
Bencsik Gyula

„Sosem érdekelt,  
hogy ki honnan jön”

„Zenénk friss és modern, ugyanakkor tiszteletben tartja és követi a mainstream jazz 
hagyományait. A kamarazenei alapokon nyugvó stílust valljuk magunkénak” –  

mondja triójának játékáról Gáspár Károly zongorista. A zenész végigjárta  
a muzsikus ranglétra csaknem valamennyi grádicsát: vendéglátózott, zenélt  

tengerjáró hajón, de játszott a jazz legnagyobb előadóival is. Alkotói tevékenysége 
mellett jazzmagazint vezet a Karc FM rádióban, és kritikai rovatvezetője a JazzMa  

portálnak. Tavaly jelent meg zenekarának első albuma The Outsider címmel.  
Pályájáról és a hazai jazz jelenlegi állapotáról beszélgettünk vele.
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Mivel általános iskolai osztály

főnököd voltam, számtalanszor 

láttam, hogy míg pajtásaid  

önfeledten fociztak, bandáztak 

a téren, te indultál szolfézs vagy 

zongoraórára. Utólag visszatekintve 

hogy látod: kimaradt valami  

az életedből a zenélés miatt?

Máig úgy tekintek vissza erre 

a korszakra, mint életem  

leg felhőtlenebb, legboldogabb 

idő szakára, és nem bánok semmit, 

bár az általad említettek csakugyan 

kimaradtak az életemből.  

Mivel zenészcsaládból származom, 

egyenes út vezetett afelé, hogy 

magam is zenélni tanuljak,  

ezért hatéves koromban beírattak 

zongorázni. Bevallom, ezzel hosszú 

évekig tartó küzdelem vette kezde

tét, mivel nem szerettem gyakorolni. 

Ez egészen 14 éves koromig tartott, 

mikor is a Kőbányai Könnyűzenei 

Szakközépiskola stúdiójában  

Esze Jenőnél folytatódtak zenei 

tanulmányaim. Voltaképp akkor 

döbbentem rá: annak ellenére, hogy 

szívesen hallgatom a klasszikus 

muzsikát, játszani nem akarom,  

mert túl nagy terhet ró rám,  

hogy a kotta szerint, hibátlanul kell 

lejátszani a darabokat. Ezzel szem

ben a jazzben közismert a mondás: 

ha hibázol, azt gyorsan ismételd 

meg, s akkor úgy fog tűnni, mintha 

elsőre is szándékosan játszottad 

volna le a hibás hangot. Ezzel élünk is valamennyien.

Ekkor kezdtél kacsingatni a jazzre? 

Az eredeti terv szerint apu nyomdokaiba kellett volna 

lépnem, aki vendéglátós zenészként dolgozott. Bár ő is 

szerette és mai napig szereti a jazzt, kedvenc zongoristái 

Oscar Peterson és Erroll Garner. Tinédzserként számos 

felvételt kaptam zenélni tanuló évfolyamtársaimtól, 

barátaimtól, és ez beütött nálam. Arra gondoltam,  

hogy nekem ezen a téren kellene keresnem valamit  

a zenélésben; vagyis a jazzben megtalálhatom  

azt a szabadságot, amit a klasszikus zenében nem sikerült. 

Tanulmányaidat is ebbe az irányba fordítottad?

Oláh Kálmánnál folytattam a zongoratanulást, tőle  

ki zárólag jazzt tanultam. Addigra már megvolt az úgy

nevezett előadóművészi tanúsítványom, ami feljogosított 

arra, hogy például vendéglátóhelyeken honoráriumért 

zongorázzak. Aztán ahelyett, hogy jelentkeztem volna 

a budapesti jazztanszakra, Hollandiába jártam ki zenélni 

egy bőgős barátommal és váltakozó énekesnőkkel egy 

szállodába, ahol jazzt játszottunk – igaz, csak háttér

zeneként a vacsorázó vendégek számára. Kiváló volt 

gyakorlásnak, és jól is jövedelmezett. Aztán szólóban 

zongoráztam a franciaországi Lausanneban, étteremben 

és hotelben egyaránt. Majd Ausztria következett, és volt 

hajózásos korszakom: egy Southamptonból induló angol 

tengerhajón játszottunk trióban a norvég fjordoktól 

a mediterrán vidékekig, illetve egyszer a Karibszigetvilágig 

is eljutottunk. A legfőbb hozadéka az volt ennek a kor

szakomnak, hogy a legkülönfélébb nációknak kellett 

játszanom, miközben összezárva éltem heteken,  

hónapokon keresztül az ugyancsak változatos összetételű 

személyzet tagjaival. Keleteurópaiakkal, indiaiakkal, 

délafrikaiakkal, keresztényekkel, muszlimokkal,  

buddhistákkal, ami megerősítette a bennem amúgy már 

meglévő nyitottságot és toleranciát másokkal, más  

kultúrákkal szemben. Ott tanultam meg igazán, hogy egy 
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muzsikusnak hogyan kell bánnia a mindenkori  

közönséggel. Merthogy szerintem ugyanaz a közönség egy 

étteremben, egy hajón vagy egy jazzklubban: ugyanazt 

a verbális és nonverbális kommunikációt igényli mind, 

természetesen a színvonalas muzsika mellé.

„Komoly erőfeszítéseket teszek, hogy a kü-
lönböző klikkecskékhez tartozó muzsikusokat 
legalább egy koncert erejéig összehozzam.”

Mikor és miért ért véget a vendéglátós zenész, vagy 

másképpen bárzongorista korszakod?

Utolsó, kétszer három hónapos szerződésem az osztrák 

Pörtschach kisvárosának szállodájába szólított. Gyönyörű 

vidék, kedves üdülővároska a Wörthitó partján. A hotelnek 

ez volt az első próbálkozása, hogy télen is legyen ott élő 

zene, én voltam a kísérleti nyúl, mint utóbb megtudtam. 

Október elsejétől január másodikáig szólt a szerződésem. 

Mikor megérkeztem, volt nagyjából tíz szállóvendég, 

a hónap közepére feleződött a szám, novembertől vendég 

nélkül „üzemelt” a hotel. A városban gyakorlatilag egyetlen 

bolt kivételével minden zárva tartott. Karácsony előtt 

néhány nappal kezdtek szivárogni a vendégek  

az ünnepekre, de az azt megelőző két hónap borzasztó 

volt, mert a recepcióson, a pincéren és rajtam kívül egy 

lélek sem volt a gyengén fűtött szállodában. Amolyan 

Ragyogásfeelingben töltöttem az idő jó részét; a vége felé 

kezdtem úgy érezni, hogy úgy végzem majd, mint  

Jack Nicholson a Kubrickfilmben. A következő nyáron  

– a szerződésem értelmében – visszatértem oda újabb 

három hónapra, ami egy hajszálnyit jobb volt, mint a téli,  

de összességében akkor döntöttem el, hogy abbahagyom 

a vendéglátózást, és igazán bele vágok a jazzbe.

Melyek voltak az első lépéseid, 

illetve fellépéseid?

Korábban abba a hibába estem, hogy 

néhány jazzes szereplésem miatt azt 

hittem: csak ki kell várnom, hogy 

hívjanak a zenészek és a szervezők, 

de nem történt semmi. Félretettem 

a büszkeségem, telefonáltam az 

illetékeseknek, emaileket küldtem 

a megfelelő helyekre.  A klasszikus 

zongorabőgődobtrióban gondol

kodtam. Szerencsére volt honnan 

építkeznem, mert a vendéglátózás 

mellett a 2000es évek közepétől 

mintegy három évig rendszeresen 

felléptem akkori triómmal, az akkor 

még működő és népszerű belvárosi 

Jazz Gardenben. Ráadásul hétfőként 

jam sessionházi gazdák voltunk,  

ami azzal járt, hogy számos kiváló 

zenészt ismerhettem meg a közös 

játék közben. Nem sokkal később már együtt játszottunk 

a világhírű Tony Lakatossal a Moha Caféban. Akkortájt  

– 2013ban – nyílt az Opus Jazz Club, ahol felvettem 

a kapcsolatot a szervezővel, Bognár „Bogi” Tamással. Akkor 

a triómban Barcza Horváth József bőgőzött, Lakatos Pecek 

András dobolt, vendég művészként pedig Dresch Mihály 

csatlakozott hozzánk. 

Kik alkotják jelenleg a triódat?

Évekig játszottam együtt Egri János bőgőssel és Mohay 

András dobossal. Andrist tragikus körülmények között 

elvesztettük néhány éve egy autóbalesetben. Őket Orbán 

György bőgős és Csízi László dobos követette, velük is 

sokat játszottam. Valamennyien kitűnő muzsikusok, jó volt 

velük együtt dolgozni. Viszont akikkel színpadra lépve 

feltétel nélkül szeretjük egymást, az Horváth Balázs bőgős 

és Varga Bendegúz dobos. Velük vettük fel 2016ban első 

lemezünket, The Outsider címen, amit a BMC stúdiójában 

rögzítettük, és a Hunnia Records gondozásában jelent meg.

Mire utal a lemez címe?

A magyar jazz világában működnek afféle kis klikkek, 

csoportok, érdekszövetségek. Nekem ez nem tetszik,  

és egyikhez sem tartozónak érzem magam. Ebből  

a szempontból szerettem volna jelezni, hogy kívülálló 

vagyok. Ugyanakkor büszke vagyok arra, hogy a hazai jazz 

szinte valamennyi képviselőjével játszom, sokukkal nagyon 

jóban vagyok. Komoly erőfeszítéseket teszek, hogy ezeket 

a különböző klikkecskékhez tartozó muzsikusokat legalább  

egy koncert erejéig összehozzam.

Milyen törésvonalak mentén alakulnak, szerveződnek 

az említett csoportok?

Egyrészt szakmai szempontok szerint, vagyis ki milyen 
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stílusban játszik. Vannak a free jazzisták, a mainstream jazzt 

játszók és a tradicionális jazz művelői, közöttük nagyon 

ritka az átjárás. Aztán külön kört alkot a magyar roma 

jazzisták egy része, ami egyfelől – mondjuk szubkulturális 

szempontból – viszonylag érthető. Jómagam is magyar 

cigány származású vagyok, tehát értem, átlátom a helyzetet. 

Bár engem sosem érdekelt, hogy ki honnan jön, csak az, 

hogy milyen ember és zenész. Azt viszont már károsnak 

tartom, hogy e szegmens egy része elzárkózik a nem 

közéjük tartozó muzsikusoktól, illetve igazságtalanul 

kritikusan nyilvánul meg a nem roma zenészekkel  

kapcsolatban. Egy még szélsőségesebb rész pedig úgy 

gondolja, hogy kizárólag nekik és leszármazottjaiknak 

van joguk jazzt játszani Magyarországon. Szerintem 

ez megmételyezi az egész magyar jazztársadalmat, 

ezért felemelem ezen jelenségek ellen a szavam.

„Sokat hallgatok Bachot, Chopint, Mahlert,  
Satie-t, az ő muzsikájuk hangulatát  
igyekszem valahogy megjeleníteni saját  
szerzeményeimben.”

Zenei szakíróként, rádiós jazzműsor vezetőjeként tudsz 

tenni ez ellen a jelenség ellen? 

Rádióműsoraimban nem vetem fel ezt a témát, de ha az 

aktuális vendégem akar róla beszélni, nem akadályozom 

meg benne. Az ominózus körből is hívtam már vendégeket. 

Volt, aki elfogadta a meghívásomat, volt, aki a riport napján 

mondta le... Írott kritikáimban erősebben nyilatkozom meg 

ebben a kérdésben.

És mit gondolsz a negyvenéves jazzzenészek  

„magányosságáról”? Arról, hogy van fölöttetek egy sikeres 

generáció, előbújt már alólatok is egy, de a ti korosztályotok 

valahogy lebeg e kettő között. 

Mi valóban egy  köztes generációhoz tartozunk, mert 

a nagy öregekhez képest nem is eggyel, hanem kettővel 

vagyunk lejjebb, hisz fölöttünk van még egy rendkívül 

sikeres ötvenes korosztály is. Aztán vannak az ifjú titánok, 

és vagyunk mi, mint amolyan középső gyermek. Azért nincs 

okunk panaszra, de több, kisebb jazzklub Budapesten azért 

jót tenne a szakma egészének.

Hol tart most a triód? Vannake már új szerzemények?

Ugyanabban a felállásban játszunk. Összejött már egy új 

albumnyi kompozíció, de hogy mikor lesz kész a lemez, 

az jelenleg anyagi tényezők függvénye, mint a jazz világában 

az jól ismert. Tartjuk a megszokott, romantikus modern 

mainstream stílust, ebben mozgunk igazán otthonosan. 

Hallgatóink továbbra is kihallhatnak szerzeményeimből 

barokkos és romantikus motívumokat. Sokat hallgatok  

Bachot, Chopint, Mahlert, Satiet, az ő muzsikájuk  

hangulatát igyekszem valahogy megjeleníteni saját  

szerzeményeimben.

Egy valódi hangszerbolt

Adams Alexander Alphasax A&S Bach 
Bags Berg Larsen BG Blackburn 

BBuffet Crampon B&S Cannonball Cherub 
Conn-Selmer Courtois D'Addario Denis 
Wick Dotzauer  Edwards Francois Louis 

Gard Gator Getzen Hammig Hohner 
Holton Hoyer Jody Jazz Jupiter Keilwerth 

King König & Meyer Kromat Leblanc 
Lorée Ludwig Majestic Manhasset Marca 

MaMarigaux Melton Muramatsu Musser 
Neotech P. Mauriat Pearl Powell Rigotti 

Sankyo Schagerl Schilke Schneider 
Schreiber Seiko Selmer Silverstein Steuer 

Straubinger Studio 49 Theo Wanne 
Trevor J. James Vandoren Wilde+Spieth 

Wittner Yamaha Yanagisawa Zoom 

Kiemelkedően széles 
választékkal 

várjuk vásárlóinkat 
üzletünkben és 

webshopunkban!

fontrademusic.hu
11081 Budapest, Kiss József utca 14. 
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