Az öntörvényű délvidéki hegedűs (és olykor citerás),  
Lajkó Félix sokféle formációban játszott már, de úgy vélem, 
a lengyel Vołosi tagjaival alkotott szextettje eddigi pályájának 
egyik legszerencsésebb kooperációja. Alig két éve ismer
kedtek meg: a 2017 őszi Budapest Ritmo fesztiválon  
játszottak először együtt, majd a varsói Cross Culture 
következett. 2018ban már rendszeressé, sőt állandóvá vált 
az együttműködés, így logikus lépés, hogy előbbutóbb 
közös lemeznek is születnie kellett. A 2010ben alapított 
Vołosi egyébként igen sikeres: a BBC és több német 
közszolgálati csatorna is közvetítette koncertjeiket, 2017ben 
ők nyitották meg a műfaj legfontosabb eseményét, 
a Womexet. A kilenc kompozíció közül hatot Félix, hármat 
a lengyel barátok (Stanislaw Lason és Jan Kaczmarzyk) 
jegyeznek, de valójában minden tétel kollektív improvizáció, 
amelyről most először érzem, hogy kezdi megközelíteni 
az egykori, Szabados György nevével fémjelzett „szabad
zenélések” művészi minőségét. A lemez kiadásában a Fonó 
partnere – a lengyelmagyar kulturális barátság jegyében – 
a Wacław Felczak Alapítvány volt.

ReA

A zenekar neve perzsa, az album címe görög eredetű. 
A  Meybahar az oszmán világ zenei hagyományából 
táplálkozik, amelynek hatása nemcsak Török, hanem 
Görögországban is máig érezhető. A görög kapcsolatot 
elsősorban a cimbalmos Marilia Pilti személye reprezentálja, 
és a hangzást is leginkább az ő játéka határozza meg. 
Hangszere, a szantúr nemigen hasonlít a 19. század végén, 
Magyarországon kifejlesztett modern cimbalomra. Annál 
jóval kisebb, filigránabb és nincs tompítópedálja, így a 
hosszan kizengő hangok összeolvadnak. A hegedűsbrácsás 
Kopcsik Márton hazánkban egyedülálló felkészültséggel 
adja vissza a keleti vonósjáték hajlékony, finom csúszásokkal 
és díszítésekkel teli hangzását. E hangszerkettőst és  
a nagyrészt hagyományos dallamokat igazán a háromtagú 
ritmusszekció formálja át a legjobb értelemben vett mai 
populáris zenévé. Krolikowski Dávid egy kisebb nyugati 
típusú dob és cinkészleten, Varga Merse közelkeleti 
ütősökön, Takács Péter pedig indiai tablákon játszik. 
A Meybahar könnyen megközelíthető, mégis hiteles, cizellált 
és összetéveszthetetlen hangulatú – igazi színvonalas 
etnozene.  

Lipták Dániel

Az Égerházi Attila gitáros vezette Djabe pályáján szerencsés 
fordulat volt, hogy 2016ban egészen kiváló muzsikusok 
– KoósHutás Áron trombitás, Nagy János billentyűs 
és Kaszás Péter dobos – csatlakoztak hozzá, miközben 
a stúdióutómunkákért is jelentős részben felelős Barabás 
Tamás basszusgitáros is a zenekarban maradt. A Djabe 
sajátossága, hogy a kompozíciók egyedisége mellett 
a látványra, illetve az audiofil hangzásra is nagy figyelmet 
fordít. Ennek megfelelően kéthárom évente surround
koncert sorozatot tartanak, a high end szerelmeseivel 
bővítve rajongóik körét. A 2016ban megújult csapat első 
térhangzású koncertjét tavaly szeptemberben,  
a MOMKultban rendezték, s ez annyira jól sikerült, hogy 
joggal tartották érdemesnek CD+DVD boxset formátumban 
megjelentetni. 2018ban kiadott stúdióalbumuk, a Flow 
anyagát teljes egészében eljátszották, s emellett újra 
színpadon volt velük a Mezzoforte zenekarból világszerte 
ismert izlandi dobos, Gulli Briem, akivel az idők folyamán 
már közös repertoárt építettek ki. A boxset zeneileg 
és technikailag is megfelel a nemzetközi standardnek.  
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Üde színfolt a népzeneivilágzenei palettán a Babra zenekar 
bemutatkozó lemeze. Az utóbbi évek koncert és táncház
látogatóinak már ismerősen hangzik a név, hiszen a zenekar 
2014es megalakulása óta meghatározó szereplője  
a fővárosi zenei életnek, illetve a Budapest környéki délszláv 
kulturális közösségekben is otthonra lelt, ahol rendszeresen 
tart táncházakat. A déli szláv népek és a Balkán zenei 
hagyományai adják számaik alapját, melyből egyéni stílust 
és hangzásvilágot igyekeznek létrehozni – természetesen 
az eredeti anyagból táplálkozva. Már a lemez első hangjait 
meghallva elsodorja magával a hallgatót – és az utolsó 
számig nem engedi szabadulni  az a kellemesen telt 
hangzás, melyet a tamburák (Koller Dániel, Pozsonyi Dávid, 
Babcsán Bence) a harmonika (Réti Benedek), később ehhez 
csatlakozva a klarinét és énekhang egysége ad. A kristály
tisztán megszólaló többszólamú vokális anyag és Varga 
Veronika kimunkált hangja teszi teljessé a megszólaló 
dallamokat. Eredetiség, letisztultság, precizitás, érzelem
gazdag játék – összességében nem túlzás ezekkel  
a kifejezésekkel illetni a fiatal zenekar friss, lendületes 
lemezét.
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