
Bencsik Gyula

„Számomra a jazz a mai napig játék”
Interjú Oláh Tzumo Árpáddal

Tavaly állt össze a Tzumo Trio új albumának anyaga, a Pat Metheny szerzeményeit  
feldolgozó Plays Pat című válogatás, amelyen a Berkeley és a Thelonious Monk Institute  

of Jazz hallgatójaként, zeneileg és felfogásában Herbie Hancock szellemiségét tükröző 
Oláh Tzumo Árpád jazz-zongorista és komponista zenekara értelmezi újra a világhírű 

jazzgitáros-zeneszerző néhány munkáját. Fizikai hanghordozón egyelőre nem hallható az 
összeállítás, de a minőség és a közönség érdeklődése megelőlegezi a Hunnia Records 

számára a sikert. A hazai jazzélet egyik legsokoldalúbb, folytonosan új utakat kereső és 
találó alkotója a triólemezén túl beszélt még másik formációja, a SoLaTi Music  

új albumáról és a hazai jazz jelen helyzetéről is.

A
 T

zu
m

o
 T

ri
o

 P
la

ys
 P

at
 a

lb
u

m
án

ak
 b

o
rí

ít
ó

ja
. F

o
rr

ás
: 

O
lá

h
 T

zu
m

o
 Á

rp
ád



41GRAMOFON

Hogy kerültél kapcsolatba Pat Metheny zenéjével, később 

pedig magával a művésszel is?

Metheny a világ egyik legsikeresebb, egyben az egyik leg

aktívabb jazzzenésze, kiváló zenekarvezető, egy pozitív 

kisugárzású ember.

Ki a sikeres a jazzben? Hogyan mérhető a sikeresség?

A jazzben az a sztár, akinek a koncertjére a világ bármely 

pontján elmennek az emberek, rajongásból, érdeklődésből, 

kíváncsiságból. Más műfajokban többnyire bárkiből sztárt 

lehet csinálni ügyes marketingeszközökkel, a közönség 

mani pulálásával. Igaz, ma már a jazz sem a fénykorát éli. 

Az a kilencvenes években elmúlt, ami elsősorban az inter

netnek köszönhető.

Mintha az igényesebb zenehallgatók számára a kiadók újra 

felfedeznék a vinylformátumot.

Valóban kezd feljönni a vinyl és az LP, bár itthon még  

meglehetősen kevesen vannak. A SoLaTival tavaly meg

jelentetett kék bakelit lemezünket alig 500 példányban 

tudtuk kihozni az egyik legjobb holland kiadónál, a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatásával, és azt is nehéz eladni.

Kanyarodjunk vissza Methenyhez. 

Megismertem az egyik kilencvenes években készült albumát, 

a kissé populáris We Live Here (1995) címűt, majd hallgattam 

a trióját, amelyet Charlie Hadennel és Billy Higginsszel 

alkotott. Mindkét zenei élmény óriási hatással volt rám, mint 

hétéves kora óta klasszikus zenét tanuló és muzsikusnak 

készülő kisfiúra, akinek az ősei kétszáz évre visszamenőleg 

szintén zenészek voltak. Klasszikus, jazz, népzene – minden 

téren jeleskedtek a felmenőim. Dobos édesapám hozta 

például a Pat Methenylemezeket és másokat is, mert 

a nyolcvanas években rengeteget járt fellépni külföldre. 

Az ő jóvoltából ismerkedtem meg Oscar Petersonnal is. Meg 

persze apu kiváló kollégáival, többek között Füsti Balogh 

Gábor és Garay Attila jazzzongoristákkal. Az ő koncertjei

ken ragadott magával az improvizáció, mint a jazz alapvető 

kifejezési módja. Azt éltem meg, hogy a jazz kellemesen 

ringat, és az jó. Úgy éltem meg, mint egy kisgyerek: akartam 

én is ezt a játékot. A mai napig játék számomra ez a muzsika.

Az egyik nagy játékossal, Methenyvel személyesen is volt 

alkalmad találkozni Budapesten.

A Magyar Rádióban történt 1999ben, ahol a Bartók Rádió 

jazzfőszerkesztője, Maloschik Róbert által szervezett Zoller 

Attila Gitárverseny zajlott, és Metheny volt a zsűri elnöke. 

Előző évben Szabó Danival közösen én nyertem meg a 

billentyűsöknek kiírt versenyt, ezért engem kértek fel, hogy 

vezessem a gitárosok versenyén a kísérő zenekart. Vagy 

nyolcszor el kellett játszanom a Stella by Starlightot, és 

hiába mondtam a gitárosoknak, hogy a szóló őket illeti 
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42 GRAMOFON

meg, hiszen róluk szól a megmérettetés, úgy izgultak, hogy 

mindenki rám hagyta a szólót. A verseny végén Metheny 

odajött hozzám gratulálni. Jólesett. 

Abban az évben egy zongorista nyerte a gitárversenyt.

Mondhatni, bár nagyon tehetséges gitárosok vettek részt 

a versenyen. Aztán az előző évi elsőségemnek is köszön

hetően kimehettem tanulni az USAba, ahol újra találkoz

hattam Methenyvel. Nem sokkal azt követően, 2001ben 

készült az első, My Time című lemezem is a Cumó Trióval. 

Aztán mostanra felelevenítetted a trióformációt, immár 

Tzumo néven, ráadásul a basszusgitárosod ugyanaz  

a Horváth Pluto József, mint húsz éve.

Véletlenül alakult így. Három éve szerepelek a dobosunk, 

az Egyesült Államokban élő Németh Ferenc zenekarában, 

akivel végigturnéztuk nyaranta Európát. Az egyik hatórás 

autózásunkon pattant ki az ötlet, hogy csináljunk egy triót. 

Ebben meg is állapodtunk, de akkor még nem döntöttük el, 

hogy mit játsszunk.

Úgy tudom, rengeteg megkomponált darabod hever  

a fiókban.

Igen, végül is alapvetően komponistának tartom magam, 

abból is a megszállott fajtához tartozónak. Ennek köszön

hetően jött létre a SoLaTi is, tehát szerzett zenéhez kerestem 

olyan embereket, akik szívesen és értőn megszólaltatják 

azt. Visszatérve a trióhoz, Pluto Józsival egy alkalommal, 

mikor nálam játszottunk, a saját szerzeményeimet tartal

mazó kottáim között véletlenül ráakadtam egy Metheny 

kottára. Eljátszottuk, tetszett. Eljátszottunk egy másikat is, 

az is tetszett. Rájöttünk, hogy hiába húszharmincévesek 

ezek a számok, jó őket játszani. Felhívtam Ferit, akinek  

szintén tetszett az ötlet. Akkor döntöttük el, hogy legyen 

erről egy komplett anyag. Így született meg a Plays Pat.

Nemigen nyúltál bele az eredetibe.

Úgy döntöttem, hogy nem írom át Pat szerzeményeit,  

azok a számok nagyon erősek úgy, ahogy vannak, viszont  

a stílust illetően mindhárman hozzátettük a magunkét. 

Nagyjából fél év alatt érlelődtek a dalok a mi előadásunk

ban olyanokká, amilyenekként a lemezen hallhatók.

Miért épp azt a kilenc számot választottátok,  

ami az albumra került?

Roppant nehéz volt választani, mert rengeteg kiváló  

szerzeménye van. Azok kerültek a lemezre, amelyek leg

közelebb állnak a szívemhez, és amelyeket a legjobban 

tudunk eljátszani. Élőben eddig egyszer játszottuk ezeket 

a számokat, tavaly augusztusban a Budapest Jazz Clubban. 

Ennél lényegesen nagyobb szabású lemezbemutató  

koncertet szeretne a kiadó, amire – reményeim szerint 

– elkészülne a lemez is. Ennek megszervezéséhez keresek 

menedzsert.

A hazai jazz viszonylatában, illetve a Plays Pat-lemez 

bemutatását illetően mi számít nagykoncertnek ma 

Magyarországon?

Kétezer fős közönség már nagykoncertnek számít, de honi 

jazzben az a maximum. Jelentős koncertnek nevezhető 

egy telt házas BJC vagy BMCbuli is. Az Aréna elődjében,  

a Budapest Sportcsarnokban utoljára 1997ben szólt jazz 

Herbie Hancock és zenésztársai jóvoltából, mikor eljátszot

ták a mester The New Standard című albumát. 

Hogyan szerveződik itthon a jazzélet?

Legalább öt éve már, hogy az állam részéről felkértek  

koncertezni, bizonyos magyarlengyel kulturális együtt

működés keretében. Sok egyéb kulturális ághoz hasonlóan 

nagyon átalakult a korábbi szisztéma, mára a jazz afféle 

iparággá vált, amelyben a színvonal helyett sokkal inkább 

az eladhatóság az elsődleges szempont. Amikor én kezdtem 

a pályámat, a jazz kicsit még közszolgálatnak számított. 

Az állami televízió és rádió rendszeresen adott jazz

műsorokat, beszámolt a jazzélet 

híreiről, bemutatta az új albumokat. 

Az internet széles körűvé válása 

alapjaiban változtatott ezen.  

Mindenki azt tesz fel, azt ad el, amit 

akar. Az embereket pedig hatalmas 

mértékben árasztja el a számos 

selejtes produkciót is hirdető infor

mációáradat. 

Gondolom, nagyban hozzájárulna 

a produkció sikeréhez, ha Pat  

Metheny-t sikerülne elcsábítani 

a lemezbemutatóra Budapestre. 

Nem lenne lehetetlen, de ne  

gondold, hogy akkora dobás lenne. 

Nem összehasonlításképp  

mondom, de amikor én Herbie A
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Hancocktanítványként elvégezve a világ legnívósabb  

jazz egyetemét hazajöttem, a kutya nem volt rám kíváncsi.  

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy mi, jazzzenészek  

általában csirkeszívűek vagyunk, és nem állunk ki az érde

keink érvényesítéséért.

Másik zenekarod, a SoLaTi Music szintén tavaly megjelent 

Debut című albuma hasonlóan nehezen értékesíthető?

A lemez a Bandcampen jelent meg. Két hónapra rá fölkere

sett egy angol rádiós producer, aki közölte, hogy az egyik 

dalom, a Tell Me annyira tetszik neki, hogy játszani szeretné 

egy internetes rádióban. Úgy is tett, mellé még sokat be

szélt is a zenekarról, dicsérte a zenészeket, külön kiemelve 

Pocsai Kriszta éneklését, majd elküldte a műsor linkjét. 

Nem sokkal később jelentkezett egy lemezkiadó cég, hogy 

a dalt föltenné egy best ofválogatás lemezre. Mondtam, 

nagyon örülünk ennek a hírnek, és megkérdeztem, lennee 

lehetőség bemutatni élőben is a lemezt. Azt válaszolta: 

csupán egyetlen zenész útiköltségét, szállását és tisztelet

díját tudják fizetni. Nem mentünk.

A Londonban, New Yorkban, vagy a világ más nagyvárosá-

ban élő magyarok vevők lehetnek a zenédre?

Említettek elsősorban az ötveneshatvanashetvenes évek 

slágereire kíváncsiak, nem az én muzsikámra, amelynek 

megértéséhez és befogadásához zenésztársaim szerint 

térképre van szükség. Megalkuvó viszont nem akarok 

és nem is tudok lenni. Javíthatatlan maximalista vagyok. 

A Debut lemez kék bakeliten történt megjelentetésével is  

az volt a célom, hogy a kiváló minőségre exkluzív külsővel 

hívjam fel a figyelmet.

Más a közönsége a SoLaTinak, mint a triónak?

A SoLaTi egy négy évvel ezelőtti zenei anyag, amolyan fúziós 

zene, benne van az r’n’b, a neosoul, a hiphop forma

világa, bizonyos mozgások figyelhetők meg a zenében, 

amit betetőz az ének, a remek muzsikusok improvizációi. 

A SoLaTi folytatása egészen más lesz, ahogy én is egészen 

más vagyok és leszek. Most épp egy verses akusztikus  

SoLaTiprojektben gondolkodom, amelyben klasszikus 

költőink versei éppúgy helyet kapnának, mint kortárs poéták 

felkérése, hogy meglévő zenére írjanak szövegeket.  

Ezzel szemben a triónk mindössze féléves történet, nagyon 

friss. Voltaképpen a nyughatatlan lelkem, a kísérletező  

hajlamom és a kiváló zenésztársaim kötik össze a két  

formációt, és talán a közönségüket is.

Hívnak vendégfellépőnek különböző produkciókba?

László Attila és Snétberger Ferenc előszeretettel hívnak 

a koncertjeikre vendégszerepelni, Feri felsőörsi iskolájában 

vendégtanár lehetek, szeretek tanítani. Hogy úgy mondjam: 

nem unatkozom, de van szabad kapacitásom.

A SoLaTi Music március 28-án a Budapest Jazz Cluban lép 

fel, Fekete-Kovács Kornél vendégszereplésével.
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