
Bencsik Gyula

„Ami a kultúránk  
és a nyelvünk mögött van,  

abban nagyon egyformák vagyunk” 
Interjú Hamar Dániellel

Egyesek álomkoncertként emlegették az egyaránt évtizedes múltra visszatekintő, világhírű, 
Kossuth-díjas és minden más zenei-művészeti elismerésben részesített Muzsikás  

és Amadinda együttes 2017-es közös koncertjét, amelyből a két formáció tavaly év végén 
Párhuzamok és kontrasztok címen hanglemezt adott ki. A siker elementáris, a World Music 
Charts Europe idén márciusi rangsorában az előkelő 5. helyre sorolta az albumot, amelyet 

méltatott a Songlines című nemzetközi világzenei szaklap is. A rendhagyó projektről  
a Muzsikás együttes nagybőgősét, ütőgardonosát, dobosát és énekesét, Hamar Dánielt 

kérdeztük, de megszólal cikkünkben az Amadinda művészeti vezetője, Rácz Zoltán is.

A
 M

u
zs

ik
ás

 é
s 

az
 A

m
ad

in
d

a 
2

0
15

-ö
s 

kö
zö

s 
ko

n
c

e
rt

je
 a

 M
ü

p
áb

an
. ©

 H
o

rv
át

h
 D

ó
ra



39GRAMOFON

Hogyan kezdődött a munkakapcsolat az Amadindával?

A közös munka az Amadinda ötlete volt. Jól ismertük 

egy mást, korábban többször összefutottunk itthon és a 

nagy világban, például legutóbb Tokióban a La Folle Journée 

fesztiválon, igaz, itt két teljesen különböző programban 

szerepeltünk. Az együtt muzsikálást valójában Rácz Zoli 

hívta életre.  Jóformán minden előzetes zenei egyeztetés 

és megkötések nélkül találkoztunk az Amadinda próba-

termében, ahol elkezdtünk egymásnak, egymással zenélni. 

Mi azt játszottuk, ami eszünkbe jutott az ő ritmusaikról, ők 

azt, ami erről nekik,  bekapcsolódtak a mi zenénkbe, ahogy 

éppen az inspirálta őket – nevezhetjük ezt egyfajta zenei 

párbeszédnek. Ennek a dialógusnak a közös nyelve a nép-

zene volt. A világ számos kultúrájában intenzíven jelen van 

a ritmus, az Amadinda rengeteg energiát fektetett abba, 

hogy lejegyezze és megtanulja a világ ritmusközpontú 

népzenéit. Ezeket vették elő, társították a mi muzsikánkhoz, 

amiben szintén ott a ritmus, még ha a dobot a magyar 

népzenében ma már ritkán is használják.

Milyen szempontok alapján hoztátok létre a párhuzamokat 

és a kontrasztokat?

Joseph Joubert francia író aforizmája úgy szól: a dobszó 

elűzi a gondolatokat. Hozzátette: Mi sem természetesebb, 

hogy a dob kiváltképp katonai hangszer. Én azt teszem 

hozzá, hogy elűzi ugyan a gondolatokat, de hoz helyettük 

mást. Ezt magunk is megtapasztaltuk, például Gyimesben. 

A gyimesi gardon úgy szól, mint egy tisztára hangolt dob, 

és olyan intenzív a hangja, hogy arrafelé sokak számára 

csak az égzengés hangosabb. Az ott élő magashegyi 

emberek a csöndhöz szoktak. Ahhoz, hogy a kőkemény 

viszonyok között megbirkózzanak a következő hetek 

munkájával, és ne roppanjanak össze a mindennapi 

küzdelemben, erőt ad a gardon hangjával alátámasztott 

zene és az abból fakadó tánc. A ritmus a tudatot más 

állapotba viszi, a zene, a tánc mint egy katarzis feltölt, ami 

átsegít minden nehézségen. A ritmus hasonló szerepét 

tapasztaltuk meg például Afrikában. Ezek a  párhuzamok. 

A kontrasztok meg az jelenti, hogy ugyanazokat az alapvető 

emberi érzéseket, amiről igazából a zene szól – öröm, 

bánat szerelem, gyász – teljesen más módon fejezi ki 

az egyik kultúra, mint a másik. Ami a szokásaink, hagyo-

mányaink és az anyanyelvünk mögött van, abban nagyon 

egyformák vagyunk. Csak a kiváltó okok mások és a kifeje-

zésmód teljesen eltérő. Hogy lehetséges, hogy a balinézek 

ritmikus zenével fejezik ki a gyászt, míg nálunk ennek az 

érzelemnek a kifejezésére a lassú zene szolgál? Ne legyen 

benne ritmus, még véletlenül se emlékeztessen a táncra. 

Ezek a kérdések is előkerülhetnek az album hallgatása 

közben.

Hogy kötöttétek össze ezeket a teljesen eltérő zenei 

kifejezéseket?

Vannak ételek, amelyeket lehet együtt enni, másokat nem. 

A marhapörköltet nem lehet együtt enni a mákos rétessel, 

azok egymás után jók. A sült körte viszont kiválóan illik egy 

kacsasülthöz. Hasonlóan működött ez a mi zenei világunk 

és Amadindáé között is, van, hogy együtt muzsikálunk, van, 

hogy felváltva. Sok ötlet, komoly munka van a koncert és az 

album zenei felépítésében, strukturálásában, minden lépés 

közös döntés eredménye. Az album nem médiabarát, hogy 

egyes számokat lejátsszanak róla a rádióban. Persze ez is 

működik, mégis inkább a teljes lemez végighallgatását aján-

lom. Visszatérve az előző hasonlathoz: ha van egy jól 
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40 GRAMOFON

megtervezett vacsorád, abból nem érdemes kiemelni egyes 

fogásokat, mert együtt sokkal többet adnak, mint külön- 

külön, egyesével. Meggyőződésem, hogy az elkészült zenei 

anyag többet mond együtt, mint szétszálazva.

Honnan jött a keretes szerkezet ötlete?

Már nem emlékszem, kinek is volt az ötlete, hogy a zene 

kezdődjön a kínai templomi haranggal, amely egy edény-

hez hasonló hangszer, a peremét egy fával körbe-körbe 

dörzsölik, egyszer csak megszólal. Ebből az egyetlen 

hangból indul ki az egész közös muzsikálás, a semmiből, 

a sötétből. A koncert záró jelenete pedig az, hogy az egyik 

zenész a színpad közepén letérdel, újra megszólaltatja ezt 

a harangot, mindenki játszik még valamit, és elhagyja 

a színpadot, végül távozik a harangjátékos is, miközben 

a hang még percekig ott marad. A muzsikusok már vissza-

Rácz Zoltán (Amadinda): 

„A Muzsikás és az Amadinda zenekar már a nyolcvanas 
években egy színpadon állt a Margitszigeti Szabadtéri 
Színpadon Tolcsvay László Magyar miséjében, ismertük, 
figyeltük egymás munkásságát, összefutottunk a világ 
legváratlanabb helyein rendezett fesztiválokon Tokiótól 
Párizsig. Mivel az Amadindának van egy hatalmas, 
zömmel Európán kívüli, de az európai kultúrkört is 
érintő tradicionális zenei gyűjteménye, elkezdett 
foglalkoztatni, hogy ezt a hatalmas gyűjteményt 
hogyan tudnánk a Muzsikás szintén hatalmas gyűjte-
ményével összefésülni. Mi sülhet ki abból, ha a magyar 
és a Kárpát-medencei zenét valamilyen módon párba 
állítjuk az Európán kívüli népzenékkel? Volt egy több 
órás közös zenélésünk, egymásnak muzsikáltunk, 
minek során ráéreztünk, hogy ebből fölépíthető egy 
olyan dramaturgia, ami egy megszakításmentes 
folyamat lehet oly módon, mint a váltófutás: egymás-
nak adjuk a stafétabotot, miközben egészen különleges 
áthallások és érzetek keletkeznek. Ezt követően 
a Muzsikás meghívott bennünket a 40. születésnapi 
koncertjére a Szigetre. Elkezdett működni a projekt. 
Akkoriban – 2014-2015-ben – az Amadinda volt 
a Müpa rezidens együttese, ami három koncertet  

jelentett a Bartók Béla Hangversenyteremben,  
a harmadik volt a Muzsikással közös fellépésünk. 
Ez volt első igazán komoly közös koncertünk, amiről 
így írt egy hozzászóló az egyik közösségi portálon: 
»megvalósult a Muzsikás-Amadinda álomkoncert«.  
Sok mindenre rájöttünk akkor. Például, hogy egymástól 
több ezer kilométeres távolságokban élő népek 
zenéjében is ugyanarról a néhány dologról énekelnek, 
ugyanazokat az alapvető emberi érzéseket fejezik ki 
a zenéikben. Úgy érzem, a két együttes által össze-
hozott anyag szerves egésszé tudta gyúrni ezeket 
az alapvetéseket. Ez leginkább a gyimesi furulyás  
sirató zimbabwei ritmusokkal való összejátszásánál  
vált tökéletesen átérezhetővé, szinte az elválasztha-
tatlanság érzetét keltve a befogadóban. A dramaturgiát 
és a számok sorrendjét ösztönösen alakítottuk ki 
a próbák során, amikor az első nagykoncertünkre 
készültünk, és egy ilyenfajta változat került a  
Párhuzamok és kontrasztok című lemezre, amely 
a 2017-es Müpa-koncertünk felvételéből készült. 
A munkafolyamat során alakult ki, mi mivel alkot párt, 
vagy mutat kontrasztot. A felvételek kozmetikázásán 
a két zenekar már külön dolgozott, a saját darabjaink 
utómunkáit külön végeztük. A levegőben lóg a re-
ménybeli folytatás.”
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tértek a semmibe, de a zenéjük tovább szól, hisz a zene 

örök. Ez lett a lemezen az Érkezés és a Búcsúzás című 

szám.

Átélhető egyfajta virtuális utazásként is az élmény?

Lehetne, de az túlságosan közhelyes. Akkor visz el valahová 

a zene, ha benned marad. A zene – Kodály szavaival élve 

– lelki szükséglet. Ha a mi muzsikánk, ez az album alkalmas 

a lélek karbantartására, már megérte, hogy megalkottuk. 

Amelyik zene nem alkalmas erre, azt nem is érdemes 

hallgatni. A jó zene gyógyít, de nehéz felismerni, ha 

gyerek kortól nem neveljük erre magunkat és másokat. 

Ezért alapvető fontosságú a zenei nevelés. A kisbaba 

ösztönösen felismeri a jó zenét, boldog tőle, megnyugszik, 

elalszik. A rossz zenére nem. Sajnos rengeteget felejtünk a 

kisbabakorból.

Adódtak váratlan helyzetek az együtt zenélés folyamán?

A Sirató egy olyan közös szám lett, amelyben két gyökeresen 

eltérő zenei világ különös módon találkozik. Egyszerre 

szólal meg két zene, a zimbabwei pengetős hangszer, 

a mbira szinte folyamatos zenei alapot ad, amire Éri Pityu 

tökéletesen furulyázott gyimesi keserves dallamokat.  

Óriási élmény volt belülről rácsodálkozni erre a csodálatos 

együtt hangzásra, amikor a két zene úgy szól egyidejűleg, 

hogy nem ütik ki egymást, nem kerekedik egyik a másik 

fölébe. 

Mennyire kellett elmozdulnotok az ütőcentrikusabb 

népzene felé?

Semennyire. Eleinte mi is ebben gondolkodtunk, aztán 

kiderült, hogy tévesen. Egyáltalán nem kötötte meg 

a kezünket, hogy egy ütőegyüttes repertoárjához kell 

alkalmazkodnunk, és ez fordítva is igaz.  

Van ugyan egy mezőségi témát feldolgozó Improvizáció 

című darab a lemezen, de valójában az egész anyag egyfaj-

ta rögtönzés.

Így van, a falusi zenészek mindig rögtönöznek, persze 

szigorú kereteken belül, aminek megvannak a maga 

törvényszerűségei. A legjobb prímások attól keresettek, 

hogy érzékenyen teremtik és pontosan követik azt a han-

gulatot, amelyet az adott helyzet megkövetel. Nevezett 

számban Porteleki Laci előtt tisztelegtünk, aki azért 

költözött Erdélybe, a mezőségi Magyarpalatka faluba, 

hogy megtanulja az ottani rögtönzéses játékmódot. Sikerült 

is elsajátítania, és ebből ad ízelítőt ebben a darabban.

Lesz folytatás?

Szeretném, ha lenne. Ugyanakkor ez egy meglehetősen 

költséges produkció. Sokan vagyunk, sok a hangszer, 

magasak a szállítási költségek. Bízom benne, hogy  

a nagyobb fesztiváloknak lesz kerete arra, hogy meghívja 

ezt a programot. Mi és az Amadinda nyitottak vagyunk az 

ilyen megkeresésre.
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