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Bencsik Gyula

„Számaink bonyolultabb  
szerkezetűek, mint amit  

a mainstream befogadna”

Egy vízben szegény területet, szűkös aratást jelentő, mongol eredetű 
helységnévről nevezte el magát az 1991-ben, Kecskeméten alakult  

Úzgin Űver együttes, amely egyidejűleg sorolható népzenei, világzenei 
kategóriába, de zenéjük alapján betehető a pszichedelikus folk,  

progresszív rock és elektro skatulyákba is. Egyszóval sehová. 
Homoki Péter zenekarvezető elárulta a Gramofon olvasóinak: a már-már 

megszűnő formáció egy NKA-pályázati pénzforrásnak köszönhetően 
váratlanul megjelentetett egy új albumot az év elején, ráadásul vinylen is. 

A hogyan továbbról is kérdeztük az alapító zenekarvezetőt.
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65GRAMOFON

Az előző számunkban a szintén kecskeméti Szilágyi Áron 

dorombjátékost és zenekarát mutattuk be. Ezek szerint 

a hírös város a melegágya a különleges hangzásokat 

kereső, kísérletezgető muzsikusoknak.

Talán nem említette, de néhány évig az Úzgin Űver tagja 

is volt Áron. Kecskeméten jól egymásra épülnek a zenei  

történések. Már a zenekar alakulása előtt jó tíz évvel 

mindenféle újhullámos kísérletezgetés zajlott, egyfajta 

underground törekvés jegyében – úgy, hogy szinte ki sem 

kellett mozdulnunk a városból. Az Úzgin is két furcsa nevű 

kísérletező együttes, a NagyPalibi és a DzsemJamÍz 

tagjaiból állt össze véletlenszerűen. Farkas Marcsi és én 

az előbbi, míg Majoros Gyula és Győző, az akkori dobosunk 

az utóbbi formációból érkeztünk az Úzgin Űverbe,  

pontosabban mi alapítottuk a zenekart. Áron ekkor még 

kisgyerek volt, de néhány év múlva már erősítette az 

együttesünket, igaz, csupán kéthárom évig. Viszont most 

nyáron, a kecskeméti Csiperó Fesztiválon az általa vezetett 

Leskowsky Hangszergyűjtemény meghívására léphettünk 

föl, ami remek érzés volt. Mellesleg Áron kiválóan  

menedzseli magát és zenekarait – velünk ellentétben.

Ezek szerint nemcsak azért adtok ki ritkán lemezt,  

mert annyira igényesek vagytok, hanem mert rosszul 

menedzselitek az együttest?

Örülünk a feltételezésnek, ami az anyagaink színvonalára 

vonatkozik, de tény, hogy nem csupán a művészi folyamat 

következménye a ritkább megjelenésünk. Ha azt vesszük, 

hogy 22 éves a zenekar, ami alatt megjelent 89 lemezünk, 

egyéb kiadványunk, kijelenthető, hogy lehetne kétszer 

ennyi is, de hát nincs. Ellenben több elfekvő projektünk, 

anyagunk is várakozik valahol. Mindenesetre különböző 

korszakainknak megvannak a lenyomatai, úgyhogy nincs 

hiányérzetem.

Milyen alapvetésekkel indult a zenekar? Mennyire volt 

nevezhető úttörőnek a zenétek?

A Kelet ’91 fesztiválon indultunk, onnan kezdve kaptunk 

felkéréseket; mintegy egyik pillanatról a másikra bele

kerültünk az akkor forrongó budapesti zenei életbe. Az első 

fővárosi koncertünk a PeCsában volt, az efZámbóék 

játszottak előttünk, utánunk pedig VHK volt. Ezt követően 

havi rendszerességgel zenélhettünk a Tilos az Ában. 

Ez elég hamar összekovácsolta a zenekart, kialakult egy 

profi koncertprogramunk. Bizonyos szempontból újszerű 

volt a zenénk, de nem gondolom, hogy teljesen úttörőknek 

számítottunk, hiszen korábban már létezett a Gépfolklór, 

vagy Waszlavik aktuális zenekara, illetve a Vágtázó  

Halottkémek, amelyek valamennyien hatással voltak ránk, 

persze másmás mértékben. 

Az alapító tagok közül ki mit vitt az Úzginba?

Majoros Gyula, a zenekar fúvósa főállású képzőművész: 

kitűnő bábtervező és készítő mester, ő csinálja a vizuális 

anyagainkat. Mindenféle fúvós hangszeren játszik,  

a klasszikus szaxofon, klarinét mellett különféle furulyák, 

dudák, egzotikus fúvósok, mint a duduk vagy a zurna 

megszólaltatásában is jeleskedik. Ez utóbbi két  

instrumentum fontos szerepet játszik az Úzgin Űver 

hangzásában. Ő testesíti meg nálunk a népi vonalat.  

Énekel is, ami itt szöveg nélkül értendő, mert nálunk  

az emberi hang az egyik instrumentumként funkcionál. 

„Nem szeretem definiálni a zenénket. Ezért is 
kedvelem a világzene elnevezést, mert elég 
tág, hogy sok minden beleférjen.”

Aztán a legutóbbi, idei albumon Polnauer Flóra izraelita 

kántor, művésznevén PollyFlow már héber nyelven énekel 

Mózesről és a Vöröstengerről a Shirat HaYam című 

dalban. Térjünk azonban vissza a tagokhoz.

Farkas Marcsi hegedül és szöveg nélkül énekel. Ő a kecs

keméti konzervatóriumban tanult hegedülni, ebből  

következően hozott magával némi komolyzenei, kortárs

zenei hangzást. Én magam az elektronikát hozom  

a zenénkbe, DJ Sztyepp néven ma is van zenei műsorom 

a Tilos Rádióban. Marcsi, Gyula és én vagyunk együtt 

a kezdetektől, a többi muzsikus korszakonként, alkalmi 

jelleggel kapcsolódott hozzánk. Akadnak visszatérők is, 

mint például Mogyoró Győző ütőhangszeres, aki az elején 

velünk zenélt, aztán elvétve fölfölbukkant, és a legutóbbi, 

már említett kecskeméti koncertünkön is játszott.

Hogyan vázolnád fel a zenétek ívét, ha egyáltalán lehet szó 

erről? Milyen metodika mentén dolgoztok?

Nem szeretem definiálni a zenénket. Ezért is kedvelem 

a világzene elnevezést, mert elég tág, hogy sok minden 

beleférjen. A muzsikánk tele van világzenei hatásokkal 

a Kárpátmedencétől Mongóliáig és vissza, balkáni, török, 

perzsa, örmény dallamokkal. Ez a folklorisztikus anyag 

keveredik jazzel, rockkal, breakbeattel, punkkal vagy épp 

kortárs elemekkel. A zenéink szinte egytől egyig saját 

szerzemények, nem átiratok vagy feldolgozások.  

A legutóbbi, Patak című lemezünk a Nemzeti Kulturális Alap 

pályázati pénzének felhasználásával született, ami nem egy 

tipikus történet a zenekar életében. Korábban ugyan 
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nyertünk már pályázati forrást lemezkészítésre, mégsem 

született meg az album, de az utófinanszírozású pályázat 

volt, így nem is kellett visszafizetnünk semmit, hisz meg 

sem kaptuk a pénzt. Előző lemezünk, a Bucka című (2010) 

például konceptuális anyag, ami általában nem jellemző 

a többi albumunkra. Ez az album úgy készült, hogy néhány 

napra hangtechnikával, mozgó stúdióval bevackoltuk 

magunkat a fülöpszállási homokbuckák természetvédelmi 

területén álló vendégházba, ahol folyamatosan zenéltünk, 

sávonként rögzítettük az anyagot, amit végül én gyúrtam, 

kevertem, szerkesztettem egységes anyaggá. Ehhez képest  

a legutóbbi anyagunk javarészt már megvolt a fejemben; 

hogy úgy mondjam, kész tények elé lettek állítva, vagyis 

megmondtam nekik, mit játsszanak fel, amit aztán rengeteg 

utómunkával, csaknem egy év alatt én raktam össze.  

Bár mondjuk a címadó szám, a 16 perces Patak éppen 

Marcsival és Gyulával bontakozott ki, végül egészen mást 

eredményezve, mint amit elgondoltam. Szóval nincs 

egységes módszertanunk.

Miért vinyl formátumban adta ki a Mana Mana Kiadó?

Jobb a minősége, szebb a hangzása, mint a CDnek, bár 

a berlini Lollipop Shop ezen a hanghordozón is kiadja 

hamarosan. Vinylen 500 példányban jelent meg, ami efféle 

rétegzene esetében teljesen megfelelő. Lesz digitális 

megjelenés is. A vinyl formátum persze meghatározta  

a terjedelmet is, hisz 4045 perc fölött már minőségromlás 

állhat fenn, ezért több tételt le kellett hagynunk a lemezről.  

Az albumon kizárólag új számok hallhatók. A hat új szám 

egyike a már idézett héber nyelvű szöveges dal is, Polnauer 

Flóra előadásában.

„Ez az album úgy készült, hogy néhány napra 
hangtechnikával, mozgó stúdióval  
bevackoltuk magunkat a fülöpszállási  
homokbuckák természet védelmi területén 
álló vendégházba...”

2002es Báb/Színház/Zene című válogatásotokon vannak 

szöveges zenék is.

Az alkalmazott zene: mesedarabokhoz írt színházi  

szerzeményeinkből állítottuk össze a lemez anyagát. 

Hármunkon kívül még Paizs Miki énekel azon az albumon. 

A szöveges zenével az a helyzet, hogy strófák, refrének 

köré épül fel a zene, mi viszont sokkal szabadabban fogjuk 

fel a zenélést. Érdekes, hogy a velünk párhuzamosan induló 

alternatív zenekarok közül többen is instrumentális zenét 

játszottak – elég, ha a Korai Örömöt és Másfélt említem. 

Viszont a színházi zene más kategória.

A hozzátok hasonló kísérletező zenekarok vagy már 

feloszlottak, vagy (hozzátok hasonlóan) küszködnek 

a fennmaradásért, legalábbis itthon. Ez magyar jelenség?

A könnyebben fogyasztható, egy az egyben népdalokra 

épülő világzene mára megtalálta Magyarországon is 

a közönségét, jól eladható, ami örvendetes. Az Úzgin Űver 

ellenben másfajta kosárba került, másféle színpadon, 

más féle közönség számára adható el, amit kevésbé 

szeretnek a biztosra menő koncertszervezők. Miután 

a zenénk a Tilost kivéve nem rádióbarát, kevéssé vagyunk 

benne a köztudatban. Tévék már sűrűbben keverik a 

zenénket dokumentumfilmek alá, de azért ez sem jellemző. 

Tudomásul vettük, hogy a számaink bonyolultabb ritmus

képletűek és szerkezetűek, mint amit ma a mainstream 

média és a zömmel azon lógó közönség befogadna.  

További színházi, bábszínházi, filmes felkérések?

Az addig működött, míg Majoros Gyulával együtt  

dolgoztunk a kecskeméti Ciróka Bábszínházban, illetve 

utána évekig közösen dolgoztunk a szintén kecskeméti 

Maskarás Bábegyüttessel, velük egészen távoli helyekre 

is eljutottunk: Ausztráliába, DélKoreába, Iránba is.  

A maskarásokkal doboltam és zurnán, azaz töröksípon 

játszottam. Aztán kapcsolatok híján elmaradtak a színházi 

munkák. Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy Jancsó 

Miklós két filmjéhez is írtunk zenét. Az egyik az Utolsó 

vacsora az Arabs Szürkénél (2001), a másik A mohácsi vész 

(2004). 

Hol zenélsz most?

A Tilos Rádióban szerdánként van zenei műsorom,  

kéthetente fellépek a DJszettemmel a Szimplában,  

és a lemeznek is köszönhetően körvonalazódik néhány 

fellépésünk az Úzginnal is.

Végül áruld el, miért az a zenekar neve, ami?

Fesztiválmeghívás miatti névválasztási kényszer hatása alatt 

született, amikor egy könyvet lapozgatva rábukkantam 

az Úzgin Űver névre, és rögtön megtetszett. Zenénkben, 

nyomokban bár, de benne vannak a mongolos, sztyeppei 

hatások.
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