
Bencsik Gyula

„Jövőre kell majd világgá mennünk”
Oláh József a Parno Grasztról

Kevés olyan település van Magyarországon, de talán a világon is, amelynek majd’ 
minden tagja zenészként, énekesként, táncosként vagy szervezőként részese 

lenne egy nagy közös produkciónak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Paszab 
ilyen falu. A helyi közösség büszkesége a „hiteles cigányzenét játszó”  
Parno Graszt zenekar, amely Európa számos nagyvárosától Indián át  

az Amerikai Egyesült Államokig körbemuzsikálta a világot,  
tavaly tekintélyes 3. helyet szerezve új lemezével a World Music Charts Europe 

ranglistáján, ezzel mintegy világhírnévig röpítve a formációt.  
A családi vállalkozásnak is beillő zenekar mindig vidám vezetőjével,  

Oláh Józseffel beszélgettünk.
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45GRAMOFON

Szeretsz beszélgetni?

Hogyne. Az életem elképzelhetetlen társaság nélkül,  

nekem a családom, a barátaim a lételemek közé tartoznak. 

Talán soha életemben nem voltam egyedül.

Másik lételemed meg a zene. Ha összeadjuk a kettőt, az jön 

ki, hogy sokan együtt zenélni.

Pontosan. Az egész életem erről szól. Talán a negyedik 

lemezünk borítóján látható egy feketefehér fotó, amelyen 

egy óriási szitakötőszemüvegben egy nálam nagyobb 

gitárral vagyok látható, amelyen játszom éppen egy iskolai 

farsangon. Már nem emlékszem pontosan, de talán Ihász 

Gábornak vagy Máté Péternek öltöztetett anyám.  

Mindenesetre nagy nyomott hagyott az a szereplésem, 

mert attól kezdve én voltam a csajoknak a gitáros Józsi, 

úgyhogy egyfajta helyi nagymenő lettem.

Feltételezem, hogy korábban is hallottál magad körül 

zenélni embereket.

Persze, folyamatosan része volt az életünknek a muzsikálás, 

hisz szüleink nagy mulatósak voltak, és amikor nem tudtak 

kire hagyni bennünket a testvéreimmel, akkor vittek 

magukkal. Névnapok, születésnapok, egyéb ünnepek 

sokszor zajlottak nálunk, szűk családi körben, százötvenen. 

Szerintem onnan ered, hogy mindig törekszem jól érezni 

magam a zene által. 

Hány lelkes falu Paszab?

Akkoriban 14001500 fő volt, azóta, hogy eljöttem,  

mondjuk 1300.

Hoztad a zenekart?

Dehogy. Ki sem lehet őket robbantani onnan. Harmonikás 

fiamat hívtam Pestre, mert itt sokkal több a fellépési 

lehetőség, de az istennek sem jön. Halmozottan hátrányos 

helyzetű a település, viszont a muzsikálás, táncolás elfeled

teti a gondokat, és segít túlélni. A falu majdnem harmadát a 

mi családunk teszi ki. Érdekes, hogy a hasonló környékbeli 

településekkel ellentétben tőlünk valamiért nem vándorol

tak el a fiatalok. Nyilván a zenekari tagok az átlagos paszabi 

életszínvonalnál jobban élnek, és eltartják a családjaikat.

Korábban azt nyilatkoztad, hogy nincs hivatalosan képzett 

zenész az együttesben, csak egyszerűen fölmentek 

a színpadra, és csináljátok. Hogy lehet virtuóz módon 

játszani egy hangszeren, a te esetedben tamburán vagy 

gitáron, ha valaki soha életében nem járt zeneiskolába?

A Pisti (Pál István „Szalonna” – a szerk.) mondta ránk, hogy 

ördögök vagyunk. Egyszer vendégszerepeltünk talán a 

Cimbaliband lemezén, és Pisti küldött valamilyen zenei 

alapot, azzal, hogy írjak rá szöveget, és játsszak is rá 

a gitáron. Jóformán még az akkordokat sem ismerem, de 

hallás után lejátszottam, és a srácok azt mondták, hibátlan 

volt. Akkor mondta Pisti, hogy ördögök vagyunk, hogy  

első hallás után tökéletesen lekövettük a zenét. Tényleg 

annyi történt, hogy hallottam, és mentem a zene után. 

Nem tudok kottát olvasni, egyszerűen elkezd mozogni 

a kezem, és már játszom is. Egy ország mozdult meg  

a Már nem szédülök című dalunkra, miközben fogalmam 

sincs, hogy azok a pettyecskék a vonalakon micsodák.

Nyilván úgy is lehet zenélni tanulni, hogy valakinek 

kimondottan tanítják, de talán az másféle tudás,  

mint a tiéd.

Biztosan nem ugyanaz. Én az éneklésemhez keresem 

a gitárhangokat, és addig keresgélek, amíg meg nem 

találom őket. Egyébként billentyűzni is magamtól tanultam 

meg, és harmincévesen kezdtem hegedülni. Gyakorlatilag 

ha egy hangszert a kezembe adnak, pillanatokon belül 

megszólaltatom, és rövid idő múlva szinte bármit lejátszok 

rajta. 

Szoktál gyakorolni?

Nálam a fütyülés helyettesíti a gyakorlást. Az asszony 

mondta is: ha nem fogom be a fütyülőmet, nem áll jót 

magáért. Fütyörészve kelek, fekszem, amit csakugyan 

„Akkor mondta Pisti, hogy ördögök vagyunk, 
hogy első hallás után  
tökéletesen lekövettük a zenét.”

„... szüleink nagy mulatósak voltak, és amikor 
nem tudtak kire hagyni bennünket 
a testvéreimmel, akkor vittek magukkal.”
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46 GRAMOFON

nehéz lehet elviselni. A gitárt akkor veszem fel, amikor 

meghallok valamilyen tetszetős dallamot, és rögtön le 

akarom játszani. Legalább fél órát gitározom, amíg  

tökéletesen meg nem tanulom az adott dalt. Aztán föl

veszem a telefonomra. Nemrég találtam a készülékemben 

egy nagyjából két éve fölvett szösszenetet, fogtam  

a gitáromat, és fél óra múlva lett belőle egy dal.  

Általában gitárral komponálok, valahogy jobban megy,  

mint billentyűkkel. A szintetizátoromat legfeljebb 

hangszereléshez használom.

Hogy születik nálatok egy dal? 

A dalainkat többségben én írom és hangszerelem, de 

vannak olyan dalok is, amelyek felfrissített autentikus cigány 

népdalok. Néhány ezekből is került fel az új lemezünkre. 

Ezen dalok közismertek, de nem tudható, hogy pontosan 

kik a szerzőik. Én nagyon sajnálnám, ha ezek a régi dalok 

feledésbe merülnének. Az a véleményem, hogy ezeket régi 

dalokat is  benne kell hagyni a mai zenei körforgásban, 

hiszen gyerekekként ezen nevelkedtünk, és erős 

kötődésünk van hozzájuk.

Melyik cigány nyelven énekeltek?

Lováriul éneklek, de nem beszélem a nyelvet, csak szöveget 

írok és éneklek rajta. Marica, a sógornőm beszéli a lovárit, 

énekli is, ő segít nekem a szövegírásban és éneklésben. 

Másik énekesnőnk, Heléna és a zenekarban játszó gyerekei 

is beszélik ezt a nyelvet. Elmondom nekik a dallamhoz 

kapcsolódó gondolataimat magyarul, ők pedig segítenek 

átültetni cigányra. Persze éneklünk magyarul is: tudja 

a magyar közönség is, miről szólnak a dalaink. Úgy érzem,  

a közös zenéléssel, énekléssel tehetünk a legtöbbet 

az előítéletek ellen. A zenének elképesztő ereje van.

Borzasztó sokat koncerteztek, az évi 365 napon mintegy 

150 fellépésetek van. Hogy bírod?

Talán öt évem van még hátra a színpadon, de ezt mondtam 

öt éve is. Amikor elkezdek játszani egy már rettenetesen 

megunt dalt, az első strófa és a közönség reakciója átbillent 

a holtponton, és onnantól kezdve megy magától, sőt, még 

élvezem is. Előfordul, hogy egy már rég elfeledett dalt 

követel a közönség, aminek már a címe sem jut eszembe. 

Olyankor megkérek valakit a nézők közül, hogy kezdjék el 

dúdolni a dalt, akkor felismerem, és már csapatjuk is.

Vagy négy éve fut egy közös programotok a pszichedélia, 

ska és punk műfajt magyar, balkáni és cigány dallamokkal 

vegyítő világzenéhez sorolt Bohemian Betyársszal. Miért 

pont velük? Mi a szerepetek a közös zenélésben?

Pécsen találkoztunk először, a Zsolnaynegyedben, 

és igencsak meglepődtem a festett hajú srácokon, akik 

odáig voltak a zenénkért, mesélték, hogy a mi muzsikánkon 

nőttek fel, és felvetették, hogy írjunk és adjunk elő közösen 

is dalokat. Rábólintottunk, és azóta bizonyos rendsze

rességgel közös koncerteket is adunk. Afféle vérfrissítésként 

hat a zenekaromra az együttműködés, és minden bizonnyal 

jó hatással van a fiúkra is, meg a közönség is élvezi  

a produkciót. Egy ilyen közös fellépés miatt nem tudok 

zenélni nyáron egy rokon lagzijában, mert aznap  

Kapolcson lépünk fel a bohémokkal. Esetleg hajnalra 

odaérek a lakodalomba.

Meglehetősen eklektikusra sikerült tavalyi, Már nem 

szédülök című lemezetek. Hogy állt össze ez a 19 dal?

Amikor váratlanul megkaptuk a pénzt a Nemzeti Kulturális 

Alaptól a lemezkészítésre, nem volt még egy lemeznyi 

dalunk, viszont kaptunk egy határidőt az elkészítésére. 

Akkor írtam a Nem gondoltam, 

a Betyár vagyok és az Amikor csak 

tehetem című nótákat, valamint még 

néhányat, amelyek korábban 

már megvoltak a fejemben. Aztán 

egyszer csak azt vettem észre, hogy 

már túl sok a dal, elkezdtem tehát 

lefaragni a listáról. Végül a legked

vesebbek maradtak, és ügyeltem 

arra is, hogy a zenekarból mindenki

nek legyen legalább egy szólóéneke. 

Aztán elkészült, kiadtuk. Nyolc éve 

jelent meg az ezt megelőző le

mezünk, a Reggelig mulatok, jól jött 

az új megjelenés. A stúdiófelvételkor 

nem igazán tetszett nekem az anyag, 

úgy éreztem, sok új dal kiforratlan 

még, volt, amit nem is játszottunk 

addig koncerten. Aztán sorban jöttek 

„Úgy érzem, a közös zenéléssel, énekléssel 
tehetünk a legtöbbet az előítéletek ellen. 
A zenének elképesztő ereje van.”
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a pozitív visszajelzések, kicsit kezdtem gyanítani, hogy 

tényleg jót alkottunk. Végül amikor értesültem, hogy a 

World Music Charts Europe ranglistáján 3. helyre sorolták 

az albumot, elhittem, hogy jó lett.

Magasra tettétek a lécet, de két helyet még előbbre 

léphettek ezen a listán. Mivel rukkoltok elő a folytatásban?

Dolgozom a Kecskemétfilm Kft. Cigánymesék című 

sorozatában, zenét írok és játszom a produkcióban. 

Tervezem, hogy a sorozatban szereplő mesék általam írt 

dalait fogom kiadni a Parno Graszt előadásában. 

Mennyire van tele az idei koncertnaptárotok?

Szeptemberig látunk előre. Van még néhány lyukas hét

végénk áprilisban és a nyár közepén, de minden bizonnyal 

azok is betelnek. Ha minden igaz, lesz egy franciaországi 

turnénk is. A World Music Charts Europe helyezésünknek 

köszönhetően valószínűleg jövőre kell majd világgá 

mennünk, annyi lesz a meghívás. Mondtam is a többieknek: 

mentek nélkülem, én ugyan nem buszozom annyit.

Majd röpködsz.

Tavaly decemberben Stockholmba kellett repülnünk, de 

rossz kapunál vártunk két órát, a 16os helyett a 6osnál 

ücsörögtünk mind a heten, és mire észbe kaptunk, lezárták 

a mi kapunkat, vagyis lekéstük a gépünket. Egy brüsszeli 

átszállással tudtunk volna menni, de azzal sem értünk volna 

este 8ra a svéd fővárosba, így elmaradt a fellépésünk, ami 

azért is volt kínos, mert aznap csak mi léptünk volna fel 

azon a helyszínen, és információink szerint minden jegy 

elkelt elővételben a bulira. Szóval vannak problémák 

a repüléssel is. Hozzáteszem: soha ilyen malőr nem fordult 

még elő velünk.

Mennyire autentikus a zenétek?

Az alapokat tekintve a cigány folklórból merítünk,  

de én változtatni akartam az eredeti tempón, és kicsit 

felpörgettem a ritmust, mivel az a célom, hogy 

a közönségünk jól érezze magát, táncolja végig a koncert

jeinket. Nem rétestésztát akarunk nyújtani a zenénkkel, 

hanem intenzív kikapcsolódást szeretnénk biztosítani 

a publikumnak. A romengós Lakatos Móni például 

gyönyörűen adja vissza a régi roma hallgatókat, végig

hallgattam a műsorát a Fonóban, engem is lenyűgözött, 

jólesett a lelkemnek hallgatni. Ugyanakkor én máshogy 

nyúlok a cigányzenéhez.
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Muzsikás

Amadinda

P á r h u z a m o k  é s  k o n t r a s z t o k

A hangfelvétel a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben készült 2017. december 28-án, hangmérnök Matz Ádám. 
Utómunkálatok: Főnix Stúdió, Bohus János, Jánossy Béla. A lemezen elhangzó művek eredeti népzenei dallamok (2, 4, 6, 8), 
és népzenei feldolgozások Muzsikás (3, 5, 7, 9), Muzsikás és Amadinda (1, 10).
Recorded in the Béla Bartók National Concert Hall at the Palace of the Arts (MUPA) in Budapest, on 28 December, 2017. 
Sound engineer: Matz Ádám. Post production: Főnix Stúdió, Bohus János, Jánossy Béla. Works on this recording are traditional 
folk music melodies (2, 4, 6, 8), and folk music arrangements: Muzsikás (3, 5, 7, 9); Muzsikás and Amadinda (1, 10). 
Angol fordítás / English translation: Sue Foy     Felelős kiadó / Producer: Horváth László    Cover: Kiss Dóra
Szervezés / Booking: xprodukcio@gmail.com    + 36 20 501 46 50

 p + © 2019   Fonó Budai Zeneház    1116 Budapest, Sztregova utca 3.
Tel: +36 1 206 53 00    fono@fono.hu    www.fono.hu

1.  Érkezés 02.33

2.  Mkazi wa mulomo (Malawi) 02.11

3.  Bodonkúti hajnali (Kalotaszeg, Erdély) 03.17

4.  Fang xilofonok (Gabon) 04.25

5.  Lassúcsárdás és szapora (Kalotaszeg, Erdély) 03.03

6.  Sirató (Zimbabwe és Gyimes) 05.36

7.  Improvizáció (Mezőség, Erdély) 06.14

8.  Otea (Tahiti) 06.47

9.  Táncdallamok (Gyimes, Erdély) 06.38

10. Búcsúzás 02.27

total:   43.09

Muzsikás 

Amadinda
P á r h u z a m o k  é s  k o n t r a s z t o k

5
998048

542024

1. Szép a tavasz, szép a nyár (Csík János) 4’30”

2. Az eső és én (Somló Tamás – Adamis Anna - Csík János) 5’42”

3. A fény felé (Csík János - Szabó Balázs) 4’55”

4. Balatoni hajnal (Csík János - Bori Ernő) 4’49”

5. Legényes boogie (Csík János - Rácz Gábor) 3’48”

6. Tyúkos nóta (Csík János) 4’54”

7. Sűrű magyar az Appalache-ben (Csík János - Mészáros János) 2’32”

8. Ülök a kávéházban (Szabó Krisztina - Csík János) 4’28”

9. Boldogságkereső (Csík János) 6’09”

Csík János  hegedű (1,2,3,4,5,6,7,8,9), ének (1,2,3,4,6,8,9)

Kisgyőri Krisztián  bőgő (1,3,4,5,7,8,9)

Mészáros János  brácsa (1,2,3,4,5,6,7,8,9), trombita (8)

Németh Zsolt  gitár (1,2,3,4,6,7,8,9)

Rácz Gábor  zongora (1,3,4,5,8,9)

Vadas László  citera (6,7), tangóharmonika (1,2,3,4,8,9)

Közreműködők:
Bognár András  bőgő (2) 
Sebestyén László  bőgő, ének (2,6)
Hangmérnök: Dióssy D. Ákos
Zenei rendező: Salamon Beáta
Borítóterv: Borz Alexandra
Fotó: Mándi Emese, Bahget Iskander, Vincze József
Nyomdai előkészítés: Kiss Dóra, Szilasi Marianne

A felvétel a Híd Média Barázda Stúdióban készült. 
Koncertszervezés: Borz Berta +36 20 454 0407    berta.borz@gmail.com 
 p + © 2019   Fonó Budai Zeneház    1116 Budapest, Sztregova utca 3.

Tel: +36 1 206 53 00    fono@fono.hu    www.fono.hu
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The songs have been recorded in the chapel of Sitke in June 2019. Sound Engineer: Gábor Vastag „Vasti”. Thanks to: Hang-
foglaló, Péter Podlovics, Magdolna Gönczi, Sándor Badár, Tamás Badár, to the resthouse of Sitke (Sitkei Kastélyfogadó) 
and to our families. Cover photo: Vincenzo Lo Buglio  Band photo: Buda Varga  Pre press: Dóra Kiss, Marianne Szilasi
  p + © 2018  Fonó Music Hall  1116 Budapest, Sztregova utca 3.  Tel/fax: +36 1 206 53 00  fono@fono.hu  www.fono.hu
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1.  Garden of Woe 6.16

2.  Glow 4.09

3.  For the Sake of the Mountains 5.06

4.  Dragged into Sunlight 4.46

5.  Marie 3.41

6.  Your Whip 5.20

7.  Chestnut Girl 5.57

8.  You Asked Me a Thousand Times 5.38

9.  I Heard the News 8.53
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Krisztián Kiss
koboz, irish bouzouki, saxophone

Vincenzo Lo Buglio
vocals

Mátyás Szabó
bass, acoustic bass

Terra Profonda

Terra 
Profonda

F O R  T H E  S A K E  O F  T H E  M O U N T A I N S

F O R  T H E  S A K E  O F  T H E  M O U N T A I N S
Herczku Ági

és  a  Banda

kamara
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Zene – Nikola Parov  Fotó – Urbán Ádám  Nyomdai előkészítés  – Kiss Dóra, Szilasi Marianne
Recording, mixing and mastering – Nikola Parov, Living Room Studio, 2019

  p + © 2019   Fonó Budai Zeneház  1116 Budapest, Sztregova utca 3.
Tel: +36 1 206 53 00  fono@fono.hu  www.fono.hu

1. EYDEBUSH  6’13

2. CSAKALUKKŐ  6’02

3. IZLELE  5’48

4. KUMOVE  4’44

5. BORIAZANGOLI – Foltin Jolán emlékére  5’30

6. SZÁVAACSENDES  4’23

7. PAROVAC  2’

8. ZSIPIZSEBKENDŐ  7’34

9. SZNOSTI  2’40

10. BRMBRNATRNKA  3’

 Total time:  48’09

Zenészek:
Herczku Ági  ének, gardon
és a Banda:
Fekete Márton  kontra 
Hegedűs Máté  hegedű
Herédi Zsombor  harmonika
Nikola Parov  minden más
Molnár Péter  bőgő
Pálházi Bence  hegedű

5
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Vendégeink:
Bognár Szilvia  ének
Kuczera Barbara  hegedű
Vizeli Máté  brácsa, hegedű

Muzsikás & Amadinda
Párhuzamok és kontrasztok

Terra Profonda
For the sake of the mountains

Herczku Ágnes és a Banda
Kamara

Csík János és a Mezzo
Szép a tavasz, szép a nyár

„... amikor értesültem, hogy a World Music 
Charts Europe ranglistáján 3. helyre sorolták 
az albumot, elhittem, hogy jó lett.”


