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A LÉLEK ÉS A TEST ÖRÖMEI –
VILÁGZENE, MI MÁS?
Négy friss lemez kritikája

Bár jellemzően már az első hangoknál és taktusoknál eldől, kifelé vagy befelé akarunk majd élni
zenehallgatás közben, de ez nincs persze éles határokkal elválasztva, befordulva is lehet táncolni
és egy parti közepén is utazhatunk magányos belső tájakon. Mégis, van, amit elsősorban
amolyan önfelfedező társnak választunk, míg másokkal a megnyílásban leljük örömünket. Most
lesz példa erre is, arra is, de a szép az egészben, hogy valószínűleg erre mindannyian más
megfejtéssel állnánk elő.

Bonyár Judit a NeoFolkból lehet ismerős, de színházi-táncszínházi előadások zeneszerzésével,
és különböző verses-irodalmi estek létrehozásával is foglalkozik állandó alkotótársával,
Hűvösvölgyi Péterrel közösen. Karakteresre érlelt univerzumuk jellemzően világzenei, azaz folk
gyökerű, főleg a balkáni és a közel-keleti jellegű népzenék dekódolhatók némi jazzes sármmal
megkenve, de talán ennél is fontosabb, hogy van a zenéikben valami tartást adó mívesség és
finomság, ami nagyjából minden popzenei attitűdöt kizár ebből a körből. Nyilván a hangszerelés,
a különleges akusztikus hangszerek és a játékmódok is igénylik a nagyobb figyelmet, és valóban
érdemes is rákészülni. Fokozottan érvényes ez Bonyár Judit első szólóalbumára, az Énekek
Éneke (Szerzői 2017) ugyanis az emberi történet egyik leghíresebb és legnagyszerűbb szerelmes
szövegére épül. Az Ószövetségi könyv az egyértelmű megfejtésen túl szózat magához a
szépséghez, a szerelem lényéhez is, akit vagy megszemélyesít az ember, vagy csak engedi az
érzelmeit szabadon áramlani – talán még távolabbi, magasabb fókuszra sem gondolva közben.
Többnyire azért felfelé, valami vagy valaki magasztoshoz szólunk ilyenkor, csodálatunk
tárgyához, és ugye itt is áll a régi kérdés: szerelmes vagy istenes szövegről van-e szó? Vagy a
kettő bizonyos lelki konstellációban már ugyanaz?
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Bonyár Judit a klasszikus szöveget igazította át dalaihoz, és sikerült is közel hoznia – bár
mondhatjuk, hogy a mához, mert gördülékeny és bárki számára dekódolható, de kortalan maradt
mégis. És így a legszebb, a leginkább szívhez szóló: formailag távoli, érzelmileg és hangulatában
mégis oly közeli. Van benne bőven játékosság és lendület, nem csak elmélyülés, de igazán sosem
válik profánná. Azonban szakralitása is könnyen felfejthető - nem esik valamiféle túlgondolt
magas-irodalom csapdájába, és ez áll a zenei szövetre is, az arab, perzsa, zsidó és indiai
motívumok tartalomerősítő egységbe forrva ölelik körül és tartják szilárdan mindvégig. Bonyár
Judit nagyszerű előadó, olyannyira, hogy simán el bírnék képzelni tőle egy egészen intim
hangvételű szólóanyagot, ahol csak ő és a csellója diskurál minden egyéb kíséret nélkül.
Miközben itt a hangszeres kíséret éppen-hogy remekül működik, és szükséges is a sok szín, így
zavartalanul tudjuk bejárni a tágassá bélelt belső tereket. A közreműködő zenészek: Papp Attila:
ének, Hűvösvölgyi Péter: cümbüs, buzuki, Balogh Balázs és Franczia Dániel: ütőhangszerek, és
Csurkulya József: cimbalom. 


