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Ő sem tartozik az is
mert zenészek közé. Ne
vét dzsessz- vagy színhá
zi körökben sokkal in
kább ismerik. Gonda Já
nos növendékeként 
1969-1973 között végzett 
dzsessztanszakon. Ekko
riban azonban a dzsessz- 
ből, de még a dzsessz- 
rockból (lásd Syrius pá
lyafutása, sorsa) sem le
hetett megélni Magyaror
szágon. Haknizni, ven
déglátózni nem volt ked
ve, így a Kecskeméti Ka
tona József Színházhoz 
szerződött karmesternek. 
Közben a Népművelési 
Intézetben karmester- 
képzőre járt, de bizonyít 
ványt nem kapott. Mint 
mondja, 10 évig abból élt, 
amiről nincs papírja. 
„Minden helyzetbe bele
kerültem, ami ebben a 
foglalkozásban adódhat." 
Négy év kecskeméti, 
majd 6 év kaposvári köz
reműködés után azonban 
elege lett a színházi mun
ka ellentmondásaiból. 
Pályamódosítását a Ho- 
bóval való találkozás se
gítette elő.

-  Tudtad, mibe 
csöppensz bele?

-  Tudtam, bár meg 
kell vallanom, nekem a 
hetvenes években a Loksi 
volt a kedvencem. Koráb
ban pedig a Cream, 
Hendrix, a Chicago, a 
Blood Sweat And Tears. 
Vagy 15 évvel ezelőtt 
Tóthtal játszottam is 
együtt a Ciklonban. 
A HBB-t egy tv-műsor- 
ban láttam először és na
gyon nem tetszett. Aho
gyan szólt. Ugyanakkor 
mégis megfogott az a hi
hetetlenül erős népműve
lői vonatkozás, ami a fel
lépésével párosult. Mi az 
angol nyelvet annak ide
jén azért (is) tanultuk, 
hogy megértsük, miről 
szólnak a kedvencek da
lai. Ő megpróbálta ma
gyarul elmondani, tolmá
csolni az általa fontosnak 
tartott (s valóban fontos) 
előadók dalait. A szemé
lyes találkozás után kezd
tem alaposabban is f i
gyelni a dolgaikat. Sőt, a 
zenekar fellépett Kapos
várott is (még Biliéi és 
Tátraival). József Attila 
Hetedikjének előadása
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Koncert
Másik János együttese

Másik János billentyűsök, fúvósok
Magyar Péter ütőhangszerek
Kamondy Ági ének, fuvola, billentyűsök, húrosok,

Korom helyébe
táncjáték
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régi nosztalgiákat moz
gatott meg bennem. Igen £ 
ez az, így kellene értéke
ket eljuttatni ezzel a mű
fajjal a fiatalsághoz!

Koncert után Hobó 
megkérdezte a vélemé
nyemet a produkcióról. 
Mondtam, zenész füllel 
én „lyukasnak" éreztem, 
mert volt „teteje" (Tátrai | 
és Bili), volt „alja" (Hobó, 
Póka, nagydob) de nem í 
volt „közepe" (billentyű
sök, második gitár) a > 
hangzásnak. Ekkor kap
tam az ajánlatot, csatla
kozzak billentyűsként, 
hangszerelőként a zene-  ̂
karhoz.

-  S most milyen a 
HBB zenéje?

-  Dinamikusabb, sok-1 
színűbb. Régen a forte 
dominált. Az egyforma 
erős gitárhangok, kevés 
árnyalattal. Most színe- : 
sebbek, árnyasabbak, S 
„zeneibbek" a dalok. Ér- | 
demes végighallgatni a 
HBB nagylemezeit. A vál
tás a Vadászatnál már ér
ződik, de az Esztrád ese
tében a legkifinomultabb.
A Vadászatról még hiá
nyoznak a vonósok, a fú- | 
vósok, a billentyűsök, a 
gitárjáték pedig azokat a 
hibákat mutatja, amiről jj 
már szó volt. Az Esztrád 
már sokkal sajátosabb 
hangzás. A Vadászatnál z 
még felismerhetők San- | 
tana, Dire Straits, Hend- s 
rix motívumok. Az Eszt- 
rádnál már arra töreked
tünk, hogy a megszólalás 
teljesen egyedi legyen. 
Hogy például ne csak az 
énekhangokról, hanem 
egy zenekari rész hallása
kor is felismerhető le
gyen a zenekar.

-  Ez azt jelentené, 
hogy az Esztrád alap- j 
lemez, ami után jön a 
folytatás?

-  Erről szó nincs. Úgy 
gondolom, ez a zenei vi
lág így szolgálta jól az 
irodalmi anyagot. De a 
Ginsberg-lemezen pl. az 
Üvöltés című vers már 
egészen más. Konkrétan 
-  vonatkattogás, külön
böző effektekkel színesít
ve. Vagy említhetném a 
Kopaszkutya című dal ro- 
kokós feldolgozását. 
A 6:3-ban pedig a csasz- 
tuska szövegre a régi 
munkásdalárdák stílusá
ban íródott a zene.

Tóth János Rudolf neve 
kevéssé ismert a közön
ség körében, bár aki f i
gyelemmel kísérte az el
múlt másfél évtized hazai 
rocktörténetét, többször 
is találkozhatott vele. Rá
adásul igencsak top-on 
lévő formációkban.

Pályafutását a hatva
nas évek végén a zala
egerszegi Ciklonban 
kezdte, de dzsesszkonzis- 
ként -  „mellékállásban" -  
1970-től már a Kexben 
bukkan fel, ahol 1972 
nyaráig zenél. Néhány év
re a vendéglátóiparba 
szerződik, majd 1974-től 
-  többek között Póka 
Egon társaságában -  a 
Meteorban játszik. A ze
nekar a Bergendyvel kö
zös buliban a Kisstadion
ban is fellép. 1975-ben a

Bergendybő\ kiváló La- 
tzin Norbert helyére le is 
igazolják a szakmai kö
rökben ekkor már nevet 
szerzett énekes-gitárost. 
1977-ben Demjén Rózsi 
kiválása után a dobos 
Debreczenivel ő is távo
zik. 1978-tól a Mustang 
együttes tagjaként Skan
dináviában vendéglátó
zik. 1984-ig, amikor a régi 
ismerős Póka Egon kere
si meg .. .

-  Elhívott az FMH-ba. 
Korábban már szó volt 
róla, hogy át tudnék-e 
menni Hollandiába a Jimi 
Hendrix Fesztiválra. Ak
kor ez a dolog nem jött 
össze, de egy évvel ké
sőbb, 1985 nyarán, leve
let kaptam Egontól, ha 
váltás lenne a zenekaron 
belül, össze tudnánk-e 
próbálni?

-  És sikerült?
-  Igen. Bár én mindig 

is soul muzsikus voltam 
elsősorban. De ahogy 
Aretha Franklin, Ray 
Charles vagy James 
Brown esetében megszó
lal a soul, az rokon a 
blues-zal. Jimi Hendrix, a 
Cream -  többek között -  
ebből a zenei világból is 
merített.

-  Ismerted a Hobo 
Blues Band dolgait?

-  Nem nagyon. Illetve 
hallottam véleményeket, 
s ezek alapján inkább fél
reismertem a zenekart. 
Ebben nagy szerepet ját
szik, hogy személyesen 
nem ismertem Hobót. 
A mendemondákból vala
mi olyasmit lehetett ki
szűrni, hogy Jaggert utá
nozza, interpretál.

-  S most, hogy meg
ismerted, mi a véle
ményed?

-  Kiderült, hogy Baksa 
a Kexből és ő jó barátok, 
rokonlelkek, egy körhöz 
tartoznak. Én nagyon fon
tosnak tartom mindkettő
jük esetében, hogy olyan 
zenei-irodalmi értékeket 
ismertettek és ismertet
nek meg a rajongókkal, 
mint a blues vagy József 
Attila, Villon, Ginsberg 
vagy újabban Jim Morri
son. Csak emberi gyen
geség, irigység, rosszin
dulat mondathatja a vele 
kapcsolatos „vádakat".

-  A zenekarban 
olyan előadók helyére 
léptél gitárosként- 
énekesként, mint De
ák Bili Gyula vagy Tát
rai Tibor. Nem nyo
maszt a teher?

-  Bili dalait szándéko
san nem játsszuk, ne
hogy azt a benyomást 
keltsük, hogy őt pótolom. 
Tátrai, majd utóbb Závo- 
di kiválása után úgy dön
töttünk, hogy egyedül ját
szom tovább. A két gitá
ros megoldás nálunk em
beri, szakmai okokból ne
hezen megvalósítható. 
Átdolgozzuk a repertoárt. 
A billentyűk beépülésével 
némileg könnyebb is lesz 
a feladatom.

-  A vendéglátózás 
után hogyan ízlik a 
közismerten kemény 
zenekari műhelymun
ka?

-  Bár az elmúlt év -  
„kifelé" -  csendesebb 
volt a zenekar életében, 
soha még ennyit nem 
próbáltunk. Úgy érzem, 
jó közösség alakult ki, 
ahol mindenkinek meg
van a dolga, de mégis 
felszabadultan alkothat. 
Nincsenek merev skatu
lyák, mindenki segíti a 
másikat.

JEGYEK VÁLTHATOK

lf|ús.kj« Rendező Iroda Jegyi 
ROCKPENZTAR 

Budapest V ili Harmincként 
Telefon 141 806 135 004

EGYETEMI SZÍNPAD

1987. január 3. 19 óra

* koncertje

&ig E3anő

Vendég: Bontovics K ati és Zbigniev N am ysto w sky

EGYE IEMI SZÍNPAD;

BP. V., VÁCI UTCA 33

1987. január 17. 19 óra 
Mártha István Bemáth(y) Sándor

A világ teremtése
(Big Bang) Ősrobbanás

1. A világ eleje
2. A világ közepe
3. A világ vége
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