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Született Budapesten 1950-ben, bár nem tervezte.
Emiatt zenetudományi, indológiai és képzőmüvészeti tanulmányai mellett
részt vesz néhány Kelet-Európai orgona tervezésében és felépitésében.
Ezért 1967-től folyamatosan expedíciókat,  gyűjtőutakat szervez,  elsősorban Észak-
India  területére,  helyszíni  hangfelvételek  készítése,  zene-filológiai  források
felkutatása,  könyvtárak,  archívumok,  hangtárak  átfésülése,  illetve  a  helyi  zenei
gyakorlat elsajátítása céljából.
Egyebek  mellett  rūdra-vīnā, surbahār,  sitār,  tablā,  organ,  harpichord,  etc.
hangszeres képzésben részesül. 
Navraojí Kabrājī in 1870-es alapítása, majd  V.N. Bhātkhānde  vezetése alatt 1870-
1917-ig müködő hindu-mohamedán klasszikus zenei társaság nyomán nyomán 1980-
ban megalapítja a Gāyan Uttejak Mandal-t Magyarországon, mely 1984-ben kibővűl
egy Kelet-Európában  egyedülinek számító  Keleti  Zenei  Archivum-mal,  a Gāyan
Uttejak Studio-val és a soknemzetiségü Gāyan Uttejak Orchestra-val.
Német,  francia,  spanyol,  új-zealandi   zenei  díjak,  73  db külföldi  kiadású  szerzői
LP+CD mellett, több mint 300 rádióhangjáték zenei-hangmérnöki közreműködője. A
szerzőről  több könyv és tanulmány íródott német, angol, francia és török nyelven,
német Zenekeritkusok Nagydíja 1997, (többször), az Év Lemeze New-Zealand 1996,
1999, 2000, Margen fődíj, Spanyolország 2002,  a 19. helyezett a Backroads World
Music  világ  ranglistán,  Los-Angeles  1999,   Octopus  dij,  Franciaország  2003,
member/composer of the Galata Mewlevi House,Ystanbul 2004,  re-founder of the
Gáyan  Uttejak  Society,  A  Society  of  Indian  Recordings  Archives   tagja,
hangmérnöke, Mumbai, India,   stb.
1996-től India különböző klasszikus zenei  és archivumai  illetve  a British Library
részére  az  1892-től  kiadott   78.  r.p.m. archiv  shellac-vinyl kiadások  restaurálását
végzi.
Zenetudományi és elméleti publikációk külföldön és Magyarországon, elsősorban:
„Music of Hindusthān and Karnātaka”,   „ Computer Music Systems”
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„Virtual Mēmesis of the Music”,   „Frames of the Fictitious Societies”,
„A Possible Bi-tonality System” ,   „Tāla system of Hindusthān and the 
“Overcome  of the Reality”,  „The’Polyphonic’ Shrutī System”, - tehát  a klasszikus
indiai zene, számítógépes zenei rendszerek, szoftverek,    a metamēm elmélet,  egy
lehetséges  bitonális  harmónia  rendszer,   a  fiktív  társadalmi  rendszerek  és  azok
felépítése, komputerizált poliritmikai struktúrák  létrehozása új virtuális hinduszthāni
tāla-struktúrák  algoritmusaiként  -  avagy  a  valóság  legyőzése,  a   22  fokú
felhangrendszer polifónikus alkalmazása, a poliritmia “gaussi fázis”  elmélete, etc.
tárgyában.
Cyber  rāga-mālā és  metamēm ábrázolások  festményeken,  triptichonok.
Az általa  1986 óta fejlesztett  “granulált sample synthesis” szoftver
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használatával  készíti  nemlétező,  mitológikus világok zenéit   és  futurisztikus zenei
kompozicióit,  melyek az esetek  egy részében különböző holland,  spanyol,  német,
amerikai,  görög,  indiai,  francia,  angol  és  magyar  kiadók  gondozásában  kerülnek
publikálásra.
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