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Fehér Anikó 
A „világzene” jelenség 

(Művészetelméleti megközelítésben, két magyarországi zenekar példájával) 

 

 

 

 

All music is folk music; I ain't never heard no horse sing a song.1 

(Louis Armstrong) 

 

… a népi zenének csak akkor van művészi jelentősége, ha nagy formáló tehetség kezén tud a 

magasabb műzenébe áthatolni és arra hatni. Tehetségtelenek kezében sem a népi zene, sem 

semmiféle más zenei matéria nem tehet szert jelentőségre. Vagyis: a tehetségtelenségen nem 

segít sem a népzenére, sem egyébre történő támaszkodás. Az eredmény így is, úgy is: semmi. 2     

(Bartók Béla) 

 

A magyarországi világzene éppoly határtalan - időben, térben és stílusaiban -, mint bárhol a 

világon. Akár azt is mondhatnánk, hogy egyidős a magyar népzenével, elvégre a világzenébe 

minden népzenei gyökerű, kötődésű vagy ihletettségű mű belefér. Mondhatnánk, de nem 

mondjuk, mert azzal sehova nem jutnánk el.3 

(Marton László Távolodó) 

 

Bevezetés 

                                                           
1 idézi: Lawrence M. Small: All music is folk music. Smithsonian Magazin. 2004. július 
2 Bartók: A népzene jelentőségéről. Budapesti előadás. in: Bartók Béla írásai I. Közr. Tallián Tibor. Zeneműkiadó. 
Budapest. 1989. 
3 Marton László Távolodó: Vetettem gyöngyöt. in: FolkMagazin 2007/9 
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Világzene. Nem is olyan régen ismerjük ezt a kifejezést, mégis sokan, sokszor és sokfélét 

mondanak róla. Az átlag zenefogyasztó mindezek ellenére igen keveset tud róla. (A rossz 

nyelvek szerint azt is rosszul…) Gyakran nevezik így az egyszerű folk zenét, vagyis azt az 

egyébként szintén nehezen körülírható valamit, amit kb. 200 éve népzenének hívnak. (Ebbe a 

„hibába” esett pl. a világzene legnagyobb nemzetközi vására, a WOMEX is, amikor az évente 

kijáró életműdíjat egyszer a magyar Muzsikás együttesnek adta, akik pedig soha nem játszottak 

mást mint az autentikus népzenével hangról hangra megegyező muzsikát. Ez persze nem a szó 

szoros értelmében vett tévesztés, csak egy példa a kifejezés képlékeny értelmezésére.) A szót 

hol egybeírják, hol külön. Van olyan elképzelés, hogy a külön írt változat a világ népeinek 

népzenéjét jelenti, az egybeírt variáció pedig az ezekből összegyúrt valamit, amely már önálló 

műfajként él. Azt, hogy a világzene bizonyos fokig a népzene gyermeke/rokona/ismerőse, senki 

sem vitatja. 

Mi most maradjunk az egybeírt változatnál. Dolgozatomban azt fogom megkísérelni, ami eddig 

nagyon keveseknek sikerült: definiálni a szót, valamint (erre több próbálkozás volt már) vázolni 

történetét. Mindezt piacának rövid bemutatásával és két világzenét játszó magyar zenekar 

helyzetének ismertetésével teszem hihetőbbé. 

Miután a hírneves mondás szerint writing about music is like dancing about architecture (it’s 

a really stupid thing to want to do4), azaz a zenéről írni annyi, mint az építészetet eltáncolni (ez 

valóban hülye dolog lenne) – írásomat zenei idézetekkel teszem hitelesebbé. Javaslom a két 

dolog egyidőben való használatát, azaz érdemes a linkekre5 mindig rákattintani. Remélem, az 

idézetek – akár önmagukban is – segítenek mondanivalóm értelmezésében.  

 

Alig van olyan (zenei) fogalom, amely ennyire megosztaná a kutatókat. Nemcsak a kutatókat, 

de a zenészeket, sőt a műfajt csak felhasználó, azaz hallgató közönséget is. 

Gyakran felszínes, emiatt sokszor negatív vélemény kinyilatkoztatására sarkallja a műfaj 

esztétikájában, avagy egyáltalán a megismerésében nem kellőképpen elmélyedt szakembereket. 

Bizonyos vaskalapos, ezeréves műfaji keretekhez az utolsó leheletükig ragaszkodó akadémikus 

körök pedig egyenesen ördögtől valónak tartják ezt a nem túl régi, kifejezetten 20. szd-i, és 

éppen ezért tabukat döntögető, korlátokat mozgató és új szabályokat író műfajt. Teszik ezt még 

                                                           
4 Sokan használják ezt a mondást, először talán Timothy White (1952–2002) amerikai rockzenei író, szerkesztő 
írta le az A Man Out of Time Beats the Clock c. cikkében a Musician-ben, 1983-ban. Őt aztán sokan idézik, 
névvel és név nélkül, többek között Elvis Costello . Tőle örökli aztán az idézetet Lauren Anderson , aki 2011-ben 
publikálta a  Dancing about architecture?  Talking around popular music in film soundtracks c. írását a 
Participations: Journal of Audience and Reception Studies-ban. 
5 Ezt feltétlenül meg kell nyitni! 

https://www.youtube.com/watch?v=a8uHWJg4Tt0
https://www.youtube.com/watch?v=E9QlkpR4KrU
https://www.youtube.com/watch?v=oCBuE1bn_wI
https://www.youtube.com/watch?v=sQHGttHYoTA
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akkor is, amikor a 20. szd. zenetörténetében nem volt ritka a műfaji keveredés, persze, csak a 

legnagyobbak sajátjaként. Így muzsikált együtt – valljuk be nem is akárhogyan, azaz 

hátborzongatóan gyönyörűen – a klasszikus hegedű (valójában keleti gyökerekkel rendelkező) 

zsenije, Yehudi Menuhin6 és az indiai zene született apostola, Ravi Shankar7 a West meet East 

c. korongon 1966-ban. A vinil (ahogyan ma illik nevezni a bakelitet) egy évvel később elnyerte 

a Grammy Award for Best Chamber Music Performance díjat. Abban az időben az ilyen együtt 

muzsikálást csak a legnagyobbak engedték meg maguknak. Mi tagadás, egyik művész későbbi 

megítélése sem csorbult ettől. Ha szabad hozzátennem: sőt…  

 

Mindemellett és mindezen túl be kell vallani, hogy meglehetősen sok negatív érzelem, 

prekoncepció, távolságtartás is kapcsolódik a világzene fogalmához. Bizonyos (főként 

klasszikus zenében jártas) körökben „illik” nem szeretni, „illik” lenézni ezt a műfajt. Illik, még 

akkor is, ha tetemes (bár feltétlen szelektálásra szoruló) irodalma van, és népszerűsége bizonyos 

társadalmi és műveltségi körökben rohamléptekkel nő. Hozzájárul nem kellő kedveltségéhez 

az is, hogy befogadása általában nem nehéz. Nem kell hozzá sem iskolázottság, sem különösebb 

zenei tudás. Olyanok ezek a dallamok, hogy nehezen bújnak ki az ember füléből, ha egyszer 

befészkelték magukat oda. Könnyen emészthetőek, s talán emiatt neheztelnek rájuk sokan. 

Vannak, akik túl népszerűnek, túl könnyűnek, sőt könnyednek, túl széles körben 

használhatónak tartják a világzenét. Akik így gondolkodnak, még azt is mellé teszik, hogy a 

világzenei előadók kitúrják az őket jogosan megillető helyükről az autentikus népzenét előadó, 

(Lajtha László által meghonosított kifejezéssel élve) revival8 zenészeket, hiszen van hasonlóság 

a két műfaj között. Szakirodalma és kritikája a műfaj terjedésével és fejlődésével nem tud 

naprakészen lépést tartani, ami nyilvánvalóan hozzájárul a szakemberek fentebb írt 

hozzáállásához. Hozzátartozik az okokhoz az is, hogy a világzene mint műfaj egyaránt tartozik 

a népzene és az ún. szórakoztató/popzene világához. Előbbihez azért, mert dallamanyaga vagy 

                                                           
6 1916 – 1999 
7 1920-2012 
8 Lajtha László írja: Több értelemben szokták használni ezt a két, a néprajzi vitákban oly gyakran használatos 
angol szót: survival és revival. Abban az értelemben kell használni, amely ilyen módon a népművészetek élő 
formái között tesz különbséget. A survival (ejtsd: szörvájvel) jelenti azokat a hagyományokat, amelyek 
szájhagyomány útján nemzedékről nemzedékre szálltak és értek el a mai napig. Revival (ejtsd: rivájvel) az 
újjáélesztést jelenti. Azt, hogy ha akár történeti esemény, akár bizonyos hatósági intézkedések, akár pedig az 
élet belső törvényei folytán a népek művészete meghalt, elfelejtődött, és egy újabb generáció szükségesnek 
tartotta a hagyományok újjáélesztését. Akármilyen hiteles formában tette is - mesterségesen hívta új életre. Ezt 
az eljárást hívjuk revivalnak. Nálunk Magyarországon ma, ott ahol survival van, erősítsük a survivalt, de ott ahol 
semmi sincs, kezdjük a magyar hagyományok revivalját. Berlász Melinda (szerk.): Lajtha László összegyűjtött 
írásai I.  (Bp. 1992.) 

https://www.youtube.com/watch?v=M2wWzTJ1zw8
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annak hangulata a népzenére hajaz, míg általában ismert a szerzője/feldolgozója, ezzel pedig 

kivívja magának a helyet a műzene világában. 

Van még egy lényeges hasonlóság a két műfaj között. Szinte senki nem beszél róla, pedig 

törvényszerű, hogy a népzene bárhol a világon vagy egyszólamú, (pl. minden zenei kíséretet 

nélkülöz), vagy homofón többszólamú szerkesztéssel él. Sehol nem találunk pl. kánonokat9, 

vagy fugatókat autentikus népzenei gyűjtésekben. Bartók foglalkozik ezzel (is) a híres Harvard 

előadások egyikében. …néhány kivételes területtől eltekintve a népzene homofon zene, unisono 

zene mindenütt a világon;… A népzenében a modális kromatika sem lehetséges, mert ennek 

meg csak két- vagy többszólamú polifon szerkezet lenne az előföltétele, s ez a parasztzenében 

ismeretlen.10 Ugyanez mondható el nagyrészt az ún. világzenei feldolgozásokról. Nehéz példát 

találni polifon alkotásra. Ennek oka valószínűleg ennek a szerkesztésmódnak a viszonylagos 

bonyolultságában, nehezebb értelmezhetőségében rejlik, de valószínű az is, hogy a népdalokat 

termő zenei gondolkodásmód nem továbbgondolható dallamokat épít, azaz dallamai nem 

„manipuláltak” a többszólamúság szabályai miatt, hanem ösztönösen alakulnak, így 

egyenrangú szólamokként kezelt többszólamúságra nem vagy kevésbé alkalmasak. Ezzel 

szemben pl. Kodály klasszikus népdalfeldolgozásaiban, főleg az etűd célokra szánt Bicinia 

Hungarica köteteiben, de másutt is11  gyakran találkozunk polifon szerkesztéssel. Ez főleg a 

visszatérő sorszerkezetű, új stílusú népdaloknál van így, ahol a dalok szerkezete szinte kínálja 

a lehetőséget. De ugyanez látható a kvintváltásos régi rétegű dalok feldolgozásánál. Van, hogy 

nagyon leegyszerűsített fúga-szerű technikát alkalmaz Kodály, kihasználva a kvint-játékot és 

ennek lehetőségeit. Ez pl. egy alapvető különbség lehet a népzenefeldolgozás és a világzenei 

gondolkodásmód között. Fontosnak tartja Bartók megjegyezni azt is, hogy a népzene feltétlenül 

tonális, mindig, minden esetben12 - a jelen pillanatban nem találunk atonális világzenei alkotást 

sem. 

Mindezek ellenére és mindemellett az ún. világzenének (mert kénytelenek vagyunk - egyre 

inkább - bizonytalannak lenni a műfaj (?) meghatározásában) hatalmas előadótábora és még 

nagyobb rajongó tábora van. Még mielőtt definíció megalkotására szánnám el magam, 

lényegesnek tartom megjegyezni: a világzene az elmúlt évtizedek legerősebb és legnépszerűbb 

zenei irányzata. Miután műfaji behatárolása meglehetősen tág 

- könnyen létrehozható alkotás a bizonytalanul megalkotott kereteken belül 

                                                           
9 Más kérdés, hogy vannak olyan népdalok, amelyek elbírják a kánonszerű előadásmódot. 
10 Bartók Béla írásai I. Közr. Tallián Tibor. Zeneműkiadó. Budapest. 1989. 176. o. 
11 Kétszólamú énekgyakorlatok (22, 33, 44, 55, 66, 77) 
12 A népzene jelentőségéről. Bartók Béla írásai I. Közr. Tallián Tibor. Zeneműkiadó. Budapest. 1989. 145. o. 
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- nehéz az összehasonlítás a műfajon belül és más műfajokkal 

- előadásmódja kötetlen, semmihez sem hasonlítható, ezért nincsenek szabályai 

- ezek miatt a szintén nehezen leírható jelenségek (vagy jelenségek hiánya) miatt 

meglehetősen kaotikus a műfaj megítélése  

     

A világzenéről általánosságban  

A világzenének pontos definíciója nemigen létezik, ahogyan elfogadottsága sem egzakt. Ennek 

következtében értelmezése, bírálata sem az.  

A világzenéről születtek írások, de általánosan elfogadott tankönyve nincs. Közelít a 

magyarázathoz Philip Bohlman műve: A világzene13. A chicagoi egyetemi tanár szerint fontos 

tudni, hogy …a zene a világ különböző részein mást és mást jelent… a zene része a kultúrának 

mint egésznek… A Nigéria északi vidékén élő nagyrészt muszlim hausza népcsoport… a 

hangszerek megnevezésére gazdag szókinccsel rendelkezik, magára a zenére azonban nincs 

szava.14  

Filozófiai síkra terelve az alapjaiban nem ide szánt gondolatmenetemet, felmerül a kérdés, 

valóban zenéről beszélünk-e, a szó megszokott és szoros értelmében. Nem egy életérzésről, 

politikai hozzáállásról, netán mindent elfogadó liberális életszemléletről, avagy ezek 

valamelyikének az emberben manifesztálódott oldaláról van-e szó? S vajon nem ilyen-e minden 

zene? Nem kellene-e a világzenéhez tapadó „egyéb” elképzeléseinket általánosítani? Hisz egy 

fiatal, új műfajról van szó, amelynek mindössze pár évtizedes múltja van (így, ebben a 

kontextusban) tehát egy bizonyos kor felett gyakorlatilag visszaemlékezhetünk mindenre vele 

kapcsolatban. Elgondolkodik ezen Blacking is, amikor ezt mondja: Ha néhány zenét 

elemezhetünk és értelmezhetünk úgy mint emberi tapasztalatok hangi kifejezése – különféle 

szociális és kulturális berendezkedésekkel összhangban - nem tudom, hogy nem kellene-e 

minden zenét így értelmeznünk.15 

Most a „zene” kifejezés definiálására sem vállalkozom, mert az megint nagyon messze vezetne. 

Maradjunk annyiban, hogy a hallásunkkal felfogható, valamilyen módon összerendezett 

hangok összességét értjük rajta, amit általában valamilyen céllal perceptuálunk. Maga a zenei 

alkotás is valamilyen céllal jött létre – egy vagy több ember16 jóvoltából.  

                                                           
13 Philip Bohlman: A világzene. Magyar világ kiadó. 2004. Ford.: Koltai Ágnes. A szerző a Chicago Universiti USA 
Zenei tanszékének munkatársa.(A könyv számos felületes magyarázatot tartalmaz, a magyarországi helyzetről 
kifejezetten téves elképzelése van. FA) 
14 ua. 22. o. 
15 Blacking, John: How Musical is Man? Seattle: University of Washington Press. 
16 Fontos: a zenét ember alkotja. 
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Félbehagyva a fenti gondolatmenetet, nézzük először a világzene általános értelmezését, azt, 

amit bárki tudhat vagy gondolhat róla. 

A fent leírtak miatt érdemes olyan „szakirodalomhoz” fordulni, ami sokak kezében megfordul. 

Ami nem a szűk zenetudományos szakmának szól (már csak azért is, mert az igyekszik magát 

távol tartani a műfajtól). Nézzük a legnépszerűbb helyet, hogyan magyarázza a Wikipedia a 

műfajt! A világzene gyűjtőnév azokra a zenei stílusokra jellemző, amelyek sem a klasszikus 

zenébe, sem a világ nagy részén elterjedt könnyűzenébe nem illeszthetőek be, és gyakran 

népzenei eredetűek. Leggyakrabban a szó szorosabb értelmében vett nyugati (elsősorban az 

angolszász) kultúrkörön kívül eső országok zenéjét nevezik így. A világzenei művekre 

jellemzőek az adott kultúrkör hagyományos, megkülönböztető elemei, illetve a jellegzetes 

hangszerek használata (például szitár). Maga a világzene elnevezés az 1980-as években terjedt 

el. 

Bár a világzene kifejezést elsődlegesen népzenére használják, idetartoznak még a nyugati 

kultúrkörön kívüli kultúrák popzene jellegű számai is, valamint az olyan, nem európai eredetű 

zenei stílusok, amelyekre a harmadik világ zenéje is hatással volt (például afro-kubai zene). 

(Megjegyzem: a szűkszavú és minden bonyodalomtól mentes magyarázat nem is jár messze az 

igazságtól.) 

A népszerű szabad enciklopédia angol nyelvű oldala mást is elmond: 

A világzene olyan zenei kategória, amely több különböző műfajt fog össze a világ minden 

tájáról, magában foglalja a nem-nyugati zenei stílusokat is: népzene, tradicionális zene, 

bennszülött zene, neotradicionális zene és minden olyan zene, ahol több kultúra keveredik, mint 

pl. a népzene és a nyugati popzene.  

A szócikk az fRoot magazinra, a műfaj egyik legjobb periodikájára hivatkozik: helyi zene 

valahonnan máshonnan…, amihez meglehetősen hasonlít Laurence Aubert világzenéről írott 

könyvének címe: Music of the other.  

Sokan ódzkodnak a kifejezéstől, a különféle megmérettetéseken, fesztiválokon kifejezetten 

ebben a kategóriában fellépő előadók sem szívesen használják, hivatalos keretek között inkább 

nevezik zenéjüket feldolgozott népzenének. 

Népzenekutatóink nem ritkán kendőzetlenül mondják el véleményüket mindarról, ami a 

népzene eredeti hangulatát, funkcióját megváltoztatja: 

A folklorizmus a zenében igen régi jelenség. A reneszánsz zeneszerzők villanellákból, 

frottolákból, vagyis néptáncok dallamaiból alkottak többszólamú kórusműveket. A barokk 

korból is kínálkoznak hasonló példák, Bachnál is találunk népies témákat, a romantika korában 

pedig felerősödött ez a tendencia: Liszt magyar rapszódiái, Brahms magyar táncai a 
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legismertebbek. Érdekes módon Bartók és Kodály is a népzene segítségével tudott 

megszabadulni a romantika nyomasztó hatásától. … A folklorizmus vonatkozásában azt is látni 

kell, hogy a dzsessznek, rocknak, az úgynevezett „latin” zenéknek és más könnyűzenei 

műfajoknak is jelentős része népzenei gyökerű. A magyar rockzene kezdeti korszakában főleg 

az Illés együttes tudatosan törekedett arra, hogy ne csak jó utánzója legyen a nyugati 

stílusoknak, hanem azokat népzenei hatásokkal is próbálta egyedivé tenni. Aztán jöttek Sebő 

Ferencék és mások a népzenei hangvétellel megzenésített antik és modern versekkel. Ma a 

világzenei divatok korában a folklorizmusnak még többféle megnyilvánulása van. Napjainkban 

a nagyközönség igen toleráns, majdnem bármit befogad, ami újszerű, nincs sok minőségi 

szűrés.17 

 

Mai világzenei előadóink (is) – mentve ami menthető, ill. magyarázkodásképpen – szívesen 

hivatkoznak Kodályra, aki korát meghazudtolva használta e kifejezést: Aki a csuvas, mari s más 

keleti népek zenéjének ritmus nehézségeit legyőzte, könnyebben boldogul az új zene bonyolult 

ritmusképleteivel. A világ egyre jobban feltárul, s az egy népre szorítkozó művészet hovatovább 

értelmét veszti. A világzene megvalósulásához közelebb járunk, mint a Goethe-képzelte 

világirodalomhoz. Az a kérdés, hogyan állunk inkább helyt a világzenében: egyéniségünk 

elvesztésével vagy megerősítésével? Azt hihetné valaki, annál jobb világpolgárok leszünk, minél 

inkább hasonulunk a világ hangjához, s lemondunk a magunkéról. Pedig éppen ellenkezőleg: a 

magunk ismeretében gazdagodva, elmélyülve, felvértezve több szavunk lesz a világhoz, mint 

volt eddig, mikor java erőinkkel jobbára nyomtalanul beleolvadtunk. Ezért biztosabban 

haladunk a világzene felé a Csuvasföldön át, mintha egyenesen nyugatra mennénk. Szüntelen 

törekvésünk legyen: jobb zenésszé és magyarabb magyarrá válni. Csak ha a kettő el nem 

választható egységbe olvad, akkor remélhetjük, hogy megmaradunk.18 

Bár – Kodály gondolkodásmódját ismervén – joggal hihetjük, hogy Kodály ez esetben nem arra 

a világzenére gondol, amiről tanulmányom szól. Kodály itt a világ zenéjéről, azaz népzenéjéről, 

vagyis a külföldi, a miénktől (mint kiderült, a szóban forgó csuvas zene nem is annyira) idegen 

zenékről beszél. Ez a szó másik értelmezése tehát. 

Bármennyire is igyekszem távol tartani magam az idősíkokat átlépő, azaz múltbani jóslástól, 

veszem a bátorságot és megjegyzem: Kodály Zoltán - minden nagyvonalúságát, jövőbelátását 

és a fiatalság iránti nagyrabecsülését ismerve és figyelembe véve – nagy valószínűséggel nem 

                                                           
17 Pávai István. in: Dénes Ida: A Tavaszi szél dallamán innen és túl. Interjú Pávai István népzenekutatóval. Erdélyi 
napló. 2015.05.29. http://www.erdelyinaplo.ro/ 
18 Kodály Zoltán: Utószó a Bicinia Hungarica IV. füzetéhez. Mi közünk a csuvas zenéhez. 1947. 
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lenne ma a világzene pártfogója. Függetlenül attól, hogy ő maga (Bartókkal együtt) az első 

világzeneinek nevezhető alkotás létrehozója Magyarországon.19 Ennek magyarázata egy másik, 

ehhez hasonló terjedelmű dolgozat témája lehet. 

  

Ha már szóba került, nem érdektelen Goethe világirodalom definícióját megnézni, hátha ad 

valamilyen támpontot a világzene definíciójához. Szerb Antal szerint Goethe: ...világirodalmon 

olyan irodalmat értett, amely nemcsak egy nemzet, hanem az egész világ számára jelent valamit. 

Tehát világirodalmat nem cselekvő értelemben, nem azt az irodalmat, amelyet az egész világ 

ír, hanem szenvedő értelemben, azt az irodalmat, amelyet az egész világ számára írnak. A 

világirodalom azoknak a műveknek az összessége, amelyek értékük vagy hatásuk révén, 

legalábbis virtualiter, minden művelt nemzet számára mondtak valamit és el is jutottak minden 

művelt nemzethez.20 Goethe elképzelésétől (az irodalmat tekintve) nem áll messze az enyém (a 

világzenével kapcsolatban). A dolog célja, hatása, mondanivalója valószínűleg fontosabb, mint 

maga a dolog. 

 

Bartók híres előadásai egyikén, melyeket a Harvard Egyetemen tartott Bostonban, beszélt a 

népzene feldolgozásának módjairól. Bartók itt elmondja, hogyan lehet „beemelni” a 

parasztzenét  a műzenébe: 

- …a parasztdallamot minden változtatás nélkül vagy csak alig variálva, kísérettel látjuk 

el, esetleg még elő- és utójáték közé foglaljuk.21 

- a zeneszerző nem használ fel valódi parasztdallamot, hanem ehelyett maga eszel ki 

valamilyen parasztdallam-imitációt.22 

- sem parasztdallamokat, sem parasztdallam imitációkat nem dolgoz föl zenéjében, de 

zenéjéből mégis ugyanaz a levegő árad, mint a parasztzenéből…. Vagyis: zenei 

anyanyelvévé lett ez a paraszti zenei kifejezési mód: oly szabadon használhatja és 

használja is, akárcsak a költő anyanyelvét.23, 24 

                                                           
19 Bartók-Kodály: Magyar népzene 1906. 
20 Szerb Antal: A világirodalom története. Magvető. Bp. 1962. V.-VI. o. Goethe, 1827: „A nemzeti irodalom ma 
nem mond sokat; elérkezett a világirodalom korszaka, és ma mindenkinek hozzá kell járulnia ennek 
fejlődéséhez.” 
21 pl.: Bartók: Tizenöt magyar parasztdal. é. n. (Sz. 71, BB 79) 
22 pl.: Bartók: 27 egyneműkar. 1936-37. (Sz 103, BB 111a) 
23 pl.: Bartók: A kékszakállú herceg vára. 1911. (op. 11, Sz. 48, BB 62) 
24 A parasztzene hatása az újabb népzenére. Bartók Béla írásai I. Közr. Tallián Tibor. Zeneműkiadó. Budapest. 
1989. 140-144. o. 
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Példákat mindhárom esetre könnyen találhat bárki nemcsak Bartók alkotásai között, de a 

világzene és a feldolgozott népzene gazdag és színes palettáján is.  

 

Carl Rahkonen25 szerint: a világzenét azért nehéz megmagyarázni, mert mást és mást jelent 

különböző embereknek. Egy dolog biztos: többet tudunk meg róla, ha magunk mögött hagyjuk 

mindennapi zenei közhelyeinket, és elismerjük magyarázat helyett, hogy felismerjük, ha 

halljuk!  Érdemes megjegyezni, hogy ezt a kifejezést nemcsak a világzenére26, de a népzenére 

is használják, elsősorban Amerikában.27 A világzene erősen kapcsolódik tehát a népzenéhez.  

Vélhetjük, hogy a híres amerikai Woodstock fesztivál 1969-ben már a világzene alapjait 

rakosgatta, olyan előadókkal mint Joan Baez (1940-), Janis Joplin (1943-1970), de ha nem 

mondja le, befért volna az első koncertbe Bob Dylan (1941-), John Lennon (1940-1980) is, 

vagy Peter „Pete” Seeger (1919-2014) amerikai folkénekes, politikai aktivista, író, aki nemcsak 

a népzenekutatásban, de a népzene feldolgozásában, vagyis a világzene terén is jelentőset 

alkotott. Pete apja, Charles Seeger28 etnomuzikológusként odáig merészkedett, hogy …a 

zenével kapcsolatban nem állított föl történelmi és földrajzi határokat, és ezzel megnyitotta az 

utat a világzene tanulmányozásához.29 

Nem lehet elmenni szó nélkül a műfaj két olyan megalapozója mellett, akiket hivatalosan nem 

sorolunk ugyan a világzenészek közé, de műveikbe belefeledkezve kifejezetten az az érzésünk,  

mintha azt hallgatnánk. 

A világ minden tekintetben (a Bee Gees mellett30) a legtöbb lemezt eladott, 1960-ban alakult 

liverpooli „gombafejű” együttese, a The Beatles 31 dallamai kifejezetten világzeneiek. Azért, 

mert a dallamok egyszerűek, kevés eszközt használnak, és fülbemászóak. Ugyanez mondható 

el ugyanis a népzenéről is.  

A másik hasonló, és kb. ugyanabban az időben feltűnt formáció az amerikai kontinest hódította 

meg pillanatok alatt. A Simon and Garfunkel-ről van szó, melynek tagjai: Paul Frederic Simon 

(1941 –) tizenkétszeres Grammy-díjas amerikai énekes, aki magyar vagy román zsidó család 

                                                           
25 Carl Rahkonen, Ph.D Music Librarian / Professor, Indiana University of Pennsylvania, USA 
26 Philip Bohlman: A világzene. Magyar világ kiadó. 2004. 
27 Mark Slobin: Népzene. 
28 Charles Louis Seeger, Jr. (1886 – 1979) muzikológus, zeneszerző, tanár 
29 Philip Bohlman: A világzene. Magyar világ kiadó. 2004. 33. o.  
30 A Bee Gees, azaz a Gibb fivérek 19 dala vezette a slágerlistákat, egyetlenek a The Beatles mellett, akiknek egy 
időben öt daluk is szerepelt az USA TOP 10-ben, többszörös Grammy díjasok. 
31 Több mint ötven Top 40-es kislemezük jelent meg. Az első brit zenekar volt, mely folyamatos népszerűségre 
tett szert az USA-ban is, nem kevesebb, mint 27 1. helyezett dalt jegyezve csak Nagy-Britanniában és az USA-
ban; ennek köszönhetően a Beatles a 20. század legsikeresebb zenekara. Az EMI 1985-ös becslései szerint 
addigra már több mint egymilliárd lemezt adtak el tőlük világszerte. 

https://www.youtube.com/watch?v=HKdsRWhyH30&list=PL5jPQshWo8ryFVgGF2ddNsv5UL-CqakOB
https://www.youtube.com/watch?v=0LZ2R2zW2Yc
https://www.youtube.com/watch?v=1y2SIIeqy34
https://www.youtube.com/watch?v=nREV8bQJ1MA
https://www.youtube.com/watch?v=A_MjCqQoLLA
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sarja és Arthur Ira „Art” Garfunkel (1941 –), akinek még pár évvel ezelőtt is problémái voltak 

a fűvel – és így a rendőrséggel is. Zenéjük egy korszak lenyomata. Letisztult, pontos zeneiség, 

énekelhető, észben tartható formák és igényes dallamvilág jellemzik munkásságukat. 

Szövegviláguk tömör, költői, mondandójuk egyenesen, kerülők nélkül jut a hallgatóság 

szívébe, nemritkán deja vu érzéseket keltve. Ketten láthatóak a színpadon, minimális zenei 

háttérrel dolgoznak.  

A Scarborough Fair c. számuk kifejezetten népdalszerű. Hangsora dór, ami meglehetősen régies 

módusz. A dal szerkezete ABCD, ami a magyar népi táncdallamokra is jellemző. Szövege is 

népdalszerűen tömör: she once was the true love of mine… 

Másik hatalmas zenéjük az I am a Rock, már inkább hasonlít egy popzenei feldolgozáshoz, de 

csak a felületes szemlélőnek. Ha jobban megfigyeljük, itt is egyszerű, letisztult zenei elemeket 

fedezhetünk fel: finom ornamentikát, és szintén régies móduszt. Igaz, az ütős szekció jelenléte 

valóban izgalmasabbá teszi a dalt egy népdalnál. 

Emblematikus darabjuk, a Sound of silence pentaton (alapú) dallammal rendelkezik (pár pien 

hanggal), de kifejezett pentaton fordulatokkal, ami nem is olyan idegen az amerikai népzenétől 

(már amennyiben tudjuk mi is az az Amerika és mi a népzenéje. Mindenestre Cecil Sharp 

Appalach hegység-béli gyűjtésére32 bátran támaszkodhatunk e tekintetben.) 

Ami pedig az egész zenei gondolkodásmódot megmagyarázza, már a címével is: America. All 

gone to look for America… Egy öreg Greyhoundon utazva mondjuk Buffaloból Bostonba, vagy 

a Newark környéki turnpike-ok egyikén autózva önkéntelenül előjön az az érzés, amit ők 

zenében leírtak a 60-as években. Hiszen Amerika sokat nem változott… 

A két művész ma már külön utakon jár, önálló karrierbe kezdtek. Simon éppen ezekben a 

napokban tart egy fergeteges amerikai turnét. A jegyek hónapokkal ezelőtt elfogytak… 

Természetesen nem azt akarom mondani, hogy a világzene előfutára John Lennon vagy Paul 

Simon és Art lettek volna. Ők csak meglovagolták (a szó legnemesebb értelmében) az 

akkoriban rendkívül vonzónak tartott zenei irányzatot, és kielégítették a szintén a levegőben 

lévő igényt, amely a népzene, a népzenei jellegű, és a közérthetően sokatmondó muzsikák iránt 

élt a kor fiatalságában. A sokszor és sokak által feltett kérdésre: mi vagy ki veszi át majdan az 

eltűnő, elmúló népzene szerepét, egy lehetséges válasz lehet (vagy lehetett volna) az ő nevük… 

 

A világzene története 

                                                           
32 Vaughan Williams Memorial Library, Cecil Sharp’s Appalachian Diaries: 1915-1918 
http://www.vwml.org.uk/vwml-projects/vwml-cecil-sharp-diaries 

https://www.youtube.com/watch?v=qdz8m_PImwI
https://www.youtube.com/watch?v=JKlSVNxLB-A
https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4
https://www.youtube.com/watch?v=W773ZPJhcVw
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A világzene szó tehát marketing céllal jött létre. Valahogyan el kellett nevezni azt a valamit, 

ami a 60-as évektől annyira benne volt a levegőben. El kellett mondani a rajongóknak, mi is az, 

amit ők ennyire szeretnek, várnak, fogyasztanak. A megfelelő elhelyezés, a jó brand név 

mindennél fontosabb. A kifejezést először Robert E. Brown33 etnomuzikológus írta le a 60-as 

évek elején. Különféle kultúrák keveredését, hangszerek, feldolgozási módok kavalkádját 

nevezi meg ezzel a kifejezéssel. 

 

Más forrás szerint a kifejezés a 80-as évek elején honosodott meg világszerte a nem nyugati 

jellegű népzenék kereskedelmi elhelyezése miatt. (Innen a meglehetősen bohó meghatározás, 

melyet a zenemarketingesek boldogan és gyakran használnak: világzene a neve annak a polcnak 

a lemezboltok falán, ahová azt a lemezt tesszük, ami sehova máshova nem való…) 

A világzene jellemzői  

- nem nyugati típusú skálák, móduszok, (az európaitól eltérő zenei gondolkodásmód) 

- különböző hagyományos népi hangszerek használata 

A világ különböző tájairól származó zenék komoly cross-kulturális és interdiszciplináris 

hatásokat gyakorolnak, a  stílusok egymásra hatnak. A világzene akadémiai kutatásai, melyek 

magára a műfajra ill. az előadásmódra irányulnak, olyan tudományágakat is segítségül hívnak 

mint az  antropológia, a folklorisztika, a performansz tanulmányok és népzenetudomány. 

 

A világzene egyrészt a globalizáció terméke. Van, aki ezt egyszerűen westernizációnak34 tartja, 

hiszen a nem nyugati (azaz nem európai és nem amerikai) népzenék befogadásáról, 

emészthetővé tételéről, megmutatásáról, feldolgozásáról, azaz a nyugat számára is 

emészthetővé tételéről van szól. 

 

Roger Armstrong szintén nagysikerű kutatója a világzenének.  A Véletlenül műfajt 

teremtettünk c., The birth of world music revisited alcímű tanulmányában35 idézi Charlie 

Gillett36-t, aki 2007-ben azt mondja, hogy a kifejezés akkor 20 éve, azaz 1987-ben alakult. Amit 

mi világzenének hívunk, mindig is létezett. Csak akkor még nem volt egy megnevezett hely, ahol 

ezeket keresni lehetett. Mielőtt ezt a kifejezést megalkottuk volna, az emberek egyszerűen nem 

tudták hol keressék ezeket a zenéket. Egy ír kocsmában gyűltek össze a zenei piac jelesei és 

                                                           
33 Wesleyan University, USA, Connecticut 
34 Lauren Aubert: Music of the other. Ashgate Publishing, Ltd., 2007. 
35 Billboard - 2007. jún. 16. - 27. oldal 
36 1942 – 2010 brit rádiós műsorvezető, muzikológus és író, főként rock and roll és más népszerű zenei műfajok 
ismerője. Fő műve a The Sound of the City, amelyben támogatja, leírja a "world music" kifejezést. 
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egyszerűen megszavazták a nevet. Szóba jött még a „hot music”, a „tropical music” elnevezés 

is, de a „worldmusic” győzött. És pillanatok alatt lett neve a polcnak, ahol az ilyen zenéket 

elhelyezik. Később megállapodtak abban, hogy minden márka használhatja ezt a nevet. Tehát 

elsősorban kereskedelmi célzattal jött létre a név. 

Amennyiben a népzenei előadások fő célja sosem az anyagi siker, úgy a világzene célja sem 

az, hogy világhírű zenész emelkedjen ki közülük37 – gondolják teoretikusai, valljuk be, joggal.  

Ennek azért ellentmondani látszik az a sok világzenei előadót kitüntető díj, melyet világszerte 

találunk. 

 

A világzene díjai 

Az idők folyamán egyre több fesztivál, majd verseny jött létre, amelyen az új műfajt 

terjesztették vagy egyszerűen csak élvezték a résztvevők. 

 

The BBC Radio 3 Awards for World Music. 2002 és 2008 között létezett, a BBC Radio 3 

szponzorálásával. Kitalálója az fRoots magazine szerkesztője, Ian Anderson, inspirálója a BBC 

Radio 2 Folk Awards volt. Kategóriái: Africa, Ázsia/Pacific, Americas, Europe, Mid East és 

North Africa, Newcomer, Culture Crossing, Club Global, Album of the Year, Audience Award.  

WOMEX díj 

A világzene világvására és nemzetközi színpada az 1994-től rendre megrendezésre kerülő 

World Music Expo, a WOMEX. A legutóbbi, 2015-ös helyszíne Budapest volt. 

A WOMEX 1999 óta minden évben kiad egy nagydíjat ezt elnyerni valóban nagy 

megtiszteltetés. 2008-ban a magyar Muzsikás együttes nyerte el a díjat, amely bizonyítja a 

hihetetlen káoszt a világzene megítélésében38. A Muzsikás együttes az autentikus magyar 

népzene előadója. Egy-két kísérleti jellegű feldolgozásuktól eltekintve (amelyekről csak az 

avatott szakértő tudja, hogy feldolgozások) a zenekar eredeti népzenét játszik, eredeti 

felállásban. Mégis világzenének tudták ezt be, valószínűleg a szó másik értelmezését 

figyelembe véve. (Music of the others) 

Marton László Távolodó rövid összefoglalója: 

Az első World Music Expót (WOMEX-et) 1994-ben rendezték meg Berlinben, miután a 

világzenei szakma addigi bázisa, a Berlini Független Zenei Napok (BID) kifújt. A BID a New 

                                                           
37 Nigel Williamson: We accidentaly created a genre. in: Billboard. 2007. június.  
No world music industry? It may be hard to fathom, but just 20 years ago that was the case. (Lehet, hogy nehéz 
megfejteni, de 20 évvel ezelőtt éppen ez volt a helyzet.) 
38 ld. írásom elejét 
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York-i New Music Seminar európai párjaként főleg a rockzenére irányult, így a WOMEX 

nemcsak a túlélést, hanem az önállósulást is jelentette a világzenei mozgalom számára. Nem 

kellett sok, hogy a világzene MIDEM-jeként beszéljenek róla, mely bár elsődlegesen 

kereskedelmi rendezvény, koncertjeivel, konferenciáival, filmvetítéseivel azért messze túlmutat 

a nettó árucsere keretein. Aki világzenei fesztiválszervezőként, kiadóként, újságíróként, 

rádiósként, filmesként, terjesztőként, ügynökként számít, az jelen van. Fellépni a WOMEX-en - 

egy zenekar életében ennek meghatározó jelentősége van. 

1994 óta lehetőséget kapott rá az Anima Sound System, a Babos Project Romani, a Besh o 

droM, a Mitsoura, az Ökrös, a Parno Graszt, Nikola Parov.39 

A legutóbbi WOMEX-nek Budapest adott otthont. Az én eddigi öt WOMEX-es 

repertoáromban nemcsak azért vitte ez a prímet, mert szeretett fővárosomban volt, hanem mert 

volt egy speciális hazai hangulata, magyaros színekkel és ízekkel. A hazai szervező, a Hangvető 

zenei Társulás mindent megtett azért, hogy ez így is legyen. Az éves kézikönyvben a WOMEX 

igazgatója, Alexander Walter hangsúlyozza: ez a találkozási pontja a világzene terjesztőinek: 

a WOMEX továbbra is az a helyszín, ahol a résztvevők megmutathatják azt, ami foglalkoztatja 

őket, valamint szenvedélyeiket.40 

Fontos megmérettetés az ún. The World Music Charts Europe. Itt havonta készül egy-egy 

sorrend a legjobb szerzeményekből. A zsűri változó összetételű nemzetközi gárda 

producerekből, zenészekből, marketinges szakemberekből. Az EBU41 is részt vesz a dologban. 

A díj 1991 óta létezik, azóta számos magyar előadó megfordult itt, pl.: 

1995 Kismet. Sebestyén Márta. Hannibal/Ryko  

2014 Tamburocket Hungarian Fireworks.  Söndörgő. Riverboat  

2015 Saját gyűjtés. Buda Folk Band, Fonó 

Bandázom Herczku Ágnes, Fonó  

Moldva. Cimbaliband, Fono 

Cimbalomduó. Összehangolva. Balogh Kálmán, Lukács Miklós. FolkEuropa 

Végtelen. Lajkó Félix & Budafoki Dohnányi Zenekar. Fonó 

Zűrös Banda, Fonó 

Ez van! Góbé Band, Fonó 

Nő. Palya Bea, ElevenIdea  

A legfrissebb: Lajkó Félix Most jöttem… című folklemeze 2016. májusában a 3. helyen végzett. 

                                                           
39 http://magyarnarancs.hu/zene2/megcselekedtuk-amit-77397 Magyar Narancs 2011/45. (11. 10.) 
40 WOMEX 2015. Handbook. 
41 European Broadcasting Union 

https://www.youtube.com/watch?v=UMqKznUwkak
http://magyarnarancs.hu/zene2/megcselekedtuk-amit-77397
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Songlines díj 

A világzene leghíresebb magazinja, a brit Songlines 1999 óta működik. Világzene, tradicionális 

zene és popzene egyaránt az érdeklődési körébe tartozik. 

Évenete nyolc száma jelenik meg, valamennyi CD melléklettel. Podcaston, iTunes-on is 

elérhető, de remekül működik a weblapja is. Szerkesztője Simon Broughton, aki egyben 

társzerkesztője a The Rough Guide to World Music-nak. A Songlines díj, a Songlines Music 

Awards négy kategóriát jegyez: a legjobb előadó, a legjobb együttes,  a legjobb cross-kulturális 

együttműködés és a legjobb newcomer díját. 

 

A világzene definíciója 

A világzene megfelelő definíciójának megalkotása nem egyszerű feladat. Mindenképpen 

öszvér műfajról van szó, melynek fő eleme a keveredés, műfajok közti átjárások, azaz a 

crossover. A cél mindenképpen a szórakoztatás, de vannak itt balladai vagy mondai eredetű 

alkotások is.  

A műfajt itthon a Marton László Távolodóval együtt a legjobban ismerő Kiss Ferenc a 

következőképpen írja le: …a népzenét eredeti formájában interpretáló autentikus és revival 

előadók produktumai…, valamint minden olyan feldolgozás, melyben a zene erősen kötődik 

valamely nép zenei hagyományaihoz. A tradicionális eszközök és kifejezésmódok (hangszerek, 

játékmód, díszítés) azonban bármilyen más zenei elemekkel is ötvöződhetnek. Ezért földrajzi 

helyzettől, származástól, alkotói szándéktól és piaci szempontoktól függően rengeteg irányzata 

alakult ki az igénytelen, kortárs művészeti feldolgozásokig.42 

Kiss maga javít a definíción nem sokkal később: …a parasztzenében gyökerezik ugyan, de az 

alapanyagot más-más arányokban és funkcióban használja, s egyéb stílusokkal, zenei 

eszközökkel, kifejezésmódokkal vegyíti. Ezt nevezik – ma már kikerülhetetlen nemzetközi 

kifejezéssel – világzenének.43 

Világzenének nevezzük azt az alapvetően szórakoztató céllal létrehozott és előadott zenei 

alkotást, amely a népzenére alapoz, azt feldolgozza, különböző – elsősorban szintén – 

szórakoztató zenei elemek felhasználásával. Akár többféle nép zenéje is keveredhet, azok 

előadói sajátosságait az alkotás vagy megtartja, vagy nem. Különféle hangszereket szerepeltet, 

azokat azonban nem feltétlenül eredeti rendeltetésüknek megfelelően használja. Gyakori a 

vokál, az énekhang, ennek stílusa általában közelebb áll a népzenében gyakorta hallható nem 

                                                           
42 Kiss Ferenc: A népzenei feldolgozásokról. in: Vándorjelek. Írások a népzenéről. Etnofon. Budapest. 2013. 65. 
o.  
43 ua. 71. o. 

https://www.youtube.com/watch?v=mUIVZRYFB5s
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iskolázott, ún. „torkos”, vagy zárt gégés, feszített, esetleg jazz-es, tehát improvizatív, szabad 

szárnyalású, emocionális jegyeket is magán viselő előadásmódhoz, de bármi más is 

előfordulhat. (Mongol dorombének, Miczura Mónika végletekig feszített énekhangja, Palya 

Bea eredeti magyar népi énekhanggal kevert chanson-os, erotikától fűtött sokakat magával 

ragadó egyéni előadásmódja, stb.) 

Többféle népzene, többféle hangszerpark és többféle éneklési stílus is jelen lehet egy-egy 

alkotásban, amit akár több, más stílusból vagy műfajból jövő zenei szövet is árnyalhat. 

(Klasszikus, jazz, pop-rock, kórus, stb.) Szövege (ha van) lehet népi eredetű vagy műköltészeti 

alkotás. A művek szerzője és előadója a leggyakrabban azonos. 

Sajátos színpadi megjelenés is társul ehhez: etno jellegű ruházat, meghökkentő vagy éppen 

minimalista díszletek, gyakori hangszerváltások. A bemutatókon, koncerteken az előadó 

gyakran magyarázattal kezd, röviden vagy hosszabban bemutatja zenéjét és együttesét. Ez nem 

mindig sikeres és jó, azonban általában nem fontos. (A zene beszéljen önmagáért…) 

Az előadott darabok a népzenéhez hasonlóan nem írásban terjednek, hanem a modern 

„szájhagyomány”, azaz rögzített változatuk segítségével. (CD, youtube, podcaste, stb.) 

Az egyszerű népzenei feldolgozástól alapvetően az különbözteti meg, hogy határok nélkül 

gondolkodik, azaz lényeges összetevője az, hogy különféle kultúrák/műfajok/stílusok 

keveredését hozza létre. Mindezt leghitelesebben egy kritika részlet tudja illusztrálni: még nem 

hallottunk ilyen erős nyugat44-afrikai fúziót, de az semmi a román cigányzenét játszó New York-

i japánokhoz képest.45 

Fontos a hallgatótábora, a közönsége. A világzene, bár befogadása viszonylag könnyűnek tűnik 

– éppen a szabad, vagy szabados alkotási keretei miatt – nem általánosan elterjedt. Az egyik 

EBU46 világzenei szekciós ülésen valahol a világban47 egyszer valaki megmagyarázta, ki is a 

világzene átlagos hallgatója. Az illető: nő, 30 és 40 év közötti, szeret utazni, szingli, 

vegetáriánus, „etno cuccokat” hord és leszbikus. Nos, a meghatározás, bár viccesnek tűnik, 

lehetséges, hogy helytálló. 

 

A világzene története Magyarországon 

Mi elég tiszteletlenül nyúlunk hozzá mindahhoz a zenéhez, ami a környéken megtalálható… 

(Barcza Gergely, Besh o droM) 

                                                           
44 azaz Nyugat-Európa 
45Marton László Távolodó: belgákat. Magyar Narancs 2012/18. (05. 03.) 
46 European Broadcasting Union 
47 Cardiff, Wales, United Kingdom, WOMEX, a EBU worldmusic szekció ülésén hangzott el 2013. okt. 23-án 
délelőtt 
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Ghymes, Parov Nikola, Palya Bea, Kerekes Band, Lajkó Félix, Napra, Rackajam… vég nélkül 

sorolhatjuk azokat a muzsikusokat vagy formációkat, akiknek zenéjét ma már minden kétség 

nélkül a világzene kategóriájába sorolják a (szintén vitatott létű és létjogoultságú) zeneipar48 

képviselői.  

Mindezek ellenére ma tiszták és meghatározottak a műfaj keretei. Azon a szinten 

mindenképpen, amit a „felismerem, ha hallom” kifejezéssel határoztunk meg feljebb. Nézzük, 

hogyan is jutottunk el idáig! 

A világzene Magyarországon az 1969-es televíziós Röpülj páva népzenei vetélkedő49 körül 

alakult ki. A híres tv show, melynek nosztalgikus későbbi megjelenései, utánzatai50 messze nem 

érik el az első sikerét, ami egy új nyelvezetet hozott létre, bátran kimondhatjuk: történelmet írt. 

1969-70-ben egy új zenei világ született. Úgy született ez meg, hogy tulajdonképpen 

megmaradt a régi, csak a módszer cserélődött. Vagyis kiderült, hogy a hagyomány nemcsak 

egyenes ágon örökíthető át. A hagyományos paraszti kultúrában, amely a népdal élőhelye 

nálunk, a művészeti produktumok apáról fiúra, anyáról leányra öröklődtek egyenes ágon. A 

szóban forgó esemény megmutatta, hogy lehet ez másként is. Olyan fiatalok léptek itt elő, akik 

nem feltétlenül az anyatejjel szívták magukba ezt az előadásmódot. Voltak köztük, akik 

iskolában tanulták (Faragó Laura), volt, aki felvételeket hallgatott és azokat másolta (Budai 

Ilona). Sőt olyan is akadt (Halmos Béla), aki már egy egészen oda nem illő hangszerrel kísérte 

saját (mellesleg: kottából tanult) énekét. A magyar népzenétől teljességgel idegen gitár volt a 

kezében, amikor gyergyói dallamokat adott elő. A versenyen ezen kívül más nagy durranás nem 

esett, a dolog igazából utána bonyolódott. Nemcsak a Röpülj páva verseny nyertesei és előadói 

jöttek rá, hogy felfedezték a spanyolviaszt, hanem az őket hallgatók is. Jé, hisz ezt lehet így is! 

Hisz ez itt van a lábunk előtt, csak használni kell! Ilyent én is tudok! Gombamód szaporodtak 

az éneklő csoportok és szólisták, muzsikáló zenekarok és egyre többen jöttek rá, hogy kincs 

van a torkukban, a kezükben, amit érdemes elővenni. 

1972. május 6-án pedig megtörtént a csoda: a Bihari együttes kezdeményezésével elindult az 

első újkori magyarországi táncház, úgy, mint Széken. Ez volt a szlogenje is Lelkes Lajos, Foltin 

Jolán és társaik nagyszerű kezdeményezésének: úgy, mint Széken. A rendkívül hagyománytartó 

mezőségi, erdélyi falu (város) néptánckultúráját Novák Ferenc fedezte fel még a 60-as években. 

                                                           
 
48 No world music industry? It may be hard to fathom, but just 20 years ago that was the case. (Nincs zeneipar? 
Lehet, hogy nehéz megfejteni, de 20 évvel ezelőtt éppen ez volt a helyzet.) Nigel Williamson: We accidentaly 
created a genre. in: Billboard. 2007. június. 
 
49 szerkesztője Lengyelffy Miklós 
50 Arany páva - 1980, Pentaton népzenei verseny - 2000, Fölszállott a páva! – 2012, 2014, 2015, stb. 
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Ezt tanították újra az Andrássy úti (akkor Népköztársaság útja) Írók boltjában Timár Sándor51 

vezetésével. A zenekar szintén egykori Röpülj pávás szereplőkből állt: a prímás Halmos Béla, 

a kontrás Sebő Ferenc volt.  

Ezt aztán tömegével követték a hasonló kezdeményezések országszerte. A sors fura fintora: az 

anyahelyszínen, Erdélyben csak öt évvel később indult ez meg. 2011 óta a táncház módszer az 

UNESCO legjobb gyakorlatai között szerepel52. Lám csak, hagyomány született, modern 

keretek között! Ma minden vidék néptáncát tanítják és tanulják a táncházakban, vannak helyek, 

ahol tanítás már nincs is, a szórakozás maga a néptánc művelése. Mindez nem egészen 40 év 

termése volt. 

Falun, főleg a verseny után, stílusosan csak Pávaköröknek nevezett asszonykórusok, 

népdalkörök terjedtek el, ma mintegy 1200 ilyen együttest tartunk számon. Ezek között az 

énekegyüttesek között sok olyan is akadt, ahol a tagok legalább egy része maga is hagyomány 

ápoló, azaz a népdalt még eredeti funkciójában tanulta, élte. Ma már kevés ilyen van. 

Ezek a formációk – mind a táncházi zenészek mind pedig a falusi éneklő csoportok eredeti 

népzenét játszottak, lehetőség szerint minél hagyományhűbb formában53. E kis kitérővel 

pusztán azt szeretném illusztrálni, milyen volt az a talaj, amelyen megvethette a lábát a 

világzene. 

Nem szabad elfelejteni, hogy mindehhez hozzájárult azért a 20. szd. több más népzenei 

mozgalma a Gyöngyösbokrétától kezdve a Fényes szelek-ig, valamint a 60-as években már 

nagy erőkkel jelenlévő, valami mást akaró pop együttesek kezdeményezéseiig. Előfutár volt 

még az ún. polbeat mozgalom is, ahol – igaz – erős politikai töltettel, de egyszerű, jól énekelhető 

és népszerűséget remélő alkotások születtek. A Tolcsvay testvérek és az Illés zenekar 

színrelépése pedig már kifejezett közeledés volt a világzenéhez – még természetesen 

megnevezetlenül. Az Illés Átkozott féltékenység c. száma egy széki lassú dallama, akkordjai is 

hasonlóak az ottanihoz.  

A Kaláka versekkel ékesítette a népzenei mondanivalót. Szinte a szellem palackból való 

kiengedéséhez volt hasonlatos, ami ezután történt, a táncházmozgalom természetes közegként 

került a fiatalok elé, majd mindez táptalajává vált a világzenének. Legjelentősebb mai 

világzenei előadóink kifejezetten és biztosan a népzenétől érkeztek jelen helyükig. (Szalóki 

Ági, Palya Bea, Herczku Ági népdaléneklést tanultak Bodza Kláránál és másoknál, Both Miklós 

                                                           
51 (1930 -) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar koreográfus, táncpedagógus. 
52 http://www.unesco.hu/kultura/tanchaz-modszer-mint 
53 Nem volt ritka az idős parasztemberek esetlegességeinek, hibáinak utánzása sem, a kor híres népi-urbánus 
vitájában éppen ezért kapta ezen előadásmód a „trágyaszagú” jelzőt. 

https://www.youtube.com/watch?v=TlAVM7mGk_4
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népi hegedült, Nikola Parov bolgár nagyapja térdén ülve próbálgatta a gadulkát, és 

folytathatnánk a sort hosszan.) 

 

A világzene tehát ilyen remek alapozást kapott Magyarországon, persze a világ zenei 

hangulatában is benne volt mindez. Sebőék, akik az első táncházban és utána még nagyon 

sokban muzsikáltak, elkezdtek verseket megzenésíteni. Nem véletlenül nyúltak elsőként éppen 

József Attilához, aki – ha szabad ilyent mondani – költészetével megalkotta az irodalmi 

világzenét… 

A vers megzenésítéseket önálló számok követték, és lassanként együttesek alakultak 

kifejezetten erre a műfajra. A Kaláka, a Kolinda, a Vízöntő, a Gépfolklór és mások olyan 

zenéket hagytak ránk, hogy ma is megemlegetjük. Csak remélni tudom, hogy ezen alkotások 

krémje valaha része lesz az iskolai törzsanyagnak. 

Még mindig elmondhatjuk, hogy igen laza a műfaj behatárolása. Előjön az a bizonyos mondat: 

az a polc, ahol az a zene van, ami máshova nem fér be – azaz gyakran neveznek világzenének 

a producerek olyan együtteseket, amelyek valóban nem illenek be sem a pop, sem a népzene 

sem más egzakt kategóriákba. Ráadásul könnyedén neveznek el világzenei fesztiválnak olyan 

seregszemléket, amelyekre ezzel a jelszóval könnyebben lehet támogatást szerezni.  

Ezzel az üggyel most szintén nem foglalkozom, hisz van egy meglehetősen széles előadói 

rétege a műfajnak, amely speciális adottságai ellenére is tisztának, karakteresnek és veretesnek 

mondható. Arról sem írok, hogy az autentikus revival népzenét előadó (ma már lassan öregedő) 

nagy tekintélyű művészek mit gondolnak arról, hogy az ő koncertjeiket gyakran csak egy-egy 

fiatal világzenei együttes fellépésével együtt lehet eladni. A tavalyi Táncháztalálkozó hívóneve 

a Csík zenekar (amitől a mai revival zenészek meglehetősen elhatárolódnak), az az előttié pedig 

Ruzsa Magdi volt. Jó-e ez vagy rossz, nem tudjuk, de sokmindent megmagyaráz. 

 

2007-ben a Nemzeti Kulturális Alap segítségével, az Etnofon Kiadó gondozásában jelent meg 

egy kiadvány Marton László Távolodó és Kiss Ferenc szerkesztésében. A hatalmas zenei 

anyagot tartalmazó négy CD a magyarországi világzene enciklopédiája. A magyarországi 

világzene történetének áttekintése a műfaj legrangosabb előadóinak felvételeivel, a 

tradicionális népzenétől az autonóm feldolgozásokon át az etnodzsesszig – az alcíme. A 

Vetettem gyöngyöt – Világzene Magyarországon 1971-2006 (4 CD) c. alkotás a következő 

műveket tartalmazza négy jelentős kategóriában: 

Táncházba menet 

1. Sebő Ferenc: Széki táncok 
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2. Muzsikás: Hidegen fújnak a szelek 

(Egy eredeti mezőségi ritka magyar táncdallam, amire szöveget húztak. Kemény, ellentmondást 

nem tűrő előadásmód, feszes tempó, kinyílik az ember zsebében a bicska… Számos koreográfia 

született rá.) 

3. Méta: Ugye babám, meg tudsz verni / Zörög az akácfalevél 

4. Gereben: Szalonna 

5. Téka: Porzik a hegyi borozda 

6. Ökrös: Zenekar Cigány csingerálások 

7. Egyszólam: Egyik ajtóról a másra 

8. Ghymes: Seregek közt 

9. Kalamajka: A szilágysámsoni Rákóczi-nóta és frisse  

10. Jánosi együttes: Bihari János táncai 

11. Kárpátia: Vásár 

12. Zurgó: "Szeretőm e táncba..."  

13. Hortobágyi László, Lovász Irén: Páva 

14. Lajkó Félix: 7. szám 

15. Morotva: Újévköszöntő 

16. Kaláka: Tengerecki Pál  

17. Sebő Ferenc: Harmatocska  

18. Palya Beáta: Katitzához keserűségemben  

19. Csík zenekar: De szeretnék 

 "Kolinda-iskola" 

1. Kolinda: Kantáta (részlet)  

2. Gépfolklór: Kórus 

Előadói: Tzortzoglou Georgios, Szabó András, Cziránku Sándor, Szemes László, Donászy 

Tibor. A szám a zenekar 1974-es lemezén jelent meg. Szövege bolgár népdal, Nagy László 

fordításában. 

3. Unikum: Mon coeur saigne (Fáj a szívem) 

4. Kolinda, Makám: Számum  

5. Vízöntő: Intés a hajdani és a leendő szeretőkhöz 

6. Barbaro: Kerek a szőlő 

(A magyar népzenében meglehetősen ritka 5/8-os lüktetést mutatja meg a szám egy moldvai 

népdalon keresztül. Didaktikusan pergeti az aszimetrikus ritmust, itt-ott kiáltással megszakítva. 

A zenei alap szokványos popzene, de jól megfér a két műfaj egymás mellett.) 

https://www.youtube.com/watch?v=RNU2rTn161w
https://www.youtube.com/watch?v=TLoLq8qQABU
https://www.youtube.com/watch?v=z7TR-VmpUII
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7. Vízöntő: Azt hittem 

(Emblematikus példa. Filmzeneként is megállta a helyét. Kiss Ferenc jellegzetes, pontos, a 

zenét jól értelmező előadásmódja izgalmas hangszeres keretet kap. Évtizedek múltán is 

megdobogtatja a hallgatóság szívét.) 

8. Vasmalom: Gergelem 

9. Lantos banda: Két szép csillag 

10. Kiss Ferenc: Kés és kereszt tangó 

11. Kolinda: Körtánc 

12. Lovász Irén, Makám: Hajdan rég  

(Lovász Irén azóta többszörösen bebizonyította, hogy érti, tudja a világzene jelentését. Lemez 

sorozatokkal állt elő, amelyeket néprajz-, kommunikáció - kutatói diplomái nélkül valószínűleg 

nem így állított volna össze. A zeneterápiában is használt alkotásai komoly rajongótáborral 

bírnak.) 

13. Kiss Ferenc: Pünkösdi rózsa  

14. Ektar: I. Canzone Araba 

15. Cserepes Károly: Menedékünk tele van koalákkal 

Az értől az óceánig... 

1. Zsarátnok: Rekoh ti cone kazah 

2. Vujicsics: Rastanak 

3. Söndörgő: Sa  

4. Muzsikás: Chasid lakodalmas táncok 

5. Di Naye Kapelye: Ani Maamini 

6. Odessa Klezmer Band: Kárpáti menyasszony 

7. Técsői banda: Vendégbúcsú 

8. Kalyi Jag: Sukar szasz amari bóri  

(Lassanként felfedeződött a hazai roma zene. Autentikus előadó is akadt, ezek az istenadta 

tehetséggel megáldott emberek pillanatok alatt a színpadok királyai lettek, hisz oda termettek. 

Feszes ritmika, táncba hívó szövegpergetés.) 

9. Ando Drom: Csi Lav Tu 

10. Balogh Kálmán, The Gipsy Cimbalom Band: Gipsy Colours  

11. Romano Drom: Pujári szomász 

12. Folkestra: Portugál 

13. Tin Tin Quintet: Ötösfogat  

14. Gāyan Uttejak Orchestra: Ajam-hayrani 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKyqJ6lIdNY
https://www.youtube.com/watch?v=baDuFtC3MJo
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15. Besh o droM: Amikor én még kissrác voltam 

Frissen gyöngyöző 

1. Syrius: Koncert háromhúros hegedűre és öt korsó sörre 

2. Rákfogó együttes: Szomorú vasárnap 

3. Szabó Gábor: Thirteen  

4. Szabados György: Szarvassá vált fiak  

5. Grencsó Kollektíva: Mezítlábas 

6. Szabó János: Friss 

7. Binder Károly: Pünkösdi rózsa 

(Eredeti moldvai felvétellel indul, melyet tagadhatatlan jazz-es és keleti elemek tesznek 

„könnyebben fogyaszthatóvá”. Majd a dallam továbbgondolása, kifejtése következik, és ismét 

halljuk az öregasszony énekét.) 

8. Kovács Ferenc: Legényes 

9. Tűzkő Csaba: Tavaszköszöntő 

10. Borbély Mihály: Bear Dance 

11. Dél-Alföldi Szaxofonegyüttes: Búcsúzás 

12. Akosh S.: Ég 

Nem vitás, ez a gyűjtemény méltó arra, hogy tananyag váljék belőle: mindenekelőtt olyan 

zenekulturális szempontokat ajánl a hallgatónak, amelyek nyomán minden ideológiát és 

patriotizmust mellőzve értemet nyer a "magyarnak lenni" kifejezés – erősíti meg fentebbi 

gondolatomat az Élet és Irodalomban54 Végső Zoltán. 

Tananyagnak kellene lennie ennek a válogatásnak valóban, annak ellenére, hogy itt-ott meglepő 

neveket olvashatunk a kínálatban. Tanítani kellene, hogyan és mit lehet kezdeni a népzenével. 

Kodály és Bartók mutattak egy utat. Népszerű lett-e ez, sokaké lett-e ez vagy sem, nem itt  

válaszolom meg. Ám van egy olyan út is a népzene befogadásához, amelynek választása esetén 

nem kell előtte évekig zeneiskolába járni, elegendő egy nyitott fül és elme. A világzene ezeken 

keresztül közvetlenül tud eljutni a szívhez. Lehetőség. 

 

A világzene külsőségei és fogyasztói tábora 

Korábban szó volt már a világzene átlag felhasználójáról. Most azonban komolyabban is 

nézzük meg ezt. 

Annak ellenére, hogy sokan temetik, statisztikai adatai nem is olyan rosszak. 

                                                           
54 51. évfolyam, 26. szám 

https://www.youtube.com/watch?v=zGVkFpScCD8


22 
 

A zenei stílusok, irányzatok közül a könnyűzene a legnépszerűbb. Öt felnőtt magyarországi 

lakosból csaknem négy szereti a könnyűzenét, illetve annak valamilyen válfaját. De a 

megkérdezettek több mint fele kedveli a magyar népzenét (is), és csaknem ennyien nyilatkoztak 

úgy, hogy szívesen hallgatnak operettet, musicalt. A lakosság közel négytizede kedvel 

valamilyen világzenei áramlatot55.  

A világzenét fogyasztók nagy része iskolázott ember. Gyakran egyetemet végzett, és nagyon 

gyakran táncházas múlttal rendelkezik. Talán azt is mondhatnák, hogy az az ember képes igazán 

eljutni a világzene helyes értelmezéséhez, akinek komoly népzenei múltja van. 

Igaz viszont a másik oldal is: vannak olyanok, akik a világzenén keresztül jutottak el a 

népzenéhez. 

A világzenei előadók ruhatára, jelmeztára is megér néhány gondolatot. 

 

 

                                                           
55 http://koncertpedagogia.hu/ Körmendy Zsolt: Koncertpedagógia. 

http://koncertpedagogia.hu/
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Gombold újra! Design-verseny fiatal divattervezőknek. Azt valósították meg a textil design 

világában, amit a népzenészek a zene világában.  

 

 

Világzenei előadók körében gyakori a natúr stílus, amikor természetes anyagokból készült, 

egyszerű, sallangmentes ruhát viselnek az előadók. 

 

 

Gyakori a stíluskeveredés, csakúgy mint magában a zenében. Jelzésértékű kiegészítők (sapka, 

kendő), népi eredetű ruhadarabok, mindez nagyon lazán! 
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A világzenét előadó művészek gyakran választanak maguknak jellegzetes ruhatárat. Aztán meg 

is maradnak emellett életük végéig. Egy-egy kalap, fejfedő (gyakran takarván a nem kívánatos 

kopaszodást…), egy-egy nyakba kötött etno jellegű, tarka sál, jellegzetes (főként távol-keleti, 

gyakran indiai) ékszerek szinte a kötelező részét képezik a ruházatuknak. Szintén kötelező női 

szólistáknál a mezítlábas színpadra lépés. 

Kifejezetten eredeti népművészeti viseletet nemigen hordanak. Kiérlelt, egyéni stílussal csak 

kevesen rendelkeznek, pláne olyannal, amihez aztán következetesen ragaszkodnának.  

Két szép példa a jól meggondolt és gondosan, egyénien kivitelezett ruhatárra: 

 

 

                   Kerekes Band                                                     Herczku Ágnes 

 

Ahogyan a 70-es évek elején, a táncházmozgalom induláskor szinte kötelező volt legalább egy 

parasztinget birtokolnia minden fiúnak és legalább egy parasztszoknyát minden lánynak, ma is 

illik a világzenei együttesek rajongótáborához tartozóknak valami jelzésértékű kiegészítőt, 

sálat, ruhadarabot magukon viselni ha koncertre mennek. Amíg korábban az Ecserire jártak a 

fiatalok, ma nagy részét ezeknek a daraboknak a turkálók polcairól lehet beszerezni. Ez 

korántsem baj, hiszen van benne valami a világzenéhez egyébként ideológiailag közelálló 

természetbarát, nem pazarló, újra hasznosító, ún. „zöld” gondolkodásból. És ezt a ruhadarabok 

szakadásig való viselése, majd újraformálása; a természet védelme, a műanyagok lehetőség 

szerinti kerülése, de a speciális, egészséges étrendekhez való ragaszkodás, tiszta élelmiszerek 

fogyasztása  és más hasonló elgondolások segítik. 

Ha már a külsőségeknél, a megjelenésnél vagyunk, érdemes egy rövid összehasonlítást tenni a 

tárgyi népművészet és a népzene „magas” művészetben való megjelenéséről. Amíg (nagy 

általánosságban) örömmel és tisztelettel nézünk a népművészeti motívumok tárgyakon való 

megjelenésére (népi iparművészet, használati tárgyak jelzés értékű népi motívumokkal való 

díszítése, stb.), annyira nehézkes és buktatókkal teli a népművészet (népzene) mindennapjaink 
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művészetébe (világzene) való integrálása. Az is igaz azonban, hogy az haute couture textil 

design sem fogadja be egyértelműen a népművészet motívumkincsét, vagy ha igen, az gyakran 

tűnik a külső szemlélő számára politikai állásfoglalásnak. 

A világzene rajongótábora az iskolázott rétegekből kerül ki a kevés ezirányú vizsgálat szerint. 

Ennek okát megkeresni nagyon nehéz. Miután azt írtam, hogy a dallamok könnyen a fülbe 

másznak, nehéz aztán elfelejteni őket, nem használnak bonyolult zenei paneleket, 

gondolhatnánk, hogy az utca emberének napi zenei betevőjével állunk szemben. Koránt sincs 

ez így. Ok lehet az, hogy a világzenei daraboknak gyakran igen súlyos eszmei mondanivalója 

van. Szövegükben és zenei szövetükben egyaránt. Olyan ez a mondanivaló, amit gyakran nem 

könnyű megérteni, ám ha megvan, annál nehezebb elfelejteni. Könnyű dallamosság míves, 

értékes zenei gondolkodásmódba rejtve. Maradandó. 

 

Egy példa. Talán hozzáadott szavak nélkül is világossá válik a dolog meghallgatva a vitatott 

szerzőjű ám annál nagyobb erejű Nagy László versfeldolgozást: Ilju haramia56. Többen is 

előadták: a Kolinda, a Barbaro, a Gépfolklór de a Kormorán, a Vujicsics, a Makám, és a Niburta 

Acoustic is. (A konok és következetes 7/8-os ritmust bizony csak kevesen tartják pontosan, de 

hát így terjed a népművészet is: alakulva, változva…) Beletemetkezve e muzsika hallgatásába, 

világossá válhat a világzene lényege, de az is, miért nem lesz e műfaj (gyorsan) mindenkié. 

Kiss Ferenc elmondása szerint először egy Nagy László bolgár versfordításait felvonultató esten 

adták elő az Egyetemi Színpadon, a Kolinda együttessel, a hetvenes évek közepén. A hozzá való 

eredeti dallamot kifejezetten erre az alkalomra kereste elő Nagy László számunkra. Utána fű-

fa-virág feldolgozta, aki velünk játszott (Szabó András - Gépfolklór, Tz. Jorgosz - Barbaro), de 

Koltayhoz (Kormorán) is eljutott.57 

A magyarországi világzene szívesen használ balkáni segítséget. Talán azért, mert a balkánon 

rendkívül elterjedt aszimetrikus ritmus, az aksak nálunk szinte nem létezik. (Kevés kivétel azért 

van.) Tehát különleges érzéseket csikar ki belőlünk a jelenléte, pláne, ha a jellegzetes magyar 

dallamvilággal párosítjuk. Élnek is ezzel sokan. Másik nagy hatás a déli, a szerb, horvát, szláv 

népzene jelenléte. Itt a nálunk szintén teljességgel hiányzó tercpárhuzam az elsődleges, meg a 

lánctáncokra jellemző apró dallamismétlések, kis hangterjedelem, könnyen memorizálható 

dallamvilág.  

                                                           
56 Kolinda, 1977. Előadók: Dabasi Péter, Kiss Ferenc, Kováts Dóra, Lantos Iván, Molnár Ferenc, Széll András, 
Szőke Szabolcs, Zombori Attila, Zsigmondi Ágnes. 
57 Kiss Ferenc szíves közlése. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hs0T297mshU
https://www.youtube.com/watch?v=ITnt8qmdcqU
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A keveredés és a keverés – amint már írtam – a műfaj veleszületett sajátja. Mindez 

természetesen nem baj. 

 

A világzene megjelenése a piacon 

A magyar világzenei piac legjelentősebb terjesztői a Fonó Budai Zeneház, a Hangvető zenei 

Társulás és az Etnofon Kiadó. 

Azt, hogy mi a „magyar zene”, szintén nem lehet jelen terjedelmi korlátok között bemutatni.   

Komoly döntések előkészítéseként a kereskedelmi és közszolgálati rádiók (miután a 

Médiatörvény megszabja a magyar és külföldi zenék arányát) hosszas és nehéz vitákat 

folytattak arról, mi is a magyar zene. Az ArtisJus 2012-es metodológiája szerint a magyar zene 

errefelé kereshető: 

Sokféle szempontból megközelíthető, hogy mit tekintünk „magyar zenének”. A szerző vagy az 

előadó nemzetisége, a hangfelvétel-kiadó székhelye lehetne ilyen meghatározó tényező. 

Szempont lehet továbbá a zene magyar kulturális örökséghez tartozása, illetve a zeneszöveg 

nyelve.58 

 

Az Etnofon – az első magyar független népzenei kiadó – 1992-ben alakult. Mai napig eredeti 

népzenei gyűjtések, oktatási segédanyagok és autonóm feldolgozások hangfelvételével, 

archiválásával és kiadásával foglalkozik. Alapítója Kiss Ferenc, a legendás Vízöntő és Kolinda 

együttesek emblematikus muzsikusa. Ő maga az úgynevezett „világzene” elnevezést nem 

kedveli, azonosság-zenének hívja (identitás zene) - erről később még lesz szó. A zeneipar szó 

sem tartozik a kedvencei közé. 

Mivel Kiss véleménye szerint a CD a mai világban már semmit nem jelent a fiataloknak, az 

Etnofon a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva, digitálisan juttatja el kiadványait az 

érdeklődő közönséghez. 

Több mint száz kiadványa közül ezek a legértékesebbek: 

Romanyi Rota: O cérháriko – cigány városi népzene 

Óbudai Zeneiskola: Tágasságot nekünk is – Kobzos Kiss Tamás szerkesztésében 

Elveszett Éden I. (2 CD) – Válogatás a Kárpát-medence magyar népzenéjéből 

Elveszett Éden II.–Martin György: Dimó dalai (2 CD) – cigány folklór 

Sípos János: Bartók Béla nyomdokain Anatóliában – török gyűjtés 

Técsői Banda – ruszin népzene 

                                                           
58 www.artisjus.hu 
 

http://www.artisjus.hu/


27 
 

Gombai Tamás zenekara: Tízhúros – kalotaszegi népzene 

Honlapján Kiss Ferenc szavai olvashatóak: Régi vágyam valósulhatott meg 1992-ben, amikor 

végre jogi lehetőségünk nyílt az ETNOFON megalapítására. Akkor már közel húsz éve 

koncerteztem a nagyvilágban a Vízöntő és Kolinda együttesekkel, s a külföldi tapasztalataim 

egyre nyilvánvalóbbá tették számomra azt, hogy valaminek híján vagyunk. Nincs nálunk egy 

olyan vállalkozó műhely, amely fő feladatának tekinti a magyar népzene széleskörű 

megismertetését itthon és határainkon túl egyaránt. Így – első magyar független népzenei 

kiadóként – kezdetben eredeti gyűjtések, oktatási segédanyagok és autonóm, népzenei gyökerű 

feldolgozások hangfelvételével, archiválásával és kiadásával foglalkoztunk, de később, az évek 

múlásával számos értékőrző tevékenységet vállaltunk még fel. Azzal a szándékkal, hogy a 

Kárpát-medence hiteles népi műveltségét ismertté, élővé és használhatóvá tegyük a 

nagyközönség számára. 

A honlapon egy gazdag tudástár is megtalálható, tanulmányokkal, fotókkal, zenékkel. 

Az Etnofon égiszén belül kezdte meg működését a Hét Szabad Népművészet Alapítvány 2010 

márciusában. Az alapítvány célja a magyarság és a vele együtt élő népek hagyományos 

műveltségének kutatása, értékeinek megőrzése, megjelenítése, közzététele, átörökítése. 

Kiss Ferenc nevéhez köthető a Héttorony fesztivál, melyet évente rendeznek meg 2002 óta. Az 

eseménysorozat határon túli magyar városokba és falvakba viszi el a magyar zene üzenetét nép- 

és világzenei koncertek formájában. Szervezője a Fonó Budai Zeneház. 

 

A Hangvető Zenei Terjesztő Társulás világ-, táncház- és népzenei lemezterjesztő vállalkozás. 

Három cég, az Etnofon (az első független hazai népzenei lemezkiadó), a FolkEurópa (Szalóki 

Ági, Napra, Balogh Kálmán, Tükrös kiadója) és az X-Produkció (Dresch Mihály, Boban 

Markovic Orkestar kiadója) hozta létre 2003-ban. Az alapítást kényszer szülte, hiszen a 

korábban erre a zenei szegmensre szakosodott terjesztőcég tönkrement. 

Nagy volt tehát a felelősség, hogy a Hangvető egy meredeken zuhanó hanglemezpiacon úgy 

tudja felvállalni a zenészek és kiadóik érdekképviseletét a kereskedelemben, hogy az ne vezessen 

rövid úton fiaskóhoz. A népzenei és világzenei lemezek disztribúcióját ebben az időszakban, a 

nonprofit szervezetek elhivatottságával és a forprofit vállalkozások hatékonyságával kellett 

újjászervezni Magyarországon és külföldön egyaránt. Az alapító cégek lemezei adták a kritikus 

tömeget ahhoz, hogy a Hangvető egyáltalán elindulhasson. A vállalkozás mára szinte az összes 

piacon lévő kiadó, több mint 300 kiadványát népszerűsíti. A Hangvető  büszke lehet arra is, 

hogy kategóriájukban a legmagasabb példányszámban eladott zenekarok, többek között Szalóki 

Ági,  Palya Bea, a Csík Zenekar, Harcsa Veronika és a Muzsikás  lemezeit terjesztheti. 
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A Hangvetőnek időközben az újabb és újabb piaci kihívásoknak és a lemezipar hazai és külföldi 

változásainak kellett megfelelni. A cég évente részt vesz a World Music Expo-n, 2011-ben 

Dániában és 2014-ben Spanyolországban önálló standdal is jelen volt. Ez az Expo a nemzetközi 

terjesztőhálózat kiépítésének és a személyes kapcsolatok ápolásának legmegfelelőbb fóruma. 

Kollégáink folyamatos kapcsolatot ápolnak a két nagy világzenei szaklap a fRoots és a 

Songlines szerkesztőivel. 2010-től a FolkEurópa kiadóval szövetségben új irány, hogy a 

zenekari promócióra és a legjelentősebb újdonságok sajtójelenlétére is különös figyelmet 

fordítunk – írják magukról. 

A Hangvető  évek óta a Művészetek Völgye és más fesztiválok világ- és népzenei koncertjeinek 

szervezője. 2011-ben ők rendezték a koppenhágai WOMEX nyitó ceremóniáját egy magyar 

előadókat felvonultató koncerttel, 2015-ben pedig ők szervezték rendkívül sikeresen és jól 

magát a WOMEX-et. 

A Folkeurópa kiadó eddig kb. 80 lemezt adott ki, ezek között van népzenei antológia (DVD 

Rom), autentikus zene, feldolgozott népzene egyaránt. (Igaz, ez utóbbiból van a legkevesebb.) 

Lelkes András, Zenei Társulás vezetője ezt mondja: 

A mai zenepiacon minden élőzene népszerűsége növekszik. Egyre több a helyszín, amit egyelőre 

rendre megtöltenek a nézők. A zenészek kísérletező kedve is újra a csúcson van. A WOMEX 

line-upja fordulatot hozott a műfaj megítélésében, azt hiszem, tovább fog növekedni a 

népszerűsége. 

A Hangvető a feldolgozott népzene és az élőzene népszerűségének növelésén dolgozik. Egyaránt 

segítője és ösztönzője új produkciók létrehozásának és elterjesztésének (rádió, kiadás, 

lemezterjesztés, koncertek, fesztiválok), valamint a zenei iparág szakmai hátterének 

megerősítésében (konferenciák, felkészítők, nemzetközi networking, stb).59 

 

A Fonó Budai Zeneház története kész regény. 

Két vállalkozó szellemű fizikus álmodta és valósította meg, amikor nem kevés pénzzel 

megalapították azt a helyet, amely ma a tradicionális népzenétől kezdve a jazz-en át a 

világzenéig, sőt ma már a komolyzenéig mindenfajta igényes muzsikának otthont ad. Hangulata 

egyedülálló, az épületben gyakorlatilag három koncertre vagy táncházra alkalmas helyiség van, 

nem ritka, hogy egyszerre működik mindhárom, akár egymástól merőben eltérő eseményekkel. 

Büféje legendás, nemcsak árai, de speciális kínálata miatt is. Remek a pr-juk, aki szeretne, 

biztosan odatalál. 

                                                           
59 Személyes interjú részlete. 
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Menthetetlenül belezúgtam a magyar népzenébe. Én alapítottam és minden évben nekem kell 

sokmilliót beletennem. De ha a benne reggeltől estig dolgozók nem tették volna bele a maguk 

szívét, tudását, energiáját, akkor most nem lenne miről beszélni.  A Fonót mégiscsak ők töltötték 

meg tartalommal.60  

Ez a szerelem hívta életre 1995-ben a Fonót, amelynek fő feladata azóta mit sem változott: a 

magyar népzenét, az európai kultúra egyik legszebb részét minél gazdagabb formában 

átörökíteni a digitális korba kiadványok, gyűjtések formájában, de elsősorban: a hozzánk járó 

közönség és művészek szívében.  

Szeretem az alkotókat elengedni, hogy csak képzelődjenek. Ez energiákat, folyamatokat 

szabadít fel… Így már csak az általuk fontosnak vélt rezdüléseket kell lefordítani a 

menedzsment, a pénz, a nyomda, a kiadó, a pályázatok nyelvére… A Fonót a határtalan 

kulturális koncepciók bölcsőjeként éltem meg már akkor is, amikor először az ezredfordulón 

egy éven át, majd most, amikor másodszorra immár negyedik éve igazgatom. Keresgélni, 

kaparni a magyar kultúra rétegeiben, támogatni, felfedezni, irányítani mindazon produkciókat, 

melyek az egyetemes magyar kultúra XX. és XXI. századeleji időszakára esnek. Ide értendő az 

utolsó nagy népzenei gyűjtés, az ethno és világzenei mozgalom teljes felkarolása, támogatása, 

és olyan életművek feltétel nélküli segítése, mint amilyen Szabados, Dresch, az új időkben Csík 

János, Herczku Ági, Lajkó Félix… Ha van epicentruma a nép és világzenei mozgásoknak, akkor 

az biztos, hogy csak a Fonótól indul és vele együtt meg is valósítható! - írja a Fonó igazgatója, 

Horváth László, de még hozzáteszi: A Fonót  a határtalan kulturális koncepciók bölcsőjeként 

élem meg. 

Jávorszky Béla Szilárd szerint: A Fonót hivatalosan 1995. október 20án nyitották meg, nagy 

lelkesedéssel, de kicsit kapkodva…, november eleje óta vannak nyitva  gyakorlatilag minden 

nap. Hiszen, ha már Zeneháznak nevezték el a helyet, akkor ott esténként mindig szólnia kell 

valaminek. A kulturális központhoz egy CDbolt is tartozik, ahol a ház profiljába tartozó 

lemezeket lehet kapni, széles népzenei és igényes jazzzenei választékkal, viszonylag szorított 

áron, jóval a belvárosi árszint alatt. 

 Ezt a hétszáz négyzetméternyi épületet sikerült a saját elképzeléseink szerint átalakítanunk  

magyarázza Lukács József, végzettségét tekintve fizikus, ma elektronikai műszereket gyártó 

vállalkozó, a Ház megálmodója.  Van egy kétszáz fő befogadására alkalmas előadótermünk, 

amely elsősorban az akusztikus zenei koncerteknek kedvez. Van olyan nap, amely kihozza 

magát, sőt van, amelyik nyereséges, de a Ház anyagi értelemben ma is veszteséges. Előbbutóbb 

                                                           
60 Lukács József (Lujó), a FONÓ alapítója 
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azonban önfinanszírozóvá kellene válnia, hiszen nem függhet örökösen a mi anyagi 

helyzetünktől. 

 Ha valaki vesz húszmillió forintért egy autót, senki sem lepődik meg rajta, ha valaki azonban 

ezt a pénzt egy ilyen kulturális központ létrehozására költi, azonnal megkérdezik, hogy miért 

teszi  veszi át a szót Balogh Tibor, a másik házigazda, végzettségét tekintve szintén fizikus, 

civilben pedig a CLB (Credit Leasing Broker) Kft. vezetője  Pedig ez a cselekedet szerintem 

teljesen normális. Ez a zene, ez a kultúra érdekel, s abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 

ma már anyagilag is tudom támogatni. Ez a világ számomra nagyon fontos, azt is mondhatnám, 

hogy a lételemem. 

Lukács Józsefék tehát ebben az esetben nem vállalkozók, sokkal inkább mecénások. A Budai 

Zeneház álmának valóra váltásához szükséges pénzt formailag hitelbe adták, melyet azonban 

vissza nem várnak, a kiadásokat a Ház viszont költségként elszámolhatja. 61 

A Fonó rendszeres programjai és felvállalásai között a következőket találjuk meg: 

Fonó Szerda: táncház, a világ kulturális öröksége 

Erdélyi zenészek táncháza  

Utolsó Óra gyűjtés: A századforduló legnagyobb népzenei gyűjtése 

Az etno-, jazz- és világzenei mozgalom teljes felkarolása 

Fesztiválok a Fonó falain kívül és belül: Budapest FolkFest, Héttorony gesztivál: Határon innen 

és határon túl Makovecz Imre épületeiben 

Fonó Szalon Wine & Violin Hegedűkészítők Szalonja 

CD felvétel és kiadás 

A Fonó Otthon. A Fonóban székelő szervezetek: 

Kultúrpart, Civil Rádió, Magyar Fesztiválszövetség, PR Presszió Kft, Artus Színház, 

képzőművészek galériái 

A Fonóról számokban: 

A Fonó eredményeire az egész kortárs magyar szellemi élet büszke lehet: 

pl. 2013:   

Fonó a világ legjobb 20 lemezkiadója között 

Lajkó Félix: Mező  Az Európai Világzenei Ranglista  (World Music Charts Europe) élén  

2012:  

Dresch Quartet Fuhun – Az Év jazz-lemeze 

12 Arany és 3 Platinalemez, Fonogram díj 

                                                           
61 Jávorszky Béla Szilárd honlapja: http://www.jbsz.hu 
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Havi 3000 fős közönség 

Évi 80 koncert  

Évi 90 táncház 

A Fonó ma fogalom, aki szeretné megtudni, mi is az a magyar táncház, ide menjen először. A 

Fonó egyúttal a magyarországi világzenei törekvések leggálánsabb felkarolója is. 

 

A világzene megjelenése az elektronikus médiában 

A magyar médiapiac nem bánik bőkezűen a világzene műfajával. A kereskedelmi rádiók 

elvétve mutatnak be egy-egy számot, a közszolgálati médiumok sem kapatják el hallgatóikat e 

tekintetben. A Petőfi Tv időnként bemutat egy-egy emblematikus vagy éppen newcomer 

előadót, de valódi portré nemigen készül róluk. A Petőfi rádió és televízió mostani teljes 

átalakításának még nem látjuk a végét, de úgy tűnik, a korábban a világzenére gyakran 

rámozduló Akusztik sorozat is megszűnőben van, így a remény egyre kisebb itt is.  

A közrádió múltjáról most nem beszélek, egy mondat elég: sosem szerette a Magyar Rádió 

vezetősége a világzenét, kifejezett műsora nem túl jó minőségben egy darabig volt ugyan, de 

az nem állt másból mint innen-onnan beszerzett lemezek borítóinak felolvasásából a lejátszott 

zene mellett. 2011-ben a Bartók Rádió vette kezébe a népzene és az ehhez társuló zenei 

jelenségek bemutatását Fehér Anikó vezetésével és tervei alapján. Akkor hetente kétszer 30 

percben szólt világzene a Népzene újragombolva c. adásban, eleinte főműsoridőben, később 

délután fél 3-kor, a Hangvető és a Fonó szakembereinek előállításában. Ma ez déli 12 órakor 

hangzik el, ami szinte teljesen kizárja, hogy sokan odakapcsoljanak, a déli időszak a Kossuth 

Rádió Déli krónikájáé a tipikus rádióhallgató számára, aki egyébként is 60 év feletti. 

Fiatalabbak nemigen hallgatnak rádiót, lassanként átalakul ez a piac is. Ma is heti két világzenei 

adás van, és a keddi Népzene távolról c. műsor is hasonló kínálattal rendelkezik, de ott magyar 

zene egyáltalán nem szól. A műsor afféle „zene felkonffal” típusú 30 perces összeállítás, a 

zenékhez pár mondatos magyarázatok társulnak, gyakran kihagyva az ún. „visszakonfot”, azaz 

a zene végén nem tudjuk meg, kitől mit hallottunk. Ez rendkívül rádió és hallgató ellenes 

megoldás, jó lenne változtatni rajta. 

A 2012-ben alapított Dankó Rádió nevű, kifejezetten a magyarnóta népszerűsítésére és 

tálalására szakosodott közszolgálati csatorna esténként 20 és 21 óra között Esti dal címmel 

népzenei válogatást ad, főként revival előadásban, elvétve egy-egy autentikus darabot. Ez után 

kezdődik a kb. egy éve meglévő Népek dalai c. három órás, kifejezetten világzenei összeállítás, 

mely meglehetősen szűkszavú konfokkal mutat be világzenei alkotásokat, magyart és külföldit 

egyaránt. A csatorna stílusának és eredeti rendeltetésének megfelelően a világzenei számokat 
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rendre meg-megszakítja egy-egy nótacsokor. A Népek dalai egy országhatárokon átívelő zenés 

műsor, amelyben a legkiválóbb népzenei és világzenei felvételekkel és előadókkal 

találkozhatnak minden nap 21.00 és 24 óra között, műsorunk alkalmas akár esti zenés 

programok, összejövetelek, házibulik talpalávalójának biztosítására is62 (sic) – olvashatjuk a 

trailert. Műsorvezetője Szever Pál, aki ez előtt számos kereskedelmi rádióban kipróbálhatta 

magát. Ő most a Dankó Rádió hangja este nyolctól éjfélig, sejthetően még a csatorna felületes 

hallgatóját is meghökkentve műfajbéli tájékozatlanságával.  

A köztájékoztatás tehát világzene ügyben mindenképpen elmarad. Igaz, ki is néz manapság 

tévét, ki hallgat rádiót? Mindezekkel elsősorban nem a csatornák kritikája volt a célom, hanem 

annak ábrázolása, hogy itt sem egyértelmű a világzene elfogadottsága.  

 

Két kiválasztott együttes életútja 

Magyarországon a zeneiskolai oktatásnak nagy hagyománya van. Minőségi, jól megalapozott 

a képzési struktúra, általában jól képzettek és lelkesek a tanárok. Ennek mintájára indította el 

1975-ben Béres János a népzeneiskolai képzést Óbudán. Az első ilyen intézményt gombamód 

szaporodva követték a hasonlók, ma már szinte hungarikumnak számít ez a fajta délutáni 

oktatás, hatalmas a tanulói létszám. Hamarosan népzenei szakközépiskolák is alakultak. Az 

egyetemi szintű népzeneoktatás 2007-ben indult el63, hatalmas lökést adva a népzenei 

együttesek megalakulásának. A mai helyzet, a rohamléptékű fejlődés, a magas színvonal, az 

ismertség és elismertség nagyrészt e ténynek köszönhető. Az egyetemen a fiatalok megtanulják 

a zenét, azaz a hangszerjáték vagy az éneklés minden csínyját-bínját, de megismerkednek a 

különféle zenei irányzatokkal (elsősorban klasszikus zenével), ami rendkívüli megtermékenyítő 

hatással van saját munkájukra. 

Igaz, a Zeneakadémia hivatalos álláspontja szerint a világzene a könnyűzene kategóriájához 

tartozik, s innentől kezdve irtandó kerülni kell. Bevallva vagy bevallatlanul, az ott tanuló, 

mégoly sikeres világzenei előadók – bár fellépési lehetőséget kapnak (igaz, ez egy másik ügy) 

– nem kapnak ugyanakkora támogatást e műfajban a tanáraiktól, mint a csak népzenét játszók.  

Játszanak ők azt is, úgyhogy nem olyan nagy a baj. 

A magyar világzenei szcéna legjelentősebb fiatal (30 év alatti) előadói nagyrészt a 

Zeneakadémia falai között tanulták a muzsikálást, ill. csiszolták tudásukat. Két olyan együttest 

választottam, akik jól reprezentálják a kínálatot, hitelesek és sikeresek is. 

 

                                                           
62 www.mediaklikk.hu 
63 LFZE Népzene tanszék, ahol népzenei előadóművész és népzenetanár képzés folyik egyetemi szinten. 
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Buda Folk Band  

A zenekar 2007-ben alakult. A jelenlegi felállásban hét éve játszanak együtt, leszámítva az 

állandó bőgős cseréket. A Buda Folk Band tagjai gyerekkoruktól kezdve foglalkoznak a magyar 

és más kelet-európai népek zenei hagyományával. Az együttes két emblematikus tagja a 

Muzsikás együttes egykori és mostani tagjának gyermeke. Csoóri Sándor Sündi (ifj. Csoóri 

Sándor fia) és Éri Márton (Éri Péter fia) valóban születésétől fogva népzenei világban él. 

Salamon Soma is harmonikával a kezében töltötte gyermekkorát, közben persze megtanult 

táncolni is.  

Évente 50-60 koncertet adnak, ahogyan ők látják: egyre rangosabb helyeken. 

Az elmúlt két évben, három gyermekdarabot is készítettek, táncegyüttesekkel: Pletykázó 

asszonyok (Bahorka); A láda Titka (Fitos Dezső - Kocsis Enikő); Víz, víz, víz Tiszta Víz! (Fitos 

Dezső - Kocsis Enikő). Emellett feljátszottak egy közös lemezt ifj. Neti Sanyival, a hírneves 

egykori kalotaszegi prímás, Fodor Sámuel Neti fiával, ami népzenei berkekben (azaz a szakma 

előtt) is megállja a helyét. Az országok ahol felléptek eddig: 

Szlovákia, Románia, Ausztria, Cseh ország, Szerbia, Montenegro, Lengyelország, Észtország, 

Svédország, Norvégia, Németország, Olaszország, Belgium, Dánia, Törökország. 

Az együttes tagjai: 

Éri Márton - brácsa 

Csoóri Sándor Sündi – brácsa, bőgő, pengetősök, ének 

Szabó Csobán Gergő - bőgő 

Salamon Soma – fúvósok, tangóharmonika 

Márczi Anna Tücsi - ének 

Takács Ádám - hegedű 

Eddig megjelent CD-ik: 

Sűrű Vándor 2011 

Magyar Világi Népzene 2013 (ez a lemez 2014 januárjában a World Music Charts Europe 2. 

helyezését érte el.) 

Saját Gyűjtés. Magyar világi népzene. 2015 

Ifj. Fodor Sándor (Neti), Szegelet (Kalotaszegi népzene) 2015 

Részletek lemezborítóikról: 

Számukra természetes az autentikus népzene jelenléte a városi kultúrában. A népzene mellé más 

zenei műfajokból is szívesen merítenek gondolatokat, így hozván létre egy sajátos, ugyanakkor 

rendkívül színes zenei vegyületet. Zenéjüket úgy nevezték el, hogy „világi” népzene, mely 

szójáték arra utal, hogy meggyőződésük szerint a magyar népzene már önmagában is világzene. 
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Ezt az elképzelést olyan hangszerekkel valósítják meg, amelyek Magyarország területén nem 

mind őshonosak, de a Kárpát-medencében és a környező népek kultúrájában megtaláljuk őket. 

Ilyen például a hagyományos magyar népi hangszerek mellett, a kaval, a tambura, a koboz vagy 

a tangóharmonika. Más szóval a Buda Folk Band saját hangszerelésében és stílusában 

szólaltatja meg a magyar népzenét. 

 

A népzene természete magában hordozza az állandó változást és az egyéni önkifejezést.  

Mi, magyarok az első hangrögzítő eszközök megjelenésétől kezdve élen járunk saját népzenei 

hagyományunk gyűjtésében. Ahhoz, hogy jobban tudjunk tájékozódni benne, elengedhetetlen a 

még élő paraszti közösségek megismerése. Amikor az eredeti, falun játszott népzene 

hangfelvételek, gyűjtések formájában városi környezetbe kerül, megteremti saját maga 

fennmaradását, és új zenei gondolatokat ébreszt. Ezen a lemezen is ilyen dalokat, a paraszti 

kultúra emlékeiből a magunk stílusában értelmezett saját gyűjtésünket szeretnénk megosztani. 

És amit róluk tartanak: 

Időben szívták magukba a népi kultúrát, és le is szűrték, hol az autentikus zene határa, amire a 

Muzsikás tette föl az életét, és hol van az, amikor már hozzá kell adniuk a saját életük sava-

borsát. November 14-én együtt lép fel a két együttes (a Muzsikás a Buda Folk Band) a Fonóban: 

meg lehet nézni, micsoda erőket tud fölszabadítani, ha együtt vannak színpadon. Ugyanazt a 

nótát fújják, de másképp: hallható az autentikus megközelítés és a modern cifra, amit a fiatalok 

tesznek rá. Nagy baj, hogy a népzenei világnak nincsenek celebjei. Ha lennének, jobban lehetne 

a népzenét is népszerűsíteni. De azért nincsenek, mert azokat idejében félretolja a népzenei 

közeg.64 

 

Részlet egy kritikából: 

A zenei anyag semmilyen elektromos hátteret nem kap, csak az éneket erősítik, arányosítják. 

Olyan természetes az egész, mint nyári estén a limonádé, mentalevéllel. Fogyasszák! 

Jó lenne ez zárszónak, de kell még valamit mondanom. Igen, itt vannak a fiatalok, a 

nyomunkban. 

Új generáció, tele energiával és tehetséggel. És pontosan tudják a mostani helyüket, de a 

jövőbenit is. Tudják, hova fognak eljutni, ha minden jókívánságom rájuk száll és még egy kis 

                                                           
64 Sümegi Noémi: Tesznek bele cifrát. Interjú Horváth Lászlóval, a Fonó igazgatójával. In: Heti válasz. 2015. okt. 
8.  
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szerencséjük is lesz. Mindent meg tudnak ők majd csinálni, amit csak elképzelnek, mindent el 

fognak érni. Mindent.65   

A Tengerpart az egyik legkedveltebb daluk. Nem népdal az alapja, de nagyon hasonlít rá. Igazi 

világzene, feldolgozott népdalszerű dallammal. Érdemes belefeledkezni, kifejezetten meditatív 

hatású, szép zene. 

A Buda Folk Band, az autentikus gyökerekből elsajátított tradicionális népzenét emeli át a 21. 

század urbánus környezetébe, ezáltal a népzene egyfajta városi hagyományőrzését hozva létre. 

Szerencsés kézzel válogatnak, és stílustörést sem követnek el, amikor albumaikon saját 

szerzeményeik mellett, autentikus népzenei számok is felcsendülnek, hangsúlyozva ezzel a 

zenekar mottóját: Legyen a népzene mindenkié! 

 

Góbé zenekar  

A Góbé zenekar 2007 őszén alakult Budapesten, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 

négy diákjából. A tagok jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (részben végzett) 

hallgatói. A zenekar már az alakulás utáni első hónapokban bemutatkozott a Duna TV-ben, 

döntős lett az országos Fonó Ki-Látó tehetségkutató versenyen, és a III. Bornépek Dalai 

Népzenei Versenyen elnyerte a Szentendrei Szabadtéri Múzeum különdíját. 

A zenekar tagjai az erdélyi zenei tradíciót (Kiss B. Ádám erdélyi származású), a vajdasági 

hagyományokat (Csasznyi Imre a Vajdaságban született), a komolyzenei hatásokat (Vizeli 

Máté a klasszikus hegedű szakot is elvégezte), illetve a  jazz és a rock inspirációit (Czupi Áron 

innen jön) tették a közösbe.  

Zenéjük a Kárpát-medencei népzenei hagyományból indul és ezt szabadon variálják, lazán 

kapcsolják a jazz, a blues, a country és a klasszikus zene elemeivel. Dalaik arányérzékről, 

iróniáról tanúskodnak, jól kihasználva a különböző műfajokban rejlő energiákat, hangulatokat. 

Céljuk, hogy divatba hozzák a népzenét, új és mindenki számára élvezhető formában.  

Az "alter-folk fazonok", ahogy a közönségük nevezi őket, egyaránt otthonosan mozognak a 

belvárosi klubokban, táncházakban és a legjobb nyári fesztiválokon is. Koncertjeiken olyan 

ismert hazai zenészekkel muzsikáltak már együtt, mint Porteleki László, Csík János vagy 

Ferenczi György. Produkciójuk népzenének nem elég autentikus, könnyűzenének túl folkos, a 

komolyzenei hatások miatt pedig végképp besorolhatatlan.  

Elektromos hangszerek nélkül hozták azt, amit én világzenének gondolok – mondja róluk 

Porteleki László (Muzsikás együttes). 

                                                           
65 Fehér Anikó: „A zenéről beszélni olyan, mint az építészetet eltáncolni” Saját gyűjtés- Magyar világi népzene . 
Buda Folk Band, Fonó Budai Zeneház 2016. in: FolkMagazin 2016/2. 

https://www.youtube.com/watch?v=vgNadNfhmls
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Csak jó zenét akarunk csinálni, lavírozunk a határainkon, és egyszer csak megszületik 

körülöttünk a zene. Amikor elkezdtünk feldolgozásokat készíteni, kicsit úgy éreztem, hogy 

elhagytuk a szülői házat, azonban van, aki csak általunk találkozott a népdallal, és jó érzéssel 

tölt el, hogy továbbvihettük idegen portákra  - mondja a zenekar pengetőse, Csasznyi Imre 

Legszívesebben ilyen zenét hallgattunk volna. Mivel nem találtunk ilyet, ezért megcsináltuk mi 

– ez pedig Kiss B. Ádám prímás véleménye. 

A zenekar tagjai:  

Kiss-B. Ádám - hegedű, brácsa, ének  

Vizeli Máté - brácsa, hegedű, koboz, gitár, prímtambura, ének  

Egervári Mátyás - cimbalom, brácsatambura, ír fuvola, furulya, ének  

Csasznyi Imre – basszprím tambura, brácsa, ének  

Timár Márton - nagybőgő, ének  

Czupi Áron - dob, ütőhangszerek, ének  

Reggaement c. számuk igazi telitalálat. Ahogyan maguk is mondják: fogtak egy nagyjából 

mindenki által ismert új stílusú népdalt. Olyant, amit illik nem nagyon szeretni, mert nem régi, 

mert visszatérő sorszerkezetű, mert sokan ismerik… És megtalálták a dallam kritikus pontját, 

amit aztán alaposan kibontottak, egy egész számot építettek a kis szext hangközre. Szerethető, 

dúdolható dallam lett belőle. Mert van-e ennél többre szüksége egy zeneszámnak? 

 

Eddig megjelent lemezeik: 

Táncház - Népzene albumon egy-egy számmal 2010-11 

Szimpla Garden Hits 2012 

Góbé - Góbé (Playground Records, 2012) 

Fonó World Music Selection, egy számmal 2014  

Góbé - Ez Van! Fonó Budai Zeneház, 2015 

Fonó World Music Selection, egy számmal 2014  

 

Felléptek az A38-on, a Vidor Fesztiválon, a Művészetek Völgyében, a Budapest Folk Festen, a 

MÜPÁ-ban A népzene ünnepén, Lengyelországban az EBU (European Broadcasting Union) 

Folk Fesztiválján, Krakkóban, Törökországban és Szerbiában. A 2015-ös WOMEX magyar 

showcase-ének is szereplői voltak. Az együttes összetétele az utóbbi hónapokban megváltozott, 

én a 2017-es felállásról beszéltem. 

 

Összefoglalás 

https://www.youtube.com/watch?v=cztfd5qju38
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A világzene leírása, értelmezése, kritikája, magyarázata gyermekcipőben jár, amelyet maga a 

műfaj lassan kinő. A klasszikus zenei egyetemek jószerivel nem vesznek róla tudomást, a 

világon itt-ott megtalálható világzenei szakok sokkal inkább kapcsolódnak 

társadalomtudományi, antropológiai fakultásokhoz mint zeneiekhez.  

L. Aubert így fejezi be könyvét – jobbat én sem tudok: 

Több évszázados félreértelmezés és kölcsönös értetlenség után, itt az ideje elgondolkodni egy 

új nézőponton, amely mások meghallgatásán alapszik, kölcsönös tisztelettel.  Ha India 

felajánlja részvételét egy alapvetően interkulturális zenei vitában, az közel tökéletes modellje 

lehet a klasszikus és a modern zene, a hagyomány és a kreativitás  közötti alapvető struktúrák 

és egyéni benyomások közötti szintézisnek. És ez egy univerzális modell, amely nemcsak a 

zenére lenne érvényes, hanem az egész életünkre.66 

 

Dolgozatomban amellett tettem le a voksot, hogy a világzene a népzenéből származik, hasonlít 

rá, annak rokona. Ezzel a gondolkodásmóddal szerencsére nem vagyok egyedül. A világzene – 

ha egyáltalán elfogadja a zenei szakma ezt a kifejezést - nemcsak műfaj, hanem előadásmód, 

stílus és gondolkodásmód is egyszerre. A világzenét játszók vagy hallgatók, a „fan”-ok szeretik 

a természetet, félre tudnak dobni sok felesleges közhelyet, a szó szoros értelmében képesek 

előítéletek nélkül, mezítláb belépni a művészet birodalmába, és mindezt saját szabad 

döntésükként teszik. 

Igaz, a népzene és a népzene hasznosságának értelmezése sem egyértelmű ma. Az élő, pezsgő 

táncházas élet ellenére van, aki kesereg: A népzene kinek kell? Kinek kellene, hogy kelljen? A 

nép mindegy hogy miért, de elhagyta. Ez a tény. És sajnos nemcsak a népzenére igaz, hanem 

szinte minden elemi szükségletére is.67 Hogy teljes mértékben igaza van-e az (egyébként 

gyakorló népzenész) írónak, nehéz lenne egyértelműen igazolni, de tagadni is.  

 

Bár kis ország vagyunk, népzenekincsünk hatalmas. A sokból könnyű meríteni. Tálentumos és 

találékony nép vagyunk. A jól eladható, szerethető, könnyen élvezhető világzenei alkotáshoz 

nem is kell más, csak jó alapanyag és jó feldolgozás. Jót s jól!  ahogyan ezt sokszor olvastuk.68 

 

A magyar népdal biztos alapokon áll. Korábban írtam már erről: 

                                                           
66 Laurent Albert: The music of the other. New Challanges for Ethnomusicology in a Global Age. Ashgate. 2007. 
83. o. 
67 Szász József: Kinek kell a népzene? Mandiner. 2016. június. 12. http://fesztival.mandiner.hu/cikk 
68 Kazinczy Ferenc: A nagy titok. Tövisek és virágok. 1809-11. 
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Szeretettel biztatom az olvasót, hogy dolgozza fel, lássa el „ruhával” a népdalt, ha úgy érzi, 

hiányzik róla. Igazítsa mai gondolkodásához, a mai világhoz. Nézze meg, hogyan tudja 

leginkább beilleszteni mindennapjaiba. Próbálkozzon mindenki, ha átgondolt és sikeres a 

munkája, meg fog maradni, hallgatókra talál. Tudni kell azt is, hogy a nagy dolgok gyakran 

ellenszélben születtek. 

Ám az ilyen jellegű munka során lehetetlen elkerülni a magyar népdallal való foglalkozást, a 

sok hallgatást, a táncolást, éneklést. És ez az egész folyamat lényege! Nem szabad veszni 

hagyni, elfelejtődni a népdalt. Az ún. világzene címszóval illetett, elsősorban marketing 

kategória is fényesedik, szelektálódik, variálódik és terjed: lám csak, mint maga a népdal. Így 

születnek nemcsak új kategóriák, de új folyamatok is a régi mintájára. Mellesleg ha jól 

megnézzük, legsikeresebb, legtöbbet foglalkoztatott ún. világzene előadóink maguk is a 

népzeneiskolákban, népdal előadókként nőttek fel, ilyen tudással a fejükben váltottak irányt. Az 

igazán jó, igényes előadók hangján ma is érződik az adatközlő parasztasszonyok, férfiak 

hanglejtése, előadásmódja.  

A magyarországi worldmusic kísérletek „szülőatyja”, élharcosa és máig kitűnő képviselője, 

Kiss Ferenc így ír erről: 

„Több kiút is kínálkozik minden nehéz helyzetből, én egyet javaslok: ne vegyük komolyan a 

világzene blöfföt, és az üzlet torzító-kényszerítő hatásaitól próbáljunk megszabadulni. 

Szabadság, lelemény, fantázia, hagyományismeret, tisztelet és műveltség. Ezek a fontos 

kritériumai az emelkedett szintű önkifejezésnek. És akkor nem játsszuk el a lehetőségét annak, 

hogy húsz év múlva… (ezt a zenét) már nem world-musicnek, hanem azonosság-zenének 

(Identity Music) fogják hívni.”69 

 

Blöff és üzleti megfontolások nélkül is büszkék lehetünk világzenei együtteseinkre, közülük 

sokan emelik ország image-unkat, terjesztik jóhírünket, növelik ismertségünket a világban. 

Ami pedig a vaskalapot illeti: érdemes letenni minél előbb. Annak idején a szerzetesek féltek a 

könyvnyomtatástól. Most a sokáig „szájról szájra” terjedő népzenénket féltjük a könnyű (vagy 

legalábbis annak tűnő) sikerektől, a népszerűségtől? Amíg a 20. század elején egy erdélyi 

népzenekutató cserét ajánlott adatközlőjének: ha elhegedüli neki a népdalokat, ő slágerekre, 

keringőkre tanítja majd…70, ma bárki bármit bárhonnan elleshet. Egy telefon elég a szinte 

                                                           
69 Fehér Anikó: Mi vagyunk a rózsák. Népzenei alapvetés. Csodálatos népzene. LFZE. 2011. 
70 Almási István: Kocsis Lajos népzenegyűjtése a XX. század elején. in: Almási István: A népzene jegyében. Az 
Európai Tanulmányok Alapítvány Kiadója. Kolozsvár. 2009. 
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tökéletes kép- és hangrögzítéshez. És mindez ingyen van. Szabad a pálya, ki-ki megtalálhatja 

amit keres. Video- és hangmegosztókon, füstös klubokban, CD-ken vagy koncerteken.  

Dolgozatomban a világzene magyarázatán felül azt próbáltam leírni, miért is jár rossz úton az, 

aki nem meri bevállalni a fejlődést, aki nem hiszi el, hogy a népzenének van üzenete korunk 

embere számára is. Ám ezen üzenet értelmezéséhez, másokhoz való eljuttatásához valószínűleg 

(más) köntösbe kell bújtatni a népdalt. (Más) smink kell rá. Mindegy, hogy ezt a más-ságot 

minek nevezzük: világzenének, azonosság-zenének vagy népdalfeldolgozásnak. 

A mástól, a megszokottól eltérőtől pedig nem kell félni. A magyar népdal erős, stabil és szép. 

Ezt is ki fogja bírni. 
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Köszönöm az alábbi szakembereknek az interjút, az adatok rendelkezésemre bocsátását: 

 

Éri Márton (Buda Folk Band) 

Kiss Ferenc (Etnofon) 

Lelkes András (Hangvető) 

Horváth László (Fonó) 

Simon Broughton (Songlines) 

Vizeli Máté (Góbé zenekar) 

 


