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„Nálunk még lehet csinálni a jazzen belül költészetet”
Szabados György

 
 

„Ma a közönség megteheti, hogy kedvenc felvételeit világsztárok előadásában megvásárolja. Mikor
megy el mégis egy koncertre? Ha az előadó nem csak lejátssza a megtanult szerzeményt, de hozzá

tud tenni valamit. Élményt nyújt a hallgatónak. Igaz, ezért kicsit az életével kell fizetnie, de csak így
válthat ki katarzist. Így segíthet a közönségnek jobbá lenni. Értelme pedig csak így van az

egésznek.”
Vukán György

 



Hogyan olvassuk ezt a könyvet?
Használati javaslat: válassza ki otthona legkényelmesebb foteljét! Keressen egy témához illő zenét,

készítsen az asztal sarkára egy pohár italt. Most helyezkedjen el kényelmesen, és kezdheti olvasni!
Nem fogja letenni, míg a végére nem ér.



Prológ avagy meghívó
I. Erzsébet rendelte el Angliában, hogy azok az ifjú arisztokraták, akik állami hivatalra aspirálnak,

előbb tegyenek hároméves tanulmányutat Európa kultúrtörténetileg legfrekventáltabb helyeire. Ezt
hívták ők így: Grand Tour.

Ilyen Nagy Utazásra invitálom most önöket e kötet segítségével a jazz világába. A Nemzetközi
Jazz Nap esszépályázatára készített esszém olvasható a kötet elején, mert jobban most sem tudnám
megfogalmazni, mi a jazz varázsa. Válogattam az évek során készített interjúk anyagából, melyekben
a zenészek érdekes történeteket mesélnek el kötődésükről és elkötelezettségükről, mikor egy-egy
beszélgetésre letelepedtünk egy présház hűvösében vagy épp egy kávézó teraszán.

Meghívom  önöket  egyben  egy  olyan  korba,  mely  közben  átköltözött  a  legendák  világába.
Szerencsére. De a szemtanúk még itt élnek velünk, s tanulságos meghallgatni őket, ha másért nem
hát azért, hogy ne kelljen újra átélnünk. Nem szeretnénk megint olyan orwelli világban élni, mikor
mindent központilag irányítottak, mikor magukat csalhatatlannak vélő emberek ítélték meg, mit
szabad és mit nem, mi értékes és mi nem, ki utazhat és ki nem, mit vehetünk a boltban és mit nem.

Mindenkire ellenségként tekintettek, aki ezt kritizálta, mert nem így akart élni. A lázadók egyik
terepe a zene volt:  a beat és a jazz.  Ezért a hatalmaskodók nem szerették,  az ördögi kísértés
eszközeként tekintettek rá. Tiltották, irtották, de mindhiába. Az egyetemi klubok és a legendás Dália
időszaka ez.  Nem volt  sajtója,  nem kapott  támogatást,  de  egy  szuverenitását  védelmező réteg
életben tartotta.  És néhány megszállott.  Volt,  aki  zenélt,  más fotózta a koncerteket,  lemezeket
csempészett vagy épp táborokat szervezett. Erről az időszakról szól ez a könyv. Egyikükkel nagyobb
interjút készítettem, aki soha nem zenélt, nem volt szakíró, és nem volt producer sem, mert ilyesmi
akkoriban nem is létezett. Csak megszállott, aki Don Quijote-ként küzdött a tervei megvalósításáért.
Még ha nem is volt mindig igaza. (Mert azt azért ne higgyük el neki, hogy nem Amerikában született
a jazz). De létrehozott egy lemezcéget, egy fontos gyűjteményt, megkerülhetetlen cikkek és könyvek
sorát publikálta. Persze szerzett magának bősz ellenségeket is, ahogy az már lenni szokott. Egy
megszállottság természetrajza is ez a könyv.

Magritte azt írta híres képe alá: ez nem pipa. Nos, ez meg nem egy életrajz. Inkább korkép vagy
sajátos térkép a magyar jazzről és a huszadik század második feléről. Szubjektív, mert a keretét egy
Simon Géza Gáborral készített beszélgetés adja. Megszólalnak a társak: a zenészek, a fotós, a jogász
és a mérnök, mert egy ügyvéd barátom szerint minden történet érdekesebb és hitelesebb, ha több
verzióját  meghallgatjuk.  Igazából  egy  tanulságos  tanmese  a  20.  századból.  Nagy  tervekről  és
bukásokról, feltámadásokról és ikaroszi zuhanásokról, önzetlenségről és áskálódásról. Igazi magyar
történetek következnek. Miért a jazz lenne a kivétel?

 



Esszé: Legyen nekünk jazz!
 

„Az improvizáció olyan, mint mikor jól megtanultál egy nyelvet, aztán összetalálkozol valakivel, aki
szintén nem középiskolás fokon műveli, és elbeszélgettek. Fantasztikus kommunikáció alakul ki,

mert örültök egymás ötleteinek, váratlan kifejezéseinek.” Lakatos Antal

Kezdetben  volt  a  jazz.  Aztán  az  Úr  megteremtette  a  világot.  Hajdani  rádiós
jazzmagazinom mottója sajnos túlélte még a vidéki stúdiót is, ahol hetente elhangzott az
adás elején. Talán azért szerették a hallgatók, mert tükröz valamit a jazz és az élet közös
paradoxonából. A legemlékezetesebb pillanatok mindig azok, amikor el merjük engedni a
racionális korlátokat, a szabályokat, melyeket oly nagy előszeretettel vésnek kőbe nekünk.
De Szent-Györgyi Albert óta tudjuk, hogy a felfedezés valójában azt jelenti, hogy miközben
szemlélünk valamit – amit mindenki lát - olyasmi jut eszünkbe róla, amit eddig senki nem
vetett fel. Mert kétségbe merjük vonni az addig evidensnek elfogadott állításokat.

Ezekben a kegyelmi pillanatokban rögtönözni kezdünk, kísérletezünk, és a döntés hirtelen
lezser  könnyedségűvé  válik.  Ráadásul  még boldog eufóriát  is  érzünk.  S  ezt  a  mámort
szeretnénk mindenkivel megosztani. Ez inspirálja a művészt, mikor írni kezd, mikor táncot
álmodik a színpadra, mikor épületet tervez, ahol boldogabbak lehetünk. Nyilván ezért nem
használt fekete színt Renoir az alkotásaiban, mert ehhez az érzéshez arra nem volt szüksége,
és ezért kínálja fel a kadenciát Mozart művei előadójának: tessék, mutasd meg ki vagy te és
mit tudsz!

A közös felfedezés és teremtés élményét kínálja fel a jazz a legihletettebb pillanatában.
Nincs művészeti ág, ahol a közönségnek ennyire aktív szerepe lenne, s ennyire részesévé
válhatna az előadásnak. A koncert sajátos ceremónia, Szelevényi Ákos szerint egyenesen
szakrális szertartás, ahol megidézik a kreatív teremtés és a boldog létezés isteneit. Nem új
keletű  mindez,  a  művészek  mindig  imádtak  improvizálni.  Pleszkán  Frigyes  szerint  a
komolyzene legjobb komponistái is jazz-zenészek. Illusztrációként pedig eljátszott néhány
Beethoven variációt. Pege Aladár is mindig azt mondta: „Nagybőgőművész vagyok, aki jazzt
is játszik”.

A jazznek akkor és ott kellett megszületnie, mikor az emberek szabadon, méltósággal és
felelősséggel akartak élni. Hozzá tette ehhez a magáét az európai klasszikus zenész, miután
levetkőzte előítéleteit, sőt a harsány fúvószenekarok muzsikusa is, mikor felfedezte, hogy
hangszere sokkal többre képes, mint addig gondolta. És persze kellett hozzá az afrikai zene
különös hangzása és ritmikája, ami képes volt érzelmi orgazmusokat előidézni az ösztönökre
hatva. Megjárta ez a zene a tereket és kocsmákat, orfeumokat és kápolnákat, bordélyokat és
szalonokat. Sőt a börtönt is. Hallgatták kimért úri hölgyek és örömlányok, egyetemisták és
munkanélküliek, kereskedők és gengszterek, és mindenhol mindenkinek azt hirdette: milyen
jó élni!

Aztán az pénz urai megteremtettek egy új világot. Aminek egyetlen célja, hogy mindenből
sok legyen, és ezekből minél többet el lehessen adni. Az emberekkel pedig el kellett hitetni,
hogy az élet legnagyobb öröme a vásárlás. És lőn. Megszületett a like-generáció. Akik még



aznap elsütendő vicceiket is a neten gyűjtik össze. Célba vette ez a fogyasztás Mammon a
jazzt  is.  Láttunk  kiváló  zenészeket,  akik  a  koncertjeik  után  árulták  lemezeiket,  bár  a
kufárkodáshoz  nem  nagyon  értettek.  A  producer,  a  szerző  és  előadó  -  a  modern
szentháromság - tette, amire teremtették: gyártotta a zenét. Nem zseniálisat, nem kivételes
pillanatokkal  megajándékozót  –  csak  jót.  Jól  eladhatót.  Amiben  nem  volt  szerepe  a
kísérletezésnek, a rögtönző tehetségnek, mert az kockázatos.

De a jazz ezt is túlélte. Mert aki egyszer belekóstolt ebbe a szabadságba, az nem akart
másként élni. S ha az országában tiltották a jazzt, akkor még jobban szerette. Ehhez az
élethez persze bátorság kell. A szuverenitás méltósága. Elmentünk hát hallgatni a jazzt.
Mert volt mondandója számunkra, mikor a pécsi tér teraszán bombázók szálltak a fejünk
felett dél felé, mikor a csernobili tragédiát nem közölte a rádió, mikor a véglegesnek hitt
határokon végre szabadon átsétálhattunk. Mikor szerettünk valakit, aki mellett a régi dalok
is  másként  szóltak.  Mert  a  gyerekeinket  is  kezdte  érdekelni,  aminek nagyon  örültünk.
Megérti lassan az ember, hogy van néhány dolog, amit nem lehet pénzért megvenni: az
élettapasztalatot, az emberismeretet és a tiszteletet.

Ezért mentünk el egy Varsóba Namyslowski kedvéért, a cserfő szőlősorok közt megbújó
színpadhoz  Drescht  hallgatni,  ezért  az  isztambuli  bárba  Abdullah  Ibrahimért,  Bécs
belvárosába, a Porgy and Bess-be Lovano miatt, ezért hallgattuk meg Szelevényi Ákost egy
párizsi hajón, vagy Joshua Redmant egy londoni klubban.

Akkor már azt is tudtuk, hogy a jazz-zenészek nem gyökértelenek, Grencsó kifejezését
kölcsönözve lemerülnek az „ezüstpénzekért a tó mélyére”, hogy felhozzák és megmutassák
nekünk. Másként látja a világot egy norvég és egy arab, egy török és egy japán, zenéjükben
megjelenik annak a kultúrának a lenyomata, amiben felnőttek. Örülni pedig mindenki szeret.

Egy nyárvégi napon Dresch Mihály fogalmazta meg ezt legplasztikusabban egy présház h
űvösében: „Szerintem a zene olyan,  mintha imádkozna az ember.  Végül is  a zenélés a
legtisztább  imádkozás.  A  legjobb  alaklom  arra,  hogy  az  ember  megnyíljon  Isten  felé.
Megmutathassa magát: Itt vagyok uram! Engedj szabadnak lennem, szeretettel eltelnem!”

Erről szól minden koncert.

Lehet, a világnak vége lesz egyszer. Ha az urak elrontanak valamit. De ha lesz túlélő,
akkor a  jazz  is  újra  megszólal  majd.  Mert  valaki  újra  el  szeretné játszani,  hogy miért
érdemes élni. Ebben biztosak lehetünk.

(A 2014-es Nemzetközi Jazz Napra kiírt pályázat első díjas esszéjének szerkesztett változata)

 



Zenészportrék (Akik már az égi pódiumon zenélnek)
 

„Hideg futkosson a hátán!” - Vukán György
 

-Kémeim jelezték, hogy a Horgas Eszterrel készült legújabb közös munkájukat, melynek címe
Homage Bach,  sürgősen látnom és  hallanom kell.  Még emlékszem a Zeneakadémia felfokozott
hangulatú koncertjére, meg a kanizsai örömzenélésre. Mire számíthatunk most?

-Ilyen Bach-művek valójában nincsenek,  valamennyi  saját  hangszerelésű kompozíció.  Szokolai
Sándor meghallgatta legutóbb és elragadtatással beszélt róla. Bach igazi világát fedezte fel benne. A
klasszikus iskolán felnőtt Horgas Eszter pedig megtanult mára improvizálni. Fejlődtünk.

-Bemutató  bemutatót  követ.  Ráadásul  más-más  zenei  világról  van  szó.  Sokat  dolgozik,  de
válogatós. Milyen szempontokat követ a döntésnél?

-Nem érdekelnek már az olyan darabok, amit legfeljebb egyszer lehet előadni, aztán porosodnak a
kottatárakban. Nem is akarok írni ilyet. A színpadi produkciók is élő zenével mennek.

-Japánba mit küldött el?

-Mivel vették rá a győri fúvósok a közös munkára?

-A felkerestek a lakásomon. Szimpatikus volt a bemutatkozásuk. Ismerték a Berkes Kálmánnak
komponált  műveimet,  a  legutóbbit  is,  amit  egy  japán  vonósnégyes  adott  elő  a  legmodernebb
koncertteremben, a Csuda Hall-ban. A kérésük úgy szólt, hogy a Kálmánnak komponált darabjaimból
szeretnének játszani,  mert  hasonló felállású az együttesük.  Ám a Budapest  Fúvósegyüttes nem
szívesen adta volna. Találtam azért darabot az oktettjük számára otthon, meg írtam is néhányat.
Elvitték,  aztán  kapacitáltak,  hogy  a  decemberi  koncertjükre  írnék-e  olyat,  amit  a  Győri
Ütőegyüttessel közösen adhatnának elő. Mikor elkészültem vele, elvitték a kottákat. Meghallgattam.
Tetszett. Az öt tételből a másodikban játszom, a negyedik pedig teljes egészében az enyém. Persze
mást játszottam, mint amit a kottába írtam. Decemberben a premieren is mást fogok.

-Ez azt is jelenti, hogy a komponista jelenléte nélkül elő sem tudják adni?

-Dehogynem. Az első, harmadik és ötödik tételt. Esetleg valaki lejátssza azt a zongoraszólamot,
amit a kottába írtam.

-Kortárs zenét komponált?

-Mai hangvételű darabot. Sokféle elem keveredik benne enyhe jazz beütéssel.

-Tudom, hogy nem szereti a skatulyázást és címkézést. De a szaksajtó a Horgas Eszterrel felvett
anyagokat  a  crossover  irányzatához  sorolta.  Szakcsival  jazzt  játszik  duóban.  Emlékezetes  a
Gershwin-koncertje.  Egy  közös  jellemzőjük  van  a  fellépéseknek:  teltházas  koncertek.  Minek
köszönhető ez a siker, ha egyáltalán kell az ilyesmit magyarázni?

-Régen az előadó művészet és a komponálás nem vált el élesen egymástól. Kis túlzással azt is



mondhatnám, hogy nem az volt a fontos, ki szerezte a dalt, hanem az, aki és ahogy előadta. Kell
ehhez egy ember különleges képessége és tapasztalata,  őszinte megnyílni  vágyása. Őszintén és
érthetően  szólni  az  igazi  mélységekről  csak  keveseknek  adatott  meg.  Ez  gyakran
megmagyarázhatatlan,  inkább a  transzcendenciához  van köze.  Szavakkal  el  nem mondható.  Az
ember őszinte megnyílni  vágyása azonban kevés,  kell  hozzá a született  képessége, megszerzett
tapasztalata. Bevallom, néha engem is meglep, mikor visszahallgatok egy felvett anyagot. Mozart
biztos örült annak, ha ott olyan váratlant, különlegességet hallott műve interpretálójától, amire nem
számított. A modern és kísérletező zene is elég sok váratlan elemmel dolgozik!

-Nem hiszem, hogy ez a jó út. Az avantgárd nem lehet a kulcs, amit keresünk. A világ halad a
maga törvényei szerint. Az ember ebbe lett beleteremtve. Előfordul időről-időre, hogy a világ nem
óhajt arra haladni, amerre kellene. Ma is ilyen korszakot élünk. A művész azonban legyen állhatatos,
ne vesse el a népek és mesterek évszázados hagyományait. Ne sajnálja le a közönségét, hiszen ők
hallgatják. Mondja el, amiért itt vagyunk. Vállalja a keresztet, szóljon a mához. Akkor is, ha erre
rámegy az egész élete. Ezt tette Mozart és Beethoven is. Ki kell menni a színpadra, és játszani kell
őszintén. Hogy mit? Ez a nagy kérdés. Abban a tudatban kell tennünk ezt, hogy nem jöhetünk vissza
később azzal, hogy „Ezt még el akartam mondani, ezt még el szerettem volna játszani…” Különleges
élménnyel  kell  távoznia a koncertlátogatónak,  s  ezt  nem lehet a zongora csapkodásával,  húrok
tépkedésével  elérni.  Orvosként és művészként ugyanazt  mondom: célunk csak egy lehet,  jobbá
szeretnénk tenni az embereket. Jobbá pedig akkor lehetnek, ha katarzist élnek át.

-A huszadik század kulcsszava: az üzlet. Ennek rátelepedése a művészetre érzékelhető. Van ebből
kiút?

-Megváltozott a világ, új technika alakult ki, s ennek hatását figyelembe kell venni. Kitalálták az
eladhatóság mechanizmusát. Adott előadó megtanulja és bármikor és bárhol felmondja a leckét.
Bevált, rizikó nincs, nagy élmény se. Milyen baj történhet? Rizikó nélkül nincs üzlet, de rizikó nélkül
nincs  élmény  se!  Megvehetik  az  olvasók  a  klasszikusokat  CD-n,  eljátsszák  nekik  otthon  a
legnagyobbak, Horovitz, Heifetz, Rubinstein. De aztán általában nem is megy ki utána a koncertre.
Egyetlen kivétel van: ha tudja, sejti, hogy mást is kap. Az el nem várhatóra, a ki nem találhatóra
vágyik. Azért jön el a koncertre, hogy a hideg futkosson a hátán! Aki csak lejátssza a művet, az
előadó, aki hozzátesz, az magasabb fokozat: az művész. Bárkinek, aki úgy gondolja, nincs igazam, azt
javaslom, üljön le a hangszere mellé és játsszon! De ne előre betanult számot. Meghallgatom. Az idő,
ami kérlelhetetlenül múlik, és az emberek pedig majd eldöntik, kinek volt igaza.

 

A siker titokzatos bája - Pleszkán Frigyes
 

„Külön említést érdemel a tanszak egyik legnagyobb tehetsége, a zongorista Pleszkán Frigyes”-
írta  róla  Gonda János  1979-es  nevezetes  és  féltve  őrzött  kötetében,  melynek csak  ennyi  áll  a
címlapján: Jazz.

 

-Az állításban, hogy zenéről nem lehet beszélgetni, meg kell hallgatni, nyilván sok igazság lehet.
De próbáljunk most  rácáfolni!  Miles  Davis  újításai,  s  azok  általa  elmondott  érdekes  elemzései
azonban azt mutatják, mégis lehetséges szóban megfogalmazni sok mindent. Milyen muzsikát hall
tehát egy Pleszkán-koncert közönsége?



-Amit játszom, igazából ötvözete annak, amit szeretek. Minden érdekel, ami zene. Keretbe az
egyéniségem és ízlésem foglalja.

-Hallottunk már szólóban és különböző formációkban is játszani. Melyikben érzed jobban magad?

-A szólójáték egy sajátos technikát kíván,  melyhez rengeteget kell  gyakorolni.  Koncertjeimen
mindig szerepel  ilyen kompozíció  is.  Zenekarral  azért  játszom szívesen,  mert  izgalmas kihívás.
Legalább  trió  vagy  kvartett  kell  ahhoz,  hogy  igazán  jól  szóljon.  A  big  band  már  más,  ott  is
dallamhangszer a zongora, de legfeljebb néhány taktus erejéig. Egy periódus már nem jut neki. S az
nekem kevés.

-A trió lehet két megbízható bőgős-dobos ritmusszekciója, ahol a zongorista viszi a prímet, s lehet
egyenrangú zenészek izgalmas „vetélkedése”,  ahogy azt  Jarrett,  Peacock és DeJohnette műveli.
Neked melyik a szimpatikusabb?

-Természetesen utóbbi, de nem kell leszólni az előbbit sem, mert nagy mesterségbeli tudás és
összeszokottság esetén izgalmas csak a hangzása.

-Többet koncertezel Nyugat-Európában, mint itthon. Milyenek a tapasztalataid a műfaj ottani
népszerűségéről?

-Nincs különbség szerintem. Ott is a popzenész a legnépszerűbb. Megtanul néhány klisét, s azt
játssza újra meg újra. Pár hónap alatt sztárt lehet belőle csinálni.

-Tanultunk annak idején biológiából a kérészek rövid életéről.

-A dallamaik egyszerűek, akár egy 5 éves gyerek is azonnal megtanulja a huszadik ismétlés után.
De kétszáz év sem volt arra elég, hogy egy Chopin-etüdöt megjegyezzenek az emberek. Mondjuk az
opus 10. numero 4-et, ami egy fantasztikus gyors, remek darab. Épp most tanultam meg, játszom is a
koncerteken, mert nagyon tetszik. A komolyzenész viszont egy technika adott területén kiváló, de
estéről estére, hangról hangra ugyanazt kell lejátszania. A jazz attól izgalmas és élő, hogy akkor és
ott fedezünk fel  valami újat együtt a közönséggel.  Népszerűség és elfogadottság szempontjából
viszont – s ez az eddigiekből következik- a legrázósabb és a legkevésbé hálás.

-Viszont  hűséges  rajongótáborral  rendelkezik.  A  közönségre  figyelsz  a  koncerten?  Mennyire
szereplői ők az előbb említett felfedezésnek?

-Nagyon. Mindig kész egy tervem, nyitva hagyok utakat, aztán az adott szituáció dönti el, hogy
„melyik hídon mehetek át”. Nincs semmi előre bebetonozva, különben száz évig ugyanazt kellene
játszanom. Mindig egy kicsit mást és másként játszom. Pont az az öröm, hogy akkor és ott együtt
felfedezünk valami újdonságot.

-Az improvizáció azért nem volt idegen a népzenétől és a klasszikus zenétől sem. Ismersz olyan
komolyzenészt, aki jól rögtönöz, érzed, hogy az eljátszott téma csak egy variáció volt a lehetségesek
közül?

-Nagyon jó a kérdés. Szerintem az összes jó komolyzenei komponista jazz-zenész volt. Ott vannak
bizonyítékul Beethoven vagy Mozart variációi! Mindegyik egyetlen témára készült rögtönzés, csak
leírták őket az utókor számára. Mára a komolyzenészek közt ez a képesség jórészt elsikkadt. Egy
igazi  kivétellel  találkoztam,  aki  szerintem  minden  idők,  és  így  az  elmúlt  évezred  egyedülálló
zongoravirtuóza  volt.  Sajnos  már  meghalt:  Cziffra  Györgyre  gondolok.  Virtuóz,  akinek  ha
Liszt-parafrázisát hallgatja az ember, úgy érzi, így adhatta elő hajdan Liszt élőben saját műveit. Nem
azt játssza, amit leírt, hanem, ami akkor és ott született belőle. Mintha maga sem döntötte volna még



el, melyik változat lesz a jó, amit végül a kottába kerül. Csak Cziffra tud szerintem így játszani.

-Az improvizáció akkor nem más, mint ihletett pillanatban egy téma variációinak teremtése?

-Ez a varázslat lényege. Kutatunk és komponálunk. Előfordul persze olyan is a próbán, mikor
észre  veszem,  hogy  csak  „jár  a  szám,  de  nem  mondok  semmit”.  Ilyenkor  örülök,  hogy  nem
rögzítettük. Előfordul persze olyan eset is, mikor egy ihletett pillanatban csoda születik, de nem
vettük  fel.  Csak  a  fülemben  marad  meg.  Teremtenünk  olyat  érdemes,  ami  még  nem létezett
korábban.  Hozzá  kell  tudnunk  tenni  valamit  az  eredetihez.  A  dzsessz  emiatt  marad  mindig  a
legszabadabb művészet. Ettől szép és ettől nehéz.

„Minden zene jó, ha jól játsszák” – Pege Aladár
 

-Jó ötven éve koncertezik. Játszik komolyzenét és jazzt is. Hova sorolja önmagát?

-Nem vagyok dzsesszzenész, soha nem voltam, soha nem leszek. Nagybőgőművész vagyok, aki
mindent  játszik.  Pontosítsunk:  csaknem mindent.  Ez  születési  hiba  nálam,  ha  nem így  lenne,
mindenki mindent tudna játszani.

-A műfajok hatással vannak egymásra?

-Az alap a klasszikus műveltség. Anélkül nem történhet semmi. Ha dzsesszt játszom, ez érződik.
Az már baj lenne, ha a komolyzenei előadáson is érződne a jazz. Ott nagy figyelemmel azt kell
játszani, amit leírtak.

-Lemezei saját kiadásban jelennek meg. Nem bízik a kiadókban?

-Ők nem bíznak bennem. Rögtön kaszálni akarnak. Pár hetes popzenekarokat népszerűsítenek a
rádióban, tévében, klipekkel, világsztároknak kiáltják ki őket, igaz, Nyíregyházánál tovább még egyik
sem jutott. A lemezeim fele ajándékba megy, másik felét megveszik a koncerteken. De ha nem, az se
baj. Ez nem kritika, ezek a tények.

-A jazz, amit játszik, mit őriz a műfaj gyökereiből? Egyetért azzal, hogy ez a modern kor népzenéje?

-Népzene soha nem lesz belőle. A gyökerei a munkadalok és a spirituálék világa, de azóta sokfelé
fejlődött. A mai kortárs zene például ugyanaz, mint a free, a szabadzenélés a jazzben. Egyszerre is
indultak. Bach, Mozart még kiválóan improvizált.

-Rengeteg helyen lépett  fel  a  világon,  mégis  a  Carnegie  Hall-beli  koncertjéről  nyilatkozik  a
legpozitívabban. Mi történt ott?

-Kevés magyar zenész léphetett ott fel. Ráadásul Herbie Hancock zenekarával játszhattam. E
koncert után ajándékozta nekem Mingus özvegye a férje féltve őrzött nagybőgőjét.

-Mikor elégedett egy koncerttel?

-Minden zene jó, ha jól játsszák, és ezzel örömet okoz.

-Könnyű önnel zenélni?

-Ha minden stimmel, akkor igen. De nagyon csúnyán tudok nézni, ha valaki hibázik.



-Közönség és közönség közt lehet különbség?

-Nem. Ha jó napom van, jól játszom, és jó a közönség…Akkor mégis van. Szóval, ha jó napom van,
szétszedik a házat.

-Mi az, amiben ötven év távlatából úgy látja, hibázott?

-Mikor fiatalon játszottam a világban, a koncertek után mindig jöttek gratulálni, és kérdezték, mi
a  szakmám.  Nem értettem.  Nagybőgőművész  vagyok,  válaszoltam ilyenkor.  Nálunk más  volt  a
tradíció. Ma, mikor a számlákat ki kell fizetnem, s látom, hogy ők csak azt vállalják, amihez kedvük
van, már tudom, hogy nekik volt igazuk. Akik nem ebből élnek, boldogabbak.



A Simon Géza Gábor sztori
Az új forint rendhagyó ünneplése

 

-Sokan  azt  tartják,  hogy  a  nagyszülőknek  a  természetét  és  habitusát  öröklik  az  unokák.
Nagyszüleidre emlékszel? Térképezzük fel származásodat!

-Szerencsés vagyok, őseim négy különböző helyről származtak. Atyám révén a régi székely família,
a Simonok leszármazottja vagyok. Erdélyből jöttek, de az apám már Budapesten született. Édesapját
korán elvesztette, mostohaapja szintén gyorsan meghalt. Egyiket sem ismertem, csak az özveggyé
lett nagymamát, aki pokollá tette az életünket. Szlovák családból származott, „a totocskák”, ahogy
nevezték őket Budapesten a 8. kerületben laktak, akkoriban ez kimondottan szlovák kerületnek
számított. Az első kétszáz adófizető listájára ott felkerülni komoly fegyverténynek számított, azaz
„virilista” környék lett, jó adófizetők éltek arrafelé. Atyám álmát, hogy gépkocsi szerelő lesz, nem
sikerült megvalósítani a húszas évek végén, nem volt elegendő protekciója. Egy tipikus „szlovák
szakmát”  választott:  az  üvegességet.  Járt  még biciklivel  és  krosnyával  a  hátán Budapesten,  de
később letelepedett üvegesé vált. Mestervizsgát tett, maszekként dolgozott, ami nem várt módon
befolyásolta később az életemet. A maszekokat nem szerették a szocializmusban. Az anyai ág, a
Szabadyak, egy régi magyar nemesi család. A családi legenda szerint egy magas rangú úr életét
mentették  meg,  amolyan  „Csele  patakos”  kalandról  hallottam,  ezért  kapták  a  nemességet.
Nagyanyám egy tősgyökeres magyar paraszti családból származik. Csengődpuszta, Soltszentimre,
Akasztó környékéről valók, ott éltek gyermekkorukban, homokos bortermő vidéken, de már fiatalon
a fővárosba kerültek. Szüleim már Budapesten születtek.

-Született  már  baba  komoly  tervezés  eredményeként,  de  hirtelen  felindulásból  is.  Igaz  rád
valamelyik állítás? Beszéltetek egyáltalán ilyesmiről?


