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– Új dalt mutatott be a BBC. 
Hogyan született meg, és mi 
a különlegessége?
– A dal Norbi szüleménye, ő ír-
ta meg az alapjait, a dallamot és a 
szöveget, majd Laci hangszerelte. 
Még tavaly augusztusban felvettük 
a Valahol itt című dalunkkal egy-
szerre, amely ősszel jelent meg, 
szintén videoklippel. Az előző le-
mez megjelenésekor döntöttük el, 
hogy a továbbiakban nem szeret-
nénk kiadni új dalt úgy, hogy nincs 
hozzá mozgókép. Úgy gondoltuk, 
mi erre képesek vagyunk, és ezt 
elvárjuk önmagunkkal szemben. A 
Dőlj hátra már január óta hallható 
koncertjeinken, és szerves részét 
képezi a repertoárunknak, illet-
ve Youtube-on is megtalálható volt 
rajongói felvétel formájában, már 
a megjelenés előtt is. Azért kellett 
megvárnunk a tavaszt a dalpremi-
errel, mert ez volt a tökéletes idő-
pont a videoklip felvételéhez. Té-
len, a havas tájon nem jött volna 
úgy át a hangulata.

– A Valahol itt című dalotok 
nézettsége már három és fél 
milliós nézettséget ért el a 
Youtube-on. Számítottatok 
ekkora sikerre?
– Sok esetben hiába van egy zene-
karnak jó dala, ha nincs olyan mé-
diatámogatás mögötte, ami lehető-
vé tenné, hogy az sok emberhez el-
jusson. Erről mondok egy érdekes 
történetet: a Van ez a hely című da-
lunk mindenféle médiatámogatás 
nélkül érte el a több mint egymilli-
ós nézettséget, gyakorlatilag száj-
ról szájra terjedt. Viszont a Valahol 
itt esetében éreztük, hogy ez nagy 
dobás lenne, ha a rádió is kezde-
né játszani. Jelenleg a Petőfi Rádió 

Magyarország legnagyobb, legtöb-
bet hallgatott és mindenhol elér-
hető rádiója, így nyilván azok a da-
lok, amelyek ott elhangzanak, ha-
mar népszerűek lesznek. Mi több-
ször is beküldtük e dalt, azonban 
csak később fogadták el és játszot-
ták naponta kétszer-háromszor is, 
miután már kezdett kifutni, ismer-
tebbé válni. Ez kellett ahhoz, hogy 
ilyen sikereket tudjon elérni. Az új 
dal hangulata viszont teljesen más: 
nyugodt, utazós dal, amit az ember 
meghallgat, mert tetszik. Van már 
nyugodt hangulatú dalunk, van 
toplistás dalunk is, és előkészület-
ben van egy újabb, amit már stú-
dióban felvettünk, és valószínűleg 
ősszel jelenik meg.

– Budapest koncerthelyszí-
nein is komoly rajongótábo-
rotok van kialakulóban. Mi-
lyen érzés volt újra vissza-
térnetek az A38 Hajóra?
– Már többször is játszottunk a Ha-
jón. Legelső koncertünk 2015-ben 
volt, akkor még minimális ismert-
sége volt a zenekarnak, és keve-
sen hallgattak meg. 2016-ban elő-
ször egy tetőteraszos koncertünk 
telt házas lett, majd a Lóci játszik 
zenekarral adtunk egy majdnem 
telt házas koncertet a teremben. 
A következő lépés az idei januá-
ri koncert volt, amire már decem-
berben elfogytak a jegyek, így eleve 
azzal az örömmel és energiával in-
dultunk neki, hogy ez jó lesz, mert 
tudtuk: ez értünk van, még a ven-
dégzenekart is később jelentettük 
be, amikor már elfogytak a jegyek. 
A közönség nagy része már nem 
ismeretlen számunkra, legalább-
is az első sorban állók többsége is-
merős. Jó érzés látni, még ma is 

él az a tradíció, hogy a rajongók a 
zenekarral vándorolnak egyik ál-
lomásról a másikra. Nekünk sok 
ilyen rajongónk van.

– Minek köszönhető a siker? 
Vajon az erdélyiségből adódó 
különlegesség miatt váltatok 
ilyen ismertekké Magyaror-
szágon?
– Reméljük, nem. Tudatosan igyek-
szünk elkerülni, hogy erre építsük 
a pályánkat. Persze ezt nem lehet 
teljesen elkerülni. Mi magyarul 
zenélő, nem budapesti zenekar va-
gyunk a Kárpát-medencéből, és ez 
a hozzáállás így a legegészsége-
sebb, mert nem szeretnénk ezáltal 
sem különbnek, sem alárendelt-
nek vagy pedig fölérendeltnek tűn-
ni másokkal szemben. Magyar kö-
zegben lépünk fel, magyar dalok-
kal, és azt akarjuk, hogy így tekint-
senek ránk. Ezektől függetlenül 
természetesen ahol tudjuk, hang-
súlyozzuk, benne van a bemutat-
kozónkban, igyekszünk olyan kli-
peket gyártani, ha van olyan tema-
tikánk és ötletünk, amelyekkel az 
erdélyi tájat népszerűsítjük.

– Van-e különbség az erdélyi 
és a magyarországi hallga-
tó között?
– Szerintünk habitusban, nemek 
szerinti eloszlásban, életkorban 
nincs különbség. Az egyetlen kü-
lönbség az lehet, hogy itthon né-
hány jó barát is tombol a közönség 
első, második vagy akárhányadik 
sorában, ami teljesen másfajta él-
ményt jelent.

– Egy hete Gyergyóalfaluban 
léptetek fel, de nincs arra vo-
natkozó hirdetésetek, hogy 
közelebbről újra a környéken 
láthatnánk.
– Az alfalvi koncertet megelőző-
en itthon már majdnem egy éve 
nem játszottunk. Ennek több oka 
is van. Az egyik az, hogy egy ze-
nekar bizonyos népszerűség után 
akkor tud élményt nyújtani a kö-
zönségnek, ha van benne újdon-
ság. Ha minden héten ugyanazt a 
zenekart hallod ötven kilométeres 
körzetben, vagy minden fesztivá-
lon ott van, akkor az már unalmas 
lesz. Egy idő után meg kell találni 
az egyensúlyt, hogy egy bizonyos 

közönségnek mikor lehet haté-
kony, új műsort előadni. A másik ok 
az, hogy ha egy nagyobb kaliberű 
rendezvényen zenélünk, akkor az 
alapelvárás az, hogy ne játsszunk 
egy héttel azelőtt a szomszéd falu-
ban, mert akkor már nem lesznek 
kíváncsiak az emberek. Most nem 
a „kőrajongóról” beszélek, aki reg-
gel velünk kel, este velünk fekszik, 
minden koncertünkön ott van, és 
utazik a zenekar után egy busszal, 
hanem azokról, akik ha már egy-
szer láttak, egy hét múlva nem jön-
nek el ismét a fellépésünkre.

– Indul a fesztiválszezon. Ez 
mit jelent idén számotokra?
– A nyári koncertnaptár már be-
telt, és ezt szinte teljes mértékben 
magyarországi fellépések töltik ki, 
ezért sem tudunk elvállalni sok itt-
honi koncertet. Viszont egy ese-
ményre mégis hazatérünk. Mivel 
együttesünk idén ünnepli ötödik 
születésnapját, július 28-án este 
fergeteges ünneplésre hívunk meg 
mindenkit Tusványosra.
 

GÁL VIOLA

Új dúdolgatni való a Bagossy Brotherstől
Dőlj hátra címmel jelent meg a Bagossy Brothers 

Company (BBC)  legújabb dala. A jól megszokott 

hangzásvilágot most is sikerült megteremteniük a fi-

úknak, mindezt pedig egy ütős klippel fűszerezték. Ta-

tár Attilával, a zenekar szólógitárosával beszélgettünk.

A Bagossy Brothers Company Erdélyben legközelebb Tusványosra várja rajongóit

Bréda Ferenc emlékezete
Bréda Ferenc esszéíró, költő, iro-
dalomkritikus, irodalomtörténész, 
műfordító, teatrológus 62 éves ko-
rában hunyt el. A kortárs erdé-
lyi magyar irodalom meghatározó 
alakja volt.

„S akkor e versbe 
göngyöld be tetemem,
Vess lobot reá, s felejtsd el.
Voltam, vagyok s leszek” 
(Utó-korom)

 
Bréda Ferenc Déván született 
1956-ban, első írásai az Ifjúmun-
kás című bukaresti ifjúsági lapban 
jelentek meg. Már gyerekkorában 
a szomszédságukban levő zene-
iskolából átszűrődő Mozartot hall-
gatta. Anyai nagyapja, dr. Lévai La-
jos író volt, életében több könyve is 
megjelent. A református papi csa-
ládi közegből érkező Bréda Ferenc 
egy szabadabb életmódot válasz-

tott. „Ha irodalmár akarsz lenni, 
fiam, akkor ám legyél” – így bíztat-
ta lelkipásztor apja a választásá-
ban. Irodalmi lapokra fizettek elő, 
rengeteg könyvet vásároltak, a pa-
rókián könyvtáruk volt, sokat járt 
színházba. Pedagógus anyja, Lé-
vai Enikő Zsuzsanna Kolozsváron 
élt, ahol gyerekkorában is gyakran 
látogatta, mivel szülei elváltak. Így 
Kolozsvár emléke erősen élt ben-
ne, mindig várta a Kolozsvárra va-
ló visszatérést.

Pályafutása Kolozsváron kezdő-
dött el: 1975-től a kolozsvári egye-
tem hallgatója lett magyar–fran-
cia szakon. A Klasszika-Filológia 
Tanszék ógörög és latin fakultatív 
kurzusait is látogatta, ekkor mé-
lyült el a skolasztika és a közép-
kori filozófia szerzőinek tanulmá-
nyozásában.

1985-ben mesteri fokozatot tett 
le a Nantes-i Egyetemen francia 

és összehasonlító irodalomtörté-
netből. A kolozsvári Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem Bölcsészkarán 
doktorált irodalomelméletből 1999-
ben Gabriel Marcel francia egzisz-

tencialista filozófus irodalom- és 
drámakritikai munkásságát be-
mutató dolgozatával.

1991–1994 között a kolozsvári 
Brassai Sámuel Líceumban francia 
nyelvet és irodalmat tanított. 1995-
től adjunktusi fokozatban a Babeş-
Bolyai Tudományegyetem Színhá-
zi és Televíziózási Karán tanított 
egyetemes színháztörténetet az 
ókor szakterületén, dramaturgi-
ai alapfogalmakat, színházesztéti-
kát, magyar irodalmat és retorikát.

Írásai, mint A létezéstől a lehető-
ségig, a Tűzpróba, a Mentális Tár-
gyak Múzeuma vagy francia nyel-
vű munkássága széles körben is-
mertek. Az avantgárd iránti von-
zalom, a kalligramok, a geometria 
mind feltalálhatók életművében. 
A kocsmázásból is merítkezett: a 
kocsmai világot olyan helynek tar-
totta, ahol megmozdul az intellek-
tualizmus az emberben. Az egye-

temi közegről nem mindig volt jó 
véleménnyel. A Bretter-kör elindí-
tójaként tartott előadásokat, gyak-
ran nem szakmabeliek is hallgat-
ták. Bréda Ferenc szerencsésnek 
tartotta önmagát, hiszen őt fiatal 
korában támogatta a családja, hogy 
íróvá válhasson.

2005-ben Méhes György-nagy-
díjban, 2010-ben Bretter György-
díjban részesült, 2017-ben a Ma-
gyar Érdemrend lovagkeresztjé-
vel, 2018-ban az Erdélyi Magyar 
Kortárs Kultúráért Díjjal jutalmaz-
ták. Az író számos ismeretséget 
kötött élete során, többek között 
Paul Ricourrel is. Lenyűgözték a 
gondolkodó emberek. Több nagy 
gondolkodóval megpróbálta felven-
ni a kapcsolatot, ezek közül sokan 
válaszoltak is neki, számos isme-
retségre tett így szert.
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