
Az indiai zene misszionáriusa
Száz éve született Ravi Shankar

A 20. század Mozartja vagy az indiai zenei tradíció elárulója?  
Ravi Shankar életpályájáról már a csúcsán megoszlottak a vélemények:  

amennyire nagyra tartották európai és amerikai zenészek és a közönség, 
 annyira sokan fanyalogtak hatásától hazájában. Valójában ez a kettős megítélés  

is igazolja óriási jelentőségét: a szitár mestere akkor lépett be az európai  
és amerikai zenei életbe, amikor sokan a nyugati klasszika zsákutcáját,  

válság tüneteit emlegették. Az ő számukra megváltóként hozta el  
az indiai zenei struktúra új lehetőségeit, míg más tömegek a nyomában  

megjelenő hindu filozófia hatásában nem kevesebbet,  
mint a világbéke zálogát vélték fölfedezni. Eközben maga a művész  

egyetlen dolgot szeretett volna igazán: még többet zenélni.

H. Magyar kornél
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Miért döntött úgy egy hazájában sikeres előadó és zene-

szerző, hogy kilép a nagyvilágba, és olyan közönségnek 

mutatja be kultúráját, amelyik jó eséllyel nem érti vagy fél-

reérti majd művészi szándékait? Küldetéstudata volt? Világ-

hírre vágyott? Új zenei hatásokat keresett? Akármi volt is 

a fő motiváció, Ravi Shankar életpályája olyan változást 

hozott az egész világ zenei áramlásába, amely napjainkig 

hatással van arra, amit hallgatunk, szinte műfajoktól függet-

lenül. Shankar emberi vonásai, személyiségének fejlődése 

predesztinálta őt ennek a döntésnek a meg hozatalában: 

fiatal korától lehetősége volt utazni, korán megismerkedett 

az európai élettel és szellemi áramlatokkal, amelyek lenyű-

gözték őt. Másrészt jómódú, felső kasztbéli (bráhmin)  

családba született, elkötelezett felelősségtudattal saját kul-

turális öröksége iránt. A kettős vonzás kézenfekvő követ-

kezménye az a szintézisre törekvés, amely Shankar előadói 

stílusára mindvégig jellemző volt: nyitás az újdonság felé, 

ezzel együtt hűség a saját kulturális szabályokhoz. 

Egy bengáli Párizsban

Aki látta Richard Attenborough játékfilmjét Mahatma Gandhi 

életéről (Ben Kingsley parádés alakításában), fogalmat  

alkothat arról, milyen ellentmondásos lehetett az élete egy 

indiai értelmiségi, világjáró fiatalembernek 80-100 évvel 

ezelőtt. A brit anyaország és a koronagyarmatok civilizációs 

különbségének megtapasztalásánál csak az a nagyobb 

kultúrsokk, hogy a kettőt hogyan lehet egyetlen ember 

világképébe, személyiségébe integrálni. Ravindra Shankar 

Chowdhury világképét már tízéves korában meghatározta, 

hogy bengáli otthonából – egy tisztes, hétgyermekes  

brahmin köztisztviselő családjából – kiemelte őt bátyja, 

korának elismert táncos-koreográfusa, Uday Shankar.  

A fiú a tánccsoport kísérője lett, maga is táncot tanult,  

illetve tánckíséretet több hangszeren, miközben pár év alatt 

körbeturnézta a világot. Ennél azonban még többet kapott: 

Párizsban helyi iskolába íratták, nyelveket tanult, és szem-

tanúja volt annak, hogyan alakul át Európa kulturális élete 

a ’30-as években. Shankarnak tehát már kora diákévei  

a civilizációk közti átjárás jegyében teltek: miközben hindu 

balettelőadások motívumait gyakorolta, esténként talál-

kozott Ravel, Debussy, Bartók zenéjével, sőt a kor új őrüle-

tével, a jazzel. Megismerte a képzőművészetben dúló  

„izmusokat”, elsajátította az európai etikettet. 

Mire eltelt az iskolaidő, és az ifjú táncművész tizennyolc 

éves lett, annyi tengerentúli élménnyel hagyta el alakuló 

karrierjét a zenéért, amennyit legtöbb kortársa egy egész 

élet alatt nem tapasztalt. 

A tanítvány mint fogadott fiú

Még a legnagyobb zenészi elhivatottsággal is nehéz elkép-

zelni, mekkora kihívás lehetett a nagyvilági, tündöklő  

környezetből visszatérni Indiába, a szélsőségek hazájába; 

ráadásul olyan közegbe, amely leginkább egy szerzetesi 

cella falaihoz hasonlít. Ám Shankar tudatos döntéssel  

választotta ezt az új utat magának: a végleges hazautazás 

volt ugyanis a feltétele annak, hogy indiai klasszikus zenét 

tanulhasson kora egyik legnagyobb művészlegendájának, 

Ustad Allauddin Khannak az irányítása alatt.

Indiai klasszikus zenét tanulni nem egyszerű dolog, a kivá-

lasztottak sportja. Kell hozzá rögeszmés rajongás, szokatlan 

pszichés alkat, amely igényel egyfajta kiterjesztett apa  képet, 

és amely vakon aláveti magát a kiválasztott apafigurának, 

akár kemény megpróbáltatásokon át. Kell még hozzá  

rendkívüli céltudatosság és elköteleződés, amely egyetlen 

irányba vezeti a tanulót hosszú-hosszú évek múltán is. 

Ravi Shankar és mestere, Ustad Allauddin Khan kapcsolata 

annak a története, hogyan formál a drákói, kérlelhetetlen 

szigor a rendkívüli tehetségből korszakos géniuszt.  

Anekdoták ismertek „Baba” (jelentése atyó, apó) zsarnoki 

szigoráról; hogy hangoló kalapácsot vágott saját mecénása 

fejéhez vagy, hogy kikötözte tanítványait... Esetek, amelyek 

hallatán mai jogvédő hatóságok rohamkocsival érkeznének 

a tett helyszínére. Az anekdoták apró betűs részében azon-

ban rendre ott a mester türelmetlen vágya a minőségre, 

meg annál sokkal többre: a tökéletességre kompromisszu-

mok nélkül, amely a Föld minden igazi művészének mélyről 

jövő vágya is: lépj túl emberi önmagadon, hogy megköze-

líthesd az istenit!

Persze sokféle pedagógiai módszer alakult ki a világon 

ennek a célnak az elérése érdekében. Az indiait a hinduiz-

mus életfelfogása formálta, és valahogy így szól: ha zenét 

akarsz tanulni, akkor minden (de tényleg minden) mást zárj 

ki az életedből, lesz rá még bőven időd később – a követ-

kező életedben. Ez a kizárólagos és totális elköteleződés 

tette lehetővé, hogy az indiai zeneművészek nemcsak 

hangszeres technikát és zeneelméletet tanulnak, hanem 

annak az aprólékos módszerét, hogy miként lényegüljön át 

a teljes személyiségük – testük és lelkük – magává a zene 

eszközévé, a hangszerré. 

A tizennyolc éves Ravi Shankar a hagyományos mester- 

tanítvány (guru-shishya-parampara) viszony keretében 

beköltözött mestere házába: vele kelt, vele étkezett, vele 

gyakorolt, cipelte a hangszerét, vele (mögötte) ült a színpa-

don este előadás közben. A létfenntartó funkciókon kívül 

minden más az egyedüli cél jegyében zajlott a nap minden 

órájában: kibontakoztatni a különleges tehetségből a zseni-

álisat, a tökéletest, az istenit. Ravi Shankar hat év életvitel-

szerű gyakorlás és tanulás után, 1944-ben debütált szitár-

művészként indiai színpadon. Nem sokkal ezután Delhiben 

az indiai állami rádió, az AIR zenei műsorainak művészeti 

vezetőjeként alapította meg a rádió hivatalos nemzeti  

zenekarát. A média világa újabb lehetőséget kínált, hogy 

Shankar visszatérjen abba a társadalmi közegbe, amelyben 

eszmélő gyerekkorát töltötte: a kozmopolita, multikulti 
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nagyvilágba, amelynek szúrófényében még inkább ragyog-

hat saját kulturális öröksége. 

Yehudi Menuhin: bevezetés a nemzetközi zenei életbe 

Ha száraz tényként közöljük, akkor is teljességgel szürreális 

az a jelenet, ahogy Yehudi Menuhin, a világhírű hegedű-

művész és karmester 1982-ben különleges jógapózban, 

szirsászanában – vagyis fejen állva –, lábbal vezényli el 

Beethoven 5. „Sors” szimfóniáját a Berlini Filharmonikusok 

élén. Menuhin éppen harminc évvel ez előtt, 1952-ben járt 

első ízben Indiában, amikor elfogadta az indiai kormány 

meghívását egy koncertkörútra. (A turné során koncert-

mestere Mehli Mehta volt, Zubin Mehta édesapja.) A körút 

két fordulópontja örökre megváltoztatta Menuhin életét 

– de a zene történetét is. A hegedűművész megismerke-

dett a jógával, amelynek ettől kezdve szenvedélyes gyakor-

lója lett (olykor még a színpadon is). Másrészt: egy diplo-

máciai eseményen az All India Radio igazgatója bemutatta 

őt az intézmény művészeti vezetőjének, az ekkor 32 éves 

Ravi Shankarnak. Kettejük közös szellemisége egycsapásra 

nyilvánvaló volt, életre szóló barátság alakult ki közöttük. 

Shankar a gyerekkori párizsi tanulóévek után most másod-

szor érezte azt a szellemi pezsgést, amelyet az európai 

kultúra jelentett számára. Természetes volt vonzódása eh-

hez a világhoz, az indiai magas kultúra méltó partnerének 

tekintette az európait, ösztönösen kívánt kapcsolódni  

hozzá. Menuhin számára a találkozás az indiai zenével  

hasonló lehetett ahhoz az élményhez, amelyet Debussy a 

jávai gamelánt hallgatva, vagy Bartók a Kárpát-medence 

hangszeres és énekelt népzenéjét gyűjtve tapasztalt. 

Az új zenei források felfedezése azonban megmaradt egy 

bizonyos „diplomatikus” szinten. Shankar nem tanult európai 

hangszerelést vagy ellenpontot, nyugati hangszerekre írt 

szerzeményei tulajdonképpen az indiai zenei rendszer  

alkalmazásai az európai temperáltság keretein belül.  

Menuhin pedig nem tanult rágákat: az 1967-ben kiadott, 

Grammy-díjas West Meets East című közös lemezükön 

az eredeti hindusztáni kompozíciókat is mind ötvonalas 

kottából játssza fel hegedűn. 

Itt van az egyik legnagyobb, áthidalhatatlan különbség  

a két zene közt: míg az európai klasszikus zenész számára 

a szerzői szándék a kottán keresztül nyilvánul meg (vagyis 

eltérni tőle, mást játszani egyfajta szentségtörés), addig 

ugyanez a gyakorlat egy indiai klasszikus előadótól teljes-

séggel idegen: az indiai zene obligát rögtönzött műfaj, aki 

nem improvizál az adott helyen és szabálykeretek között, 

arra látványos bukás vár a koncertteremben. A rögtönzés 

a rágák móduszainak keretein belül alkalmas az emberi 

érzelmek teljes színskálájának (az úgynevezett rászáknak) 

a kifejezésére. Ebben rejlik az indiai klasszikus zene szépsé-

gesen emberi mivolta. Ám az érzelmi kommunikáció  

átéléséhez érteni is kell a rágák jelrendszerét, akár egy nyel-

vet (hasonlóan is lehet megtanulni), e nélkül a befogadás 

csupán egyenletesen búgó jógakíséret szintjén marad.

Technikai és esztétikai értelemben az indiai klasszikus zene 

az amerikai – és ekkor már európai – jazzben talált később 

igazibb társalkodó partnerre a ’70-es évek derekán: olyan 

fiatal zenészek, mint a brit gitáros John McLaughlin vagy az 

ütőhangszeres Steve Smith vállalták, hogy a sajátjukkal 

szinte azonos szinten tanulják meg az indiai zene rendsze-

rét is, és sikeres szintézist hoztak létre a két világ között.

Monterey és a Beatles-kapcsolat

Ravi Shankar 1967-ben érte el népszerűségének egyik 

csúcspontját, amikor a Monterey Popfesztiválon fiatalok 

tízezrei előtt játszott rágákat ütőhangszeres partnere, Ustad 

Alla Rakha tablakíséretében. A Youtube-on könnyű megta-

lálni a videót, amelynek a végén a közönség olyan extázis-

ban tör ki, mintha egy földönkívüli értelmes faj felfedezését 

jelentették volna be. Az esemény a csillagok ritka együtt-

állása alatt történt: a hippiszemlélet egybehangzott a hindu 

vallás szeretettanaival, Gandhi béketanításai a hidegháború, 

Vietnám és a polgárjogi mozgalmak legsötétebb korszaká-

ban mit sem vesztettek aktualitásukból. Mindezt pedig  

tálcán kínálta egy édesen rezonáló hangú, pengetős hang-

szeren játszó hindu, aki a zenéje végén virágszirmokat szórt 

a közönség közé. Ye
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Az idilli pillanat mégis gyorsan elillant: az indiai hangzás 

nemsokára csak az agyhullámok elsimítását szolgálta két 

kokaincsík felszippantása közt; vagy egzotikus kis színár-

nyalat lett a Beatles aktuális slágere, a Norwegian Wood 

hangszerelésében. Hiába próbált George Harrison szitár-

leckéket venni, kitartása nem tartott sokkal tovább a fotó-

sok jelenléténél, és hamarosan Shankar is rájött arra, hogy 

kapcsolatuk inkább PR-szempontból hasznos, művészi 

értelemben sokkal csekélyebb élményt szerzett neki, mint 

barátsága Menuhinnal. Naiv megbotránkozással nézte  

végig Jimi Hendrix fekete mágiáját a felgyújtott gitárján, a 

magából kikelt, befüvezett közönséget, a dühöngő ifjúságot 

– a jelenség okairól, társadalmi hátteréről aligha világosí-

totta őt fel bárki is. 

Ekkor viszont már nem volt megállás: az indiai zene kelen-

dő termékké vált a zenei piacon, első nagykövete pedig 

egyben legkeresettebb sztárjává. Ám amilyen szédítően 

emelkedett Shankar pályája, úgy kezdett romlani a meg-

ítélése hazájában. Kritikusai szerint a rockkoncert-keretek 

között előadott hindusztáni zene fogyasztói árucikké ala-

csonyította India többezer éves kulturális örökségét.  

Az indiai zenészközösség jelentős része a mai napig sértett 

amiatt, hogy a tradíciót szinte monopolizálta a Ravi Shankar 

körül kialakult zeneipar, a kiadók, a koncertszervezők.  

Más, nem kevésbé zseniális művészek emiatt méltatlanul 

háttérbe szorultak. 

A nyugati közönség számára 10-15 év kellett, hogy integ-

rálja az indiai zenét az ismert zenekultúrák közé. A lényegi 

hasonlóságokat és különbségeket ma már bárki viszonylag 

könnyen megismerheti az interneten található bőséges 

zenei kínálatból, sőt oktatóvideókból, online ismeret-

terjesztő előadásokból. Olyan zenekarok, mint a legendás 

Shakti, megmutatták, hogyan jöhet létre indiai és nyugati 

zene között élő, művészi élményt okozó kommunikáció. 

Ravi Shankar zenész lányai – Anoushka Shankar szitár-

művész, illetve az amerikai szerelemgyermek, az énekes- 

zongorista-zeneszerző Norah Jones – már egy olyan  

közönség előtt játszanak, amely jobban érti zenéjük  

történeti hátterét, jelrendszerének alapjait. 

Ravi Shankar nagyságát azok értik meg igazán, akik nem-

csak a zenei géniuszt, a távoli műfajokat ötvözni képes 

stílusvirtuózt, a nyugati zene keletről jött megmentőjét 

látják benne. Zenészként erkölcsi tartása is kimagasló, hi-

szen a globalizáció kísértése közepette sikerült megőriznie 

eredetiségét, az indiai zene műfaji tisztaságát, és ebben a 

formában továbbadnia az egész világnak egészen haláláig 

tartó előadói pályája során.

Ravi Shankar magyar tanítványai

Magyarországi színpadra 1976-ben jutott el az indiai 
klasszikus zene: ekkor alakult meg a Calcutta Trió, 
amelynek tagjai méltán büszkék arra, hogy közvetlenül 
Pandit Ravi Shankar zenei hagyományát és iskoláját 
követik. Alapítója, Kozma András szinte az egész életét 
az indiai zene elvárásainak szentelte. Jazzgitáros alap-
képzést követően, 21 éves korában kezdett indiai zené-
vel és szitárral foglalkozni, nyolc évvel később pedig 
személyes kapcsolatba került az akkor már világhírű 
Ravi Shankarral, akinek neve minden nyugati zeneked-
velő fejében eggyé vált az indiai zenével. A személyes 
élmények hatására Kozma András konok elhivatottság-
gal vállalta a feladatot, hogy a popkultúra által felkapott 
indiai zenei mítoszok „szekfüvirágleheletzuhatagos” 
ellenszelében megmutassa, milyen az igazi indiai zene-
kultúra – annak bonyolult összetettségével, rigorózus 
tradíciójával és édességével, keménységével és rugal-
masságával együtt.

Zenei partnere, az indiai ütőhangszereken játszó Szalai 
Péter részéről kézenfekvőnek tűnt a választás, amikor 
Ravi Shankar ütőhangszeres társához szegődött,  
hogy méltó zenei továbbképzést kaphasson. Ustad Alla 
Rakha tablajátéka végigkísérte Shankar szitárját  
az ’50-es évektől, része volt a Monterey-ben  
és Woodstockban kiváltott indiai zenei extázisnak is. 
Rakha aktív zenész maradt egészen a század végén 
bekövetkezett haláláig. A mágikus kezű tablaművész 
sziporkázó színpadi személyiség is volt, akinek  

tehetségét fiai is örökölték. Közülük Zakir Hussain vált 
világsztárrá, aki a ’70-es években integrálódott  
az amerikai és az európai jazzbe is – amellett, hogy 
a következő generáció legendás klasszikus virtuózává 
is érett hazájában. Szalai szerzetesi szorgalommal  
követte őt és apját is koncertjeikre, hogy minden  
pillanatot a tanulásnak szentelhessen. A megfeszített 
gyakorlás, az életre szóló elköteleződés pedig meg-
hozta gyümölcsét. A Kozma-Szalai páros iskolát  
teremtett itthon: bár akkora tömegsikert nem értek el, 
mint mestereik világviszonylatban, de kialakult körülöt-
tük egy maradandó szubkultúra, lelkes rajongók és értő 
zenészek közössége, akik közül sokan igazi zenei meg-
világosodásként élték meg azt, amit a Calcutta Trió 
koncertjein láttak, hallottak.

A zenekar kézenfekvő kommunikációs döntése volt, 
hogy triónak minősíti magát az európai közönség  
számára – miközben hangszerelésében az indiai  
klasszikus hagyományhoz hű, ahol a klasszikus  
triófelállás voltaképpen nem létezik. A háromtagú  
kamaraegyüttes a dallamhangszer szitár és a ritmus-
hangszer tabla zenei párbeszédének kínál teret.  
A harmadik hangszer, a tanpura a folytonos kísérő-
hangért, a burdonért felelős, amely hasznos (de nem 
obligát) szolgálója annak a szellemi állapotnak, amely 
elősegíti a zene befogadását. Állandó játékosa, Molnár 
András a harmadik tagja a triónak, aki egyben  
menedzserként azt is elérte, hogy a mai napig havi 
rendszerességgel hallható a Calcutta Trió az egyik 
buda pesti kulturális központban. 


