
Turi Gábor

„Bennem együtt él a klasszikus  
és a jazz”

Egy reneszánsz művész pályaképe

Az amerikai jazz horizontján három magyar név rajzolódik ki nagy betűkkel:  
Szabó Gábor (1936–1982), Zoller Attila (1927–1998) és Tommy Vig (1938).  

Ketten már az égi zenekarban pengetik gitárjukat, de az 1956-ban Amerikába távozott,  
majd ötven év múltán hazatelepült vibrafonos-dobos-zeneszerző-hangszerelő 

 köztünk él, a magyar zenei élet aktív szereplője. 
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Vig Tamás Budapesten született 1938. július 14-én.  

Édesapja, Vig György klarinét- és szaxofonművész volt. 

Korán kezdett dobolni, tehetségkutató versenyt nyert, 

csodagyerekként tartották számon. Zenei tanulmányokat 

a Bartók Konzervatóriumban és az Erkel Ferenc Zene-

művészeti Szakiskolában végzett. Miután a szovjet tankok 

visszajöttek, 1956. november 18-án átgyalogolt 

az aknamezőkön, és végül 1957. február 21-én az Amerikai 

Egyesült Államokban telepedett le. New Yorkban kapott 

ösztöndíjat a Juilliard School of Musicban, dobolt Billy May 

big bandjében, vibrafonozott Bill Evans-szel, Herbie 

Mann-nel, Chick Coreával és sok kiváló muzsikussal, 

de látta, hogy a jazzből nem lehet megélni. Amikor szerző-

déseket ajánlottak neki Hawaiiból és San Franciscóból 

sztárzenekarokkal, akik nem tiszta jazzt, de igen jó zenét 

játszottak, örült, hogy átrepülhetett amerika másik oldalára. 

Ott is ragadt.

Tommy Vig néven 1961-től Las Vegasban élt és dolgozott 

olyan művészek partnereként, mint Frank Sinatra, Judy 

Garland, Tony Bennett, Tony Curtis, Woody Allen és sok 

más sztár. Ő lett többek között az akkor épült Caesars 

Palace nagyzenekarának a dobosa. Saját big bandet 

szervezett, hanglemezeket készített. 1967-ben feleségül 

vette Mia Kim koreai énekesnőt, az Amerikában rendkívül 

népszerű Kim Sisters énekegyüttes tagját. Házasságukból 

egy fiú született. 

1970-ben Los Angelesbe költöztek, ahol Tommy stúdió-

zenészként, zeneszerzőként, filmzenék komponistájaként 

és hangszerelőként tevékenykedett. Partnerei között olyan 

neves muzsikusok voltak, mint Stan Kenton, Henry Mancini, 

Red Rodney, Don Ellis, Quincy Jones, Joe Pass, Art Pepper, 

Cat Anderson, Shorty Rogers, Terry Gibbs. Közreműködött 

a Miles Davis-Gil Evans Big Band felvételein. Tíz évig 

az Amerikai Zeneszerzők és Hangszerelők Egyesületének 

alelnöke volt. 1984-ben ő szervezte a Los Angeles-i 

olimpiához kapcsolódó hivatalos jazzfesztivált. 2001-ben 

megkapta a Los Angeles Jazz Society által megítélt, a 

vibrafonosok Oscar-díjának számító Vibraharpists’ Academy 

Award díjat. 2006-ban hazatelepült, Budapest 1956 című 

művével első díjat nyert a Magyar Jazz Szövetség zene-

szerzőversenyén. 

Tehetségről, érvényesülésről

„A tehetség velünk születik. Már négyéves koromban 

»doboltam«, amikor apám otthon próbált zenészbarátaival, 

a földön ülve fakanalakkal ütöttem a ritmust a jazzre. 

Valamelyikük azt javasolta, hogy apám léptessen fel 

közönség előtt. A Zeneakadémián kitettek a színpadra egy 

kis pergődobot, ő felhívott a nézőtérről, és azon rögtönöz-

tem egy jazz-szólót. Ekkor hatéves voltam. Óriási sikerem 

volt, az emberek felállva éljeneztek. Elneveztek csoda-

dobosnak. Ez az, amit nem lehet iskolában megtanulni. 
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Bizonyos szintig el lehet jutni tanulással, de hogy valakiből 

igazi művész legyen, arra születni kell. A zeneiség vagy van, 

vagy nincs. A Rádióban volt egy vibrafon, oda jártam 

gyakorolni, és azon is mindjárt tudtam játszani. 18 éves 

koromra már minden bennem volt.

Huszonegy évesen saját zenekart szerveztem, kéthetes 

szerződést kaptunk Las Vegasban. Egy Los Angeles-i 

motelben próbáltunk, ott lakott Art Blakey dobos és Jazz 

Messengers nevű zenekara. Az egyik nap, hallva a zenét, 

Wayne Shorter szaxofonos és Lee Morgan trombitás  

átsétált a mi szobánkba, és beült hozzánk játszani. Játék 

közben Morgan átnyújtott nekem egy inhaláló készüléket. 

Máig nem tudom, mi volt benne, de beleszívtam, és utána 

olyan jól játszottam a vibrafonon, mint azelőtt soha. 

Ennek ellenére nem szoktam rá semmiféle kábítószerre.”

Teret nyerni

Nincs nagyobb dicsőség egy jazzmuzsikusnak, mint ha 

Amerikában, a műfaj hazájában megtanulják a nevét. 

Tommy Vig ennél többet ért el. Nem azért, mert mindössze 

három betűt kellett megjegyezni, hanem mert komponista-

ként és hangszerelőként eredeti hangvételű zenékkel 

alapozta meg tekintélyét az 1960-as években. Las Vegas 

és Los Angeles a nyugati part zenei főhadiszállásainak 

számított: előbbi a szórakoztató-, utóbbi a filmipar révén 

nyújtott jó megélhetést a jazzmuzsikusoknak. Miközben 

napi munkáiban erre a biztos anyagi háttérre támaszkodott, 

Tommy Vig rendszeresen játszott jazzt, folyamatosan 

bővítette tudását, és módszeresen dolgozott zenei arcéle 

kimunkálásán. Létrehozta big bandjét, amelyhez neves 

muzsikusok csatlakoztak. A felállás és a létszám gyakran 

változott, a minőség és a hangzás újszerűsége nem.  

A piacvezető Down Beat magazin már 1961-ben portrét 

közölt róla, a Los Angeles Times pedig, gyakran a neves 

kritikus, Leonard Feather beszámolói révén rendszeres és 

részletes kritikai figyelemmel kísérte zenekarának koncert-

jeit, hanglemezeit. 1964-ben jelent meg első, mindjárt 

jelentős szakmai sikert hozó The Tommy Vig Orchestra 

című lemeze, melyet a hasonlóan fogadott Encounter with 

Time (1967) majd a The Sounds of the Seventies (1968) 

követett. 

Az 1960-as évek második felében Vig neve egyre szélesebb 

körben ismertté vált Amerikában. 1967-ben a Down Beat 

kritikusai a Nagyobb Figyelmet Érdemlő Tehetségek 

kategóriában a legjobb vibrafonosnak választották,  

együttesét 1969-ben a világ tíz legjobb zenekara közé 

sorolták. A Playboy magazin kétszer is az év zenekarvezetője 

címre jelölte.

Klasszikus és jazz

„Apám a rádióban nagyon modern zenéket is játszott, 

szaxofonszólókat zongorakísérettel, ezeket mind hallottam. 

Ismerek olyan kortárs zeneszerzőket, akik semmit nem 

tudnak a jazzről, és még büszkék is erre. Bennem a kettő 

együtt él. Azoknak a szerzeményeknek az eredete, amelye-

ket Dizzy Gillespie, Charlie Parker vagy Thelonious Monk 

írt, Bachig nyúlik vissza. Bach volt a nyugati zene alapja, 

mindent megírt, amit lehetett.

A jazz lehet komoly, nagyon magas színvonalú zene. 

Gyönyörű harmóniák vannak benne. Ha egy kortárs 

zeneszerző ezt a világot nem ismeri, megtagad valami 

nagyon fontosat, amit ismernie kellene ahhoz, hogy olyat 

tudjon írni, ami értékesebbé, eredetibbé válik általa. 
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Bővíthetné a harmóniakészletét. Az, hogy én mindkettőben 

jártas vagyok, hozzátesz ahhoz, amit csinálok – nem elvesz 

belőle. Nálam ez természetesen alakult így. Ma már főleg 

klasszikus zenét hallgatok, és egy pár taktus után tudom, 

hogy ki szerezte, vagy tudom, hogy nem jó, unalmas. 

Két-három komponistát arról ismerek fel, hogy a zenéjük 

nem felismerhető. Másfelől senki nincs olyan, mint  

Beethoven. Olyan tehetsége volt, amit nem lehet utánozni. 

Minden szerzeménye azonnal felismerhető remekmű. 

Kedvencem, Thelonious Monk is ilyen tehetség volt. 

Sokszor egyszerűnek tűnő darabjai zeneileg nagyszerűek, 

és ugyancsak Bach-hoz nyúlnak vissza. 

Las Vegasban nagyon sok jó zenész dolgozott. Amikor 

a ’60-as évek elején-közepén nagyzenekarra kezdtem írni, 

a kollégáknak nagyon tetszett, és olyanok, mint Frank 

Rosolino, Sam Most vagy Don Ellis ingyen jöttek velem 

próbálni, fellépni, lemezeket készíteni. Hollywoodban 

a Sunset Boulevardon egy jazzklubban minden hétfőn 

Bob Cooper, Bill Perkins, Cat Anderson és mások, a legjobb 

zenészek játszottak a nagyzenekaromban. Mind azt 

kérdezték: te hol tanultad ezeket? Nem tanultam, én 

talál tam ki. Azt mondták erre, hogy jókat írsz, de nem 

mindig jazz. Nekem úgy volt természetes. 1964-ben már 

tizenkét fokú témákat írtam, pedig akkor még nem tanul-

tam ezt, nem is tudtam, hogy micsoda. Magánúton vettem 

órákat a legjobb hangszerelőktől. Saját nagyzenekaraimmal 

meglepő dolgokat, performanszokat produkáltunk. 

Egyszer kötélen himbálózva jöttem be, máskor motor-

biciklis robogott át a színpadon – látványos, olykor mulat-

ságos ötletekkel rukkoltam elő, amelyeket a modern zene 

kompozíciós elemeiként alkalmaztam. (Csak később 

láttam-hallottam Ligeti György hasonló kompozícióit.)”

Az 1950-es években keletkezett »Third Stream« irányzat 

szerzeményeiben általában egymást váltogatják a klasszikus 

zenei és jazzes részek. A szervesülésre ritkán akad példa. 

Miért? Mert szerzőik nem erre születtek. Nálam minden 

együtt történik. Mind a két zenei világ bennem él, és ha 

valamit írok, együttesen kívánkozik ki belőlem. Kis rossz-

indulattal lehet azt mondani rá, hogy nem igazán jó 

muzsika, de én nem azt állítom, hogy jó, hanem azt, hogy 

egybefoglalja a jazzt és a kortárs klasszikus zenét – termé-

szetes módon.

Amerikában újítóként tartottak számon, aki ötvözi a mo-

dern klasszikus zenét és a jazzt. Stan Kenton, a modern jazz 

legnagyobb big band-vezetője egy interjúban engem és 

Don Ellist nevezett meg zenei utódjának. Ez nagyon nagy 

elismerés, mert nem ott születtem, mégis amerikai hang-

szerelőként méltatott ilyen magas fokon.”

A ritmusról

„A ritmus (amerikai kifejezéssel time) rendkívül fontos, de 

nagyon nehéz megérteni, a magyarországi jazzmuzsikusok 

sem nagyon értik. Én egy taktus után megmondom, hogy 

az előadó amerikai-e vagy nem. Lehet osztrák, holland 

vagy magyar, ha nem amerikai, azonnal meghallom. 

A különbség nagyon kicsi, de éppen elég ahhoz, hogy 

észleljük. Ezt úgy tudnám érzékeltetni, hogy amikor például 

Dave McKay amerikai zongoristával játszottam duóban, 

a kiállásom alatt ritmikailag tökéletes időzítéssel ütötte meg 

az odaillő akkordot. Játszottam neves magyar zongoristával 

is, aki ugyanazt az akkordot akkor és úgy ütötte meg, 

hogy teljesen kizökkentett a szólómból. Itthon úgy tartják, 

hogy ez a time lemezről is megtanulható. Nem! Ilyen nincs. 

Én a legjobb jazz-zenészekkel dolgoztam odakinn ötven 

évig. Ha nem játszol velük, ezt nem tudod elsajátítani.

Egyszer járt Budapesten egy amerikai szaxofonos, meg-

hallgatta a legjobb magyar jazz-zongoristát, és utána azt 

mondta: nagyon jó, de mi volt ez? Az amerikai frazírozás 

más, mint a magyar. Amerikában ezt úgy hívják, hogy time 

feeling. Azaz időérzet, időkezelés. Ami vagy van valakinek, 

vagy nincs. Ez a feketéktől származik, amit ők a magukénak 

tekintenek. De tudják ezt a fehér amerikaiak is, akik sokat 

játszanak velük. Az évtizedek során ott kialakult játékmódot 

csak az képes elsajátítani, aki abban a közegben él. Ilyen 

volt Stan Getz, aki rengeteget játszott a feketékkel, köztük 

szívta magába azt a zeneiséget. Ez az a bizonyos anya-

nyelvűség, amikor valaki természetesen és magától értődő 

könnyedséggel beszéli a jazz nyelvét.” 

A fordulat

„Hogy miért jöttem haza? Gonda János szerint nagy hibát 

követtem el. Nem tudja, hogy az, amiért Amerikába 

mentem, már régen nincs. Olyan, mint amikor bezárnak 

Idézetek korabeli és újabb kritikákból:

„Mérföldkő a jazz útján!” (Las Vegas Sun)

„…olyan, mint egy harsány, mégis végig swinges 

hangvászon, egy absztrakt epizódokkal teli szin-

kópált happening.” (Down Beat)

„Kohézió, tűz, finomság, nagyszerű szólisták és kiváló 

szerzemények…” (Jazz Record Digest)

„…zenéjének hatalmas tónusa Buddy Richére,  

Stan Kentonéra és Woody Hermanéra emlékeztet… 

de mindez szabad jazzbe vezet, összekovácsolva a 

hagyományos swinget a tradicionális magyar hang-

zással.” (Jazz Hot)

„Vig zenéje legalább olyan bonyolult és kihívásokkal 

teli, mint a 20. századi komolyzenei művek, mégis 

szigorúan követi a jazz esztétikai szabályait.”  

(jazzreview.com)
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egy gyárat, és te csak azt tudod, amire ott volt szükség. 

Ez nemcsak rám vonatkozik, hanem minden jazz-stúdió-

zenészre; megszűnt az a világ. Én elkaptam egy nagyon 

jó részét. Az emberek általában 20-25 évig vannak benne 

a dolgokban. 

Ahhoz, hogy egy zenész a hollywoodi studiókba bekerül-

jön, tudni kellett jazzt játszani, mert olyan nagy szerzők 

dolgoztak ott, akik jazzt is belekevertek hangszereléseikbe. 

Néha azt sem tudtuk, kinek a lemezét készítjük. Utólag 

derült ki, hogy híres popsztárok, például Michael Jakcson 

és Elvis Presley lemezein is közreműködtem.

Az 1980-as évektől kezdve megcsappant az érdeklődés 

a big band-zene iránt, szinte teljesen elveszítette kulturális 

értékét. Az iskolákban tanították, mindenütt volt nagy-

zenekar, de a közönség már nem járt ezekre a koncertekre. 

Nem szűntem meg jazzmuzsikusnak lenni, játszottam 

kisegyüttesekben is, de már nem volt semmi populáris 

jelentősége annak, amit a jazzben műveltem. Pénzt soha 

nem lehetett vele keresni, a stúdiókban ellenben jól 

megfizettek. A Universal Stúdió ötventagú zenekarában 

játszottunk, s egy nap Shelly Manne, a neves West Coast- 

dobos rázta mellettem a rumbatököt. Amikor vége volt, 

rámnézett, és azt kérdezte: mi történt a jazzel?”

Szó és hang

Tommy Vig az 1970-es évektől többször járt Magyarorszá-

gon. Kalandos életútjával Ézsiás Erzsébet A Teleki tértől 

Hollywoodig (1994) című könyvéből ismerkedhettek meg 

az olvasók. 2016-ban újabb, zenei felfogását és életszem-

léletét bemutató, színes fotókkal gazdagon illusztrált kötet 

látott napvilágot Máté J. György jazzkritikus tollából Tommy 

Vig – Mozaikkockák egy zeneművészről címmel. 

Itthoni zenei tevékenységét több hanglemez dokumentálja. 

A magyar élvonal zenészeivel készítette a Tommy Vig in 

Budapest felvételeit (1971). Első hazai CD-je a Zsoldos 

Bélával létrehozott együttesével Üssdob! címmel jelent 

meg (2008). A jeles amerikai szaxofonos, David Murray volt 

vendégszólistája a Welcome to Hungary! című CD-jén 

(2012). A The Time Machine (Időgép, 2015) az újrakeverés 

és a rájátszás eszközeivel élve, amerikai kvartettjével sok 

évvel ezelőtt felvett anyagának magyar fúvósok szólamaival 

kibővített változatát tartalmazta. Lemezeit elismerő hazai és 

nemzetközi kritikai fogadtatás kíséri. Újabb szerzeményeivel 

a magyar sport és irodalom kiválóságai előtt tisztelgett.

Együtteseivel egyebek között a Müpában, a Duna Palotában 

(II. Vibrafonverseny) a Budapest Jazz Clubban és a Deb-

receni Jazznapokon lépett fel. Több helyütt felhangoztak új 

szerzeményei is, két nagyszabású művét 2018-ban a Pesti 

Vigadóban a MÁV Szimfonikus Zenekar szólaltatta meg. 

Amerikai versus magyar

„Amerikában nem félnek egymástól az emberek. Magyar-

országon igen. Hogy ez a kommunista rendszer miatt 

van-e vagy általános európai jelenség, nem tudom.  

Itt nem mondják meg egyenesen, hogy mit gondolnak. 

Mia, a feleségem odaát belépett egy teniszklubba, másnap 

már mindenki játszott vele. Itt csak azokkal játszanak, akiket 

gyerekkoruk óta ismernek. Ez más világ. Nem bíznak 

egymásban az emberek.

Las Vegasban nagyon megbarátkoztam Red Rodney 

trombitással, aki korábban Charlie Parkerrel is játszott. 

Beajánlottam több zenekarba, egy ideig nálam lakott. 

Rodney híres drogos volt, börtönben is ült. Egyszer jött két 

FBI-os kinézetű fickó, őt keresték. Nem akartam, hogy 

bejöjjenek és kérdezgessék. Nem kellett megengednem. 

Azt mondtam nekik: menjetek el, és ne gyertek vissza. 

Elmentek, és nem jöttek vissza. Ezt szerettem Amerikában. 

A magyarok nem tudják, hogy mit nem tudnak. Amikor 

Amerikában beszélgetsz emberekkel, kérdeznek. Meg-

hallgatnak. Itt nem. Tudják a választ. Nem is érdekli őket, 

hogy mit tudok, nem hívnak, hogy jazzt tanítsak. Egymástól 

tanulnak, meg vannak elégedve. Megpróbálnak utánozni 

amerikai arranzsőröket, többnyire rosszul, és becsapják 
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a közönséget, mert az nem tudja megkülönböztetni a jót 

a rossztól. Rossz zenékhez szoktak a magyar jazz-zenészek. 

Azt mondják nekem, hogy Tommy, itt magyar jazz van. 

Nincs magyar jazz, ez egy kitalált dolog! A Magyar Jazz 

Szövetségből kizártak. Az egyetlen zenészt, aki  

Amerikában, a jazz hazájában sikerre vitte a karrierjét, itt 

kizárják. Senki nem hív, hogy vibrafonozzak, hogy doboljak, 

hogy hangszereléseket készítsek. Elképzelhető az, hogy ha 

a jazz hazájában jó voltam, itt nem ütöm meg a mércét? 

Olyan országban akartam élni, ahol az számított, hogy mit 

tudok, nem pedig az, hogy tudok-e helyezkedni, van-e 

tehetségem a korrupcióhoz, összefonódáshoz. Ahhoz nem 

kell tudni dobolni.”

Haza, szeretet

„Amikor Miával járni kezdtünk 1964-ben, írtam neki egy 

számot Surprise for Mia címmel. Azt hitte, valami szép, 

romantikus, szerelmes dal lesz – ehelyett egy tempós, 

tizenkét fokú témát hallott. Ezért jött hozzám feleségül. 

Látta, hogy érdemes. Éjjel-nappal együtt vagyunk most 

már több, mint ötven éve. Gyakran együtt szerepelünk. 

Jól érezzük magunkat, békében telnek napjaink, az amerikai 

nyugdíjból Magyarországon négyszer olyan jól lehet élni. 

Budapest nagyszerű város. Élvezzük a sétáinkat, mindent, 

ami van. Az orvosok nagyon jók. A televízióban értelmes 

híreket mondanak. Örülök, hogy van egy vezetőnk, Orbán 

Viktor. Nem szeretném, ha Trumphoz hasonlóan állandóan 

ócsárolnák a televízióban. 

Kedvelem a sportot, egész életemben fociztam, ma is 

karatézom, és nagyra becsülöm, hogy nekünk, magyarok-

nak sok kiváló sportolónk van. Természetes gesztus volt, 

hogy szerzeményeket írtam és ajánlottam nekik. Ezek 

a darabok tiszteletből és szeretetből születtek. Hasonló 

szándék vezérelt az írókkal kapcsolatban: ki akartam fejezni 

zenében azt, amit Jókai, Karinthy, Rejtő és mások művei 

jelentenek nekem. Képzőművészettel is foglalkozom, 

kollázsokat készítek. Képeimből ősszel aukciót rendez az 

egyik budapesti galéria. 

Ebben az évben még két koncertem lesz a Budapest Jazz 

Clubban és a Rádióban. A forradalom és szabadságharc 

emlékére öt művet írtam. Kis szimfóniákat: nem jazz, 

hanem kortárs zene. Az előadásokon alakul majd ki, 

hogyan szólalnak meg. Csuhaj-Barna Tibor bőgőzik, 

Jeszenszky György dobol, Zsoldos Béla ütőhangszereken 

játszik, én zongorán irányítom a darabok menetét. 

 Ők ismernek engem, tudják, hogy mit akarok.  

Annak idején, 1968-ban a progresszív big band-játék 

Stan Kenton Neophonic Orchestrájával lezárult.  

Abban szerzőként közreműködtem. Ezt az irányt szeretném 

tovább fejleszteni újabb kompozícióimmal és hangszerelé-

seimmel, amiből – ahogy Rejtő Jenő mondaná – még sok 

kellemetlenségem lesz.”
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