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Zenei molekulák összekoccanása

Néhány hete került a lemezpiacra az Organism Hammond Trió harmadik, 
az előzőektől igencsak különböző CD-je, melyen a Modern Art Orchestra 
tagjai is szerepelnek. Az Organic Impressions című lemezen az Organism 

vezetője, Vas Bence egyetlen nagy ívű, háromtételes kompozíciója  
hangzik el. Az orgonista-zenekarvezetővel az előzményekről  

és a lemez különlegességről beszélgettünk.

A
z 

O
rg

an
is

m
 H

am
m

o
n

d
 T

ri
ó

. ©
 B

o
d

o
ki

 T
ü

n
d

e



57GRAMOFON

Milyen létjogosultsága van ma egy retrohangszer (mint 

a Hammond B3) által irányított triónak vagy kvartettnek, 

mellyé a triód időnként kibővül?

Érdekes, hogy retrohangszernek nevezed, szerintem 

egy általán nem az. Nem tudom, hogy az őshazájában, 

az USA-ban annak tartják-e, itt Magyarországon talán azért 

tapad hozzá ez a jelző, mert az ’50–’60–’70-es években volt 

divatja, aztán a ’80–’90-es években a szintetizátor-őrület 

háttérbe szorította. De most ismét itt van. Szerintem 

a Hammond nagyon fontos tagja a jazzhangszerek családjá-

nak, és a mai napig igen értékes kortárs művek születnek 

elektromos orgonára. Egyes jelentős együttesek napjaink-

ban is rendszeresen használják, sőt némelyiküknél központi 

hangszernek mondható. Úgy vélem, teljesen egyenrangú 

a zongorával, melyről szintén nem mondanánk, hogy retro. 

A zongora valahogy nem kopott ki a jazzből, zongoratrió 

mindig is volt, van és lesz. 

Mégis nagy különbség, hogy az orgona – ahogy mondod 

is – eltűnt egy időre, az akusztikus zongora azonban végig 

megmaradt a jazz egyik főhangszerének.

Én úgy emlékszem, hogy olykor a zongorát is kiszorították 

a szintetizátorok. Főként a ’90-es évekre gondolok – arról 

merek csak nyilatkozni, mert akkor már érdeklődtem a zene 

iránt. Megjelentek a digitális zongorák és a szintetizátorok, 

és bennem olyan kép maradt, hogy ekkoriban a zongorás 

trióknak is inkább egyfajta hagyományőrző szerep jutott. 

Az volt a trend, hogy billentyűssé vált szinte mindenki, és ha 

modern, korszerű soundot akartak, nem az akusztikus 

zongora hangjából indultak ki. Egy bizonyos időszakra, talán 

a ’80-as évek derekára volt jellemző, hogy igazi Hammond- 

orgonán szinte csak a gospelorgonisták játszottak. Talán 

Joey DeFrancesco berobbanása hozta el a fordulatot, 

amikor az orgona ismét reflektorfénybe került. 

Joey DeFrancesco követőjének vallod magad? 

Sok mester hatott rám, és a mai napig hallgatom a lemezei-

ket, de hogy bármelyiküket követném, azt nem hiszem. 

Ren geteget tanultam tőlük, inspiráltak, és bizonyos számokat 

hagyományos modorban adok elő, a régi nagyok min tájára. 

De szándékosan soha nem imitálom senkinek a stílusát. Egy 

elég különleges irányba fordultam az utóbbi időben, jobban 

kezdtek érdekelni a kísérletezések, amire kevesebb a példa 

a múltból, talán leginkább Larry Young a kivétel. 

Nem stiláris követésre gondoltam, inkább a szellemiségre…

Ami nem a technikát, hanem a felfogást és a megközelítést 

illeti, jelenleg két muzsikus érdekel: a régebbiek közül Larry 

Young, illetve a kortárs Brian Charette. Utóbbival volt 

szerencsém személyesen is találkozni egy prágai worksho-

pon, ahol egy kicsit tanultam tőle – igaz, főleg zongorázni, 

de az orgonálásról is sokat beszélgettünk. Folyamatosan 

követem a munkásságát, nekem ő a legrokonszenvesebb 

a fiatalabb generációból. Úgy érzem, talán Young világát 

igyekszik átültetni mai zenei környezetbe. Bár mostanában 

sokat játszik különböző, általam nem mindig ismert elektro-

mos billentyűs hangszereken. 

Rátérve a mostani Organism-albumra, az Organic Impres-

sionsre: nagyon nagy váltásnak érzem. Egyrészt az együt-

tesben nincs énekesnő, másrészt nem marad meg a kisze-

nekari koncepció keretei között, hanem egy háromtételes, 

hosszú kompozíciót ad elő fúvósokkal, akik mellesleg 

a Modern Art Orchestra tagjai, és Fekete-Kovács Kornél 

vezényli őket. Az általad vezetett trió is kvartetté bővül: 

Möntör Máté és Szabó Sipos Ágoston mellett Csizmás 

András nagybőgős is feltűnik benne. Összesen tizenkilenc 

muzsikus szólal meg a CD-n.

Mindhárom Organism-lemez különbözik egymástól. Az első 

album a helykeresés jegyében fogant, egy pillanatnyi álla-

potot akart rögzíteni. Nem volt megkomponálva: csak számok 

egymásutánjáról volt szó. A másodikon szintén hallhattunk 

éneket, de az a zeneanyag populárisabbra, funkosabbra 

sikerült, és tartott némi kapcsolatot a hagyományos érte-

lemben vett rhythm and blues-zal. A Praise the Notes sokkal 

átgondoltabb az elődjénél, illetve az is nagy előrelépés volt, 

hogy megjelentek a csak trióra írt, kísérleti kompozíciók, 

melyek szándékosan szakítottak a dal formai elemeivel.  

A mostani CD megint csak újítás: egyetlen na gyobb, jelentős 

részben előre megírt kompozíció hallható rajta. Határozott 

koncepciója és struktúrája van a lemeznek, melyet igyek-

szünk végigvinni az utolsó hangig. A zenét alkotó elemek is 

sokkal több rétegűek. Ami pedig megszólal, fajsúlyosabb 

a korábbiaknál. Ha úgy tetszik, kísérletezőbb a felfogás. 

Mesélj valamit a koncepcióról.

Részben a kényszer szülte. A Modern Art Orchestra tagjai 

muzsikálnak rajta, de nem MAO-ként. Eredeti tervem az volt, 

hogy egy prágai zenekarral veszem fel az anyagot, csak sűrű 

elfoglaltságuk miatt erre nem kerülhetett sor. Ha a kezdeti 

tervem sikerül, a ritmusszekció is cseh muzsikusokból állt 

volna. Amikor a terv kútba esett, Fekete-Kovács Kornélhoz 

fordultam, hogy tudnának-e segíteni. Ő igent mondott, én 

pedig egyáltalán nem bánom, hogy így alakult a lemez sorsa. 

A prágai terveimről sem mondtam le végleg: szerintem 

fogok még cseh muzsikusokkal játszani, de talán hozzájuk is 

indokoltabb lesz egy már kész lemezzel bekopogtatni. 

Hogyan kerül a cseh jazz közelébe egy a pályája elején álló 

magyar muzsikus? 

Alkalmilag játszottam egy magyar nagyzenekarban, s elkísér-

tem őket egy csehországi fellépésre, a német határ közelé-

be. Ott szembesültem a főként fiatal cseh zenészek jazzhez 

való viszonyával. Mondhatom, meghökkentő találkozás volt: 

lelkes ifjú amatőröket hallottam, akik hatalmas technikai 

tudással játszottak. Olyan alázat volt bennük a zenével 

szemben, amit itthon ritkán tapasztalok. Több cseh városban 

is volt alkalmam fellépni, a közönség is elsőrangú: figyelmes 

és értő. Nemrég voltam egy magyarországi bigband-feszti-

válon, ahol fellépett egy prágai amatőr nagyzenekar is – 



ismét megemeltem a kalapomat előttük. A vezetőjük egy 

hölgy volt, aki karakterében és attitűdjében Maria Schneider-

re emlékeztetett. 

Szokatlannak tűnik a Hammond-orgona és a nagyzenekar 

párosítása.

Nem is annyira. Több híres régi orgonista készített lemezt 

nagyzenekarral, például Jimmy Smith és Eddy Louiss is. 

Viszont ezeken a felvételeken klasszikus szerepbe helyezik 

az orgonát: többnyire egy-egy szóló erejéig szerepel, és 

időnként az arrangement részeként is. Az én darabomban 

nem egymással versengő, szólisztikus hangszerek szólalnak 

meg, hanem az együttjátszásra, az ensemble-működésre 

tolódik át a hangsúly. Ez az első nagyobb lélegzetű munkám 

zeneszerzőként és hangszerelőként. Nem mondom, hogy 

minden 100%-osan úgy sikerült, ahogy terveztem, de így is 

nagyon elégedett vagyok az eredménnyel. 

Érték bírálatok a felvételt az idősebb, tapasztaltabb 

zenészek részéről?

Ávéd Jánosnál tanultam egy ideig, őt kértem meg, hogy 

mondja el őszintén a véleményét. Javasolt is néhány vál-

toztatnivalót, még az alkotási folyamat vége felé. Fekete- 

Kovács Kornél nem nagyon szólt bele a munkába, hagyott 

dolgozni és a saját koncepciómat megvalósítani. Többeknek 

elküldtem a CD-t, de még nem igazán érkeztek visszajelzé-

sek, szerintem ehhez több időnek kell eltelnie.

Különös címe van az új lemeznek…

Ha rákeresel erre a kifejezésre az interneten, sok orvosi 

magyarázatot fogsz találni. Ami számunkra érdekes, hogy 

a Facebookon és hasonló social media-oldalakon ezzel a 

kifejezéssel jelzik és mérik, hogy egy bejegyzésre hányan 

kattintottak rá puszta kíváncsiságból, nem pedig fizetett 

reklámokon keresztül. A kifejezésnek ezzel az értelmével is 

meg lehet közelíteni az albumot, de az alapkoncepció 

inkább az a gondolat, hogy egy zenemű egy adott időtar-

tam egységekre osztása és tartalommal való megtöltése. 

Dallamtöredékekből, apró, néhány hangból álló zenei 

elemekből indultam el, lejegyeztem a változatokat, és az 

életképeseket fejlesztettem tovább. Ezek később folytono-

san egymásba szövődtek, átalakultak, organikus egésszé 

álltak össze. A cím social media-jelentése leginkább úgy 

kapcsolódik ide, hogy amikor megnyitunk egy efféle oldalt, 

milliónyi különböző benyomás ér, és ezek az impressziók 

jelentős mértékben befolyásolják az életünket. A lemezen 

hallható szerzemény a benyomásoknak ezt a kavalkádját 

próbálja megragadni. Egymással össze nem függő részletek 

egymásra hatása – ez végig jelen van a darabban. Van rész-

let, amely egy fiktív magyar népi dallamra épül, egy másik 

tradicionális amerikai melódiabázissal rendelkezik. Ezek és 

más elemek koccannak össze a zenében, de van olyan 

részlete is a kompozíciónak, ahol inkább a filmes, párhuza-

mos vágásokra emlékeztető eljárás ismerhető fel. Ritmikai-

lag is igen változatos és egyenetlen a mű, épp ezért nehéz 

volt lemezre rögzíteni. 

Mennyi idődbe telt a lemez létrehozása?

Két évbe az első hangok lejegyzésétől a végső kivitelezésig. 

Munka mellett készült: szabadidőmben dolgoztam rajta 

valamennyit, aztán félretettem, majd újra elővettem. Volt, 

hogy a villamoson utazva készült el valamelyik apró eleme. 

Maga a lemezfelvétel két-három napot vett csak igénybe. 

Az adminisztráció jóval hosszabb ideig tartott.

Hova és mikorra tervezed az Organic Impressions ősbe-

mutatóját?  

Nem tervezek semmit. Úgy érzem, ezzel a lemezzel sikerült 

lezárni egy szakaszt. Most várok. Nem lenne sikeres vállalko-

zás koncertteremben előadni ezt a darabot, inkább egy már 

létező fesztivál, vagy fiatal szerzők műveit felvonultató 

rendezvény keretein belül szólaltatnám meg élőben. 

Mik az egyéb terveid?

Egy olyan művet szeretnék megírni, amely kezdetétől 

a végéig olyasféle matematikai tudatossággal készül, mint 

Bartók darabjai – szeretném megtudni, képes vagyok-e 

ekkora fegyelmezettségre. Belekezdtem egy másik vállalko-

zásba is, melyben csak az orgona jazzhangszer, a többi 

zenész klasszikus hangszereken, például zongorán és 

fagotton játszik. Ezt a munkát Füst Milán írásai inspirálták, 

melyekre véletlenül találtam rá: érdekelt, hogy a ’30-as 

években, amikor a Hammond-orgonát feltalálták, milyen 

amerikai és európai művészeti alkotások születtek, így 

bukkantam Füst Milánra. Elementáris élmény volt számomra 

a verseivel és a prózai írásaival való találkozás. Rögtön 

tudtam: megtaláltam, akit kerestem. 
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