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G.: Hatvan esztendővel ezelőtt, 1956. március 21-én Török-
szentmiklóson születtél. Lehet, hogy rosszul tudom, de szerin-
tem a magyar jazz több mint száz esztendős történetében 
nemhogy gitárosként, de jazzmuzsikusként is Te vagy az első 
törökszentmiklósi, aki komoly külföldi zenei karriert tudhat 
magának. Milyen környezetbe születtél? Miért és hogyan 
kezdtél zenélni?

Sz. S.: Nos, amennyire tudom, sok híres ember született 
abban a városban, valami szellemi erőtér bizonyosan van 

ott azon a helyen, ami nem lehet véletlen. Törökszentmik
lós egy alföldi kisváros, a vidékre jellemző kultúrával. Szü
leim dolgozó emberek voltak. Az élet és benne a kultúra 
politikai elvek mentén szerveződött. Nagyon nem lehetett 
kilógni a sorból, mert az ember könnyen nehéz helyzetben 
találhatta magát egész életére. Ebbe a világba születtem 
bele.
Gyermekkoromban a zene szinte csak a rádióból érkezett 
hozzám. Az első rádiónk egy akkumulátoros rádió volt, az 
első zenei élményeimet onnan szereztem. Mágikus dolog 
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Szabó Sándor nemzetközi karrierjéhez hasonlót felépíteni gitárosaink közül eddig talán 
csak három nagy, stílusújító elődjének, Bacsik Eleknek, Szabó Gábornak és Zoller Attilának 
sikerült: Európa, Ázsia, Észak-Amerika és Latin-Amerika közönsége is szívébe fogadta őt. 
Az említett három magyar jazzsztárral ellentétben, akiknek pályája „disszidálásuk” után 
elsősorban fogadott hazájukhoz, azaz Franciaországhoz, az Egyesült Államokhoz, illetve 
Nyugat-Németországhoz kötődött, Szabó Sándor először Törökszentmiklósról, majd sok éve 
immár Vácról építette fel nemzetközi karrierjét. CD-inek, LP-inek száma 2016 elején im-
már 64-re emelkedett. Ezeket a hazai kiadások mellett angol, belga, amerikai, olasz, vene-
zuelai, nyugat-német labelek forgalmazták, jelentős sikerrel.

2 Simon Géza Gábor

„Ha nem jössz rá magadtól,  
akkor úgyis hiába…”
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volt az számomra. Ezen kívül csak legfeljebb nagyanyám 
éneklését hallhattam. Amikor 12–13 éves koromban a beat
zene már hazánkban is elkezdte kulturális fellazító munká
ját az akkori álmos társadalomban, én magam is éreztem a 
szelét, hogy az a zene valamit előbb-utóbb okozni fog. Egyik 
unokatestvérem, Kerekes László, akivel egy házban lak
tunk, kapott egy akusztikus gitárt. Egyik este áthívott, 
hogy nézzem meg a gitárját. Ez az élmény még most is olyan 
elevenen él bennem, mintha tegnap lett volna. Ez maga a 
beavatás volt a zene világába, a sorsomnak szabott irányt. 
Szüleim egy közeli magántanárhoz, Csányi Bertalanhoz 
írattak be, aki klasszikus gitározást tanított. Nem magyará
zott el mindent, magamnak kellett rájönnöm az elméleti 
dolgokra, így innentől fogva magam igyekeztem megérteni 
a zenei összefüggéseket. Nagyon okosan azt mondta: „Ha 
nem jössz rá magadtól, akkor úgyis hiába…”
Akkoriban a helyi zeneiskolában a gitár még „reakciós” 
hangszernek számított, és inkább az akkori beat mozgalom 
hozta be a hangszert a világunkba. Mindenféle zene, amit 
csak hallottam, nagyon érdekelt és magával ragadott. Ab
ban az időben a rádióban még volt kultúra, és én nagy 
örömmel hallgattam mindenféle zenét. Ebbe a népzenétől a 
kórusmuzsikán és Bartókon át a könnyűzenéig minden be
letartozott. A sokféle zene nyugodt, békés egységben élt 
bennem, és bár ilyen-olyan stiláris címkékkel illették őket, 
azok számomra értelmetlenek voltak. Zenélni akartam, 
alkotni, teremteni, közben átélni a teremtés boldogságát. 
A zenealkotás már akkor jobban érdekelt, mint a gitárjáték.

G.: Erős 33 év telt el a BMK óta. A rendszerváltás előtt szá-
mos helyen, többek között Győrben, Debrecenben hallotta-
lak, de Túrkevén például együtt léptünk fel a helyi jazzklub-
ban. Azután jött a váltás. Az új szeleknek megfelelően 
2002-ben megalakult az Akusztikus Gitárzene Egyesület 
(AGZE), amely immár másfél évtizede szervezi a hazai 
Akusztikus Gitárzenei Fesztiválokat, számos külföldi ven-
dégszereplővel. Mi az oka, hogy ezen alkalmakon kívül alig 
vagy itthon hallható? Külföldön mind elméleti szakember-
ként, mind gitárosként számos országban vendégszerepelsz 
rendszeresen.
Sz. S.: Szívesen emlékszem azokra az időkre, amikor több 
helyen is együtt jelentünk meg. Az egyesületünk keretében 
igyekszem immár 15 éve elhozni Magyarországra és bemu
tatni az akusztikus gitár kultúráját, azon belül is az értéke
sebbeket, mert ez a hangszer valamiért nagyon nehezen tud 

1982-ben a Budapesti Művelődési Központban (BMK) már 
javában futott a minden hétvégi, egyenként négyórás 
Jazzpresso, amikor a Kovács Gyula Quintet és Jákó Jazz 
Quintet gitáros-fuvolása, dr. Borissza Géza az egyik műsor 
szünetében szólt nekem, az előadások szervező-produce-
rének, hogy rálelt egy törökszentmiklósi gitárosra, aki na-
gyon jó, meg kéne hívni a Jazzpressóba. Ha Géza mondja, 
az tuti tipp, gondoltam, s anélkül hogy egyetlen hangot is 
hallottam volna az ifjú titántól, meghívtam a BMK-ba. 
A hallatlanul szerény Szabó Sándor megérkezett, és a kö-
zönség lélegzetvisszafojtva hallgatta. Érezték, hogy most 
valami új, érdekes, egyedi születik. A koncert végén néma 
csend! Szabó mester kivert kutyaként már éppen ki akart 
oldalogni, amikor kitört a viharos, szűnni nem akaró taps. 
Szabó Sándor nevét ezen a napon, 1982. november 21-én 
nagyon jól megjegyezte a budapesti közönség.
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gyökeret verni a kultúránkban. Jól mutatja irányultságun
kat, hogy például a rap hamarabb gyökeret ver, mint bármi
lyen gitár alapú zene.
Fontos megemlítenem, hogy a jazz nemzetközileg is sajátos 
irányba kezdett haladni, és ebben a folyamatban az improvi
záló hangszeres szólistáknak – legyen az bármilyen hangszer 
– nem sok teret enged. Engem az akusztikus gitárfesztiválok 
és az ehhez tartozó szcéna fedezett fel, így sokkal inkább 
komponáló akusztikus gitárosként kezdtek megismerni, 
mint jazz-zenészként, a szó hagyományos értelmében. Mond
hatnám azt is, hogy az akusztikus gitár világában többek 
között én képviselem a gitárzene improvizatív tartományát. 
Ebben a környezetben sokkal nagyobb sikereket tudhatok 
magaménak és több megbecsülést élvezek. Ez a „jazzen kívü
liség” számomra kényelmes helyzet, szabad vagyok, nem kö
tődöm trendekhez, stílusokhoz, klikkekhez, így a saját zené
met az ősi zenékkel, a kortárs klasszikus és bizonyos 
improvizált zenékkel egyetlen szellemi egységben élem meg.
A jazz érzésem szerint újra visszatért a szórakoztató funk-
ciójához, a mélyebb művészi rétege a perifériára került, ne
kem pedig a szórakoztató zeneiparban nincs keresnivalóm. 
Kezdettől fogva csak a tiszta művészet érdekel, és ez a hozzá
állásom nyilván kijelölte a helyemet a zene világában ideha
za és külföldön is. Az én generációm hazai jazzmuzsikusai
nak hozzáállását tragikusnak látom, mert szinte mindenki 
a világba beszivárgó trendek irányába ment. Zenészeink pár 
kivételt leszámítva a külső nyugati kultúrát abszolutizálták, 
így hiába voltak és vannak zseniális tehetségeink, a jazz glo
bális, de mégis csak nyugatról diktált világában legfeljebb 
csak másodosztályú utánzók lehetnek. Amíg ezen nem vál
toztatnak, addig esély sincs, hogy a magyar jazz hangsúlyo
san megjelenjen a világban.
Példa értékű Szabados György pályája, aki éppen azzal, 
hogy bátran megmutatta mivel és hogyan lehet a jazzt újra
értelmezni, és adni neki egy sajátos kelet-európai kiejtést, 
mert nagyot gondolni. Az egész életművéért végtelenül tisz
telem őt. Sajnos a pályája az akkori társadalmi viszonyok 
miatt nem teljesedhetett ki úgy, ahogy megérdemelte volna. 
Amikor itthon megsejtették, hogy mekkora értéket hordoz, 
és mert egy mély, szuverén gondolkodó is volt, bizonyos 
erők minden eszközzel akadályozták. Mindenesetre a nem
zetközi jazzszakma nagyon tisztelte és elismerte a művésze
tét. Én kezdettől fogva tisztán láttam, mi folyik itt, ezért is 
döntöttem úgy, hogy nem állok az ellenerők útjába, nem 
akarom az időmet és az energiámat értelmetlen harcra paza
rolni az érvényesülésért. Helyette teremteni akarok szaba
don, átszellemíteni a muzsikát, mindenkinek örömére, akit 
csak megérint a zeném. Ezért tapasztalhatod, és mindenki 
más is, hogy itthon szinte csak akkor játszom, ha én magam 
szervezek koncertet magamnak. Egyszerűen nincs más al
ternatíva. Van egy szint, aminél nem adhatom alább. Bizo
nyára játszhatnék zajos kocsmákban, klubokban, de én ép
pen azért küzdök, hogy a zenének legalább a saját 
világomban visszaadjam annak ősi rangját, funkcióját, a 
szakralitást. Tevékenységem így többnyire nemzetközi szín
téren zajlik, legyen az koncert, előadás vagy zenekutatás. 

G.: Hamarosan különleges eseményre kerül sor: tíz nappal a 
60. születésnapod előtt, március 11-én az NKA Zenei Kollé-
giuma támogatásával megvalósuló Magyar jazztörténeti 
projekt keretében megrendezendő Magyar jazzkutatási kon-
ferencián tartasz előadást, majd este a trióddal adjátok a 
konferenciát lezáró koncertet.
Sz. S.: Igen, én magam is különleges alkalomnak tartom, 
és meg is köszönöm ezt a lehetőséget, nagyon fontos és szin
te szimbolikus jelentőségű számomra. A konferencián az 
elmúlt években publikált két könyvem, A zene metafizikája 
és a Zenélő Őskelet (Püski Kiadó) című könyveimben fog
lalt szemléletben próbálom feltárni az improvizáció lénye
gét, úgy, ahogyan még eddig senki sem tette. Olyan kérdé
sekre igyekszem választ adni, amelyekre csupán azért nem 
találunk feleletet, mert nem a megfelelő szemléletből néz
zük a zene világát. Fontos számomra, hogy írott formában 
éppen egy ilyen konferencián jussanak el gondolataim az 
érdeklődőkhöz. 
A koncert pedig különösen lényeges, hiszen a triónk zenei 
koncepciója Major Balázzsal és Heidrich Rolanddal éppen 
az improvizáció újragondolásának és újra felfedezésének je
gyében fogant, melyben az ősi és a modern kor nem csak a 
hangszerek által, de a zenében is kifejezésre jut. Major Ba
lázs pályám kezdetétől fogva az egyetlen ütőhangszeres 
partnerem, aki végtelen nyitottságával és szemléletével vala
mi nagyon különlegeset hozott létre, csakúgy, mint egykori 
tanítványom Heidrich Roland gitáros. Mindketten a saját 
útjukon haladnak és magas szintű művészi értéket teremte
nek; már csupán ezért is figyelmet érdemelnének.  n
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