
A hatvanöt éves Babos Gyula számára sok eseménnyel zárul a 2014-es év. December 10-én Winand 
Gáborral, Fekete-Kovács Kornéllal, Orbán Györggyel és Czirják Tamással a Mûvészetek Palotájá-
ban mutatja be Makrokozmosz címmel új zenei anyagát. Ezen az esten veszi át lapunk fôszerkesz-
tôjétôl a Gramofon Jazz Díjat sok évtizede sikeres zeneszerzôi, elôadómûvészi és pedagógusi 
munkájáért. Ebbôl az alkalomból beszélgettünk vele múltról, jelenrôl és jövôrôl.

2 Bércesi Barbara

A Babos-univerzum

Fo
rr

ás
: G

ra
m

of
on

-a
rc

hí
v 



jazzinterjú

43GRAMOFON2014–2015. tél

Gramofon: Halper László Zenészlegendák II. címû könyvé-
ben regénybe illô történetet mesélsz el a családod múltjáról, a 
brácsás dédnagypapádról, aki Raszputyinnak húzta, nagy-
papádról és édesapádról, akik ugyanúgy vonós hangszereken 
zenéltek, és hogy a hagyomány szerint mindenki Gyula volt. 
Mikor kezdtél reflektálni arra a családi múltra, amely hihetet-
len kacskaringókat rajzolt?
Babos: Sosem. Lehetetlen. Úgy hallgattam ezeket az élet-
történeteket, amelyeket az anyai, illetve apai ágon adtak 
tovább az öregek, mintha másnak a meséit olvasnám. Ami 
közvetlenül hatott rám, az inkább a szüleim válása volt, 
mert az olyan élethelyzeteket hozott, amelyekhez meg kel-
lett tanulnom viszonyulni. Két fontos momentum volt az 
életemben, amelyek megpecsételték a sorsomat. Ezek mi-
att lettem az a megátalkodott önmegvalósító, aki lettem. 
Az elsô az volt, hogy egyik napról a másikra otthagytam a 
gimnáziumot, a másik pedig a Rákfogó születése lett. Eze-
ken a pontokon éreztem azt, hogy elviselhetetlenné vált 
számomra a papírformák követése. Lehettem volna diplo-
más, ahogy szórakoztató zenész is, fényes karrierrel, de én 
ragaszkodtam az ôrültségeimhez.

G.: Nem olyan embernek ismerlek, aki bármit is megbánna.
B.: Nem is bántam meg semmit. Örülök, hogy konzekvens 
tudtam maradni mindahhoz, ami számomra fontos volt. 
Három rendíthetetlenül biztos pont van az életemben: a 
társam, a gyerekem és a zene.

G.: Mindig teljes nyíltsággal beszéltél a származásodról, és 
arról, annak ellenére, hogy mind a zsidóság, mind a cigány-
ság számára gyakran nehezített a pálya, számodra ez az 
örökség csupa gazdagságot jelent. Érezted valaha, hogy 
komplikált a helyzeted, vagy hogy problémás megtalálni az 
identitásodat?
B.: „Komplikált” akkor volt, amikor fölakasztottak embe-
reket, vagy amikor elvitték a nagyszüleim testvéreit. Szá-
momra izgalmas világot jelentett a városi roma neveltetés 
éppúgy, mint amit a zsidó ószeres nagybátyámékkal éltem 
meg vasárnaponta. De hamar kiderült, hogy nem leszek 
sem cigányzenész, sem ószeres. Nem nagyon jut eszembe a 
származásom kérdése. Én a személyiségekben hiszek, nem 
az identitásokban. Valamennyien minden helyzetbe mind-
azt magunkkal visszük, amihez életünk során hozzájutunk, 
attól függetlenül, hogy tudatában vagyunk-e, vagy sem. 
Én is így vagyok ezzel. Eközben megpróbálok magamhoz 
hû maradni. Legfôképpen jazz-zenész vagyok.

G.: Szintén a Zenészlegendák II.-ben olvasható elbeszélésedbôl 
derül ki, milyen nagy hatással volt rád Homérosz Odüsszeiája 
és Iliásza. Ezek voltak az elsô hôstörténetek, amelyek megérin-
tettek?
B.: Maradandó élmények!

G.: Manapság miket szeretsz olvasni?
B.: Az élmények, amelyeket korábban könyvekbôl kap-
tam, ma napi szinten sokkal inkább a filmekbôl érnek el. 

Nyaraláson olvasok úgy, mint régen, mert a mesék máig el 
tudnak varázsolni. Homérosz óta töretlen ez a rajongá-
som.

G.: Én például élveztem, ahogy az említett Halper-könyvben 
mesélsz az ôsökrôl, színesen, izgalmasan. Szerintem sok ze-
nészemberre igaz, hogy úgy beszél, ahogy játszik, ahogy a 
dallamait fûzi. Mit gondolsz errôl?
B.: Lehet benne valami. Szeretnék úgy muzsikálni, hogy 
mesélôs legyen. Amikor a Blue Victory-lemez felvételekor 
Terri Lyne Carringtonnal játszottam, a közös munka kez-
detekor megkérdezte tôlem, mi a zene, amit játszunk. 
Mondom neki, melyik harmónia melyiket követi, hogy 
jönnek a periódusok egymás után, mire ô: nem ezt kérde-
zem, mi a zene? Elgondolkodtam, és elkezdtem neki mesél-
ni. Rá kellett jöjjek, hogy nagyon is leírható szavakkal, 
amit az ember a zenéjével szeretne megragadni. Ha érvé-
nyes, amit közöl, akkor késôbb megkapja másoktól azokat 
a címkéket, amelyekkel körülhatárolható: ez bebop, ez pe-
dig fusion. Csak nem szabad, hogy mindez fordítva történ-
jen. Ezt persze nagyon nehéz megvalósítani, nekem is meg 
kellett vele küzdenem, mielôtt jól meg tudtam volna felel-
ni magamnak a kérdést: mi a zene. Nem más, mint egyfaj-
ta dallamvilágnak, harmóniavilágnak az összessége, amely 
rád jellemzô. Ha felismerhetô, akkor elérted a célodat.

G.: A néhány hazai jazzlegenda közé tartozol, akik rendszere-
sen meghallgatják a hazánkba látogató külföldi jazzsztárokat.
B.: Nem csak a sztárokat, a fiatalokat is meghallgatom, és 
a magyarokat is.

G.: Ki mindenki készíti ma a számodra legizgalmasabb ze-
néket?
B.: Próbálom megérteni a sikereket. Hallgatom Harcsa Ve-
ronikát Gyémánt Bálinttal, hallgatom a Random Tripet, 
Premecz Matyit, kíváncsi vagyok, merre jár Csókás Zsolt, 
odavagyok Fenyvesi Marciért, Balogh Rolandért. Nagyon 
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erôs a gitárosnemzedék, amely manapság körülvesz, figyel-
ni kell ôket, mert eredeti gondola taik vannak. Nem kó-
piák, a saját útjukat járják. 

G.: Volt szerencsém jelen lenni a Makrozomosz „mik  rokoz-
moszának” megszületésénél, vagyis amikor kipattant a 
fejedbôl, merre szeretnél tovább tekinteni a zenei utadon. 
Most hol tartasz az anyag megalkotásában, hogyan halad a 
munka?
B.: Számomra is nagyon érdekes az a folyamat, ami ben-
nem zajlik. Vágytam egyfajta szabadabb zenélésre, ehhez 
kerestem a két erôs szólistát. Winand Gábor és Fekete-
Kovács Kornél az, akikre a megvalósításban számítok. Van 
egy nagyon találó kifejezés, a jó cimbalmosokra használják. 
Ha jól meg tudják alapozni a zene harmóniai-hangulati 
áramlását, jól fejezik ki a hangszerükkel azt is, ami nincs 
leírva, azt mondják: „jól teremtenek”. Ezek a zenészek, akik 
a Makrokozmosz-koncerten velem tartanak, jól teremte-
nek. Úgy játszanak, ahogy én szeretem. Továbbra is zene-
karban akartam gondolkodni, de nem nagyon szerettem 
volna elektromos hangszereket használni. A mûsor gerin-
ce megvan, zajlanak a próbák, és nagyon élvezem. Folya-
matosan azt érzem, hogy mindnyájan ugyanazt keressük: 
egymást, és azt a nagybetûs pillanatot, amikor csoda törté-
nik a zenében.

Sokszor eszembe jut, amit Miles Davis mondott John 
Scofieldnak: Akkor játssz, amikor nem akarsz, és akkor ne, 
amikor akarsz! Sokat törtem a fejem, mit jelenthet ez. Sze-
rintem arra vonatkozik, hogy ne akarj mások elvárása sze-
rint muzsikálni. Az egész világ tele van a közönség kegyeit 
keresô üres zenékkel. Meg ideológiai háttér, történetmesé-
lés nélküli parttalan virtuózkodással. A Davis-kvintett 
Shorterrel, Hancockkal, Ron Carterrel, Tony Williamsszel 
szintén a pillanatot kereste. Próbálok a tanításaik alapján 
alkotni, és a harmóniára törekedni.

G.: A Müpa-beli koncert – amely a Jazzmûhely sorozat idei 
utolsó kiadása – különlegessége lesz, hogy az elsô részben 
színpadra lép a Babos Gang is, azaz Veres Nika, Kardos Nor-
bert, Fonay Tibor és Balogh László, akik mind saját nevelésû 
muzsikusok. Mi bennük az egye dül álló?
B.: Nika szerintem az egyik legnagyobb tehetség ma az 
énekesek között. Különleges adottságai velünk meg tud-
nak mutatkozni. Balogh Laci minden stílust ismer, és min-
den a helyén van nála: megütés, idô, frazír, érzelem. Tibi 
olyannyira megtanult basszusgitározni, hogy az borzasztó! 
Nagyon tisztelem benne, hogy megingathatatlan a törek-
véseiben. Norbi Fogarasi János tanítványa volt. Egy pon-
ton Fogarasi azt mondta neki, most már nem tud neki mit 
tanítani. Nincs más hátra, csak egy másfajta gazdagodás, 

„Van egy nagyon  
találó kifejezés, a jó  
cimbalmosokra hasz-
nálják. Ha jól meg 
tudják alapozni a zene 
harmóniai-hangulati 
áramlását, jól fejezik 
ki a hangszerükkel azt 
is, ami nincs leírva, 
azt mondják:  
»jól teremtenek«.  
Ezek a zenészek, akik 
a Makrokozmosz-kon-
certen velem tartanak, 
jól teremtenek.”
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amit a könyv, a színház, a 
film ad. Ô pedig megfogad-
ta a tanácsot. Mindnyá-
jukban mélységes a tiszte-
let a zene és egymás iránt. 
Bárhol a világban megáll-
nák a helyüket. És soha se-
hol nem játszanak úgy, 
mint velem.

G.: Szerinted mi az, amit te 
tudsz leginkább átadni a fia-
tal zenészgenerációnak?
B.: Számomra csak az a 
fontos, hogy sikerüljön sa-
ját elképzeléseiket megva-
lósítaniuk a zenében. Erre 
próbálom rávezetni ôket.

G.: Tervezed azt, hogy lemezre veszed a Makrokozmoszt?
B.: A Müpa a tervek szerint rögzíti a koncertet. Ez az elsô 
lépés. A felvétel milyensége dönti majd el, kiadjuk-e. Nem 
ragaszkodom már annyira a mindenáron való megjelente-
téshez. Még a BaLancE-anyag is dobozban van, amit szin-
tén a Müpában vettünk fel, 2012-ben. Mostanra igazán 
csak az élô lemez érdekel, annak nem látom értelmét, hogy 
a stúdióban ollózzunk össze valamit. Szóval, a kettô közül 
így bármelyik szóba jöhet.

G.: Nem ismert szélesebb körben, de írtál nemrég egy operát, 
amely egy díva életérôl szól. A szó legjobb értelmében mutat 

kortárs hatásokat, de minthogy Te mindig maximálisan hall-
gatható zenét írtál, ez a mû is az, és érdekes módon ez is ba-
bosos... Mik a kilátásaid, vágyaid a mûvel kapcsolatban?
B.: Szomorú lennék, ha nem hallgatnák meg, amit csiná-
lok, de akkor is, ha azon kapnám magamat, azért csinál-
tam volna valamit, hogy meghallgassák. Nagyon szeret-
ném, hogy színpadra kerüljön az opera. Ha ez megtörténik, 
akkor lépek is tovább a következô állomás felé. Elsôsorban 
magamnak akartam bizonyítani vele. Szerettem volna ki-
próbálni, hogy a magyarországi jazz-zenészlétbôl merre, és 
mi módon tudok továbbmozdulni. Szimfonikus zenekarra 
és énekhangra írni és hangszerelni, óriási kihívás volt. Na-
gyon izgatott, jó volt megugrani.

G.: Mikor számíthatunk a bemutatóra?
B.: Ez még várat magára. Több helyre eljuttattam a mûvet, 
eddig még nincs érdemi válasz.

G.: A beszélgetésünk egyik apropója a Makrokozmosz-kon-
cert mellett, hogy a lapunk szerkesztôsége 2014-ben Neked 
ítélte a Gramofon Jazz Díjat. Egyszer azt mondtad, a díjakat 
nem kapják, hanem adják...
B.: Ez így van. Úgy érzem, ugyanannyit dolgoztam idén 
is, mint tavaly, és ugyanazt csinálom sok éve. Egyébként 
jólesik, ahogy minden elismerés. Idén a Hangszeresek 
Or szágos Szövetsége engem választott az Év Zenepeda-
gógusának. Erre egyáltalán nem számítottam. Örülök a 
díjaknak, mert mások jóindulatát jelzik. Persze minden-
kinek mást jelentenek. Vannak, akik úgy kezdik az élet-
rajzukat, hogy ilyen meg olyan díjas gitár mû vész... Ne-
kem elég, ha azt mondják, én vagyok a Babos.  n

Halper lászló: zenészleGendák II.

FrOkk, Budapest 2014,

172 oldal

A könyv alcíme: legendás zenészek történetei az új 

rákfogótól a Kis rákfogóig. egy olyan, jól körülhatá-

rolható témával és korszakkal foglalkozik, amelyrôl 

minden hazai jazzrajongó tudja, mennyire jelentôs 

szerepet játszott a honi jazz nagykorúvá érésében, 

de sok téves vagy félinformáció is él velük kapcso-

latban a köztudatban – fôleg a fiatalabbak körében –, 

kezdve például azzal, hogy melyik rákfogó-inkar-

náció melyiket is követte (persze nem logikus, 

hogy az új rákfogó volt a legrégebbi formáció).

A munka részben folytatása Halper lászló elsô Zenészlegendák könyvé-

nek, amely olyan, a második világháború és az ötvenes évek idején élt 

roma jazzmuzsikusok életét és pályáját dolgozta föl hiteles adatközlôk se-

gítségével, akik már eltávoztak az élôk sorából. A második kötetben sajnos 

szintén találunk olyan mûvészeket, akik már nincsenek köztünk, 

Orszáczky „jackie” Miklós, jávori Vilmos, Füsti Balogh Gábor szavai így 

némiképp más színezetet kapnak, ahogy olvassuk ôket. Azt viszont min-

den mûvésznél egyaránt megtapasztalhatja az olvasó, hogy 

a legnagyobb bizalommal és ôszinte közlésvággyal fordultak 

az irántuk érdeklôdô mûvészkolléga, Halper lászló felé, ezért 

ez a könyv még annál is kevésbé születhetett volna meg más 

tollából, mint az elsô kötet. A történetek tele vannak fordula-

tokkal, humorral, tragikus momentumokkal – hiába, regényes 

kor volt ez, amikor az önkifejezés zenei eszközeit, a nyugat-

ról érkezô jazz és rock fortélyait még nagy küzdelmek árán le-

hetett csak elsajátítani egy lánglelkû magyar tinédzsernek, 

nem beszélve arról, hogy mi módon válhatott megélhetési for-

rássá az elôadómûvészet. egy-egy hangszer, ihletô erôként 

szolgáló hangfelvétel beszerzésének a története önmagában is 

elképesztôen kacskaringós.

Sokan mondják, hogy a közéletben egy ideje nincsenek már 

nagy formátumú figurák, kultikus személyiségek, akik közösségszervezô 

erôvel bírnának, értékrendeket közvetítenének, akiknek a kisugárzása akkor 

is érezhetô, ha csak a közelükben vagyunk. A Zenészlegendák ii. lapjain 

megszólaló mûvészek, Szakcsi, Babos, Kôszegi imre, ráduly Mihály, laka-

tos „Pecek” lászló, tony lakatos és a többiek mind ikonikus alakjai a jazz-

rock hazai hôskorának, akiknek a visszaemlékezései külön-külön is teljes 

könyvet kívánhatnának. BB
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A történet akkor kezdôdik, amikor a zenei tagozatos isko-
lát végzett Kármán Sándor 1966-ban az elsô zenekaruk-
ban gitározni kezd, majd egy fellépésen hiányzó dobosuk 
helyett mentôötletként ô ugrik be. Az elsô dobját még 
nem vásárolta, e zenekar feloszlásakor, a „vagyonmegosz-
tás” alkalmával hozzá került a fehér gyöngyház bevonatú 
Medveczky. Az 1970-es évek elején a Rákóczi úti hangszer-
bolt kirakata elôtt állva, egy amerikai 
Rogers dobfelszerelés láttán tapasztalta 
meg elôször, hogy egy használati tárgyat a 
kötelezô mûködésen túl milyen további 
magasságokba tud emelni a formaterve-
zés. „Valószínûleg modellezô múltam és a 
gépészet iránti érdeklôdésem is hozzájá-
rult, hogy ebbe a sok mûszaki megoldást 
felvonultató hangszerbe szeressek bele.”

Kármán Sándor 1979-ben rendezte elsô, 
majd 1990-ben második dobtörténeti ki-
állítását, még kölcsönzött anyagokból. 
Rossz aránynak tûnt számára másfél évet 
dolgozni egy kiállítás tíznapos sikeréért. 
Olyan állandó kiállításra vágyott, 
amely nek az ajtaját akár éjfélkor is ki-
nyithatja. (Ilyen többször is elôfordult!) 
A dobok gyûjtése 1990-ben kezdôdött. 
„Az elsô látogatható kiállítás szüleim házának autógará-
zsában jött létre 1992-ben. Az eseményt a média gyorsan 
felkapta, ami váratlan közönségsikert generált. A hang-
szerek egyre szaporodtak, nagyobb hely után kellett néz-
nünk.” Cegléd Város Önkormányzata Kármán Sándor 
kérésére egy, a kezelésükben lévô használaton kívüli in-
gatlant, a fôtéren álló egykori nyomda épületegyüttesét 
adta át számára a dobmúzeum bôvítése céljából. „Három-
évi munkával, önzetlen barátok és támogatók segítségével 
alakítottuk ki és rendeztük be azt a teret, amelyben a dob-
múzeum 2000 novembere óra jelenleg is üzemel.”

Bár a múzeum a könnyûzene, a jazz és a klasszikus zene 
ütôhangszereibôl 1900-tól napjainkig mutat be instrumen-
tumokat (több mint száz dobfelszerelést, háromszázötven 

lábgépet, tízezer hangszerkatalógust és számtalan egyéb 
hangszert és relikviát), vannak Kármán Sándornak ked-
vencei, amelyeket kérdésünkre hosszas gondolkodás után 
kiemel. Az egyik egy 1930-as évekbôl származó Mogyorossy-
dobfelszerelés, amely a híres Arizona mulatóban teljesített 
szolgálatot. A másik egy Sonor Star felszerelés 1957-bôl, 
amelyet a bebop nagy újítója, az amerikai Kenny Clarke 
használt. Jojo Mayer ajándékaként került a gyûjteménybe. 
A harmadik egy gyönyörû Rogers Dél-Amerikából. A 
Fábry József tulajdonából a múzeumba került hangszer 
történetesen megegyezik azzal a szettel, amelybe Kármán 
Sándor beleszeretett 1971-ben a hangszerbolt kirakata elôtt 
állva. Negyven évet várt rá, és a lehetô legmesésebb úton 
került hozzá Venezuelában élô barátja jóvoltából.

A kiállításon több dobos legenda megjelenik, de vannak 
köztük kiemelkedô jelentôségû mûvészek, akiktôl több re-
likviát is megtekinthet a látogató. Egyikük Kovács Gyula, 
ô részesítette Kármán Sándort a meghatározó elsô dobos 
élményben 1968 ôszén, a ceglédi Róna-jazz rendezvényen. 
„Abban a szerencsében volt részem, hogy öt éven át a ma-
gántanítványa lehettem, kitüntetett barátságával, távozá-

sa után pedig családja a mú-
zeumnak ajándékozta Gyula 
imádott ASBA-dobfelszerelését.” 
A há ború elôtti könnyûzene és 
jazz üs tököse volt Weisz Api, akit 
mindenki úgy emlegetett, mint 
a függetlenítés hazai úttörôjét. 
Alig volt róla fellelhetô irodalom 
és fotóanyag, így Kármán Sándor 
1990-ben nekiállt felkutatni a 
még élô zenésztársait bízva abban, 
hogy a velük készített beszél -
getésekbôl majd összeáll egy kép. 
12 éven át tartó magánnyomozás 
során sikerült feldolgoznia Api szo-
morúan szép történetét. Szintén te-
kintélyes mennyiségû anyag foglal-
kozik egy amerikai kortárssal, aki 
Kármán Sándor egy barátja szerint 

megszólalásig hasonlít a dobmúzeum vezetôjére. A megál-
lapítás 1990-ben történt. „Utánanéztem és annyira jópofa 
volt a dolog, hogy vettem egy hasonló inget, nyakkendôt 
(testtartást), lefényképezkedtem, és kiküldtem a képet 
Peter Erskine-nek.” Hamar barátság szövôdött köztük. 
Erskine 2003-ban látogatta meg a dobmúzeumot. Megálla-
podtak, hogy a 40 éves zenei pályafutását reprezentáló 
hangszereit a múzeumnak adományozza. 2010-ben ünne-
pélyesen felavatták az életmûkiállítást, majd ô volt a 16. 
Nemzetközi Dobos- és Ütôs Gála sztárvendége is.

A Dobosgálát éppen 2014-ben rendezték meg huszadszor. 
A kezdetekhez egy szomorú tény adta az apropót: 1992-ben 
váratlanul távozott a magyar zenei színpadról Kovács Gyu-
la, aki pályafutása alatt dobosok generációit nevelte fel. 

Keep collecting!
A ceglédi Dobmúzeum zarándokhely, s nem-
csak hangszerészek és hazai mûvészek számá-
ra, legendás dobosok is vissza-visszatérnek ide. 
Kármán Sándor éppen 25 éve alapította, s ebbôl 
az alkalomból elegáns kiállítású könyvben fog-
lalta össze a múzeum történetét.

2 Gramofon
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„Ahogy kollégái tették, úgy én, a magántanítvány is szeret-
tem volna tisztelegni egykori tanárom emléke elôtt egy 
koncert megszervezésével. Mintául szolgált az évekkel ko-
rábban Amerikában megrendezett Buddy Rich Emlékkon-
cert, melyen a világhírû dobos tanítványai szólóban vagy 
zenekaraikkal léptek fel.” Helyszínnek a ceglédi sportcsar-
nokot választották. Az 1993 áprilisában megrendezett Ko-
vács Gyula Emlékkoncert hatalmas sikere adta meg szá-
mukra a biztatást a folytatáshoz. A második alkalomtól a 
rendezvény felvette a Nemzetközi Dobos- és Ütôs Gála ne-
vet, de a cél változatlan maradt: a nagy dobos elôdök pél-
damutató hitét és szorgalmát – mint értéket – továbbadni 
az új generáció számára. 2014. május 10-én a képzeletbeli 
huszadik születésnapi tortát olyan dobos sztárok fénye ra-
gyogta be az elmúlt években, mint Jojo Mayer, Steve Smith, 
Tommy Campbell, Benny Greb, Will Calhoun, Horacio 
Hernandez, Gulli Briem, Peter Erskine, Billy Cobham, 
Alex Acuna vagy Mike Mangini. A gála felvezetéseként 
elôször egy fotókiállítás nyílt meg, amely az elmúlt száz év 
50 ceglédi dobosának állított emléket. Egy másik kiállítás a 
lezajlott 19 dobosgála legszebb pil lanatait gyûjtötte egy 
csokorba. „A legôrültebb ötlet azonban mégiscsak az volt, 
amikor Cegléd Református Nagytemplomának tetejére 
felültettünk egy dobost, aki párbeszédet folytatott a dobok 
nyelvén a téren ülô tanítványaival.” A jubileumi dobosgálát 
a szokásos ütôhang szer-kiállításon túl török cintányérková-
csok bemutatója is színesítette.
A Keep Swinging! címû könyv, amely a ceglédi Dob-
múzeum történetét mutatja be közel kétszáz oldalon, egy 

2011-ben megfogalmazódott ötlet nyomán vált valósággá 
2014 novemberében. „Két éven át írtam a hetven történe-
tet, majd összeválogattam hozzá közel ötvenévnyi fotó- és 
dokumentumanyagot. Ezt követte a szöveggondozás, az 
egyes oldalak hangulatának grafikai megjelenítése, végül 
a szövegek és fotók tördelése. A tárlatvezetések során szá-
mos történetet mesélek látogatóimnak, akik ôszinte lelke-
sedéssel hallgatnak végig, majd felteszik a kérdést: le van 
ez írva már valahol? Nos, ez a könyv a válaszom, és hogy 
minden részlet érthetô legyen, nemcsak a Dobmúzeumról 
írok, hanem az útról is, ami odáig vezetett.”

A Keep Swinging felszólítás a jövôbe mutat, adódik a kér-
dés, milyen jövôje lehet a gyûjteménynek, amely az elmúlt 
tíz évben mennyiségében és minôségi összetételében is vi-
lágszínvonalúvá nôtt. „Sajnos a korlátozott hely miatt 
ebbôl semmi sem látható. Ha felrajzolnék egy jövôt az égre 
az egy ezer négyzetméteres hangszermúzeum lenne” – ré-
ved a jövôbe Kármán Sándor. Álmai szerint ez a korszerû 
tér a dobfelszerelés fejlôdését mutatná be a könnyûzene és 
a jazz korszakaiba ágyazva New Orleanstól napjainkig. Ki-
használnák a modern kiállításrendezés teljes eszköztárát a 
multimédiától az interaktivitásig, hogy igazán vonzó kör-
nyezetet teremtsenek. „Ehhez persze sok pénz kell, vagy az 
az ideális világ, ahol egy múzsa beleszeret a dobmúzeumba 
és homlokon csókolja…” n

A kiállítótér látványa a kamaraterem felôl
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a dobmúzeum honlapja: www.drummuseum.hu



Egy évvel ezelôtt a Gramofon olvasóit arra biztattuk, te-
gyenek szilveszteri fogadalmat, hogy az új évben is rendsze-
resen járnak jazzkoncertre, mert érdemes lesz. Nos, ez 
2015-ben talán fokozottan igaz lesz már a Mûvészetek Pa-
lotája programkínálatát tekintve. Miközben a kedves ol-
vasó talán éppen a december 2-i Take 6-nagykoncert lel-
kes kritikáit olvassa, vagy a december 10-i Babos: 
Makrokozmosz-elôadásra készülôdik, figyelmét máris segí-
tünk egy újabb különleges elôadás felé irányítani. Decem-
ber 29-én két rendkívüli formátumú improvizáló mûvész, 
Szakcsi Lakatos Béla és Kathy Horváth Lajos tart Óév-
búcsúztató koncertet a Nemzeti Hangversenyteremben. 
Az est két sztárvendége, Babos Gyula és Balázs Fecó mellett 
fellép ifj. Kathy Horváth Lajos, Szakcsi Lakatos Róbert, 
Tintér Gabriella ’Tinti’, Orbán György, Balázs Elemér, 
Rostás Csaba és az EURoma Gipsy Fesztivál Zenekar 
Kathy Horváth Lajos vezetésével. A koncerten a jazzszer-
zemények és -improvizációk mellett klasszikus darabok és 
egy kultikus popszám is elhangzik.

Miután elbúcsúztattuk az óévet, máris készülhetünk a 
Müpa hagyományos januári Jazz Showcase-ére, amely 2015 
második hétvégéjén Belgium és Hollandia tehetségeit állít-
ja középpontba. Január 9-én, a belga napon az ifjak délutá-
ni koncertje után este a gitáros legenda, Philip Catherine 
kvartettje zenél. 10-én hazalátogatunk, és megünnepeljük 
a United zenekar 15 születésnapját a Fel a rezekkel! címû, 
jazzre hangolt, fúvóskarral és VJ-vel dögösített mûsorral, 
aztán 11-én Németalföld másik nagy nemzete, Hollandia 
képviseletében zenél a Michiel Borstlap Trio, melynek 
vezetôje Herbie Hancockot és Wayne Shortert is megihlet-
te. Mindhárom estén teljes lesz a magyar-németalföldi pár-
beszéd, mert Pély Barna és Romhányi Áron a Unitedbôl 
mindkét külföldi sztárvendéggel elôad pár közös számot.

A február máris jazzel indul a Palotában: elsején a 
Jazzmûhely sorozatban Szakcsi Lakatos Róbert hozza el 
nehézsúlyú kvartettjét a Fesztivál Színházba. Mára a Dá-
niában élô Bolla Gábor is nemzetközileg elismert és kere-
sett elôadóvá érett, mindkettejükkel szoros munkakap-
csolatot és barátságot ápol Robert Hurst, a hét 
Grammy-díjas bôgôs és Gregory Hutchinson dobos is. 
Mindketten ismerôsek lehetnek a hazai közönség számá-
ra. Hutchinson 2012-ben a Müpában Charles Lloyd Sky 
Trióját erôsítette, de rajta kívül dolgozott már Betty 
Carterrel, Ray Brownnal, Dianne Reeveszel, Diana Krall-
lal, Wynton Marsalisszal és Roy Hargrove-val is. Robert 
Hurst partnerei közt találjuk – Lloyd, Marsalis és Krall 
mellett – Sir Paul McCartney-t, Dave Brubecket, Harry 
Connick Jr.-t, Terence Blanchard-t, Stinget és Barbra 
Streisandot. Saját szerzeményeik a modern jazz legkurren-
sebb vonalát képviselik.

jazz KOncertAjánló
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Forró hangulatú jazzkoncertek télire – a Müpában

In memoriam Csepregi Gyula
Lapzártánk idején érkezett a felfoghatatlan hír: ötvenhat éves korában 
hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt a jazzszaxofon egyik legna-
gyobb formátumú hazai alakja, Csepregi Gyula. A Liszt-díjas, ötszörös 
eMeRTon-díjas, kétszeres nívódíjas mûvész legfontosabb zenekarai az In 
Line, a Stúdió 11 és a harmincéves Magyar Jazz Quartett voltak  – utóbbi 
25 éves fennállására készült lemezalbumát a Gramofon adta ki. A hazai 
jazzéletbôl szinte mindenkivel játszott, Kovács Gyula, Kôszegi Imre, 
Babos Gyula, Pege Aladár, Jávori Vilmos, Szakcsi Lakatos Béla neve ta-
lálható a hosszú sorban, de a popzene kiválóságai is rendszeresen hívták 
szólistának, köztük Presser Gábor, a Bikini, Szûcs Judith, Komár László, 
Cserháti Zsuzsa, Hobó, Tátrai Tibor és Demjén Ferenc. A Twin Lines 

Porject tagjaként, Alex Acuna, Russell Ferrante, Dave Samuels, Mike Stern és Vasrvári Pál társaságában koncer-
tezett Európában és lemezfelvételeket is készített. Közel ötszáz albumon hallható egyéni, virtuóz szaxofonjátéka. 

Michiel Borstlap
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Grammy-díjakból február 23-án sem lesz hiány: a Jazzlegen-
dák erre az estére érkezô trombitás sztárjának, Arturo 
Sando valnak éppen tíz van belôle. Nem sokan lehetnek, 
akik még a hetvenes években hallották ôt Budapesten ját-
szani az Irakere zenekar tagjaként, azóta mindent elért a pá-
lyán, amit jazzmuzsikus elérhetett – fôleg a közönsége sze-
retetét. 2013-ban megkapta Obama elnöktôl a Presidental 
Medal of Freedom kitüntetést, Grammy-jelölésbôl még 19-
et, 6 Billboard- és egy Emmy-díjat. Nemcsak jazztrombitás-
ként, de klasszikus elôadóként és zeneszerzôként is halmoz-
ta az elismeréseket. Concerto For Trumpet & Orchestra 
opusát a világ vezetô zenekarai játszották. A saját életérôl 
szóló, For Love or Country címû filmhez, melyben Andy 
Garcia alakítja a trombitást, maga írta a teljes kísérôzenét. 
Izzó levegôjû koncertjein sosem feledkezik meg egykori 
mentoráról, Dizzy Gillespie-rôl, ahogy zenei gyökereirôl sem 
– ez vélhetôen a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem-
ben is így lesz.

Gramofon-összeállítás

jazz
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További információ:
 www.mupa.hu; www.zeneakademia.hu

Erôs évzárás a ZAK-on
A Zeneakadémia az év végén csupa olyan hangversenyt 
kínál a jazz mûfajából, amely valamiféle visszatérést je-
lez egykori nemes hagyományokhoz. A Nagyteremben 
napra pontosan egy évvel korábban szólókoncertet 
adott a friss Kossuth-díjas Snétberger Ferenc. 2014. de-
cember 14-én nagyszerû zenésztársakból álló kvartett-
jével és régi kedves muzsikustársával, Marcus Stock-
hausen trombitással lép fel ugyanott. A zenekarban 
Oláh Tzumo Árpád játszik zongorán, Barcza Horváth 
József nagybôgôzik, Toni Snétberger, a gitáros fia pedig 
dobokon lesz hallható. 

A 2013-as évet és a Zeneakadémia épületének felújítása 
elôtti idôszakot egyaránt megidézi egy régi-új hagyo-
mány által a Benkó Dixieland Band, amikor december 
28-án ismét óévbúcsúztató koncertet ad a Nagyterem-
ben. Most is Micheller Myrtill és Berki Tamás lesz 
Benkó Sándor héttagú csapatának sztárvendége, a 
koncert címe, üzenete pedig nem is lehetne szívbôl 
jövôbb a tél kellôs közepén: Bring Me Sunshine!

Arturo Sandoval
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