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„A tá ro ga tót ne fe lejtsd ott hon!”
BOR BÉLY MI HÁL  LYAL be szél ge tett IVÁN CSA BA

– A ze né szi pá lyád ban men  nyi re ját szik sze re pet a gye-
rek kor?

– Pomázon nõt tem fel, a „Pi lis ka pu já ban”, s ma is 
itt élek. Ez a fa lu (ma már vá ros) min dig is ba rát sá gos 
te le pü lés volt, ahol ma gya rok, szer bek, tó tok él tek együtt 
svá bok kal, ci gá nyok kal, zsi dók kal. A kul tú rák együtt élé-
se, egy más ra ha tá sa hoz zá tar to zott a min den nap ok hoz, 
sok fé le ze nei vi lág és han gu lat lé te zett egy más mel lett 
tel je sen ter mé sze te sen. Má jus ha to di kán, a szerb bú csú
nap ján tam bu ra szólt a temp lom kert ben, más kor sváb 
fú vó sok mu zsi kál tak az ut cán, a há zunk kö ze lé ben pe dig 
a ko vács mû hely ben dol go zó szeg ko vács ci gá nyok éne két 
hal lot tam nap mint nap.

– Má sok is el men tek a bú csú ba és el sé tál tak a ko vács-
mû hely elõtt. Má so kat is el va rá zsolt ez a sok ré tû ség 
Pomázon?

– Sok te het sé ges ze nész szár ma zik on nan. A hal lá som-
ra hétéves ko rom ban fi gyelt fel a ta ní tó nõ, s ze ne is ko lá ba 
irá nyí tott. Ott azt kér dez ték tõ lem, mit szól nék egy fú vós
hang szer hez. Bol dog vol tam, hisz rög tön fény lõ réz hang-
sze rek: trom bi ta, kürt és ha son lók je len tek meg kép ze le-
tem ben, s ami kor az tán a kla ri né tot em le get ték, be val lom 
õszin tén, azt sem tud tam, mi rõl be szél nek. Egy hét múl va
kap tam egy kis Esz-kla ri né tot, mert csak an nak a bil len-
tyû it ér ték el az uj ja im. Még tok ja sem volt, va la mi rongy-
ba volt be csa var va, de ez en gem csep pet sem za vart. So ha 
nem fe lej tem el azt az ér zést, amit azon az esõs, õszi ké sõ
dél utá non érez tem, em lék szem, az esõ ka bá tom alá dug va
vit tem ha za éle tem el sõ hang szer ét. A Szent end rei Ál la mi 
Ze ne is ko la nö ven dé ke let tem, elõ ször Pomázon vol tak az 
órá im, az tán, hogy na gyobb let tem, Szent end ré re jár tam 
át. Nyol ca di kos ko rom ban kér dez ték a ze ne is ko lá ban, 
hogy van-e ked vem ze nei pá lyá ra men ni, te het sé ges nek 
tar tot tak, ám en gem a fo ci leg alább an  nyi ra iz ga tott, ha 
nem job ban. Bi zony elõ for dult, hogy kla ri nétórá ra vagy 
ze ne ka ri pró bá ra in dul tam hang szer rel a hó nom alatt, de 
egy kis ke rü lõ vel, hogy a szü le im vé let le nül se gya na kod-
has sa nak, a pá lyán kö töt tem ki...

– A meg is mert sok ré tû ze nei vi lág nyil ván kü lön le ges 
él mény, de azért Pomázon nem lett min den ki ze nész.

– Én sem gon dol tam vol na ma gam ról. Az tán úgy 
16–17 éves le het tem, ami kor alap ve tõ en meg vál-
to zott a ze né hez fûzõdõ kap cso la tom. Eb ben nagy 
sze re pe volt an nak, hogy leg jobb ba rá ta im a ké sõb bi 
Vujicsics-együt tes tag jai vol tak, akik kel együtt fo ciz-
tunk, csa va rog tunk és jár tunk a ze ne is ko lá ba, majd a 
he lyi fú vós ze ne kar ba. Ott egy cso dá la tos em ber és iga-
zi pe da gó gus, Papp Ti bor volt a mes te rünk. Rá adá sul 
ak kor már jó pár éve õ ta ní tott kla ri né toz ni, ké sõbb 
pe dig az el sõ sza xo fon ta ná rom lett. Ma is há lá val gon-
do lok rá. Biz tos va gyok ben ne, ha nincs Ti bor bá csi 

és a ze ne is ko lai ba rá tok, ak kor so ha nem lett vol na
be lõ lem mu zsi kus.

– Es ter házy nál ol vas ha tó a meg jegy zés, hogy aki 
pe da gó gus nak megy, a sze gény ség gel köt szö vet sé get. 
A ze nész ség sem a biz tos eg zisz ten cia meg te rem té sé nek 
bi ro dal ma. Gon do lom, a szü le id azért ve gyes ér zel mek kel 
fo gad ták az el kép ze lé se det. Mit csi nál ilyen kor egy gyer-
me két sze re tõ, em pa ti kus szü lõ?

– Meg is lep te õket az el ha tá ro zá som, hogy érett sé gi 
után a Bar tók „konziba” me gyek. Ugyan tes sék-lás sék a 
Mû sza ki Egye tem re is fel vé te liz tem, ám va la hogy az nem 
si ke rült... A csa lá dunk ban sem mi fé le elõz mé nye nem volt 
en nek a „bi zony ta lan” pá lyá nak, ze nész rõl a fel me nõ im 
közt nem tu dok, s meg is ret ten tek elõ ször, fõ leg édes-
anyám, az tán hajt ha tat lan sá go mat lát va rám hagy ták.

– Az, hogy több nép ze né je és kul tú rá ja vett kö rül, a 
gye rek kor ter mé sze tes sé gé vel él ted meg. Ze nész ként is ins-
pi rált ez a kí sér le te zés re?

– Igen, de ez olyan ter mé sze tes ség gel kö vet ke zett be 
az évek so rán, hogy ma gam sem vet tem ész re. Klas  szi kus 
ze nét ta nul tam a konziban, szor gal ma san és él ve zet tel 
gya ko rol tam ott hon a kö te le zõ pen zu mo kat. 1973-ban a 
Pomázi Nem ze ti sé gi Tánc együt tes fris sí te ni akar ta a ze ne-
ka rát, s mi sem volt ké zen fek võbb, mint a lel kes he lyi 
ze ne is ko lá so kat, il let ve a fú vós ze ne kar ban is te vé keny ke-
dõ fi a ta lo kat „el csá bí ta ni”. A cso port – sok nem ze ti sé gû 
fa lu együt te se ként – több kul tú ra ha gyo má nya i ból ál lí tot-
ta ös  sze mû so rát, s a dél szláv tán cok mel lett né met, szlo-
vák, ci gány és per sze ma gyar anya got is re per to á ron tar-
tott. Mi egy re na gyobb lelkesedéssel ve tet tük ma gun kat a 
mun ká ba, gyûj te ni kezd tünk, hall gat tuk és le je gyez tük a 
ré gi fel vé te le ket. So kat ta nul tam az öreg nép ze né szek tõl, 
el les het tük, ho gyan mu zsi kál tak, va ri ál tak, dí szí tet tek. 
Olyan tá vo li múlt ba pil lant hat tunk ilyen kor, ami azon nal
nem is tu da to sult ben nünk. Év szá za dos üze ne tek ju tot tak 
el hoz zánk, s las san rá éb red tünk ar ra, hogy mi a sze re-
pünk, fel ada tunk.

– A cif rá zás is egy faj ta imp ro vi zá ció. Ez ve ze tett el a 
jazz-hez?

– Biz to san en nek is nagy sze re pe volt, ám pon to san 
em lék szem egy meg ha tá ro zó él mény re. Eredics Kál mán
ba rá tom (ak kor még pozanista, ké sõbb a Vujicsics-együt-
tes bõ gõ se) ho zott egy szer egy le mezt: „Ezt hall gasd
meg!”– adott át egy Charlie Parker-al bu mot. Ez zel je lent 
meg a har ma dik nagy ze nei sze re lem az éle tem ben: a 
jazz. Ami kor ala po sab ban kezd tem fog lal koz ni ve le, 
vi lá gos sá vált szá mom ra, hogy a nép ze ne és a jazz egy 
tõ rõl fa kad. A mu zsi kus és a mu zsi ka olyan eg  gyé vá lá sa 
tör té nik itt meg, ami más ze né ben el kép zel he tet len. Az 
elõ adó egy ben al ko tó is, és ez ál tal igen in ten zív pil la na tok 
te rem tõd nek, ami ka tar ti kus ha tá sú. Parker ze né jé ben ez 

A nép ze ne és a jazz egy szer re mo dern és ar cha i kus. Nem a nem-mû vé szi tõl va ló el ha tá ro ló dás az ön de fi ni á lá s alap ja. 
A komp li kált ki zár ja az egy sze rût, de az egy sze rû ké pes a komp li kált nak a ki fe je zé sé re. Ezt ér zi meg, aki sze re ti. A nép ze ne 
és az imp ro vi zá ció õsi idõk bõl szár ma zik, s a kez de tek kez de té tõl hat is egy más ra. Gyõr ben, majd Bu dán er rõl be szél ge-
tett Iván Csa ba a ki vá ló sza xo fo nos sal, Bor bély Mi hál  lyal, aki mind két ze nei vi lág au ten ti kus meg szó lal ta tó ja.
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az in ten zív át élés, lel ki mély ség és õszin te ség 
ra ga dott meg.

– Az ak ko ri idõk fel fo gá sa nem sze ret te a 
mû faj ok és stí lu sok ke ve re dé sét. A ko moly ze né-
szek nem te kin tet ték ma gas mû vé szet nek se a 

nép ze nét, se a jazzt. Te mit ta pasz tal tál? To le rál ták?
– A klas  szi kus ta ná rok a konziban, a fõ is ko lán azon-

nal ész re vet ték, ha elõ zõ es te sza xo fo noz tam, a fon tos 
vizs gák elõtt le is te tet ték ve lem a hang szert. Hall gat tam 
rá juk, mert a fõ is ko la be fe je zé sé ig a klas  szi kus ze néé volt 
a fõ sze rep, s a nép ze ne jól meg fért emel lett. Az tán hár-
mas éle tet kezd tem él ni. Volt egy klas  szi kus dip lo mám, 
ta ní tot tam a szent end rei ze ne is ko lá ban, de a ma gas szin-
tû rög zí tett ze ne már ke vés bé ér de kelt. Fel vé te liz tem a 
jazz tan szak ra, ami ak kor még a Ben czúr ut cá ban volt. A 
nép ze nei szak má ban pro fi nak szá mí tot tam, „ne vem” volt, 
de a kon cer tek, tur nék, fesz ti vá lok után be ül tem az is ko la-
pad ba, hogy jazzt ta nul jak.

– Ne ve ze tes gyûj te mé nyed van kü lön le ges hang sze rek-
bõl. A tech ni ka és hang zás gaz da gí tá sa ér de kelt, vagy a 
ku ri o zi tás?

– Amer re csak já rok, min den hon nan ho zok az adott 
or szág ra, vi dék re jel lem zõ hang sze re ket. Gyûj te mé nyem-
ben a sza xo fo nok mel lett több fé le kla ri nét ta lál ha tó, ren-
ge teg fu ru lya, szlo vák fujara, min den fé le sí pok, zurnák, s 
ezek bre ton vál to za ta, a bombard, kavalok – em lék szem, 
az el sõt egy tán cos ba rá tom hoz ta Bul gá ri á ból, s mi vel
csak le mez bo rí tón lát tam, ho gyan fúj ják, kel lett két-
há rom nap, mi re eb bõl az egy sze rû csõ bõl si ke rült han go-
kat elõ va rá zsol ni. Ked ven cem a tá ro ga tó, a sza xo fon kö ze-
li ro ko na, va ló di hungarikum, a nem zet kö zi szak iro da lom-
ban is a ma gyar ne vét hasz nál ják. Ami kor jazz-kon cert re 
me gyek, a kol lé gák ak kor is lel kem re kö tik: „a tá ro ga tót 
ne fe lejtsd ott hon!”.

– Nyil ván jól jel le mez he tõ ze nei el kép ze lé sed az zal 
is, mi lyen sa ját for má ci ó ban ját szol. Hogy jel le mez néd 
õket?

– Két ze ne ka rom van, ter mé sze te sen mind ket tõ re 
jel lem zõ, hogy él te tõ ere jét a ma gyar és a kör nye zõ 
né pek ze né jé bõl me rí ti, egy faj ta „ke let-kö zép-eu ró pai 
kor társ improvizatív ze nét” ját szunk. A cé lom az, hogy 
a vi lág bár mely tá ján élõ hall ga tó az el sõ pár ütem után 
tisz tá ban le gyen ve le, hogy Eu ró pa mely ré szé rõl va lók 
va gyunk – per sze az ame ri kai jazz lük te té se, har mó nia-
vi lá ga is fon tos elem, ezt öt vöz zük a ma gyar, dél szláv, 
ro mán vagy szlo vák nép ze né vel, Bar tók mu zsi ká já val. 
A Quartet B-t 1994-ben ala kí tot tam, ez a for má ció etno-
jazzt ját szik, jazzt nép ze nei ala pok kal, né mi iró ni á val 
„ag rár jazz”-nek is szok tam ne vez ni. A Bor bély Mû hely
ké sõb bi, ma na gyobb hang súlyt kap az éle tem ben, s itt 
át té te le seb ben je len nek meg ugyan azok a ha tá sok, il let ve 
ze nei ele mek, me lyek a Quartet B ese té ben ta lán nyil ván-
va lób bak.

– Pege Ala dár mond ta ne kem, hogy ve le na gyon köny-
 nyû ját sza ni, míg min den stim mel, de na gyon szi go rú an 
tud néz ni, ha va la ki el ront va la mit. A sa ját ze ne kar elõ-
nye, hogy ott te dönt hetsz, ki vel akarsz ját sza ni, és ho gyan 
szó lal jon meg a kom po zí ció. Fo gal mazd meg, me lyek a 
leg fon to sabb el vek a szá mod ra!

– Az el vem az, hogy min den ki érez ze ma gá é nak a ze nét
és a ze ne kart. Ez nem tak ti ká zás vagy ál de mok ra tiz mus. 
Sze rin tem csak így ér de mes kö zö sen szín pad ra lép ni, hisz 
a jazz lé nye ge az õszin te ség, s a ze nei kom mu ni ká ció, az 
egy más ra fi gye lés és egy más ma xi má lis ki szol gá lá sa nem 
tud meg va ló sul ni, ha az „al ko tás” pa rancs szó ra tör té nik. 
Az ered mény min den kin mú lik. Min den ki más egyé ni-
ség, mást akar el mon da ni, el ját sza ni, de az ere dõ nek egy 
irány ba kell mu tat nia. Az em be ri ol dal a jó ze ne alap ja.
Azok kal a ze né szek kel sze re tek szín pad ra lép ni, akik 
er re ké pe sek, így gon dol kod nak. Sza bó Dá ni el, Hor váth 
Ba lázs, Baló Ist ván, György Mi hály, G. Sza bó Hu nor és 
Luk ács Mik lós – há lás va gyok a sors nak, hogy ilyen kol-
lé gák ját sza nak a ze ne ka ra im ban, nem be szél ve Dresch 
Mi si rõl, aki vel kö zös kvar tet tet ala kí tot tunk.1

– Te gyük fel, hogy ér ke zik egy fel ké rés, mu tasd be a 
ma gyar ze nei vi lá got egy kon cer ten a jazz re kon cent rál-
va. Kik lép né nek fel?

– Bar tók el ve len ne az irány adó, nép ze nén ket a Mu zsi-
kás és a Té ka kép vi sel né, s per sze meg hív nék nem ze ti sé gi 
ze nét ját szó ze ne ka ro kat, szól na ro mán, dél szláv és ru szin 
ze ne is. Azt gon do lom, hogy a XX. szá zad ma gyar ze né je 
– Ko dály, Bar tók, Lajtha, Li ge ti, Eöt vös, Kurtág – nél kül
nem ér te nék meg azt, ami a ma gyar jazz nagy ko rú vá vá lá-
sa, a het ve nes évek óta tör tént ná lunk, te hát va la mi íze lí tõ 
eb bõl is kel le ne. Fel tét le nül ját sza na Sza ba dos, Dresch, 
Szakcsi, Oláh Kál mán, no meg né hány fi a tal te het ség. 
Bo csá nat, hány es té re ter vez he tek?

– Ha már a nép ze ne szó ba ke rül, ha hív nak, be szállsz
egy ban dá ba ze nél ni?

– Igen, bár be val lom, egy re rit káb ban. Ma már nép ze-
nész ként csak bi zo nyos di a lek tu sok ban va gyok ott hon, 
za va ró té nye zõ vé nem sze ret nék vál ni, ezért in kább
meg hall ga tom õket, s cso dá lom a kép zet len, au to di dak ta 
fa lu si ze né sze ket, vagy a jól kép zett, te het sé ges fi a ta lo kat, 
s ta nu lok tõ lük.

– Az ar cha i kus jazz ked ve lõ i nek vis  sza té rõ vád ja, hogy 
a jazzt is el ér te a bul vá ro so dás. Ugyan ak kor a nyu ga ti 
kö zön sé get még is a nem ze ti ka rak te res ze ne ér dek li. A 
si ker hez nem ér de mes utá noz ni Charlie Parkert.

– Ezért ért el meg ér de melt si ke re ket a jel leg ze tes han-
gú (és mel les leg ál la mi lag is ko mo lyan fi nan szí ro zott!) 
skan di náv jazz. A ná lunk is köz is mert Jan Garbarek jó 
pél da er re. A nyolc va nas évek óta több ször járt Ma gyar-
or szá gon, s amel lett, hogy re mek mu zsi kus, szak mai tisz-
tes sé get és igé nyes sé get le he tett tõ le ta nul ni. Az már íz lés
kér dé se, hogy ki nek tet szik a ze né je, de a bul vá ro so dás 
vád ja nem ér he ti õt, szem ben azok kal, akik szá mí tás ból, 
di vat ból vagy öt let te len ség tõl „in dít tat va” lép tek olyan 
út ra, mely ön cé lú vagy ha tás va dász ze nét ered mé nye zett, 
s me lyet a kö zön ség be csa pá sá nak ér zek.

– A kö zön ség re gya ko rolt ha tás be fo lyá sol ja a já té ko dat?
– A kö zön ség rá han golt sá gát min dig le het érez ni, s ez 

ta gad ha tat la nul fon tos is a ze nész szá má ra. Ám ez nem 
azt je len ti, hogy pusz tán szó ra koz tat ni kell, ha nem el mon-
da ni, ami ért jöt tünk, ami fon tos ne künk. El kell mon da ni, 
akár tet szik a kö zön ség nek, akár nem. A mû vé szi ze ne az 
igaz sá got hir de ti, s vé le mé nyem sze rint a szín pa don sem 
sza bad ha zud ni.

1 A közös lemez címe: Te+Te (2006).
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– El le het ron ta ni a kö zön sé get, akár 
a szín ház ban. Ak kor is be jön a taps, 
mi kor kö ze pes a pro duk ció. Lé te zik 
sznob kö zön ség?

– Saj nos igen. Sok szor né zek kö rül
kül föl di ne vek ál tal fém jel zett, ám jó 
eset ben is csak át la gos nak mond ha tó, 
még is si ke res kon cert után: ked ves hon-
fi tár sa im, tud tok ti ar ról, hány ma gyar
ze ne kar, me lyek nek a kon cert je i re el vét-
ve jár tok, ját szik leg alább ilyen jól? 
Egyéb ként sznob kö zön ség lé te zik min-
den hol a vi lá gon, de az el len ke zõ jé vel is 
ta lál koz tam. A Bor bély Mû hel  lyel Me xi-
kó ban lép tünk fel, s azt hit tem, hogy az 
ot ta ni la za élet fel fo gás nem ked vez a 
fo gad ta tá sunk nak. At tól tar tot tam, hogy 
nem tud nak a ze nénk kel mit kez de ni, 
hisz sem min ket nem is mer nek, sem a 
kul tú rán kat. Fel té te le zé sem per cek alatt 
meg dõlt. A ta pasz talt és ér tõ kö zön ség 
ki vé te les tel je sít mény re sar kallt min ket. Meg ér tet ték, amit 
csi nál tunk. Ezek azok a ki vé te les pil la na tok, ame lyek re 
min dig tö rek szünk. Ilyen kor a kö zön ség és a ze né szek egy 
kö zös ség gé vál nak, az õsi és szent misz té ri u mok mód ján. A 
ze nész is ré sze a kö zös ség nek, csak más a fel ada ta. Ha son-
ló an fel eme lõ él mény ben volt ré szünk sok kal kö ze lebb, a 
Vaj da ság ban a magyarkanizsai fesz ti vá lon. Ezért saj ná lom, 
hogy ke ve set ját szunk a ha tár hoz kö ze li te rü le te ken, hisz 
ott kön  nyeb ben ér tik a mu zsi kán kat, mi vel kö zös kul tu rá lis 
örök ség kap csol ös  sze min ket, ami nem lé te zik ezer ki lo-
mé te rek kel tá vo labb, s ott nem ér tik azo kat a fi nom ze nei
uta lá so kat, me lyek mu zsi kánk fon tos ele mei.

– Ré gen szen zá ciószám ba ment egy-egy ki vá ló ság fel lé-
pé se. Ma nyi tot tak a ha tá rok és a leg job bak lát ha tók és hall-
ha tók. A fil me zés re is nagy ha tás sal volt, mi kor fel nyíl tak a 
so rom pók és meg je lent a kon ku ren cia. Ez a ki csit bel ter jes 
és bu rok ban élõ ho ni jazz élet re ho gyan ha tott?

– Nem ese mény ma már egy kon cert. A leg jobb kül föl di 
mu zsi ku sok jön nek hoz zánk szin te na pon ta, ez jó. A kö zön-
ség el ké nyez te tett, ez sem baj. Az már igen, hogy for dít va 
nem mû kö dik ez a fo lya mat. Be hoz ni üz let, ki vin ni nem.

– Most a ze nei globalizmusról be szél ge tünk?
– A kül föl di klub- és fesz ti vál si ke rek alap ján azt 

gon dol hat nánk, min den rend ben van. Pe dig egy sze rû en 
nin cse nek szer ve zõk, akik a ma gyar jazz kül föld re jut ta-
tá sát fel vál lal nák. Eh hez ké pest el ké pesz tõ „si ker ága zat” 
a ma gyar jazz mû vé szet. A si ke res eu ró pai mo dell úgy 
mû kö dik – em lít het jük a skan di ná vok mel lett a fran ci á-
kat, az an go lo kat vagy az oszt rá ko kat –, hogy az ál la mi 
tá mo ga tás se gí ti a nem ze ti kul tú ra kül föl di meg is mer te-
té sét. Ha el ha tá roz tuk, hogy ka pi ta liz must épí tünk, s a 
kul tú ra is áru, ak kor én azt mon dom, hogy a ma gyar árut 
kell tá mo gat nunk. Itt ha va la ki üz le tet em le get a mû faj jal 
kap cso lat ban, az csak im port ban gon dol ko dik.

– Gyõr ben leg utóbb Dave Hol land kon cert jén találkoz-
tunk.2 Mit né zel, hall gatsz meg élõben?

– So ha nem a név ér de kel, a kü lön le ges dol go kat ke re-
sem, s az iga zi ze nei, lel ki tar tal mat, amely kon cer ten 
él he tõ át. A le me zek rõl sok min den nem de rül ki, ma már 
na gyon kön  nyen le het ma ni pu lál ni a dol go kat. Az ér de kel, 
hogy szó lal meg élõ ben, itt vá lik nyil ván va ló vá, mit tud 
a ze nész va ló já ban. Van-e mon da ni va ló ja szá mom ra és 
mu zsi kus tár sai szá má ra. Jó pél da er re Joe Lovano és ze ne-
ka ra. A Viva Caruso3 nem volt a ked venc le me zem, de 
ami kor Lovanót 2002-ben meg hív ta egy cég egy klub ba
zárt körû ren dez vé nyé re, el men tem meg hall gat ni. Ahogy 
ott ját szot ta el a le mez anya gát, azon érez ni és hal la ni 
le he tett, men  nyi re sze mé lyes élményekbõl táp lál ko zik. 
Re me kül ze nélt, s lát ha tó lag ma gá val ra gad ta az egész 
ze ne kart. Job ban tet szett, mint a le me zen. Egyéb ként mi 
ze né szek job ban sze re tünk a ki sebb klu bok ban ze nél ni, 
mint ami lyen ez is pél dá ul.4

– A jazz ere de tét ku tat va ut cán ma sí ro zó fú vó so kat 
és füs tös mu la tó kat lát ha tunk lel ki sze me ink elõtt New 
Orleans-ban. Né hány szél sõ sé ge sen européer el mé let 
egye ne sen azt ál lít ja vi szont, hogy a jazz eu ró pai gyö kér-
ze te a mérv adó. Men  nyi re osz tod ezt az ál lás pon tot?

– A mû faj Ame ri ká ban szü le tett, ahol az eu ró pai és 
af ri kai gyö ke rek és más ha tá sok öt vö zõd tek – ezt hív ják
„afro-amerikai” ere det nek. Ám a ki fe je zés meg té vesz tõ, 
hisz so kan nem gon dol nak be le, hogy eb ben az ös  sze té-
tel ben az ame ri kai szó az eu ró pai kul tú ra ál ne ve, s gya-
kor la ti lag csak hely ne vet je löl, ahol az igen mar káns és 
meg ha tá ro zó af ri kai ze nei-kul tu rá lis ele mek az eu ró pa i val 
öt vö zõd tek. En nek az új mi nõ ség nek egyik kü lön le ges sé-
ge a sa já tos rit mi kai vi lág, az or to dox jazzisták ma is ezt 
a szvin ge lést ké rik szá mon. A mû faj azon ban meg vál-
to zott és hál’ Is ten nek fo lya ma to san vál to zik, fej lõ dik, 
s ez zel együtt ma ga a jazz ki fe je zés is át ér té ke lõ dött.
Ma mást je lent szá mom ra is, mint 20–30 éve. Egy re több 
ze ne táp lál ko zik más rit mi kai ala pok ból, a har mó nia szer-
ke zet nem kö ve ti az ere de ti el ve ket, sé má kat, s van nak, 

2 A Mediawave fesztiválon, 2006. május.
3 Lovano 2002-ben megjelent albuma.
4 Budán a Nyitott Mûhelyben beszélgettünk, ami kávézó, könyvtár és koncerthelyszín egyszerre.
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akik azt mond ják, ez már nem is jazz. S per sze
mind ez vo nat ko zik az avant gárd irány za tok ra 
is. Ugyan ak kor azt ta pasz tal tam, hogy a kö tött-
sé gek el len lá za dó sza bad ze ne is ki ala kí tot ta a 
ma ga sab lon ja it. A jazz min dig is so kat ka pott

Eu ró pá tól, s ezt az ame ri ka i ak is egy re job ban el is me rik. 
Mi ma gya rok pél dá ul büsz kék le he tünk, hogy Bar tók 
har mó ni ai rend sze re alap ve tõ en meg ha tá roz ta a jazz 
funk ci ós gon dol ko dás mód ját. Ha tá sá ra a leg na gyob bak 
hi vat koz nak rend sze re sen. Per sze más föld ré szek tõl is 
so kat ka pott a jazz. Gon dol junk csak a nagy ke le ti ze nei 
kul tú rák imp ro vi zá ci ós ha gyo má nya i ra, hi he tet le nül gaz-
dag rit mi kai vi lá gá ra, na gyon is ta nul sá gos pe da gó gi ai 
mód sze re ik re.

– Az af ri kai ze ne ott volt a gyö ke rek nél, a szü le tés ben 
is fon tos sze re pet ját szott, s most a 20. szá zad vé gén új ra
megtermékenyítõleg ha tott. Pél da ként em lít het jük a ke le-
ti ha tás ra a Sakhtit, vagy az af ri kai ze né szek kar ri er jét 
Ame ri ká ban. So kan a ze nei globalizáció ered mé nyé nek 
tart ják a worldmusicot, ethnojazzt. Sze rin tük ez a ze nék 
„szós  szal” va ló le ön té se. Mi a te ál lás pon tod?

– Nem va gyok en  nyi re szi go rú. A jazz sok min dent
ma gá ba ol vasz tott tör té ne te so rán, s ezek ter mé ke nyí tõ leg 
ha tot tak rá. A mi nõ ség a dön tõ. John McLaughlin, Jan 
Garbarek, Zakir Hussain, Hari Prasad Chourasia ki vá ló 
pél da a ke le ti ze nék és a jazz ne mes öt vö ze té re, s per sze 
so rol hat nám a pél dá kat más etnikus ha tá sok kal kap cso lat-
ban is. Egyéb ként nem cso dá lom, hogy bi zo nyos kö rök 
ab ovo el ve tik vagy mû fa jon kí vü li nek tart ják eze ket az 
irány za to kat. Ez rí mel ar ra a klas  szi kus ze nei kö rök ben 
rég óta el ter jedt szak mai, kri ti kai vé le mény re, mi sze rint 
azok a szer zõk, akik kom po zí ci ó ik ba ilyen ele me ket, 
ha tá so kat in teg rál tak, ins pi rá ció hi á nyá ban tet ték ezt, s 
ze né jük ere de ti sé gét is má sod ren dû nek tart ják. Szá mos 
kül föl di szak köny vet ol vas va le põd he tünk meg, mi lyen
ke ve set szen tel nek egyes szer zõk ilyen mû ve i nek, vagy 
akár tel jes élet mû vük nek. S itt most Dvořákra, Liszt re,
Ko dály ra, Bar tók ra, Enescura, s ha son ló kva li tá sok ra 
gon dol junk! Min den eset re en gem is za var, ha fel szí nes, 
ha tás va dász pro duk ci ó kat pró bál nak „fel hoz ni” – az el vár-
ha tó mi ni má lis szak mai tu dás és is me re tek nél kül, hogy 
a tisz tes ség rõl ne is szól junk – egy-egy rit mus sal, ének- 
vagy hang szer hang gal. Én már ru ti nos va gyok – hal lom
a pénz tár gé pek csör gé sét, vagy leg alább is en nek vá gyát a 
szer zõk, pro du ce rek ál ma i ban.

– A jazzt ok tat ni kü lö nös ki hí vás. Le het kö ze lí te ni a 
tech ni ka felõl. El le het in dul ni a kom po zí ci ók irá nyá ból. 
Le het a pro lóg a szel le mi sa já tos sá gok, és a tör té net is. 
Mi az ars po e ti cád?

– A ta ní tás ban az el vem: biz tos szak mai ala pok ra 
épü lõ egyé ni hang. Mind ket tõt fon tos nak tar tom, hisz 
ma nap ság szo mo rú an hall ga tom a tech ni ka i lag tö ké le tes, 
ám leg több ször sem mit mon dó és rá adá sul után ér zés bõl 
szü le tõ ze né ket, ugyan ak kor leg alább en  nyi re bos  szant a 
hi á nyos hang sze res és ze nei tu dást lep le zõ egyénieskedés 
– ezt én sar la tán ság nak tar tom.

– Hal lot tam már olyan vé le ményt is, hogy a klas  szi-
kus ze nei ala pok nél kül nem le het va la ki iga zán je len tõs 
jazz-ze nész. Nyil ván a tech ni ká ra cél zott. Ta lál koz tál 
ki vé tel lel?

– Ah hoz, hogy va la ki jó jazz mu zsi kus le gyen, nem 

szük sé ges sem mi lyen dip lo ma. Ha te het sé ges, szor gal mas 
és a gya kor lat ban – sok-sok jam session-ön és kon cer ten 
– edzõ dött, ak kor sen ki nem ké ri a dip lo má ját szín pad ra 
lé pés elõtt. A ré gi idõk ben ez volt „az is ko la”. Má ra a 
jazz-kép zés igen fej lett „ipar ág” lett szer te a vi lá gon, s ha 
va la ki in téz mé nyes ke re tek közt dip lo mát akar sze rez ni, 
ak kor egé szen más a hely zet. Az zal ugyan is majd ta nít-
hat és kü lön fé le, dip lo má hoz kö tött ál lá so kat nyer het el, 
eh hez vi szont át fo gó tu dás sal kell ren del kez nie. Mi vel 
az iga zi imp ro vi zá ció is kom po ná lás, csak gya kor la ti lag 
szi mul tán tör té nik az elõ adás sal, én a ze ne szer zõk kép-
zé sé hez szok tam ha son lí ta ni. A klas  szi kus ze ne szer zõ 
is is me ri a ze ne tör té ne tet, Bach el len pont ta nát, Mo zart 
szo ná ta for má ját, Schönberg szeriális tech ni ká ját. A 
jazzt ját szók nak is meg kell ta nul ni uk a kor szak ok és 
stí lu sok jel leg ze tes sé ge it, is mer ni ük kell a nagy elõ dök
munkásságát. Per sze min den nö ven dék más em ber, más 
a hát te re és az in dít ta tá sa, más ban te het sé ges, így az tán
min den ki vel más képp is dol go zom. Van, aki nél meg kell 
vár ni, hogy a szak mai ala pok biz to sak le gye nek, s csak 
ak kor biz ta tom, hogy akár hi bá kat is vál lal va ke res se meg 
egyé ni hang ját. De az lé nye ges elv, hogy min den ki te remt-
se meg a sa ját ar cát, mi u tán vé gig jár ta az utat, meg ta nul ta 
a kom po ná lá si, imp ro vi zá lá si mó do kat. Van nak az tán 
olya nok, akik egész más utat jár nak be, va la mit na gyon 
tud nak, ab ban ki vé te les és kü lön le ges te het sé gek. Raj tuk 
fe les le ges len ne szá mon kér ni ugyan azt, nem is te szem.
Ilyen kor az a fel adat, hogy egyé ni sé gük meg tar tá sa mel-
lett tökéletesedjenek szak mai szem pont ból. Ez egyéb ként
min dig szé le sebb lá tó te ret is ered mé nyez, ami ná lunk
el en ged he tet len. Ame ri ká ban, a leg ne ve sebb jazz is ko lák 
több sé gé ben ez an  nyi ban más, hogy ott egy na gyon is 
me rev ok ta tá si rend szert és a „by yourself” el vét öt vöz ve, 
ön te vé keny ség re épít ve, fu tó sza la gon „gyárt ják” a ki vá ló-
an kép zett ze né sze ket. Szá mos ki vé tel akad, ám ará nya i-
ban ez a tö re dé ket je len ti.

– Azt is meg ta nul hat ják tõ led, hogy lé tez het egy ze nei
esz pe ran tó, hi szen ér tesz a ko moly ze né hez, ját szol nép ze-
nét és jazzt is. Azt is el hi szik ne ked, hogy a ko moly ze né bõl, 
nép ze né bõl és jazz bõl szin té zist le het te rem te ni? Hi szen te 
ezt a ze nei nyel vet „be szé led”.

– A jazz szub jek tív. Ezek a gyö ke rek, ha tá sok adot tak, 
és hál’ Is ten nek egy re több „di a lek tu sát” el fo gad ják en nek 
a gaz dag ze nei nyelv nek. Sze ren csés nek mond ha tom 
ma gam, mert úgy nõt tem fel, ahogy el me sél tem, s en nek 
az ered mé nye a ze nei vi lág né ze tem. Én csak a nyi tott sá-
got és sok ol da lú sá got sze ret ném el plán tál ni nö ven dé ke-
im ben. Né ha ugyan is meg le põ döm, hogy a sza bad ság, 
kre a ti vi tás és nyi tott ság je gyé ben fo gant mû faj ban mi lyen 
vas ka la pos né ze tek ural kod nak oly kor.

– A fel lé pé se i den ér zé kel he tõ egy sa já tos szel le mi ség. 
Né ha az az ér zé sem, mint ha egy, a kor társ ének mon dót, 
ér zel mek kel „há za ló” lan tost, reg õst hall gat nék. Ez tu da-
tos kon cep ció?

– Ezt még így sen ki nem fo gal maz ta meg, örü lök,
hogy így ér zed. Az iga zi mu zsi kus min dig el akar mon da-
ni va la mit, ha ez nem így van, ak kor már ré gen rossz. Én 
ro man ti kus al kat va gyok, így az tán ro man ti kus tör té ne te-
ket me sé lek. Ma gam ról, vagy ar ról, ahogy épp lá tom a 
vi lá got. Ez na gyon sze mé lyes do log.

– A me sé ket is sok fé le kép pen le het el mon da ni. A kí sér-
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le te zés ri aszt hat ja is a gya nút lan 
hall ga tó kat. Med dig ér de mes a 
ha gyo má nyok fel bon tá sá ban, a 
ka ko fó ni á ban el men ni?

– Ha a dis  szo nan ci át köz ve tí ted, 
mond ván: ilyen a vi lág, so kat még 
nem tet tél. Az más kér dés, hogy 
egy ze nész hal lá sa ár nyal tabb, s 
amit a hall ga tó már ka ko fó ni á nak 
hall, az az õ szá má ra még szer ves
egy ség ként épít ke zõ ki fe je zés. A 
vi lág ban per sze sok a dis  szo nan cia, 
de a mi fel ada tunk, hogy a ze nénk-
kel ve zes sük el a bé kés pon tok hoz 
is a hall ga tót. Hi szek a ze ne transz-
cen dens ha tá sá ban, mert gyö ke rei is 
ide nyúl nak. A mu zsi ka több, mint 
ami hal lat szik, s a mu zsi kus fon tos 
dol gok köz ve tí tõ je: a lát ha tat lan 
va ló sá gé. Fel ada ta, hogy lát tas sa az 
em ber sze re pét a vi lág rend jé ben. 
Ah hoz kell az alá zat, hogy a ren det
mu tas sa. Hol Is ten, ott sza bad ság, 
ol vas ha tó a Bib li á ban. A ze né ben 
a sza bá lyok az is te ni ere de tû ren det 
jel ké pe zik, s az én sza bad sá gom 
ez zel han go ló dik ös  sze, leg alább is 
ezen va gyok.

–Di va tos do log ma nap ság kü lön-
bö zõ mû vé sze ti ágak al ko tó i nak 
ös  sze fo gá sa a ha tá sok szin té zi se 
ked vé ért. Ér de kel ez a le he tõ ség?

– Iz gal mas te rü let. Per sze be szél-
he tünk di vat ról, de megint a lé nyeg-
nél va gyunk, a mû vé szet ere de té nél 
és iga zi cél já nál. Ugyan is a mû vé-
sze ti ágak „A Mû vé szet” ré szei, 
me lyet az idõk so rán vá lasz tot tak 
szét, ami kor ere de ti cél ja és ér tel me: 
kul ti kus je len té se el ho má lyo sult. Va gyis az õsi fel hasz ná lá-
si mód tér vis  sza is mét, azon ban egy re in kább azt ve szem
ész re, hogy mos ta ni fel hasz ná lói más erõ ket szol gál nak.
Ami a sa ját mun ká mat il le ti: a Quartet B Üveg hegy cí mû
le me zén az el sõ szá mot, mely nek cí me „Ket tõs”, ki vá ló 
nép tán cos ba rá tom mal, Far kas Zol tán „Ba tyu”-val ad juk 
elõ. Ez a da rab jól ös  sze fog lal ja ze nénk lé nye gét, a sza-
xo font a tánc lé pé sek és az ütõgardon „rit mus szek ci ó ja” 
kí sé ri. Szí ve sen ját szom ki ál lí tá sok meg nyi tó ján, nem rég 
Ásztai Csa ba, elõt te pe dig Sz. Var ga Ág nes „Kabó” kép-
zõ mû vé szek hív tak meg. Ilyen kor ter mé sze te sen a ké pek
ins pi rál ják a ze nét. Ál ta lá ban sem mi vel nem ké szü lök, min-
den hang ott szü le tik, s ma gam is meg le põ döm, ami kor a 
vis  sza jel zé sek bõl ki de rül, hogy ér tik, ér zik a rej tett, tit kos
ös  sze füg gé se ket. Mos ta ná ban dol go zom egy ani má ci ós 
film ze nei alá fes té sén, s utá na egy ko re og rá fi á hoz írok-
rögtönzök ze nét.

– Pomázon élsz. A csa lád érez he tõ en fon tos az éle-
ted ben.

– Fon tos és meg ha tá ro zó. Eb bõl a szem pont ból 
kon zer va tív va gyok és na gyon sze ren csés. Ne kem a 
csa lád nem hát te ret, ha nem „elõteret” je lent az éle-
tem ben. Hû sé ges tár sam ba ra nyai hor vát szár ma zá sú, 
a Vujicsics-együt tes ben éne kelt, ott is mer tem meg. 
Je len leg Pomázon ta nít, drá ma pe da gó gus.

– Há rom fi út ne vel tek. Si ke rül a fi a ta lon meg hal lott 
üze ne tet rá juk bíz nod?

– Ba lázs, a leg idõ sebb zon go rá zott, kla ri né to zott, 
je len leg fõ is ko lás, az ide gen for ga lom ér dek li. A leg-
fi a ta labb Bor bély, Mis ka, gi tá ro zik. Úgy lá tom, hogy 
Mi ki, a kö zép sõ in dult el ezen az úton. A fõ is ko lai 
jazztan szé ken sza xo fonsza kos hall ga tó, egy re töb bet 
ját szik, nagy örö möm re a jazz mel lett nép ze nét is. Õ 
vi he ti majd to vább az õsi örök sé get.


