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Bencsik Gyula

„Igyekszem kinyitni az emberek  
szívét”

Bár nincs benne a mainstream médiában, a világ tíz legjobb dorombjátékosaként 
tartják számon. Szólóban és zenekaraival (Airtist, Navrang, Zoord) körbezenélte a fél 

világot, fellépett olyan helyeken is, mint a szibériai Jakutföld. Az aktív muzsikálás 
mellett vezeti a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjteményt, zenei táborokat, 

nemzetközi dorombfesztiválokat szervez. Nyáron New Yorkban és Párizsban lép fel, 
ősszel Kazahsztánban és Kirgizisztánban vendégszerepel, zenei szakkönyvet ír, 

zenekarával lemezt készít. Ő Szilágyi Áron.
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Melyik tevékenységedet emelnéd ki a sok közül?

Ezek a tevékenységek szoros összefüggésben vannak 

egymással. Eszközként tekintek rájuk, amelyekkel a szá-

momra fontos értékeket közvetítem, hogy az emberek 

legyenek nyitottak, fedezzék fel a világ sokszínűségét; 

például azt, hogy minden mindennel kapcsolatban áll. 

Hogy ősi, távoli kultúrák is kapcsolatban lehetnek a mai 

emberekkel, hogy korokon, földrajzi határokon átívelő 

kapocs van az emberiség látszólag idegen tagjai között. 

Az, hogy én éppen egy hangszergyűjtemény vezetőjeként, 

vagy dorombjátékosként igyekszem kinyitni az emberek 

szívét, gyakorlatilag teljesen mindegy.

Édesapád az ország egyetlen dorombkészítő mestere. 

Ez orientált téged a hangszer és a zene felé?

Az utolsó magyar dorombkészítő, egy dunaföldvári cigány 

kovácsmester édesapám előtt valamikor az 1830-as 

években tevékenykedett. Bármilyen furcsa, nem a doromb 

volt az első hangszerem. Először szájharmonikával próbál-

koztam, de az nemigen jött be. Közben láttam, hogy a világ 

minden tájáról érkeznek boldog, látszólag gondtalan  

emberek apu műhelyébe, és mindegyiket egyvalami köti 

össze: a doromb szeretete. Vagy hangszert rendelni 

érkeztek, vagy csak meglátogatni a mester műhelyét. Olyan 

világutazók, akik nyáron zsonglőrködnek Goán, télen almát 

szednek Spanyolországban, egyébként meg zeneszerző 

szakon végeztek a Juilliardon. Ez az életforma magával 

ragadott, és nagyrészt megvalósult számomra is.

Hol jelentős még a dorombkészítés?

A dorombkészítés európai központja Ausztriában, Molln-

ban található, ott mintegy 800 éve foglalkoznak ezzel. 

Az utolsó tíz évben reneszánszát éli a doromb: egyre több 

a kiváló, különböző stílusokban megnyilvánuló játékos, 

aminek velejárója, hogy nőtt a dorombkészítők száma is. 

Magyarországon apu műhelyén kívül nem számottevő 

a dorombkészítés. Testvérem és jómagam is ismerjük 

a fortélyokat, bizton állítom, hogy a tevékenység meg-

marad a családunkban.

Meg lehet mondani, hol van a doromb lelke?

A doromb az egyetlen olyan hangszer, ami csak az ember-

rel együtt szólal meg. A legprimitívebb instrumentum, két 

alkatrész mellett a harmadik összetevője maga az ember. 

Úgyhogy a doromb lelke mindenképpen a játékos és a ké-

szítő, az övékkel azonos a hangszer lelke. Annyiféle 

doromb típus van, hogy minden játékoshoz megtalálható 

a megfelelő hangszer, legyen az egy robosztus testalkatú 

férfi, vagy egy törékeny nő, esetleg kisgyermek: mindenki 

kezéhez-szájához akad alkalmas eszköz.

Milyen régi ez a hangszer?

A világ egyik legősibb zeneszerszáma, mintegy 7-8 ezer 

évvel ezelőtt jelent meg. Egy keretből és egy rezgőnyelvből 

áll. Ez utóbbi alaphangjának felhangjait erősíti vagy gyöngíti 

a szájüreg térfogatának változása. Az egyik teória szerint 

Délkelet-Ázsiából ered, ahol bambuszból, somfából kezd-

ték készíteni. Ennek ellentmond, hogy az északi népeknél, 

számiknál, ainuknál, Japánban és észak-Szibériában is 

találtak rendkívül régi dorombokat, ami arra is utalhat, hogy 

a dobhoz hasonlóan a világ számos pontján nagyjából egy 

időben jelent meg. Úgy vélem, elterjedése Ázsiából történt, 

Európába a kolonizációval hozták be. Szkíta sírokban már 

találtak dorombot.

„Az utolsó magyar dorombkészítő, 
egy dunaföldvári cigány kovácsmester édes-
apám előtt valamikor az 1830-as években 
tevékenykedett.”

Kottázható vajon a dorombzene?

Beethoven mestere, Johann Georg Albrechtsberger írt 

például dorombra egy concertót, aminek a kézirata éppen 

a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban található. 

Ugyanakkor a kottázás alapvetően fölösleges a doromb 

esetében, mert ez elsősorban intuitív hangszer, a legritkább 

esetben használják klasszikus zenében. Hallottam viszont 

indusztriál-metálban, jazzben, az USA-ban népszerű blue-

grassban, countryban, de leginkább a népzene, világzene 

használja a dorombot. A hangja annyira különleges, hogy 

effektként szinte valamennyi műfajban alkalmazzák, rá-

adásul ritmus- és dallamhangszerként egyaránt kiváló.

Mennyire volt egyedülálló, hogy Navrang nevű együttesed-

ben az elektronikával párosítottad a dorombot?

1999-ben Magyarországon mindenképp rendhagyó és 
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64 GRAMOFON

különleges volt. Addig egyetlen kis osztrák zenekarról 

tudtam, akik elektronikával párosították, úgy, hogy  

a doromb fő hangszerként jelent meg a produkcióban.

Hány számottevő dorombjátékos él a világon?

Profi dorombjátékos, aki abból él, hogy dorombon játszik, 

rendszeresen koncertezik, más hangszeren nemigen ját-

szik, tíznél kevesebb van a világon. Úgy érzem, azok közé 

tartozom én is, akik dorombjátékukkal maradandót alkot-

tak, akiknek a tanácsát kérik a témában. Talán ezért is 

vagyok a Nemzetközi Dorombszövetség tagja, mely funk-

ciómból elég jó rálátásom van arra, kik számítanak a szak-

mában.

Első zenekarod, a Navrang miért szűnt meg a sikerek 

dacára?

A tagok közül többen külföldre költöztek, egyszerűen 

nehéz volt egyben tartani a csapatot. Másrészt 2006-ban 

szólóban szerepeltem egy izraeli fesztiválon, és a koncer-

tem végén a színpadra hívtam egy didjeridoo-játékost 

és egy beatboxost. Mindössze tíz percig improvizáltunk, 

és hatalmas sikert arattunk. Akkor elhatároztam, hogy ezzel 

a felállással feltétlenül kéne csinálni egy produkciót. Létre-

jött az Airtist, ami nagyjából tíz évig működött. Három 

kontinensen, körülbelül negyven országban léptünk fel, 

fesztiválokon, klubokban, utcán. Aztán én szerettem volna 

magasabb szintre lépni, de társaimnak más elképzelései 

voltak, így az Airtist feloszlott. Szerencsére nem maradtam 

zenésztársak nélkül, mert egy új formációban sikerült 

megvalósítanom régi álmomat: a moldvai zenének az ősi 

nyerseségét akartam átadni a közönségnek, amiben segít-

ségemre voltak és vannak Drabant Béla hegedűs és Almási 

Krisztián ütőhangszeres. Ez a Zoord, amely egy különleges, 

északkelet-jakutföldi turnéval debütált közönség előtt, 2015 

telén, mínusz 54 fokban. Eredetileg szólókoncertekre 

kaptam felkérést, de ragaszkodtam az autentikus zenei 

kísérethez, így mindhárman utaztunk. Tíz nap alatt tizenöt 

koncertet adtunk olyan falvakban, amelyekben a helyi 

lakosok életükben nem láttak még előttünk jakut és orosz 

emberen kívül másokat.

Meglehetősen áthallásos a zenekar neve.

Utal zenénk állatias jellegére. Először a Zord merült fel, de 

mivel létezik egy azonos nevű miskolci metálbanda, apu 

javasolta, hogy írjuk két o-val, „úgyis olyan állatok vagyunk”.

„Úgy érzem, azok közé tartozom én is, akik 
dorombjátékukkal maradandót alkottak...”

Hogyan születnek a számaitok?

„Ki mit tud legjobban hozzátenni a zenéhez”-alapon.  

Moldvai dallamokból, a kelet-európai közös tudatalattiban 

létező dallamfoszlányokból inspirálódunk – ezeket főleg 

Béla hozza. A ritmusokat a dal jellegének megfelelően 

Krisztián teszi mellé, míg én a dorombbal az ősi, sámá-

nisztikus hangulatot teszem bele a produkcióba. érdekes 

módon a zenénk egyaránt utat talál a nyugdíjas klub és az 

amszterdami kortárs kulturális tér, a Müpa vájtfülű, vagy egy 

szicíliai utcazene-fesztivál félig delíriumos közönségéhez is.

Mikorra várható a Zoord-album?

Reményeim szerint egy év múlva már meglesz.
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Fellépéseitek, turnéitok lesznek a közeljövőben?

Két szólófellépésem lesz nyáron, New Yorkban és Párizs-

ban. A projekt, melynek neve Organic doromb olyan zenét 

takar, amelyben valamennyi hangszert dorombzene helyet-

tesíti, valamint szerepel benne egy felhangokkal működő 

kiegészítő hangszer. A zene szinte elektronikusnak hat, 

pedig kizárólag akusztikus dorombhangokból és egy szál 

tilinkóból áll. Színpadon ez úgy fest, hogy előre felvett 

loopokkal dolgozom, azokra építem fel a produkciót. 

A programot kísérő klipet egy erőműben vettük fel, ami 

meglehetősen élvezetesen mutatja meg, hogyan épül fel 

a dorombhangból egy elektronikus hangzásvilág. A Zoord-

dal Belső-Ázsiában lépünk fel ősszel.

Hogyan kapcsolódik zeneszerzői, zenészi tevékenységed-

hez a hangszergyűjtemény gondozása?

Leskowsky Albert alapította a hangszergyűjteményt, ame-

lyet egy közalapítvány működtet. Ennek elnöke a tavaly 

elhunyt Farkas Gábor volt. Magának a gyűjteménynek 

a vezetését az alapítótól vettem át 2010-ben. Elsődleges 

célom volt, hogy interaktív programokat szervezzek a láto-

gatóknak, amit közelmúltbeli, nagyobb helyre költözésünk-

kel sikerült elérnünk. Azóta megnégy szereződött 

látogatóink száma. Mindenkinek csoportra és személyre 

szabott tárlatvezetést biztosítunk. Várandós kismamáknak 

kínálunk hasra helyezhető finom hangszereket, féléves 

kortól gyakorlatilag minden apróság kézbe vehet valami-

lyen hangszert, de muzsikálnak olyan idősek is, akik egész 

életükben ódzkodtak a zene szerszámok kézbevételétől – 

nálunk sírva élik át a zenélés örömét. A mintegy 1800 

instrumentum többsége kipróbálható. Legrégebbi zongo-

ránk 1800 körüli, az természetesen nem szerepel a ki-

próbálható eszközök listáján. A legfontosabb célunk, hogy 

átélhetővé tegyük a hangok születését.

„...amíg az ember dorombon játszik, nem tud 
elsütni egy géppuskát.”

E sorba illeszkedik a zenei fesztiválok szervezése is.

2002-ben Tiszakécskén, egy diófa alá szerveztem az első 

zenei rendezvényemet, az Új Hullám Fesztivált, ami egy 

ingyenes, tűzrakós buli volt, 7-800 fős érdeklődés mellett 

mintegy tíz országból érkeztek a fellépők, írek, szerbek, azóta 

világhírűvé vált jazzmuzsikusok. Az együttzenélés megterem-

tése vezérel ma is a zenei táborok, fesztiválok szervezésénél. 

Elképesztő ereje van, amikor például egy arab derbukás egy 

zsidó ud-játékossal közösen éli át a zene örömét a Világ-

zenei Együttlét vagy a Global Vibes rendezvényemen. édes-

apám mondta egy alkalommal: „amíg az ember dorombon 

játszik, nem tud elsütni egy géppuskát.” Ilyen értelemben 

minden dorombjátékos a világbékét szolgálja.


