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Beszélgetés Szabó Tamással  

Szabó Tamás neve nem csak a blues-ban 
jártasaknak csenghet ismerősen, hiszen 
egyéb műfajokban is otthonosan mozog, s 
ismert, s keresett session zenész is. 
14 éves korában jutott hozzá Muddy 
Waters: Fathers And Sons lemezéhez, s 
ezután kezdett el autodidakta módon 
harmonikázni tanulni.  

Vele beszélgettem…  

Turista: A magyarországi harmonikázás 
második hulláma ért el téged a '80-as 

években. Ekkor Bacsek István, Bodonyi Attila, Hagyó Béla játékát láthattad. 
Megkerested őket, hogy tanítsanak, vagy teljesen egyedül álltál neki a 
harmonikázásnak? 
Szabó Tamás: Valamikor 1982-83 táján kezdtem el szájharmonikázni. Ma is jól 
emlékszem, az első hangszeremre, ami egy Hohner márkájú piccolo volt, s 153 
forintba került. Hozzátenném, hogy nem volt akkora választék, mint jelenleg. 
Sokszor fél éveket kellett várni, hogy új hangszerhez jussak, vagy Bécsbe kellett 
menni és valutáért beszerezni, ezért nagy becsben volt tartva az a pár, ami az 
akkori készletemet jelentette. 
- Egykoron a hazai blues élet kimerült egy-két blues-rock zenekarban, (HBB, 
Lakatos Bögöly Béla jazz-rock formációja, Star együttes) azok koncertjeire jártam 
az FMH-ba, a józsefvárosi klubba. Később, ott ismertem meg olyan embereket, 
akik segítettek a legváltozatosabb amerikai bluesfelvételekhez jutni, vagy a saját 
gyűjteményükből, vagy pedig becsempészett („nyugati” többnyire Yugoton) 
lemezekhez. 
Ifjonc koncertrejáróként találkoztam az említett előadókkal. Bodonyi Attilával, az 
akkor frissen beindított blueskocsma mozgalom úttörőjével, keveset beszélgettem. 
Elég távolságtartó helyzetekben találkoztunk. Ő a harmonikát, mint a zenéjének 
egy színezője használta. Sokkal fontosabbak voltak a szövegek, az előadásmód. 
Bacsek Pistát tágra nyílt szemekkel néztem a közönség soraiból. Talán Őt tartom 
mai napig az első igazán jó Sonny Terry imitátornak. Egy koncertje után 
odamerészkedtem hozzá, s azon kérdésemre, hogy tanítana-e, nemleges választ 
kaptam. Utólag már elfogadom, mert Ő akkor lehetett 18 éves, és ebben a korban 
minden fontosabb, csak nem a tanítás. 
- Hagyó Bélát szintén egy koncertjén láttam. Nagyon megfogott a 
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harmonikaszandja, a személyisége. Sokat pörögtem vele, s talán Ő a maga módján 
valamit át is adott a hangszerkezelésből, de tényszerűen nem tanított. Akkoriban 
döntötte el, hogy elhagyja az országot, s főleg ez izgatta. Úgy hogy nem maradt 
más, mint feltenni a Teslára a bakelit lemezeimet, vagy a magnóba a Nemes Nagy 
Péter egy-egy elkapott Petőfi-rádiós műsorának kazettáját, s szó szerint agy 
nélkül, megszállottan zenélni.  

T.: Mikor jutottál el egy olyan szintre, amikor már színpadra léphettél ill. 
zenekarral játszhattál? 
Sz.T.: A sulis évek alatt rendszeresen játszottam az órák után, az újpalotai 
falanszter egy-egy pin-pong asztalára állva, az osztálytársaim előtt. Ittuk a Kocsis 
Irmát, ment a tinivaker, bár nem volt túlzottan jó az osztályközösség. A sulin kívüli 
életem meg, a Hobo Blues Band bulik, a Kassák Klub, a Lágymányosi Művelődési 
Ház és a Rolling Stones Klub berkeiben zajlott. 
A Kassák Klub egyik „szesönében” álltam először színpadon. Az első számok 
amiben szóhoz jutottam az a Back On The Road Again-Cannet Heat, illetve, a You 
Gotta Move-Fred McDowell számok voltak. Akkora már ismertem olyan embereket, 
akik később sokat segítették a munkámat, vagy tanítottak. Ők nem feltétlen a 
hangszerkezelésben nyújtottak segítséget, hanem egy látásmód kialakításában. 
Mai napig szoros barátság fűz Nemes Nagy Péterhez, aki igazából megnyitotta a 
blues mélységeit előttem. 
Közösen zenéltem Vladár Károllyal, (slidegitáros, énekes, fizikus) a Bad Luck And 
Trouble zenekarában- Ő a ’20 évek bluesai a korai jazz, és a Cannet Heat zenekar 
felvételeinek mindentudója volt-, Hagyó Bélával, aki sokáig név nélkül futatta 
csapatát, ahol a legelképesztőbb összeállításban játszottunk. Szikora Tamás-gitár, 
Helyes Gábor ének–zongora, Juhász Sándor-dob, Bacsek István-ének,herfli, Makó 
László-szaxofon, az (Európa Kiadó gitárosa) Dönci, Vojnics Attila-szájharmonika, 
Gyenge Lajos-dob.  
Később tagja lettem az Udvari Bolondok triónak, akikkel keményebb bluesokat 
játszottunk Johnny Winter-től, Taste-től (Bráder Vilmos-ének,gitár, Straussz Péter-
basszus, Kisvári Ferenc– Gyenge Lajos-dob). Az első profi színpadi megmozdulás 
velük történt. A Hobo Blues Band 1986-os Petőfi csarnoki koncertjének 
élőzenekaraként.  

T.: Az első lemezed a Bistro Blues Band tagjaként jelent meg 1989-ben, később 
megszakadt a munkakapcsolat a Vas Zolival? 
Sz.T.: A Vas Zolit is a blueskocsmák valamelyikén láttam először. Arra már nem 
emlékszem, hogy alakult, hogy én a Bistro Blues Band tagja lettem. Sőt, azt sem 
tudom, hogy voltam e tag! Nagyon kusza volt a helyzet. Az egész egy 
lemezfelvételből indult ki, de akkor én már a Palermo tagja voltam. Szerintem, 
elég nehéz utat választott, összekombinálta a tradicionális blues hangzásvilágát a 
magyar szövegekkel. Nem igazán volt befogadó akkoriban erre a közönség. Ami 
lenyűgözött, az Bocskai István gitározása, illetve a Zoli rálátása egy-egy zenei, és 
politikai kérdésre. Ő már a hetvenes években zenélt a különböző dalos 
fesztiválokon, és rajta keresztül ismerkedtem meg Boros Lajossal, B. Bíró 
Zoltánnal és Halper Lászlóval. 
Túl komoly volt nekem a zene, s talán a közeg is, ráadásul egyre inkább jegyezték 
a Palermo-t, így velük megszakadt a zenélés. Ritkán találkozunk. Az biztos, hogy a 
tanulásom „kálváriájában” egy fontos állomásnak tartom.  

T.: 1990-ben jelent meg az első Palermo Boogie Gang lemez. Emlékszem, 
amikor meghallottam nagyon megdöbbentem, hogy Magyarországon ilyen is 
létezik, addig ugyanis nem igen volt ilyen színvonalú blues zene. 1997-ben 
mégis feloszlottatok, mi vezetett ehhez? 
Sz.T.: Igen, már 88-ban készítettünk egy stúdiós koncertfelvételt, ami soha nem 
látott napvilágot. 89-ben vettük fel az első lemez anyagát, ami nagyon későn, 
majd egy évre rá jelent meg. Azért emlékszem ilyen pontosan, mert nekem volt 
szerencsém közölni Makó Laci-szaxofonos kollegánkkal, hogy sajnos elválnak 
útjaink. Lemez a kezembe, ketten ülünk a Made In nevű pubban s próbálom 
szépíteni a dolgokat. Elég rosszul éreztem magam, s sajnos ez kihatott az első 
lemezünk önértékelésére is. 
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1997-Sziget koncert, (Nagyszínpad augusztus 17.-e) ez a Palermo feloszlásának 
napja. Amennyire nem lehet meghatározni, hogy mikor és hogyan alakult meg a 
csapat, annyira konkrétan lett vége. Nézd, akkor már tízen éve játszottunk együtt, 
évi több száz koncertet és hosszú külföldi turnékat buliztunk végig. Elfáradt. 
Mindenkinek volt más elképzelése a zenélésről, és más zenét is akart játszani. 
Szerintem, rendben van ez így. Nem kell a név miatt megtartani egy zenekart, ha 
már belülről nem működik. Ez azon kevés zenekarok egyike volt, ahonnan, nem 
lehetett senkit sem kirúgni, s egy új tag sem oldotta volna meg a belső viharokat. 
Mi, jó pár dolgot tettünk le az asztalra. Engedd meg, hogy egy párat kiemeljek: 
- Kis hazánkba, behoztunk két új műfajt: a chicagói bluest és a zydeco-t. 
- Rengeteg ma ismert zenésszel ismertettük meg a tradicionális blues, feketék 
által játszott változatát így: 
Péli Barnabással, Takáts Tamással, Pribojszki Mátyással, Besenyei Csabival, Nagy 
Szabolccsal, Szűcs Gáborral, Czomba Imrével, stb. 
- Elsőkként hívtuk fel a figyelmet a rétegzenék fontosságára, a ’89 körüli politikai 
változások viharában. 
- Podlovics Péter (szervezőnk) jóvoltából, sok külföldi, amerikai feka zenésszel 
játszottunk itthon és kint. 
- Bár hivatalosan feloszlottunk, mégis, mai napig együtt játszunk mindenféle 
alkalmi zenélésben.  

T.: 1993-ban megosztott V. helyezést kaptál a szájharmonika világbajnokságon. 
Jársz azóta is erre? 
Sz.T.: Hát, nem szívesen emlékszem erre. Egy felesleges kanyar volt. A protekción 
alapuló zenei versenyeket soha nem szerettem. Egy zenét nem lehet ilyen módon 
versenyeztetni, sőt sehogyan sem. Vajon mik a meghatározó kritériumok? 
Sebesség, gyorsaság, pontosság, érzékenység? Amit az egyik tud, azt a másik nem. 
Ráadásul mi voltunk ketten Ferenczi Gyurival a kelet európai blockból a 
csodabogarak!  
- Összebalhéztunk Steve Baker-rel, az egyik zsűritaggal, mert inkorrekt volt a 
díjazás.  
Ami a szívemet melengette és az igazi elismerés volt, az két dolog. Az egyik, hogy 
volt ott egy ötvenes éveiben járó amerikai, no name harmonikás, aki saját maga 
készítette a hangszereit, s Ő nekem adott egy ritka felvételeket tartalmazó VHS 
kazettát (feka bluesharmonikások) mondván, hogy ezt annak a versenyzőnek 
szánta, aki szerinte a legjobb. A másik, hogy vettem egy Carlos Del Hunco lemezt, 
aki szintén indult a versenyen, (meg is nyerte) aki, azt írta dedikációnak, nem 
értek egyet a helyezésekkel. Ez, akkor is, és mai is többet ér nekem, mint 
bármilyen hivatalos elismerés.  

T.: Az évek folyamán számtalan nem kimondottan blues lemezt is készítettél. 
Milyen más zenei stílusok érdekelnek? 
Sz.T.: Mindig is sokféle zene érdekelt. Tizenévesen, miközben hallgattam a Deep 
Purple-t a Kiss–t, a Beatles-t, a Rolling-ot, hallgattam a Szécsi Palit, és a Cliff 
Richard-ot, és még távolabb megyek, Toldi Máriát is. Mindenre befogadó voltam. 
Mai napig is szeretem az új dolgokat. Nem egyszer kérdezem a tanítványaimat, 
akik most járnak középiskolába, hogy mit hallgatnak, mi a menő stb. Az a 
rálátásom, hogy ma is kialakult egy lemezgyűjtői kultúra, vagy nevezzük inkább 
felvételgyűjtői szenvedélynek, csak ma nem az ’50-es-’60-as bluesfelvételek, régi, 
kis-példányszámú lemezek gyűjtéséről szól, hanem a mai zenei ízlésének 
megfelelően átalakult. Szeretem a DJ kultúrát. Szerintem nagyon izgalmas. Persze 
minden esetben a megítélésem a zeneiségen alapszik. Sok a szmötyi! Mindent 
szívesen megtanulok, ha érdekel, és szeretem a zenei kihívásokat. Sok harmonikás 
évtizedeket tölt a blues rabságában. Jóindulatú nyűg, de mégis csak egy zárt világ. 
Amerikában lehet, hogy elég csak bluest játszani, de itthon az operettek 
világvárosában, nem. Más kultúra. Érdekelnek az új hangzások, ehhez mindig 
naprakész kell lenni, miközben nem feledhetem, hogy hol mi a tradíció. Az új 
hangzáshoz mindig más emberek kellenek, mert mást hoz mindenki. Minden 
lemezemnek meg volt az alap gondolatisága és nem csak bluesok voltak felpakolva 
szoros egymásutánjában. Sokan mondják, hogy eklektikusak a lemezeim, ezt 
bátran felvállalom. Nehéz elfogadtatni az emberekkel, hogy az egyik lemez blues a 
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másik pop, a harmadik filmzene. A világban számtalan előadó úgy dolgozik, mint 
én, (pl.: Prince, David Bowie, Diamanda Callas) nekik nem kell már megküzdeniük 
ezzel. Talán itt is egyszer beérik a gondolat, s megérik a gyümölcs. Az, hogy ennyi 
zenei irányzatot keverek kitermelt egy-két hangzásvilágot, ami a visszajelzésekből 
ítélve a fiatal generációt izgatja. Most keresik (folyamatosan) a Taylor’s Clothes 
lemezeimet, a Blue Orange lemezt. Kb. 5-6 év telt el. Ennyivel előrébb járnék? 
Vagy ennyivel le vagyok maradva? Gondolom, ha hetvenéves leszek, kiderül.  
Sokszor ért az a vád is, hogy keveset harmonikázom a lemezeimen. Nos, ez tévhit. 
Bár tény, hogy nem úgy, ahogy azt a koncerteken hallhatják. Rengeteg effekt, 
rejtett sáv, és sokszor hangszerimitálás harmonika hangból készült. Átlagban 4-5 
sávon brillírozok. Mára véget ért az a korszak, amikor egy hangszeres ural egy 
lemezt. Nem izgatóak a szólok, két lényeges ismérve a sikernek a dallam és a 
ritmika. Persze vannak stílusok ahol mindig is meg kell mutatni, hogy ki a Jani a 
plázson. 
Ha tanítok, akkor ezt mindig elmondom a csemetéknek. Nem érdekel, hogy 
magamat lemásoljam, s hogy mennyire lesz vagy akar technikás harmonikás lenni. 
Én azt szeretném, hogyha magukat hoznák a felszínre. Ha valaki, ska zenét, rockot 
hallgatott ez idáig, s azt sem tudatosan, akkor miért is akar tradicionális bluest 
játszani. Mert tetszik. Igen nagyon jó. De az mindenek felett egy életvitelt is 
jelent, és zenei alázatot. Ha valaki „nájki” cipőt hord, és „ájpoddal” jár órára 
akkor… Ez persze nem baj. Legyen tisztába, honnan indult a pop, rock zene, de, és 
ne erőszakolja meg magát.  

T.: Van olyan tanítványod akit annyira tehetségesnek tartasz, hogy a 
közeljövőben feltűnhet? Sokan megkeresnek, hogy tanítsd őket? 
Sz.T.: Van, lesz, volt. Mit is nevezünk tehetségnek? Mikor mondjuk, hogy valaki 
feltűnt? Ezek valahol annyira szabad kérdések, de megpróbálok válaszolni rá. 
Szerintem sok módszerrel lehet tanítani. A legfontosabb, hogy egy világnézetet 
kapjon a „vevő”. Ez azonban amilyen szépen hangzik, olyan veszélyes is. Ez nagy 
felelősség. Ha csak a tényszerű tanítást veszem alapul, akkor vannak tanárok 
rajtam kívül is, de ha a tényleges tanítást, tehát amiről szólhat és szól a mester, 
mint tanító, akkor egy vagyok ebben az országban (természetesen itt most a 
szájharmonika tanításról beszélek). Vannak tanárok, akik megtanítják, hogy, hogy 
szól a hang, mikor jó, aztán hadd boldoguljon az életben a tanonc. Nálam minden 
diák, mást és másként tanul. Ha belegondolsz, nem lehet egy középiskolásnak 
ugyanazzal a nyelvezettel élni, mint egy idősebb, vagy egy még fiatalabb 
tanulónak. Az egyik bluest akar játszani, a másik rockot, stb. Nyilván nekem is 
vannak gyengébb pontjaim, de ezt mindig tisztázom a skacokkal. A legidősebb 
tanítványom az idén 75 éves nyugdíjas nagymama, aki csak annyit szeretne, hogy 
karácsonykor el tudja játszani a Csendes Éjt. Ezért nagyon tisztelem, mert 
szerintem, és akármilyen optimista is vagyok magamról, a már előbb említett, 
áhított, hetvenest taposva, nem hiszem, hogy majd eszembejut, hogy mondjuk, 
megtanuljak esztergálni.  
A legfiatalabb egy 10 éves (túl jó módból származó) kisfiú, akit egyelőre jobban 
érdekel a bőrgolyó, meg a horror, mint a zene. A család a társadalmi ranglétra 
mászása közben látta, hogy gazdagéknál átlagban, nem csak hogy 4 nyelvet 
beszélnek, hanem még zenélnek is. Ez két szélsőséges példa volt. Ám, van olyan 
srác is, aki már úgy keresett fel engem, hogy úgy játszott, mint egy „kisangyal”. 
Közösen alapítottunk egy rövid életű zenekart (az, hogy nem működhetett 
hosszútávon Silence nevű csapatunk, annak nem az emberi vagy zenei oldala volt 
az oka, hanem túl nehéz és egyedi volt a hangkép, így játéktér híján, meghalt), 
nos, neki teljesen mást kellett adnom, mint egyszerű hangszertudást. Ahhoz, hogy 
valaki profi legyen, millió más, kiegészítő dolgot is meg kell tanulni. Ebben 
segítettem Őt, s talán nem sokára ismertebb lesz mindnyájunknál 
-Régen sokat tanítottam, ma már megnézem, hogy kit. A kevesebb sokkal több!  

Tanítás II: 
Annak idején, mikor feloszlott a Palermo Boogie Gang, hirtelen a semmi közepén 
találtam magam. Mint egy fél éves vergődés után rátaláltam azokra a fiatal 
zenészekre, akik később a Spo-Dee-O-Dee zenekarom oszlopos tagjai lettek. Én 
már tízen éve zenéltem, miközben Ők akkor kezdték a pályájukat. Mai napig az-az 
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alapelvem, hogy fiatalokkal játszani sokkal jobb, mint idősebbekkel. Igaz nem 
olyan mívesen szól még a hangszer a kezükben, sokszor nem tudnak viselkedni, 
csak a bulizás létezik, nem ismerik a protokollt stb. ám, hihetetlen erő van a 
játékukban. Teljesen másként nyúlnak egy témához, mint egy érett zenész. Erre a 
minap volt ékes példa a Ripoff Raskolnikov lemezbemutató koncertje. Nagyon 
szépen játszottak, nyugodt érett profi zenélés volt, mégis a zenében eltöltött 
múlt, és magában a haladó kor, ráült a hangképre. Tiszta, hibátlan, de valami 
parázs hiányzott. 
Nos rengeteg energiát fektettem a skacokba. Sok pofont kaptam, részint tőlük, 
részint a zenészkollegáktól, akik nem hittek egy-egy zenésztársam zenei 
kvalitásában.  
Ez egy külön mesekönyv lett az életemben. Ma mindegyikük sikeres, egyre inkább 
elismert zenész lett. Nagyképűség nélkül állíthatom, hogy a tudásuk egy jelentős 
része nekem is köszönhető. Már sajnos nincs a zenekar, mert az egyéniségek, mint 
a rajzfilmben életrekeltek, s más utakon járnak. Varga László az egyik 
legkeresettebb basszusgitáros lett (Hiperkarma zenekar), Torma „Frenk” Gábor-
dobos, elképesztően nagy karakter, nagyon tehetséges dobos, énekes, zeneszerző. 
Az Ő világa sokkal inkább a saját maga megvalósítása, mint a blues, mint egy zenei 
irányzat. Csak nézed, nézed a színpadon, s nem tudod levenni a szemed róla.  
Szűcs Gábor-énekes, gitáros. Nos Ő vele olvastam az interjúdat. A Gábor soha nem 
volt könnyű ember, örökös ellenzékben. Sok vitám volt vele. Most beérett, a 
hangja az amerikai fekákéhoz hasonlítható, igazi energikus előadó. Nemes Zoltán-
zongora, ének. Neki volt talán a legnehezebb meglépni, mind azt, amit a többiek 
egyszerűen pillanatok alatt megteremtettek maguknak. Nem tudok hazánkban 
mondani még egy hozzá hasonló egyéni hangképpel játszó zongoristát, aki még 
énekel is. Öten voltunk, s kiderült, hogy jól választottam. Átadtam mindent, amit 
lehetett, s tudtam nekik. Megtapasztalták a zenésszéválás minden fokát, a 
stilisztikát, a munkafegyelmet, úgy, hogy nyitottak maradtak a zenei stílusokra. 
Most, remélem, Ők is hasonlóan adják át az ő zenészeiknek. Büszke vagyok rájuk.  

T.: Verseket írsz, fotózol, van még más olyan művészeti ág, amely foglalkoztat? 
Sz.T.: Sok mindet teszek a zene mellett. Egyik barátom azt mondta egyszer: Aki 
sok mindenhez akar érteni az mindig gyanús! Én nem osztom vele ezt a nézetem. 
Legyél teljes, csak tudd, hogy mi minek kell, és tudd, hogy használni(nekem is 
gyanús az Alföldi Robi)! Írok, de nem akarok költő lenni, mert az egy másik teljes 
ember. Fotózok, mert másként látom a világot, mint ahogyan azt a hírlapok 
hozzák. Nekem, fontos a vizuális kultúra, ami mindennel együtt szintén hanyatlani 
látszik, zavar az utcák rendetlensége a gyerekes, ám rossz képi világ. Tervezek 
borítókat, grafikai munkát végzek, hogy kiéljem, és megéljem az esztétikumokat. 
De az első a zene! Valamikor rajzosként kezdtem, sokkal inkább érdekelt a 
festészet, mint a zene és az élet döntött. Miért akarnám megváltoztatni, azt, 
amivé lettem.  

T.:Melyek azok az aktuális formációk, amelyben jelenleg játszol? Kérlek, 
beszéljél ezekről! 
Sz.T.: Mindig sok mindenben vettem részt. Legyen az zene, színház, kiállítás 
megnyitó.  
Most főleg duó és trió formációban játszom. Nemes Zoltán zongoristával és Kövi 
Arthur Bálint-csellóssal New-Orleans-i zenei stílusokból ötvözött dalokat, 
bluesokat. Most alakítottam meg Largo nevű formációmat, amely öt tagból áll.
(Erről majd később írnék) 
Játszom a Palermo-val, havonta egyszer a nosztalgia kedvéért, és felkért Kontor 
Tomi barátom, illetve Póka Angéla barátosném, hogy most induló új zenekaraikban 
játsszak. Még nem indultak el a próbák, de nem sokára Szol a Mio.  
Zenei felkérést kaptam Vasvári Emesétől (a Jancsó filmek egyik közismert 
színésznőjétől) hogy novembertől játsszak a Pókká vált lány című színdarabban. 
Nem olyan rég ért véget legutolsó lemezem (Obsession) sajtóreferenciáinak 
begyűjtése, és egy másik lemez kivitelezésében segítkezem, aminek Pribojszki 
Matyi barátom a producere.  
Elkezdtem új szólóanyagom felvételeit, ami valószínűleg 2007-ben lát napvilágot, 
és megint egy másik oldalamat szeretném mutatni a közönségnek.  
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Mostanában, kevés nagyszínpados produkcióban veszek részt, a befektetések 
időszakát élem, ami remélem, hamarosan megtérül.  

T.: Nem beszéltünk még a Magyar Szájharmonikás Szövetségről. Mennyire 
tartanak össze a hazai herflisek? 
Sz.T.: Ez egy bonyolult kérdés. Szeretném hinni, hogy nagyon. Annak idején a 
Gyurival kettőnket jegyeztek, mint a „királyok” (Bár én soha nem tartottam 
magam annak, már csak azért sem, mert mindig is érdekelt a múlt. Felkerestem 
régi szájharmonikásokat, és segédkeztem az ABC Trió elfekvő felvételeit 
megjelentetni, riportot készítettem Sárközi Róberttel a Barabás Trióból, hallottam 
játszani, sőt rendszeresen összejártam zenélni Lázi Szabolccsal, aki egyébként 
megnyerte azt a bizonyos trossingeni hohner világbajnokságot, kromatikus 
harmonikázás kategóriában. Így körülbelül mindig tudtam, hogy hol is tartok). 
Sokszor a média osztott meg bennünket. Ennek meg is lett az eredménye. Nem 
volt riport, s ma is ritka, hogy ne merülne fel a kettőnk viszonya. Ez szörnyű. 
Képtelenek megérteni, hogy két külön egyéniség, teljesen más szemlélettel. 
Mintha csak minket súlytana ez az átok. A Dés Lászlót, nem hasonlítják az Elek 
Istvánhoz, s Muck Ferencet sem a Szt. Martinhoz. Tisztes távolságból nézzük, vagy 
nem egymás munkáit.  
Közben lassan felcseperedett egy generáció. Besenyei Csabi (aki volt tanítvány,bár 
foghíjasan), Pribojszki Matyi (akinek a Békéscsabáról küldött leveleit a napokban 
olvasgattam-távoktatás). 
Ők azt hiszem, hogy már teljesen másként állnak ehhez a közösséghez, mint anno 
mi. Mátyás barátom, sokat tesz és segít a herfliseknek.  
Vannak arcok, akik viszont, nagyon kilógnak. Őket nem nevezném néven. Ők 
többet hisznek magukról, mint akik valójában. Soha nem tudtak áttörő lemezeket 
készíteni. Sok simlisség van mögöttük.  
-Karginov Allen harmonikás barátommal közösen készítjük a 
www.szajharmonika.hu internetes lexikont. Ha megnézed, láthatod, hányan is 
vagyunk, és még többen. Gondolhatod, ennek az adatgyűjtése nem kis meló volt 
idáig sem, s még rengeteg munka van hátra. A fent lévő herflisek mindegyikét 
ismerem, s látom, ki hogy halad, milyen eszközökkel, merre veszi az irányt 
(egyébként a világon egyedülálló dolog, s kezd egyre jobban alakot ölteni. 
Körbenézve az országok hasonló témájú oldalain, nem találsz ilyet. Ennek ellenére 
elég szkeptikus a hangulat, még nem értik). Bocs a kitérőért, szóval, ha lemegyek 
egy koncertre jó hallani, hogy ki kivel játszott egy bulit, hogy milyen jó volt stb. 
Ilyen értelemben mindenképp egy közösséget alkotunk. De ez a közeg sem 
vonhatja ki magát az alól, amerre megy a világ. Ránk is hatnak a törvények, 
közösség ide vagy oda.  
- A szövetség, meg egy jogi forma. Kis ország, és igazán nincs ki kézbe vegye 
dolgainkat. Ma inkább az a jellemző, hogy a saját karrierünket építjük, néha 
szebben, néha könyökölve, vagy alattomosan.  

A beszélgetés e-mail váltáson keresztül valósult meg. 
   
Turista 
 

John Hammond interjú 

2006. 08. 29. 16:29 
még nincsenek kommentek  
Kategóriák: Beszélgetés  

Szöveg: Tom Guerra  
Fordítás: Bornemissza Ádám 

 A rezonátoros gitárokat, a dobrókat az 
1920-as évek közepén fejlesztették ki, hogy 
a zenekarokban a gitárosok felvehessék a 
versenyt a többi hangszer hangerejével. 
John Dopyera 1925-ben tervezte meg a 
National cégnek, alumínium tölcsérrel a 
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nagyobb rezonancia elérésére. Pár évvel később, Dopyera National és John 
testvére Rudy magalapították a Dobro (DOpyera BROthers) céget. Hetven évvel 
később, a "Dopyera" név már nincs használatban, de a "Dobro" szó ma már 
általánosan használatos a rezonátoros gitárokra.  
 
A szinte évente lemezzel jelentkező, a pályán 35 éve jelenlévő, többezer 
koncertet magáénak tudó, Grammy-díjas John Hammond még mindíg képes 
frissességet vinni minden fellépésébe. Több mint 10 ezer koncert után, John 
nem lassít a tempón, életre kelti a legrégebbi bluest is. Az erőteljes slide 
technikával, a rezonátoros gitárral olyan blues mesterek nyomában jár, mint 
Robert Johnson és Kokomo Arnold, zenéje emellett nagyon is korszerűen szólal 
meg. 
 
Tom Guerra: Ki vagy mi inspirált először arra, hogy gitározni kezdj?  
John Hammond: Tizenévesen nagy bluesrajongó voltam anélkül, hogy bármilyen 
hangszeren játszottam volna, volt egy nagy blueslemez gyűjteményem. Rengeteg 
előadó inspirált engem, de Robert Johnson játéka, a hihetetlen slide és 
fingerpicking technikája kiemelkedően hatott rám.  
 
TG: A dobrósok közül? 
JH: Olyanok mint Blind Boy Fuller, ő legtöbbször fingerpinckinget játszott, és 
Bukka White, akivel játszottam párszor, ők voltak az első dobrósok, akiket 
hallottam. Bukka fenomenális volt, egy National acélgitárja volt, mestere volt volt 
a slidenak. Aztán játszottam Son House-szal, fantasztikus volt. Kokomo Arnold is 
inspirált. Neki egy tricone dobrója volt, és egyedi stílusa! 
 
TG: Mi volt az első hangszered? 
JH: Az első jó gitárom, amivel már játszottam egy 1947-es Gibson Country 
Western model volt, Josh Graves-től, egy eszméletlenül jó dobróstól. Ez volt az 
első. 
 
TG: Mostanában milyen hangszeren játszol? 
JH: Egy National Duolian dobrón, a feleségemtől, Marla-tól kaptam. A 48-adik 
születésnapomra vette, és egy hónapig az ágy alatt rejtegette, majd elájultam, 
mikor odaadta. Ez egy 1935-ös, juhar nyakú National Duolian, 14 bundos nyakkal. 
Gyönyörű. Játszom még egy kézi készítésű gitáron, Angliából, David Stubbs és 
Vinnie Smith készítette, eddig 25 gitárt készítettek. Ez a gitár a legelső Martin 
mintájára van építve, hihetetlen hangzása van. Koawood hátlap és oldalak, a 
fedlap cédrus. Bob Jones, egy hangszerész barátom Brooklynból beállította nekem.  
 
TG: Mi a különbség a hagyományos, vintage National, Dobro és Regal dobrók, és 
a maiak között? 
JH: Az új National amelyek az utóbbi 5 évben készültek, nagyon jó gitárok. Don 
Young és Bob Brozman összeadta a tudását és a zsenijét, és abszolút kiváló 
kópiáját készítették el az 1930-as évekbeli dobróknak, mind a hangzás, mind a 
minőség tekintetében. Kitűnő! 
 
TG: Mit használsz erősítésként a dobróhoz? Mivel veszel fel? 
JH: Mindíg mikrofont használok, soha sem elektronikát. Élőben általában Shure 
SM-57, ez nagyon jó. Nem állítok a hangerőn; a gitártól fix távolságra van a 
mikrofon, a dinamikát a játéktechnikával érem el. Stúdióban általában valami 
drágábbat használunk… 
 
TG: Leginkább milyen hangolást használsz? 
JH: A dobrót nyitott E-re vagy nyitott A-ra hangolom. Ezek passzolnak az 
énekhangomhoz. Sokan lehangolnak D-re vagy G-re, ez ugyanaz, csak lejjebb.  
 
TG: Milyen kellékeid vannak? 
JH: Használok egy Sears Craftsman Deep Well csatlakozót, életre szóló 
garanciával, csak 3 dollár. Lowell George, David Bromberg és mások is szereztek 
tőlem ilyet (nevet). 
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TG: Vannak ritkaság gitárjaid, gyűjtöd ezeket? 
JH: Van egy akusztikus Martin M-18 gitárom, ezzel játszottam jó tíz évig, mielőtt a 
mostanit megszereztem. Kiváló gitár, jó nagy testtel. Van egy másik National 
Duolian-om, 1936-os, és van egy Guild F212 gitárom, egy 12 húros, ezt a 
felvételeken használom. Szeretem Willie McTell zenéjét, fogok ilyesmiket játszani 
a 12 húroson. Ő slide-ozott a 12 húroson. És van a ’47-es Gibson. 
 
TG: Mit gondolsz, mi ragadja meg az embereket a dobró hangjában? 
JH: Az elektromos gitárok előtt ez a hangszer volt a leghangosabb gitár. Ha 
zenekarban játszottál vele, hallatszott még a fúvósok mellett is; jó volt vele az 
utcán is játszani, nem nyomta el a forgalom zaja. Használták a country-sztárok, 
jazzisták, és a bluesisták is, mindenki. Kitüntetettnek érzem magam, hogy 
találkozhattam John Dopyera-val a hatvanas évek végén, amikor ő még mindíg 
készített gitárokat a Dobronak. Ő volt a "the Guy"… 
 
TG: Kik a kedvenceid és mit szeretsz bennük? 
JH: Robert Johnson, Bukka White, Son House, Tampa Red… hirtelen néhányat. 
Tampa Red a 30-as évek közepén került Chicagoba és szerintem nagy hatással volt 
Elmore Jamesre. Tampa Rednek hihetetlen stílusa volt. Kokomo Arnold’s felvételei 
a 30-as évek végén és a korai 40-es években lenyűgözőek… Bob Brozman egy 
varázsló. Bonnie Raitt, együtt turnéztunk az idén, Fred McDowell-től és Son House-
tól tanult sokat… ő egy igazán nagy gitáros!  
 
TG: Jelenleg mit csinálsz és mik a terveid? 
JH: Hollandiába és Franciaországba utazom néhány szóló koncertre és néhányra 
Duke Robillard-dal. Aztán vissza ide az államokba, néhány The Allman Brothers 
koncerten előzenekarkodom. Duane még azelőttről ismerem, mielőtt 
megalakította volna a zenekart… fantasztikus zenész, a legjobb a hagyományosan 
hangolt elektromos gitárosok között. Leültetett és kérte: "mutasd meg 
mégegyszer" (nevet). Megcsinálta a zenekart, és a kezdeti években jópárszor volt 
az előzenekarom. Aztán lesz egy nagy turném B.B. King produkciójával, aztán egy 
rövid turné G. Love-val. Ő egy fiatal, dinamikus srác, tele tehetséggel.  
 
TG: Mit tanácsolsz a fiatal, kezdő dobrósoknak, gitárosoknak? 
JH: Sokakat megijeszt a hangszer, mert elég hangos. Megvolt a National dobróm 2 
évvel azelőtt, hogy ki mertem vele állni a színpadra. El kell jutni odáig, hogy 
kényelmesen játsz magadnak, aztán legyél kísérletező. Megtalálni azokat a 
dolgokat, amiket csak te tudsz, a saját technikádat, a saját hangot, ez az egyik 
legfontosabb. Példának van sok jó gitáros van remek technikával. Van rengeteg jó 
könyv, kotta, Bob Brozman Bottleneck Blues Book-ja az egyik kedvencem. Ő 
mindenkinél jobban ismeri a dobró történetét, és a könyvben van egy jópár 
ragyogó felvétel kiváló hangszerekről.  

Turista 
 

Buddy Guy: Last Man Standing 

2006. 08. 22. 10:45 
még nincsenek kommentek  
Kategóriák: Beszélgetés  

Szöveg: Charles Bottomley & Jim Macnie 
Fordítás: Bornemissza Ádám  
   
A bluesmester lemeze akusztikus kaland a múltba. 
Buddy mesél John Lee Hookerrel való 
találkozásáról, és a "színpai vadember" hírnevének 
kialakulásáról.  
   
Buddy Guy a keresztneveiken említi a híres 
blueselőadókat-Sonny Boy, John Lee, Muddy. A XX. 
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századi zene óriásaiként ismerjük őket, legendás előadók, akik eljuttatták a bluest 
a Mississippi vidékéről az északi városokba, a munkát keresők tömegeihez. A 
harmincas évektől Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, John Lee Hooker, és 
Howlin’ Wolf voltak a blues.  
 
Guy az ők követője lett. Egy srác volt Louisiana-ból, amikor kezdték megismerni a 
nevét az ötvenes évek közepén Chicago-ban. Feszes-tüzes gitárriffjei, szokatlan 
showman-sége, az erősítőről leugró, fogaival pengető fiatal, magát a közönség 
közé vető előadó hamar ismertté tette. Egy chicagoi mendemonda szerint Jimi 
Hendrix leülhetett volna Buddy színpada mellé jegyzetelni... Amikor a hatvanas 
évek nemzedéke autentikus kultúrát keresve újra felfedezte a blues legendáit, 
Buddy Guy is előtérbe került. A nagy mesterek követője, forró gitáros, aki 
csendben ül a Chicago's Chess Studio sarkában, amíg nem szólnak, hogy keltse 
életre hangszerét. Szerepelt Muddy Waters akusztikus Folk Singer albumán, mely 
nagy hatással volt olyan brit blues-előadókra, mint Eric Clapton vagy a The Rolling 
Stones. Az első Amerikai Folk Blues Turnén is szerepelt Európában, 1965-ben. Itt 
találkozott egyik nagy példaképével, John Lee Hooker-rel. 
 
Guy túlélte a blues nagy időszakát, a zenehallgatók újra és újra felfedezik. Eric 
Clapton-nal és Stevie Ray Vaughan-nal turnézik a nyolcvanas évek végén, és 
évekkel a legnagyobb reflektorfény után megjelenteti a Damn Right I Got the Blues 
albumot 1991-ben. A lemez Grammy díjat hozott Buddy Guy-nak. Ma már nevét 
együtt emlegetik régi példaképeivel.  
 
A Blues Singer lemezen a 66 éves mester hátranéz. Akusztikus gitár, kalapemelés a 
legendás előadók előtt a klasszikus delta blues darabok feldolgozásaival. A Folk 
Singer hangulatát megidézve, a lemez az akusztikus zene intimitásán alapul. Buddy 
Guy gitárjátéka és éneke egyszerre lágy és tüzes. Az albumon játszik Eric Clapton 
és BB King is, együtt tisztelegnek a blues óriásainak, mint Frankie Lee Sims (“Lucy 
Mae Blues”), Son House (“Louise McGhee”) és John Lee Hooker. 
 
VH1: Először a rádióban hallottál bluest? 
Buddy Guy: Még vezetékes víz sem volt, még a villany sem volt bekötve, nem volt 
mód arra, hogy bluest halljak. Az első rádiót úgy 14-15 éves koromban hallottam. 
Ez egy akkumlátoros rádió volt, ha esett az eső, nem szólt! Akkoriban 
baseballoztam. Mikor a rádió bluest sugárzott, reméltem, hogy nem esik az eső. 
Elkapó játékos voltam, a többiek nem tudtak nélkülem játszani. Mondták: “addig 
nem esik az eső, míg Buddy vissza nem jön”. Én meg rátapadtam a rádióra. 
Próbáltam elcsípni John Lee Hooker Boogie Chillun c. dalát, bármit Lonnie 
Johnson-tól és Lightnin’ Hopkins-tól. Amit hallani akartam, az a gitár: “bang bang 
bang!”  
 
VH1: Miért döntöttél úgy, hogy Louisiana-ból Chicago-ba mész? 
BG: Munkát kerestem. Nem sikerült a buszvezetői vizsgám. Ha sikerült volna, most 
nem beszélgetnénk! Először félénk voltam, ha énekelnem kellett. Hátat 
fordítottam a közönségnek, úgy énekeltem. De mondták, hogy jól csinálom, 
forduljak meg, hadd lássanak. Elsírtam magam, letettem a gitárom és leléptem.  
 
VH1: Aztán Chicago-ban úgy ismertek, mint egy vad színpadi előadót. 
BG: Akkoriban mindenki ülve játszott. Mindegyik jobban játszott nálam. Azt 
gondoltam, “jobban játszotok, de én jobban csinálom.” Akkoriban mindenki 
magának készítette a gitárkábelét. Bementem az üzletbe, és mondtam: “Kérek 
egy 150 láb hosszú kábelt.” A fickó rámnézett, “Bolond vagy!” Erre én: “Add csak, 
amit kértem.” A klub előtt két láb magas hó volt egyik este, mondtam a srácoknak 
“Én kint kezdem a koncertet a kocsiban. Hozzátok ki azt a hosszú kábelt, itt 
dugom be a gitárom.” Beléptem az ajtón havas lábbal, gitározva, az emberek 
kiáltoztak, “Mi a fene történik itt?”  
 
VH1: Meglett a hatása? 
BG: Ma már szinte senki sem játszik ülve, sem Chicagoban, sem sehol. Én csak egy 
kis életet akartam belevinni. Azok az öreg fickók kitalálták, megcsinálták ezt a 
zenét, én meg azt mondogattam: “nem tudok semmit” aztán arra gondoltam “kell 
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valami, amit szerethetnek bennem. Az öregeknek mindnek van.” Ott volt Guitar 
Slim, ő járkált gitározás közben, én is elkezdtem, de kicsit vadabbul. Sok hibát 
megcsináltam. Egyszer feldobtam a gitáromat, valaki felrántotta a reflektort, én 
semmit sem láttam, és a gitár a földre zuhant "bang-a-lang!". Kiabáltak "láttad, 
mit csinált?" Leugrottam a gitárért, az emberek azt hitték, szándékos volt az 
egész!  
 
VH1: Chicagoban reggeli koncerteken játszottál a délutános munkásoknak. 
BG: Kint álltak a sorban. Azt hittük, mind sima zenehallgató, de a 80 százalékuk 
zenész volt. Reggel négykor a zenészek elindultak enni valamit, aztán azt 
mondták: “csináljunk egy jam-met!” Csak ilyenkor lehetett egy helyen, egy időben 
együtt hallani olyan zenészeket, mint Muddy, Wolf, Little Walter, Sonny Boy, 
Junior Wells, én, Otis Spann, és Matt “Guitar” Murphy. Így ismerkedtem meg 
ezekkel a srácokkal.  
 
VH1: Mit gondoltak a mutatványaidról? 
BG: Elmondtam nekik: “Nem tudok úgy játszani, ahogy ti, be kell dobnom valamit, 
amim van” Ültem a széken, játszottam, aztán: “Utolsó dal, hadd mondjam el, 
mennyire nem szeretem a székeket.” Lerúgtam a széket a színpadról, lesétáltam a 
bárpulthoz. 
I remember kicking over beers and shots and thinking, “Oh my God, I’ve got to pay 
for that because I spilled it!” They would say, “Mister, you can come and kick 
another one over! I’ve never seen somebody do that.”  
 
VH1: Mindíg ilyen természetes, tüzes voltál? 
BG: Nem, félénk voltam. Nem voltam iskolázott, és mindíg attól féltem, valami 
butaságot mondok, és kinevetnek. Anyám beteg lett, abba kellett hagynom az 
iskolát, és hazamentem gyapotot szedni. Félénk voltam. Ma is az vagyok, csak 
megtanultam, hogyan lépjek túl rajta. 
 
VH1: Te választottad ki a dalokat a Blues Singer lemezre? 
BG: Frankie Lee Sims “Lucy Mae Blues” dala volt az egyetlen amit előtte 
játszottam. Sims magától tanult meg játszani, ahogy én is. Azokban az időkben az 
ének volt minden, a fúvós, a dob, minden. A mélyhangú énekes volt a 
basszushangszeres. A legtöbb gitáros mellett nem játszott ritmusgitáros, a 
hüvelykujj volt helyette. Mára elfelejtettem egy jó részét ennek a technikának. 
Vissza kell térnem ehhez, és sokat gyakorolnom. Sosem leszek már olyan jó ebben. 
Tudom, hogyan csinálták az öregek, de nem tanultam meg teljesen.  
 
VH1: John Lee Hooker szelleme végig ott érezhető az albumon. Milyen 
emléked van a vele való találkozásról? 
BG: Először Németországban, Baden Badenben találkoztam John Lee Hookerrel, az 
első Amerkiai Folk Blues Fesztiválon, 1965 szeptemberében. Azt sem tudtam, hogy 
néz ki! Akkoriban nem csináltak valósághű fotókat ilyen fekete emberekről, mint 
John Lee vagy Muddy Waters, kivilágosították őket. Mikor megláttam Muddy 
Waterst, azt mondtam: "ez nem olyan, mint a képen". Mikor lementem reggelizni a 
hotelben Baden badenben, a hosszú asztalon 25-30 üveg whiskey sorakozott. 
Mindenki beszélgetett. Találkozni akartam John Lee Hookerrel, hallom, valaki jön, 
dadogva beszél. Én nem tudtam, hogy ha valaki dadog, attól még rendesen tud 
énekelni. Gondoltam, ez nem lehet John Lee, hogyan tudnék találkozni vele? 
Felkaptam egy akusztikus gitárt, és elkezdtem játszani a “Boogie Chillun”-t. Erre 
az a dagosós figura odajön, rámmutat, és azt mondja: "Mmmm-mit csinálsz? 
Johnny-t játszol!" Én meg: "Nem, nem Johnny-t játszom, hanem a Boogie Chillun-t 
John Lee Hookertől" Erre ő magas hangon nevetett, jó sokáig. Ő volt John Lee 
Hooker! Nem tudtam, hogy dadog. Aznap összebarátkoztunk. A menedzserem 
mindíg azt mondta: "ne engedjétek John Lee-t Buddyhoz a koncert előtt", mert 
úgy megnevetteti, hogy elmegy a hangja. Képes volt minden nap viccelődni, és 
sosem ismételte magát.  
 
VH1: Eric Clapton még mindíg koppintja a gitárjátékodat? 
BG: Mindenki koppint valakit. Beszélgettem T-Bone -nal, B.B. King-gel, Muddy-val, 
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és mondtam nekik: "nézzétek, szégyellem magam, én koppintottam tőletek 
rendesen". Erre ők hátbaveregettek: "mi meg valaki mástól koppintottunk ezeket, 
fiam. Csak játssz!"  
   
VH1: Ahogy öregszel, jobban megérted a bluest? 
BG: A gyűrűmre az van írva: “Blues.” Úgy 20 éve egyszer megérkeztem egy 
hotelbe, a recepciós meglátta a gyűrűt, és azt mondta: "Istenem, blues-szomorú 
zene". Én meg: "Itt van két jegy, jöjjön el este a koncertemre a feleségével". 
Másnap reggel, mikor indultam tovább, azt mondták: "Tévedtünk. Egész este 
táncoltunk. Azt hittük, a blues olyan szomorú dolog,-oh, nincs hova mennem-". A 
blues nem ilyen. Az életről szól, ha nincs éppen semmi problémád, hát éld az 
életed. Amikor B.B. Kinget hallod: "I’ve got a sweet little angel", nem gondolom, 
hogy ez szomorú. “I love the way she spreads her wings,” érted? (nevet). 
Egyátalán nem szomorú!  

Turista 
 

"Helyére tettem a dolgokat..." 

2006. 08. 10. 13:18 
még nincsenek kommentek  
Kategóriák: Beszélgetés  

Beszélgetés Nemes Nagy Péterrel 

 Aki a bluesal behatóbban foglalkozik 
Magyarországon, az nem tudja 
megkerülni Nemes Nagy Péter nevét. 
Érdemei számosak, Ő az aki a háttérbe 
húzódva figyel, a friss 
kezdeményezéseket támogatja, s 
eközben sikerül ezt neki részrehajlás 
nélkül csinálnia. Őt kérdeztem most.  
 

Turista: Olvastam, hogy a zenei fejlődésedet, a zene iránti érdeklődésedet 
mely dolgok befolyásolták: egyházi szertartásokon éneklő ill. zenélő nagynénik, 
zenei gimnáziumot végzett unokanővér, Tolcsvay Nagy Béla, Pernye András... 
Mégis téged elsősorban mint bluest szerető, bluesról író emberként 
könyveltünk el. 
Nemes Nagy Péter: És még egy fontos dolog kimaradt. Édesapám otthon, lakáson 
dolgozott szabó kisiparosként és állandóan szólt a rádió. Akkor még csak az "Egy" 
vagyis a Kossuth-adó, illetve a "Kettő", a Petőfi... És persze titkon a Szabad 
Európa. Apám főleg operákat és más könnyűzenéket hallgatott. Tehát a zene ott 
volt körülöttem szinte születésemtől. Az általános iskolában pedig 
osztálytársaimmal felfedeztük a beat zenét. A Beatles, a Rolling Stones betörése 
nekem elsőkézből jött, már amennyire a rádió révén elsőkézről beszélhetünk. 
Akkor még nem lehetett olyan könnyen lemezekhez, videófilmekhez jutni, mint 
manapság. A Kisstadionba is csak évente egy-két külföldi zenekar jött el.  
Ha ennyire utána olvastál a múltamnak, abban találtad Pernye András nevét, 
akinek a Magyar Rádió Könnyűzenei híradójában futó jazztörténeti sorozata 
ugyanekkor ért el. Ebben, ill. Pernye jazzről írott könyvében fedeztem fel a 
bluest. A rövid részben is hihetetlenül érdekes volt számomra egy-két bluesman 
élete, ezért elkezdtem kutatni, nyomozni utánuk. A 60-as években ez nem volt 
könnyű. Mivel a környezetemben a "zenebolondok" a rockra vagy kisebb számban a 
jazzre "kattantak rá"-úgy döntöttem, hogy a bluesra fókuszálok. Addigi 
lemezgyűjteményemben lévő más irányzatú lemezeket bluesra cseréltem. 
Egyszóval profil tisztítást hajtottam végre. És így a blueszal lettem úgymond híres, 
ismert. Ettől függetlenül nem vagyok elvakult bluesfanatikus, sok más zenét is 
hallgatok. Alapítótagja vagyok a Magyar Jazzkutatási Társaságnak.  
 
T: Ez a Simon Géza Gábor féle Jazzkutatási Társaság? Azt hiszem az oldalukon 
jelent meg másodjára a magyarországi blues diszkográfiád (elsőnek a 

11. oldal, összesen: 16

2006.10.11.file://d:\Local Settings\Temp\5CPJ0Y41.htm



www.zene.net-en). 
NNP: Igen a Simon Géza Gábor féle Jazzkutatási Társaság alapítótagja vagyok. 
Megjegyzem, más jazzkutatási társaságról nem tudok, ami hivatalos lenne. Ugyanis 
a cégbíróság azonos néven nem jegyez be egyesületet, céget. A magyarországi 
blues diszkográfia összeállítására éppen SGG ösztönzött. Először Fekete Kálmán 
Blues 2 könyvében került publikálásra-legjobb emlékeim szerint. Természetesen 
folyamatosan gondozom a lemezdiszkográfiát. És egyben ezúton kérem azokat, 
akik olyan hangzóanyagot adnak ki vagy forgalmaznak, ami bármilyen 
terjedelemben is tartalmaz bluest vagy blues jellegű anyagot, arról értesítsenek.  
 
T: Milyen kutatómunkát végzel még? 
NNP: Konkrétan nem egy dologgal foglalkozom. Az utóbbi időben a Syrius témába 
ástam bele magam, de ezzel korábban is folyamatosan foglalkoztam, ill. 
foglalkozom. Életem egyik legnagyobb és nagyban meghatározó része volt az 1969-
1973 közötti munkásságuk. Remélhetőleg az ősz folyamán megjelenik a Syrius 
együttesről szóló Zoltán Jánossal közösen összeállított könyv.  
 
T: Az első blueszal foglalkozó nyilvános előadásaidra 1982 májusában került 
sor. Ezeket nyílván számos egyéb követette. Mennyire voltak eredményesek 
ezek a foglalkozások? Mennyire érdeklődtek az emberek akkor, ill. érdeklődnek 
most a háttér infók iránt? 
NNP: Nagyon pontosan "utánam néztél”… 
Az a '82 májusi csupán egy előadás volt az Állami Könyvterjesztő Vállalat KISZ-
klubjában. Egy, az ÁKV-nál dolgozó barátom intézte a meghívást. Akkoriban az 
ilyen kulturális, vagy ismeretterjesztő előadásokra tudtak némi kis pénzt 
összehozni. Az ott megjelent srácok és lányok is érdeklődőek voltak. Figyelték a 
szövegemet, nézték a diaképeket, amit vittem és érdeklődéssel hallgatták a 
zenéket is. Ha csak egy-két ember megszerette a műfajt, már érdemes volt. 
Igazán 1983-ban, a Kassák-klubban beindult blueskocsmában váltak rendszeressé 
ezek az előadások. Akkor nagyon érdeklődőek voltak a srácok és többen közölük 
aktívan kezdtek zenélni. Szabó Tamás, a későbbi nagyszerű szájharmonikás például 
rendszeresen elkérte, lefénymásolta magának a jegyzeteimet. Voltak, akik 
kazettára másoltatták a bemutatott zenéket. 
  
T: Hogy fogadod hogy több zenész, pl.: Szabó Tamás, Oláh Andor úgy emleget, 
mint aki meghatározó volt a zenei ízlésük kialakulásában. 
NNP: Megtisztelőnek tartom, hogy így emlegetnek. Még Fekete Jenő és a 
debreceni Ölveti Laci szájából is hallottam ilyet, és persze sok más is mondta már 
nekem, hogy azért szerette meg a bluest, mert rendszeresen hallgatta a Magyar 
Rádióban 1984 októberétől futó blues-sorozatomat. Megtisztelő, mint kezdtem, 
hiszen magam nem vagyok gyakorló muzsikus. Ha meg kellene határozni, mi is 
vagyok, úgy fogalmaznék: tudatos, rendszerező zenehallgató. Szabó Tamás annak 
idején rendszeresen eljárt hozzám. Ilyenkor hosszasan beszélgettünk a zenéről, 
miközben kazettára vett a lemezeimről. Tamást már akkor arra intettem, hogy ne 
csak bluest hallgasson, hanem figyeljen oda más zenékre is. Amikor elkezdett járni 
hozzám, akkor még nem is tudta, milyen hangszeren játsszon. 
   
T: Úgy tudom, hogy alapító tagja vagy a Magyar Blues Társaságnak is. Működik 
ez még? Mik a céljai? 
NNP: Kovács Tamásnak, az egykori és ma már nosztalgiával emlegetett pécsi 
bluesfesztiválok szervezőjének, "szülőapjának" volt az ötlete, hogy alakítsuk meg a 
társaságot. Az volt az eredeti elképzelés, hogy a Társaság keretein belül 
könnyebben lehetséges majd koncerteket, fesztiválokat szervezni. Csatlakozott 
hozzánk Regős Laci, aki a tatabányai blueséletet szervezte, Murányi Gyuri, aki a 
Magyar Rádióban készített műsorokat. A zenészeket igyekeztem távoltartani, mert 
nem érdekképviseleti célokat szerettünk volna szolgálni. A lehetőségeket 
szerettük volna megteremteni a zenészeknek és a közönségnek egyaránt. Ezért úgy 
véltem, hogy jobb, ha nem olyan személyek szövetkeznek, akik elkötelezettek 
bizonyos együttesekben, zenekarokban. Tag lett ugyan egy-két olyan zenész, aki 
szintén szervezett, vezetett klubot. Aztán egyes zenészek, akiket nem hívtunk 
meg- mert az volt a véleményünk, hogy a zenész zenéljen, alkosson- elkezdtek 
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különféle nyilatkozatokban támadni minket. Pedig senki ellen nem akartunk tenni. 
Nyugodt hátteret szerettük volna biztosítani egyformán mindenkinek. Profinak és 
amatőrnek, muzsikusnak és zenehallgatónak egyaránt. És szerettünk volna 
valamiféle hírlevelet, később újságot létrehozni. Nem lett semmi az egészből. 
Sajnos magamra maradtam Regős Lacival. Előbb Kovács Tamás mondott le 
tisztségéről tanulmányai, illetve a Sziget Irodán végzett munkája miatt. Aztán Laci 
is visszavonult: anyagi veszteségek érték a tatabányai Mayall- koncert, illetve a 
gazdaságtalanul működő ottani bluesklub működtetése során. Céltalannak 
tartottam a Társaság további fenntartását, ezért korábbi vezetőtársaimmal a 
megszüntetés mellett döntöttünk. 
Megjegyzem, Szlovákiában a hasonló társaság szépen, eredményesen működik. 
Lemezeket adnak ki, és megjelentettek egy könyvet a szlovákiai blueséletről. Ott 
jobban összefognak az emberek, nem azt keresik, hogy milyen előnyük származik 
egy ilyen szövetkezésből, hanem tesznek érte. 
     
T: Részesei lehettünk, amikor az LP-t leváltotta a CD. Később több elfeledett 
lemezt kiadtak bonus trackekkel, majd az újrakevert kiadások is részben 
megtörténtek. Mennyire tud még újat találni a magadfajta ember?  
NNP: A műfaj- minden ellenkező híresztelés ellenére nem haldoklik!-él, sőt 
bizonyos irányban fejlődik is. A muzsikusok nem csak a régi dalokat reprodukálják, 
hanem új műveket is alkotnak. Korábban azt mondták, az volt a nézet, hogy a 
bluesjátékhoz bizonyos élettapasztalat kell. Bluest csak bizonyos életkor után 
játszhat hitelesen bárki is. Az elmúlt két évtizedben azonban egyre fiatalabbak 
kezdtek el bluest játszani. A blues hazájában Jonny Lang, Kenny Wayne Sheperd, 
Mike Welch, Angliában Aynsley Lister, Ausztráliában a tíz éves Nathan Cavalieri 
fogott gitárt és pengette a bluest. Az utóbbit támogatta egyébként Michael 
Jackson is, és mielőtt bárki is bármiféle rosszat gondolna gyorsan hozzáteszem, 
hogy második, világszerte elérhető albumának kiadását segítette, gondozta. 
Továbbá gondoskodott a betegségben szenvedő tehetséges kisfiú gyógyíttatásáról 
is. Minálunk ifj. Katona Tamás, Tóth Bagi Csaba és mások pengették választott 
kedvenceik dalait. És amióta technikai tudásuk megalapozottá vált, folyamatosan 
dolgoznak saját stílusuk kialakításán. Ha megveszel egy szaklapot, ránézel a 
világhálóra, tapasztalhatod, hogy hihetetlen mennyiségű blueslemez jelenik meg 
világszerte. Tehát, ha nálunk vegetál is a blues,-mint annyi más dolog a kultúra 
területén,-de világszerte működik a dolog. Nem a blues a vezető műfaj, de ez 
természetes is.  
 
T: A 90-es évek blues boom-ja lecsengett. Azóta előkerültek fiatal magyar 
tehetségek, pl.: Pribojszki Mátyás, Szűcs Gábor. Hogy látod a műfaj 
magyarországi helyzetét?  
NNP: Az a bizonyos 90-es évek eleji hazai blues boom,-ahogy Te is nevezted és 
Török Ádám is így emlegette Blues Café műsorában-valóban lecsengett. 
(Megjegyzem, jobban szeretem a blues robbanás kifejezést, elvégre magyarok 
vagyunk…) Szerintem sok tehetség mellett sok olyat is felszínre hozott, akinek 
vagy aminek nem sok köze volt a blueshoz. Emlékeztetnék arra, hogy divatból sok 
zenekar blues bandnek nevezte el vagy át magát, közben a Born To Be Wild, a 
Smoke On The Water vagy a Riders On The Storm fémjelezte műsorukat. Persze 
citálták Hendrixet, a Stonest vagy más, inkább rockos irányba mutató együttes 
műsorából is merítettek. Érdekes, hogy az akkoriban hazai filmforgalmazásba nem 
került Blues Brothers című film egy jelentős gyújtószikra volt még a hazai 
blueséletben, és persze ezzel együtt az ott hallott dalok befolyásolták a zenekarok 
műsorválasztását. Azért gondolj bele, akusztikusan "blúzolók" alig akadtak 
idehaza. Vas Zoli is még az egykori VÁZA-klub vagy a Fehérvári Dalos Találkozók 
őskövületeként" maradt mutatóba. A hazai blues robbanás kifulladása egyben 
egyfajta letisztulást is eredményezett. A blues is odakerült, ahová a dixieland vagy 
a big band jazz. Egy irányzat, aminek vannak lelkes művelői és van egy réteg, aki 
szereti, amely eljár a koncertekre vagy éppen megveszi a lemezeket. Azok a 
zenészek, akik a blues elkötelezettjei maradtak, már nem keverik össze a rock és 
a blues fogalmát.  
Igyekeztek megismerni a gyökereket, tanulmányozni a fekete muzsikusok játékát. 
Így volt, így van ez az általad megnevezett két muzsikussal, Pribojszki Matyival és 
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Szűcs Gabesszal is. Mindkettőjüket nagyon tehetségesnek, céltudatosnak tartom. 
És ők azok, akik külföldön is tudtak bizonyítani! 
 
T: Kérlek nevezd meg pár kedvenc előadódat, s most nem elsősorban a nagy 
nevekre gondolok. 
NNP: Nem szeretek neveket mondani, mert esetleg ezzel önkéntelenül is 
befolyásolok másokat. Úgy gondolom: mindenki fedezze fel saját magának a 
kedvenceit, maga válassza ki példaképeit. Természetesen vannak kedvenceim. A 
No. 1 nálam természetesen Robert Johnson, aztán egykor "agglegény szobám" 
egyik falát John Mayall poszterek foglalták el. De az európaiak közül a néhai Alexis 
Korner a nagy kedvenc. Mellesleg benne némi magyar vér is csörgedezett. De most 
akár egy "telefonkönyvet" is felsorolhatok. Hogy pontosabb és stílszerű legyek, 
idézhetnék egyfajta Blues Who's Who-t is ide. A hazaiak közül pedig tényleg nem 
akarok megnevezni senkit. Igyekszem egyforma mércével mérni, kivételt nem 
tenni senkivel sem. Remélem, ez a mértéktartás kiérződik rádióműsoraimból is. 
 
T: Jársz még külföldi fesztiválokra? Kérlek beszélj a legutóbbi élményedről. 
NNP: Húúú. Nehéz kérdés. Mostanában kevesebbet járok külföldre. Korábban 
Bécsbe jártam, jártunk barátaimmal koncertekre. Manapság már ide is el-
ellátogatnak a külföldi előadók. Legutóbbi élményem...? Az idei Gastroblues 
Fesztivál néhány kimagasló műsora után jött Budapestre Eric Clapton. Mit is 
mondhatnék erről...? Nehéz szavakat találni rá, meg különben is megírtam a 
Rockinformba, és hozzászóltam az egyik világhálós honlapon. 
 
T: Rádióadásokat vezetsz, évek óta írsz a Rockinformban, az interneten 
recenzióid jelennek meg a www.zenekar.info  ill. a www.zenesz.info 
oldalakon. Milyen terveid vannak még? 
NNP: Nehéz úgy tervezni, hogy a családom és a saját megélhetésemet napi 8 órai, 
más irányú munkával kell biztosítani. Azzal foglalkozom, amire időm jut és a nap 
nekem is csak 24 órából áll. Szerencsém, hogy kevés alvással is beérem. A nagy 
terveknek az is "betett", amikor néhány éve végre nyomtatásban megjelent a 
bluesról írt rövid, velős kötetem, arra nem volt fizetőképes kereslet. Ez elvette a 
kedvem... Persze, ettől függetlenül töretlenül végzem, amit elkezdtem. Csak 
éppen magamban helyére tettem a dolgokat és tudom, hogy mire számíthatok.  

A beszélgetés e- mail váltáson keresztül valósult meg.  

Turista 
 

Amerikában (is) jártam 
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még nincsenek kommentek  
Kategóriák: Beszélgetés  

Beszélgetés Szűcs Gáborral   

 Aki olvasta a Menyhárt Jenővel készített 
beszélgetéskötetet (Amerika Kiadó), az 
képet    kaphatott arról, hogy nem könnyű 
az élet Amerikában az újonnan érkezett 
embernek, különösen akkor ha 
még zenélni is akar. Szűcs Gábor / Little 
G. Weevil erre vállalkozott, amikor 2004 
őszén Amerikába indult. Erről, s a bluesról 
vall az elkövetkezőkben.      

Turista: Nemrég érkeztél meg Angliából, pár szóban ha mesélnél erről?  
Szűcs Gábor: Jelen pillanatban még mindig Londonban, Angliában vagyok, 
jelenleg  úgy néz ki, itt leszek egy darabig. Ennek több oka is van.   Továbbra is 
javarészt magánerőből próbálom managelni magam, ami otthonról meglehetősen 
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nehéz. Szeretnék továbbra is fejlődni, tanulni, tartani a feelinget, kiskanállal 
beszedegetni a bluest nap mint nap. Ehhez nekem utaznom kell és az angol 
nyelvterület ami inspirál. 2004-ben hasonló okokból költöztem az Egyesült 
Államokba, és az a másfél év zeneileg és emberileg is kicserélt, jó értelemben.  

T: Mi fogadott az  Egyesült- Államokban?  
 Sz.G:  Megérkeztem Alabama államba két bőrönddel, egy gitárral, valamennyi 
készpénzzel, hogy majd lesz ami lesz, én itt most blues zenész leszek. Teljesen 
más világ, diszkrimináció, szegénység-  és ebből építs várat. Mondtam már pár 
embernek. Szerintem sok magyar zenésznek el  kéne’ mennie a Southra, ott 
megtanulná hol a helye a világban. Én túléltem ott egy autó balesetet, volt 
hogy napokig kocsiban aludtam, kedves barátom és dobosom a szemem láttára halt 
meg a színpadon miközben játszottunk, ennek hatására tolókocsiban toltak be a 
kórházba, és a munkahelyen is úgy bánnak veled, hogy az eszed elveszted. S 
közben egy dolog forog a fejedben, színpadra akarsz kerülni. Nekem hál’ istennek 
csak sikerült, s 7 hónap kemény munka után felmondhattam az állásomat, s ismét 
csak a  zenélésnek élhettem. Ekkor már Memphisben éltem, ott találkoztam Ms. 
Zeno-val. Már megvolt az éves szerződésem a Blues City Cafe-tól , ( 138 Beale 
Street, Memphis, TN ) mikor láttam Ms. Zenot a bandájával játszani. Kb. 140 kilós, 
afro amerikai hölgy, erőteljes, Memphis Soul- Blues. Ez kell nekem, gondoltam. A 
bandában mindenki "fekete" volt, én meg tanulni akartam. Úgyhogy mondtam neki, 
próbáljon ki mint gitárost, ha oké vagyok, van egy klub ahol játszom, 
csinálhatnánk a showt együtt. Tetszett neki, és elkezdtünk dolgozni. Lenyomtunk 
egy jó fél évet, heti 3 buli-4 buli szezonban. ( a zenekar billentyűse Jesse Dodson 
aki  évekig Albert King orgonistája volt ). Nagyon szoros kötelék fűz Zenohoz, Ő, és 
a férje lett az ottani családom. Rengeteget mesélt nekem a bluesról és a Southern 
életről. Néha olyan volt mintha a fiához beszélne, leültetett, 
magyarázott,na akkor tudtam, hogy tanít. Ha,Ha…    

T.: Lesz egy fellépésed is a  Szigeten Ms. Zeno-val.  
Sz.G.: Örültem, hogy sikerült leszervezni a Szigetre, 9-én, a Blues Színpadon lesz 
a csetepaté.  

T.: Milyen tapasztalatokat szereztél még az Egyesült Államokban?  
Sz.G.: Egy biztos. Mielőtt kimentem az Államokba, azt hittem sokat tudok a 
bluesról, de ez tévedés volt. Addig csak egy egyszerű szerelem a zene iránt, de 
mikor ott vagy, azon az úton jársz, arra a helyre ülsz be, ugyanazokon a dolgokon 
mész keresztül amin a példaképeid, azt a nyelvet  és zenét hallod mindenhonnan 
és még sorolhatnám - ezek összesége átalakít belülről, amit nem lehet 
elmagyarázni. Hogy ki, hogyan játssza ezt az zenét az egy dolog, és hogyan és hol 
éli az életét, az meg  egy másik. Butaság lenne azt mondani, hogy az európai blues 
nem jó, vagy a zenészek kevésbé tehetségesek. Jó, csak más. Más a sound, a 
feeling, a körülmények. Meg a feszültség is más. Ha, ha… ( Az Egyesült Államokban 
110 V -t használnak. )   Összevetve tehát a tapasztalatom annyi, hogy a blues 
sokkal "mélyebb" dolog mint azt sokak gondolják. Ha énekelek 1 számot, elvileg 
neked úgy kéne’ érezned mintha a legjobb barátodat hallgatnád vagy mikor a 
nagypapa mesél neked a korai időkről. Ha ezt érzed, akkor bluest játszom, ha 
nem, akkor csak bluest akarok játszani. Én ezt éreztem, mikor 17 éves koromban 
meghallottam John Lee Hookert. Az a  blues.   

T.: 2004- ben jött ki a One CD- d? Készül új? Mit lehet erről tudni?  
Sz.G.: Igen, lesz következő CD, de meg sajnos nem tudom mikor jelenik meg. 
Memphisben kezdtem el a felvételeket a télen. Ott felvettem 3 számot az ottani 
zenekarral, majd májusban további négyet rögzítettem Budapesten hazai 
zenészekkel. Londonban fejezem be az albumot, angol muzsikusokkal, 
remélhetőleg ez évben valamikor sikerül  is kiadni. Ez a pénzemtől függ. Ez egy 
teljesen saját számokból álló album, az első szólólemezem tulajdonképpen. Kis 
ízelítőt, további infókat és koncert dátumokat kaphattok a 
www.myspace.com/littlegweevil oldalon vagy a hivatalos weboldalomon a  
www.littlegweevil.com–on.   
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