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Jazzgitár és zongora – világszínvonalon

A Finucci-ikrek
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Gramofon: Nem tudom, láttátok-e Woody Allen A világ 
második legjobb gitárosa című filmjét – rólad már nem szól-
hatna, Roland. Hogyan éled meg a sikert?
Balogh Roland: Június 7-én éppen a szüleimnél voltam, 
amikor telefonon hívtak Kaliforniából a hírrel. Nem akar-
tam hinni a fülemnek, az amerikai angol amúgy is kicsit 
problémás nekem, úgyhogy háromszor visszakérdeztem, jól 
értem-e. Jól értettem elsőre is. Azóta rengeteg médium fog-
lalkozott velem, sokkal több, mint amikor a Montreux-i jazz 
gitárversenyt nyertem meg 2009-ben. Mintha az azóta eltelt 
időben jobban odafigyelnének a hazai jazzéletre Magyaror-
szágon, mint korábban, legalábbis szeretném ezt hinni.

G.: Montreux Zoltánnak is kedves város, hisz a 2010-es 
jazz-zongora versenyen harmadik helyezést ért el. 
Balogh Zoltán: Varázslatos egy olyan közeg, mint amilyen 
Montreux-ben fogadott, mert azok a kiváló muzsikusok, 
akiket itthon csupán felvételekről hallottunk, mint például 
George Duke, aki akkor még élt, egyszerre valósággá váltak.

G.: Ez is bizonyítja, hogy az élő, helyszíni megmérettetés sok-
kal nagyobb élmény, mint a videós pályázás, ami persze nem 
von le utóbbi értékéből. Roland, milyen feltételeket szabtak a 
gitárverseny kiírói?
B. R.: Két, maximum ötperces videóval lehetett nevezni. 
Az egyik akkordszóló volt, vagyis olyan felvétel, amelyiken 
egyedül gitározom a híres jazzstandard-et, a My One and 
Only Love című balladát. Nagyon jól kidolgoztam az ak-
kordszólót, februártól májusig gyakoroltam. Ez a produkció 
technikailag foghatta meg a zsűrit. A másik felvételen 
Thelonious Monk Round Midnight című számát szólaltat-
tam meg, amiben elsősorban a szívemet mutattam meg az 
ítészeknek, a magyar és roma zenei gyökerek ötvözetéből 
álló dallamvilágot. Annyival könnyebb otthon egy kamera 
előtt zenélni, amennyivel nehezebb is: nyugodtabbak a kö-
rülmények, viszont nincs meg az a drukk, ami egy élő meg-
mérettetésen kihozhatja a szükséges pluszt az előadóból.

G.: Hány gitárod van éppen?
B. R.: A versenyre használt gitáromat tavaly októberben 
nyertem New York-ban a Wes Montgomery tiszteletére ren-
dezett jazzgitár-versenyen, ahol második helyezést értem el. 
Ez egy New York-i gyártású D’Angelico gitár. Igazság szerint 
amióta megvan, ezen a hangszeren szeretek a legjobban 
játszani.  Ezen kívül van egy Gibson L5-ösöm, ami luxus-
gitárnak számít, de engem nem az értéke érdekel, hanem ez 

Nyár elején bejárta a hazai sajtót, hogy 
Balogh Roland elnyerte a fődíjat és 
jazzgitár kategóriában az első helye-
zést a Los Angeles-i Six String Theory 
Gitár versenyen. Azt talán kevesebben 
tudják, hogy Roland ikertestvérét, Zol-
tánt 2012-ben, a Floridában megrende-
zett Jacksonville-i jazz-zongoraverse-
nyen a világ három legjobb zongoristája 
közé sorolták. A két kiválóságot zenei 
szocializációjukról, mestereikről, közös 
zenekarukról, a Finucci Bros Quartetről 
és a hazai jazz helyzetéről kérdeztük.
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valóban a felső kategória. Ezen kívül van még né-
hány elektroakusztikus és akusztikus gitárom is.

G.: Milyen volt az első hangszeretek?
B. Z.: Mindketten apukánktól tanultunk gitározni 
hatéves korunktól, egy párezer forintos hangszeren. 
Apukánk megmutatott nekünk akkordokat, dalla-
mokat, amiket aztán tovább variáltunk. Később 
kaptunk egy szintetizátort is, amit ugyancsak közö-
sen használtunk.
B. R.: Édesapánkkal igényes zenéket hallgattunk 
már kisgyerekkorunktól. George Bensont, Gary 
Moore-t, Santanát. Jazz-t, blues-t, rockot. Igyekez-
tünk többféle stílusból kialakítani a saját játékun-
kat.

G.: Mikor jött el az a pillanat, amikor már nemcsak 
saját örömötökre zenéltetek, hanem tudatosan ké-
szültetek a zenészi pályára?
B. Z.: Olyan 10–11 éves korunkban. Akkor mondta 
apukánk, hogy megveszi nekünk a továbblépéshez 
szükséges komolyabb hangszereket és kiegészítőket, 
ami nem kevés pénzbe került, ám akkor nem lehe-
tünk középszerű zenészek, mert azokból rengeteg 
van, és felkopik az állunk. „Vagy a világ legjobbjai 
közé kerültök, vagy el se kezdjétek” – mondta. Ez 
óriási kihívást és motivációt jelentett egyben. Dön-
töttünk. 
B. R.: Például az iskolai szünidők alatt reggel 9-től 
gyakran éjfélig a hangszereinkkel voltunk elfoglalva 
nap, mint nap. Nem kellett ösztönözni bennünket, 
bekerültünk egy olyan közegbe, ami ott tartott 
minket.

G.: A tehetségetek és szorgalmatok mellett mekkora 
szerepet tulajdonítotok a sikereitekben a hiteteknek? 
Merthogy Roland a Facebook-oldalán köszönetet 
mond a Mindenhatónak is a Los Angeles-i győzelmet 
követően.
B. R.: Mindig hittünk Istenben, de mindössze 2008 
óta vagyunk nem csupán vallásosak, hanem keresz-
tények. Katolikus hitben nevelkedtünk, de ma már 
a szabad keresztények közé soroljuk magunkat. Hi-
szünk Istenben, belőle merítünk erőt, olvassuk a 
Bibliát, de nem tarozunk egyetlen egyházhoz sem.

G.: Milyen mestereitek voltak a zenében?
B. R.: Először beiratkoztunk az OSZK Zenei Stúdió-
jába, aztán 16 évesen a Kőbányai Zenei Stúdióba. 
Először Tornóczky Feri bácsihoz jártam, majd Ba-
bos Gyuszi bácsi volt a tanárom.
B. Z.: Én pedig Halász Jánosnál tanultam, aki 
Charlie zenekarában billentyűzik, későbbiekben pe-
dig volt egy magántanárom, Törőcsik Géza, akitől 
nagyon sokat tanultam. Igazából innen indult a kar-
rierünk.
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B. R.: És innen ered közös zenekarunk, a Finucci Brothers 
Quartet neve is. Az Oscar című filmben szerepelnek a 
Finucci-ikrek, akik eredetileg szabómesterek, de mindenki 
meg van róla győződve, hogy gengszterek. Amikor először 
beléptünk a suliba egyforma bokáig érő fekete bőrkabát-
ban, nálam a fekete gitártok, mindenki azt hitte, hogy vala-
miféle behajtók vagyunk. Akkor ragadt ránk a Finucci név, 
amit örömmel választottunk a 2008-ban alapított együtte-
sünk nevéül is.
B. Z.: Gyerekkori barátainkat hívtuk a zenekarba: Bordás 
Józsefet, aki jelenleg a Magyar Jazz Szövetség elnökségi tag-
ja, saját dobiskolájának alapítója, valamint Horváth „Plútó” 
Józsefet, aki elismert és keresett basszusgitáros szerte az or-
szágban. Általában saját szerzeményeket játszunk és néhány 
feldolgozást. Egyaránt merítünk a modern elektronikus 
jazz és a bop-, illetve szving-hagyományból, egyfajta sajátos 
revival fusiont képviselve, aminek megfelelően zenei példa-
képeink között az 50-es évektől egészen napjaink ifjú sztár-
jaiig impozáns a névsor: George Benson, Joe Pass, Pat 
Metheny, Keith Jarrett, Biréli Lagrè ne és Kurt Rosenwinkel 
hatása is tetten érhető a zenénkben. Első, 2010-es lemezün-
kön hallható még egy jazzes Isten-dicséret is. Azóta már 
három albumunk van, most készülünk a negyedikre.
B. R.: Közösen szerezzük a számokat. Ha mondjuk én írok 
egy A-tételt, Zoli ír hozzá egy B-t, aztán közösen alkotunk 
egy C-t. Bár tág teret biztosítunk egymásnak és zenésztár-
sainknak az improvizálásra, stabil zenei alapokat rakunk le, 
mert nem akarunk abba a jazzben gyakori hibába esni, ami-
kor már az alapmotívum sem ismerhető fel.

G.: Mi lesz hallható a következő lemezeteken?
B. R.: Az album munkacíme lehetne a Vissza a gyökerek-
hez, mivel felfogásban a klasszikus bebop zenéhez szeret-
nénk visszatérni, természetesen némileg sajátos köntösben. 
Az új szerzemények közül is fogunk már játszani ősztől a 
Budapest Jazz Clubban havonta működő klubestjeinken. 
Ez már a harmadik évada lesz ennek a havonta ismétlődő 
sorozatnak, melynek neve Jazzlegendák. Ezek egyébként 
alapvetően tematikus műsorok: vagy egy zenésznek, vagy 
egy korszaknak a muzsikáit mutatjuk be alkalmanként, 
odaillő háttérvetítéssel, ez afféle ismeretterjesztés is ré-
szünkről.

G.: Hiánypótlás? Rászorul a hazai jazzélet?
B. Z.: Budapesten talán, ha négy jazzklub működik, szem-
ben például Krakkóval, ahol minden második sarkon talál-
ható egy. Jacksonville-ben, ahol zongoraversenyen vettem 
részt, a szállodai liftben, a bevásárlóközpontban jazz szólt. 
Magyarországról ez sajnos nem mondható el.
B. R.: Úgy látom, hogy a mai gyerekek, bár vannak köztük 
tehetségesek, sajnos nem olyan elhivatottak, mint amennyi-
re szükségszerű lenne. Egyszerűen nem gyakorolnak eleget. 
Eljutnak egy bizonyos szintre, aztán leállnak, mondván: 
készen vagyok. Márpedig ebben a szakmában nem lehet ké-
szen lenni. Nincs olyan, hogy megtanultam gitározni, vagy 
zongorázni. Folyamatosan gyakorolni kell. n




