
Bencsik Gyula

„Ami tetszik a külvilág hangjaiból,  
zajaiból, ritmusaiból és dallamaiból, 

azt megpróbálom összegyúrni”
Interjú Tálas Áronnal

A jazz számos nagy öregjével és pályafutása csúcsán álló fiatalabb kollégájával  
muzsikált már együtt a több hangszeren is játszó, alapvetően zongorista és dobos,  

még mindig szemtelenül ifjú zeneszerző: a friss Artisjus-díjas Tálas Áron. Egyedülálló zenei 
szemléletéről, útkereséseiről, tágabb értelemben a hazai jazz helyzetéről és természetesen 

a járványhelyzet miatti zenészsorsról is beszélt a Gramofon olvasóinak.
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Gratulálok a Junior Könnyűzenei Artisjus-díjadhoz. Hogyan 

fogadtad?

Köszönöm! Teljesen váratlanul ért, már csak azért is, mert 

legutóbbi lemezem, a Little Beggar 2018-ban jelent meg, 

melyre én írtam a dalokat. Azóta nem voltam túl aktív 

szerzőként, pedig ezt a díjat szerzői tevékenységért szokás 

odaítélni.

Minek köszönhető, hogy ilyen fiatalon képes voltál be-

dolgozni magad a magyar jazzéletbe?

A zenéhez való hozzáállásom biztosan nagy mértékben 

meghatározza, hogy többféle hangszeren játszom, így egy 

komplexebb képet nyerek a zenéről. Már az egyetem alatt 

elhívtak akkori tanáraim együtt muzsikálni magukkal, 

elsőként Babos Gyuszi bácsi, aztán Borbély Misi és Lantos 

Zoli, és László Attilával is volt szerencsém játszani. Mérhe-

tetlen bizalom áradt belőlük felém, hogy élesben ki mertek 

próbálni, amit azóta is próbálok megköszönni. Persze ez 

a világ minden táján így működik, legalábbis a jazzben.

Te pedig éltél a lehetőséggel.

Az ember igyekszik ilyenkor a legtöbbet nyújtani, ugyan-

akkor vigyázni kell, hogy ne görcsöljön rá a feladatra. 

Legjobb, ha próbálja önmagát adni, elvégre azért hívták őt, 

és nem mást.

Miben áll a te zenéd egyedisége?

Zenehallgatóként és zenészként is a rockzenétől indultam. 

Otthon például végigdoboltam a Red Hot Chilli Peppers- 

lemezeket. Nagy hatással volt rám az az időszak, de talán 

a későbbi zeneszerzőségemre is hatást gyakorolt, olyan 

értelemben legalábbis, hogy más módon közelítek a jazz-

hez a sajátos zenei szocializációm miatt. Néha arra gondo-

lok, az lenne a legjobb, ha semmilyen előzetes zenei 

hatások nem befolyásolnák a szerzői munkámat, mert 

akkor lehetne teljesen ösztönös, minden zavaró tényezőtől 

mentes a folyamat. Erre törekszem, amikor zenét írok, 

vagyis, hogy a befogadók ne tudják feltétlenül kötni 

valamilyen zenei előzményhez. Jó volna kicsit elszakadni 

a szakmaiságtól, miközben tudom, hogy nem lehet. 

Nem mondom, persze, hogy nincs tudatosság a szerzői 

munkáimban, egy-egy dalszerkezeten hetekig is tudok ülni. 

Sokszor nehezebb is számomra, mint megírni egy témát. 

Tetten érhető valamennyi zenédben az állításod,  

miszerint a jazz csak egy szemléletmód? Mit takar valójá-

ban ez a kijelentésed?

A mondat arra utal, hogy a jazz gyakorlatilag befogadó 

minden auditív élménnyel kapcsolatban. Adott esetben 

egy mosógép ritmikája is beépíthető egy zenei testbe. 

Ami tetszik a külvilág hangjaiból, zajaiból, ritmusaiból és 

dallamaiból, azt megpróbálom összegyúrni, érkezhetnek 

akár egészen különböző zenei stílusokból. Nevezhetjük e 

módszert olvasztásnak is.

Ez egyébként a jazz jövőbeli útja? Elszakadni az ismert 

műfaji kategóriáktól, kliséktől, sztenderdektől, és valami 

egészen különlegest létrehozni?

Szerintem nem jó, ha az ember azon feszül, hogy  

mindenképpen valami eredetit alkosson. Szinte kizárt,  

hogy az ember önmagában új akkordot, ritmust vagy 

dallamot találjon ki. És még ha sikerül is, van-e értelme? 

A fő célom zeneszerzőként, hogy amit írok, organikus és 

magától értődő legyen, de ne triviális. Hasonlítani úgyis fog 

valamire. 

Muzsikusként milyen számot szeretsz inkább megszólaltat-

ni: saját szerzeményedet vagy másét?
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Ez időszakonként változik. Az elmúlt másfél évben például 

jobban szeretek sztenderdeket játszani. Talán amiatt is van 

ez, mert a mai napig igyekszem pótolni az egyetemi éveim 

alatt felhalmozódott hiányosságaimat. Közben azért 

hiányzik néha az is, hogy a saját számaimat játsszam. 

Itthon szerencsére tudok dobolni és zongorázni is. Gyako-

rolok például jazz-standardeket a zongorán, aztán egyszer 

csak úgy érzem, valami groove-ot kell dobolnom. Úgy kell 

elképzelni, mint amikor egy kisgyerek beszabadul 

a hangszerboltba.

Készül a Flight Modus új albuma?

Sajnos ez a formációm sok okból átmenetileg parkoló-

pályán van. Amin most dolgozom, az elsősorban egy 

groove-orientált szólóanyag, amelyet teljes egészében 

magam fogok följátszani. Nem is feltétlenül mondanám 

jazznek, bár amikor ezt egy jazz-zenész mondja, nem lehet 

készpénznek venni.

Tanítasz mostanában online?

Igen, zongorázni tanítok.

Ösztönösen alkotó és játszó zenészként hogy tudod átadni 

a szakmailag kötött tananyagot?

Azon a szinten, amelyen én oktatok a konzervatóriumban 

vagy a magántanítványok többségénél, átadhatók  

a mesterségbeli alaptudnivalók. Viszont amikor egy ízben 

Jeruzsálemben tanítottam egy rendszeresen fellépő 

zongoristát, elég volt a zenei elképzeléseimet, gondolatai-

mat megosztanom a tanítványommal. Velem hasonló-

képpen foglalkozott a tanszakon Binder Károly, nyitogatva 

az elmém kapuit.

Gyönyörű kép…

Minden darabhoz végtelenül sokféleképpen lehet viszo-

nyulni. Megmutatnak több utat egy zenemű kapcsán, 

amelyből kiderül, hogy melyik az az egy-kettő, amelyik 

járható lesz számodra, míg mások számára további utak 

nyílnak meg. Így kristályosodik 

aztán ki mindenkinek a zenei útja. 

Visszatérve a muzsikálásra, mond-

ják rólad, hogy te alapvetően a 

zongorán is dobolni szoktál. Vagyis 

az egész zenélést a ritmus felől 

közelíted.

Tagadhatatlan, hogy a konzis 

időszakom alatt a hasonló alapokon 

játszó Kaltenecker Zsolt játéka volt 

meghatározó zenei élményem.  

Ő a szó szoros értelmében ütő-

hangszerként kezelte a zongorát. 

Másfelől a dobtanulmányaim 

inspiráltak néhány sajátos billentyű-

használati kombinációra, abból 

kiindulva, hogy mindkét hangszer megszólaltatásához 

ugyanazokat a kezeimet, ujjaimat használom. Régen volt 

egy oktatóanyagom Chick Coreától, ami úgy kezdődik, 

hogy „a tíz ujjunk tíz dobos”.

„Készítettem egy kislemezt, amit egyedül ját-
szottam fel zongorán, basszgitáron és dobon.”

Hogy haladsz a basszusgitározással?

Az utóbbi években alig játszottam rajta, de ez egyébként 

is hobbi kezdettől fogva. Bizonyos tekintetben a kényszer 

is szülte, hogy megtanuljak rajta valamennyire, mivel 

Miskolcon, ahová jártam, óriási hiány volt basszusgitáros-

ból, miközben több zenekarban is szükség volt rájuk.  

Furcsa érzés volt, hogy elhívtak basszusgitározni több 

zenekarba is. Tíz éve készítettem egy kislemezt, amit 

egyedül játszottam fel zongorán, basszgitáron és dobon.

Hol tartasz a scattelésben, vagyis az improvizációs ének-

technika elsajátításában?

Ez is egy hobbim, tele vegyes érzelmekkel. Az egyik 

pillanatban komolyan veszem magam énekesként és 

lemezfelvételen gondolkodom, pár perccel később már azt 

gondolom, hogy semmi értelme. Előbb, vagy utóbb azért 

azt érzem, meg fogom csinálni.

Zenekarban zongorázva figyeled a dobos munkáját, illetve 

fordítva?

Mindkét triólemezünkön Gyárfás Attila dobol, akit az egyik 

legegyedibb hangzású dobosnak tartok nemcsak hazai 

viszonylatban, és tudom, hogy én másként dobolnék, de 

játék közben nem erre gondolok, hanem csak hallgatom, 

hogyan csinálja, és azzal milyen impulzusokat ad nekem. 

Arra igyekszem koncentrálni játék közben, hogy az összkép 

egységes legyen, hogy minden megszólaltatott instrumen-

tum jól szóljon együtt. Attila játékán érződik, hogy hallja 

dobolás közben az akkordokat. A jazz nagyjai egyébként 

alaphangszerüktől függetlenül jól tudnak zongorázni.
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Ahhoz hogy valaki igazán jó muzsikus legyen, alapvető, 

hogy több hangszeren is játsszon? 

Szerintem zongorázni és doboni érdemes lenne mindenki-

nek valamilyen szinten. Nem véletlen maga a „kötelező 

zongora”, mint tantárgy. Fontos lenne valamennyi jazz-

muzsikusnak, hogy ismerje az akkordokat, hogy hallja, mi 

történik körülötte.

Gondolkoztál a határaid további tágításán a Flight Modu-

son túl is?

Játszottam már rockzenekarokban, de úgy érzem, olyan 

zenét csak akkor van értelme játszani, ha az ember sokáig 

benne van egy zenekarban, és szinte kizárólag arra fóku-

szál. Az én esetemben az a hajó már elment. Az anyagiak 

nem hajtanak abba az irányba, hogy megélhetési célból 

játsszak „eladhatóbb” zenét: nagyjából 2013 óta folyamato-

san koncertezem jazzmuzsikusként. Szerintem kizárólag 

jazzből is meg lehet élni, ha az ember eleget dolgozik.

Van elég tere megmutatkozni az igényes jazznek Magyar-

országon?

Ami elég nagy szívfájdalmam, hogy a jazzélet abszolút 

Budapest-orientált. Koncerthelyszínek ugyan vannak 

országszerte, de a helyi jazzközösségek kialakítása még 

sok helyen várat magára, pedig egyedül az tudná beindítani 

a lokális klubéletet. A budapesti helyszíneket ismerjük: 

Müpa, Budapest Music Center, Budapest Jazz Club, If Café, 

Fonó, Jedermann (reméljük, megmarad), és még sok más, 

ami időszakosan vagy alkalmanként működik. Rengeteg 

zenekar van, számtalan zenész. A lehetőség mindig adott, 

hogy az ember szinte bármelyik nap élő jazzkoncertet 

lásson. Sajnos a többség fél a jazz-zenétől, mert hogy azt 

„érteni kell”. Szerintem meg érezni kell, illetve az esélyt 

megadni, hogy megmozgasson valamit bennünk ez a zene.

Mely formációkban, mely színtereken lehet hallani téged 

a karantén utáni – remélhetőleg – közeli jövőben? Kikkel 

dolgozol aktívan?

Jelenleg a trióval tervezek egy sorozatot, melyben egy-egy, 

a jazz meghatározó alakjaira fókuszálunk. A törzse nagy-

jából megvan már a fentebb említett új szólóalbumomnak, 

lassan elkezdődnek a felvételek. Októberben jelenik majd 

meg a Karosi Júlia Quartet új albuma, amelyen zongorázok, 

és amelyen a Grammy-díjas Ben Monder, korunk egyik 

legizgalmasabb gitárosa a sztárvendégünk. Koncertezünk 

majd a Borbély Műhely tavaly fölvett Grenadilla című új 

albumának anyagával is, amint lehet. Az idén szeptemberre 

meghirdetett amerikai fellépéseinket jövő őszre halasz-

tották, a tervek szerint három koncertet adunk majd 

Pittsburghben. Lemezfelvétel lesz még nyáron a Nagy 

Emma Quintettel, és a Czirják Csaba kvintettel is lesz 

egy videofelvételünk. Másik zenekarom, a Flight Modus 

jövőjéről most inkább nem mondok semmit – hátha akkor 

összejön valami.

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 
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