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A művészetek és az olimpiai mozgalom összekapcsolásának 
története 1906-ban kezdődött, amikor Pierre de Couber
tin, a modern olimpiai játékok alapítója konferenciát szer
vezett Párizsban a művészet, az irodalom és az olimpiai gon
dolat összeköthetőségéről. Felfogása szerint az olimpiai 
ideál nemcsak a sportteljesítmények, hanem az egész embe
ri individuum ünnepe kellene legyen. Ez az idea a stockhol
mi olimpián (1912) jelent meg először a gyakorlatban, ami
kor öt művészeti „versenyágban” osztottak ki érmeket: 
irodalomban, építészetben, szobrászatban, festészetben és 
zenében. A technikai és egyéb nehézségek végigkísérték a 
következő tíz olimpiát, majd az 1948-as londoni sportverse
nyek végeztével a Nemzetközi Olimpiai Bizottság törölte a 

játékok közül a művészeti programokat. Négy évvel később, 
Helsinkiben már csupán kiállítások és fesztiválok formáját 
öltötték a kulturális események.
A Los Angeles-i olimpián az akkor még Amerikában élő 
Tommy a négy napon át tartó rendezvényt a sportverse
nyek napjaira időzítette, illetve az azt megelőző hetekben 
megtartott Olympic Arts Festival részeként menedzselte. 
Olyan előadókat vonultatott fel a rendezvényen, mint 
Benny Carter és Shelly Manne, Terumasa Hino és Albert 
Mangelsdorff, és a jazzfesztivál négy napján végig az ő 
nagyzenekara kísért. Tommy és az Olympic Arts Festival 
más szervezői tehát visszacsempészték a coubertini gondo
latot az ötkarikás játékok mellé. Nem a versenyszellem, 

Vig Tommy zenei útravalói az olimpiára
Ismerősei, barátai jól tudják, hogy Tommy Vig zeneszerző, dobos és vibrafonos gyerekkora 
óta vonzódik a sporthoz. Futballozott és karatézott, sőt, Amerikában töltött évtizedei alatt 
egy junior futballcsapatot is edzett. Kapcsolata az olimpiai eszmével 1984-ben kezdődött, 
amikor őt bízták meg a Los Angeles-i Olympic Jazz Festival szervezésével. 2013. december 
1-én – immár ismét itthon – a Duna Palotában rendezett olimpiai koncertet „Aranyszimfó-
niák” címmel. Itt felvonultak győztes olimpikonjaink, a zenéket a Budapest Jazz Orchestra 
tolmácsolta. A hangverseny anyaga később CD-n is napvilágot látott. Május 7-én újabb 
olimpiai koncertre készül Tommy a Müpában. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele. 

2 máté j. György

tommy régóta szívesen dolgozik szimfonikus zenekarokkal
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hanem egy nemzetközi jazz-seregszemle eszméje dominált 
az Olympic Jazz Festivalon. Tommy Vig szerényebb kere
tek között, de hazánkban is folytatja, amit Los Angeles
ben elkezdett.  

Gramofon: Hogyan jellemeznéd a nagyobb zenekarokra 
írt darabjaidat olyasvalakinek, aki még egy hangot se hal-
lott tőled?
Vig Tommy: A konziban klasszikus összhangzattant 
tanul tam Huzella Elektől, a zenei gimnáziumban érettsé
giztem, Beethoven-szimfóniákat timpaniztam az orvo
sok szimfonikus zenekarában tizenhat éves koromtól… 
A Juilliard ban Saul Goodman volt a timpani- és Vittorio 
Giannini a zeneszerzés-tanárom, később George 
Tremblaytól tanultam meg a tizenkét fokú komponálás 
fortélyait; ő Schönberg tanítványa volt. Ez idő alatt 
mindvégig jazzt játszottam. Tehát mint inspiráció nekem 
Duke Ellington és Gerry Mulligan ugyanannyit jelen
tett, mint Charles Ives, vagy Bartók Béla. Zeném termé
szetesen ötvözi a klasszikus és a jazzmuzsikát. Ezért az
tán sehová sem tartozom, és ezzel a pozíciómmal meg 
vagyok elégedve.

G.: Miként kapcsolódik az új műsor az Aranyszimfóniák-
hoz? Folytatása annak? Vagy egészen más?
V. T.: Folytatása annak, csak egészen más, mondaná 
Heltai Jenő. A Duna Palota-beli koncerten nyolc mi ni-
szimfóniá mat mutattuk be, amelyeket londoni aranyérme
seinknek ajánlottam. Több olimpiai bajnok volt jelen sze
mélyesen a koncerten, és kivétel nélkül nagyon tetszett 

nekik a „testre szabott” muzsika, ahogy ők jellemezték da
rabjaimat Kozák Danutát, Berki Krisztiánt és Pars Kriszti
ánt az utolsó számban felhívtam a színpadra egy kis jam 
sessionre, mindhármuknak adtam egy-egy tamburint, és 
aranyérmeseink a közönség nagy örömére lelkesen beszáll
tak velünk muzsikálni. 
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A szerző és három olimpiai bajnok: Pars Krisztián (kalapácsvetés), Kozák 
Danuta (kajak-kenu) és Berki Krisztián (torna), valamint a Riói magyar 
arany álmok című kompozíció első ütemei
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G.: Kifejlesztettél-e valamilyen új módszert a komponálás-
ban? Mi a klasszikus zene és a jazz viszonya ezekben a most 
készült darabokban?
V. T.: A módszer friss, egyéni és meglepő. Hogy egy másik 
kedves írómat idézzem szabadon, Rejtő Jenő azt mondaná, 
ebből még sok kellemetlenségem lesz. Például két szamba 
(Riói aranyálmok I. és II.) is szerepel a felcsendülő tizenhat 
új mű között, bartókos harmóniákkal. Miután elhangza
nak, egyesek talán majd azt mondják: „Tommy, ilyen 
nincs!” Mire én: „Dehogy nincs! Most hallottad!” 

G.: A humor mindig is jellemezte a szerzeményeidet. Több 
rétegben. Egyrészt magukban a zenékben jelent meg, más-
részt mindig ott van az előadásaikban. Ez most hogyan fog 
érvényesülni?
V. T.: Egyelőre nem tudom, de a legfontosabb, hogy velem 
nevessenek, és ne kinevessenek!

G.: Milyen zenekarokat és zenészeket nyertél meg a művek 
előadásához, és mi volt a kiválasztás alapja? 
V. T.: A MÁV Szimfonikusokból jönnek a vonósok, vala
mint Novotny Tibi, a nagy timpanista.  Zsoldos Béla játssza 
majd a vibrafon- és conga-szólamokat,  a többiek is mind 
kedvenc muzsikusaim: Schreck Feri harsonázik, Zana Zoli 
játszik baritonszaxofonon, Koós-Hutás Áron és Tompa 
Ákos trombitál, Juhász Attila zongorázik, Csuhaj Barna Ti
bor lesz a bőgős, Jeszenszky Gyuri dobol, és kiemelt szólista 

tárogatón: Cserta Balázs. Az erre az alkalomra összeállt ze
nekar neve Tommy Vig Szimfonietta. A jazz és a kortárs 
klasszikus zene összeforrasztásáról van szó, ugyanakkor 
minden kompozíció egy bizonyos sportágnak is ajánlott, és 
az adott sport érzését is kifejezi. Jellegük inspiráló: „útrava
ló” a Rióba induló sportolóinknak: a részleteket lásd a par
titúrákon!

G.: A feleségednek, Miának is lesz szerepe a hangversenyen? 
V. T.: Igen. Két számot fog énekelni, és vibrafonduettet is 
játszik majd velem. 

G.: Kapsz-e (vagy kaptál-e) valamilyen támogatást a ma-
gyar sportélet irányítóitól a művek elkészítéséhez?
V. T.: Úgy érzem, élsportolóink nagyban hozzájárulnak 
Magyarország jó hírének növeléséhez, én úgy tudom kife
jezni a megbecsülésemet irántuk, hogy zenét írok róluk és 
nekik, valamint persze a közönségnek. Sőt nemcsak sze-
mélyes tiszteletemet próbálom e kompozíciókkal megmu
tatni, hanem azt igyekszem kifejezni, hogy mindannyian 
szeretjük és megbecsüljük őket. A magam részére nem kér
tem és nem fogadok el pénzt az eseménnyel kapcsolatos 
munkámért. Lelkesen mellém állt Dr. Nébald György 
aranyérmes, a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja elnöke 
(aki Bényi Ildikóval együtt a műsorvezető szerepét is ellátja 
majd a Müpában), valamint Szabó Bence, a MOB főtit-
kára.  n

Vibrafon és dob harmonikus együttműködése – a háttérben Balázs Elemér
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