
JAZZ INTERJÚ

Koós-Hutás Áron, Pecze Balázs és Subicz 
Gábor végzett a Magyar Rádió 2008-as 
trombita tehetségkutató versenyének első 
három helyén. Az azóta eltelt években 
mindhárman önálló művész-egyéniséggé értek, saját zenekarokat 
alapítottak, és vendégszólistaként is az európai koncertélet állan-
dó szereplői. 2017. január 20-án a Művészetek Palotájában lépnek 
közösen színpadra a kifejezetten erre az alkalomra összeállított 
egyedi repertoárral. A Trumpet Summit korántsem a virtuóz trom-
bitások „párviadala” lesz, hanem remek muzsikusok kreatív 
együttműködése.  

� Bencsik Gyula
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Gramofon: Milyen zenei szocializáció után kezdtetek zenél-
ni? Miért a trombita lett a választott hangszeretek?

Subicz Gábor: Balmazújvárosban nőttem fel, ott kezdtem 
zeneiskolába járni. Miután volt a városban egy nagyon 
menő fúvószenekar, amelyben a trombitások voltak a nagy 
királyok, egyből trombitás akartam lenni. Eleinte nem sok 
sikerélményem volt a hangszerrel, sokat küszködtem, és 
furcsa volt, hogy nem megy egyből, mint szinte minden 
más. Jazzt tizenéves koromig nem hallottam, aztán 
megválto zott minden, amikor láttam egy dokumentumfil-
met Miles Davisről, majd az egyik tanáromtól kaptam egy 
stósz bakelitet, kizárólag Davis-korongokat a 40-es évektől 
a 80-asokig. Építészmérnöknek kezdtem tanulni, de két 
éven belül rájöttem, hogy a zenélés jobban érdekel. Az 
egyetemmel párhuzamosan, majd miután felvettek, az 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanultam trombi-
tálni, Fekete-Kovács Kornélnál.

Koós-Hutás Áron: Többféle zenei hatás is ért gyerekko-
romban, bátyám leginkább rockot hallgatott meg rapet, 
sokat neztük/hallgattuk együtt az MTV (Music Television) 

klipjeit, a rengeteg remek előadóból engem leginkább 
Michael Jackson fogott meg akkor. Testvérem a hangszer-
választásban is segített, amikor közölte, hogy háromféle 
instrumentum szerinte a „menő”: a dob, az elektromos gitár 
és a trombita. Gondolkodás nélkül a trombitát választot-
tam. A könnyűzene mellett kisiskolás koromtól klasszikus 
trombitásokat hallgattam ezután, például Maurice Andrét, 
Wynton Marsalist. Ötödikes lehettem, amikor megkaptam 
az első saját trombitámat, egy Olds Ambassadort, édes-
apám küldte Kanadából. Édesanyám messzemenőkig tá-
mogatta a zenei tanulmányaimat, neki nagyon sokat kö-
szönhetek, ő indított el a zenei pályán.  A Lajtha László 
Zeneiskolában Kolossa András tanítványa voltam, aztán 
jött a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola, majd a 
Kőbányai Zenei Stúdió jazztrombita szaka, Fekete-Kovács 
Kornél és Fekete István tanítása mellett. Kornél aztán a Ze-
neakadémián is a mesterem maradt. 

Pecze Balázs: Édesapám trombitaművész, az ő példáját 
látva már kisgyerekként tudtam, hogy trombitás szeretnék 
lenni. Kiskoromban gyakran nézegettem, forgattam a ke-
zemben apa valamelyik trombitáját, a hangszerrel aludtam, 
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majd a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában apunál kezd-
tem trombitálni tanulni. Épphogy meg tudtam szólaltatni a 
hangszert, már jazzt próbáltam rajta fújni, egyébként több-
nyire azt is hallgattam otthon. Igyekeztem lemásolni Miles 
Davis-motívumokat a hallott lemezekről, azokat gyakorol-
gattam szabadidőmben. Aztán Budapestre kerültem, én is a 
Weiner Leó Konzervatóriumba jártam, ahol Áronhoz ha-
sonlóan nekem is Kis András volt a mesterem, valamint 
Huszár Gábor. Végig klasszikus zenét tanultam, de mellette 
játszottam édesapám zenekarában is, a Szekszárd Big Band-
ben. A 2008-as Tomsits Rudolf Jazz Trombita Tehetségkuta-
tó Verseny után vettek fel az LFZE-re, ahol 2014-ben trombi-
taművész, 2015-ben pedig tanári diplomát szereztem. 

G.: Hogyan éltétek meg az említett versenyt, az akkori sikert? 
Mekkora lökést jelentett a zenei karrieretek szempontjából?

P B.: Tomsits Rudolf sokat dolgozott a Szekszárd Big Band-
del, közeli viszonyban voltunk vele, bár én ekkor 3-4 éves 
lehettem. Gyakran volt nálunk, ilyenkor játszott velem, a 
térdén lovagoltatott. Számomra rendkívül fontos volt, hogy 
jól szerepeltem, második helyezést értem el a Rudi bácsiról 
elnevezett megmérettetésen. A zsűriben ülő legendás jazz-
dobos, Kőszegi Imre a verseny után meghívott játszani a 
saját zenekarába.

KHÁ.: Számomra mindenképp egyfajta ugródeszka volt a 
verseny, hiszen amellett, hogy megismertek és másoknak is 
megmutathattam, mit tudok, magamnak is bebizonyítot-
tam, hogy ha kitűzök magam elé egy célt, és keményen küz-
dök érte, akkor azt elérhetem. Azt hiszem, akkor indult el 
bennem, hogy merjek nagyokat álmodni. A verseny után 

természetesen rengeteg felkérést kaptam. A döntő után ke-
resett meg például Égerházi Attila, a Djabe együttes vezető-
je, hogy szívesen dolgozna velem, sok külföldi jazzfesztiválra 
juthattam el velük. Azt hiszem tehát, hogy helyezéstől füg-
getlenül mindhárman sokat köszönhetünk ennek a ver-
senynek, és természetesen a kitalálójának Maloschik Robi 
bácsinak.

SG.: Egy ilyen összejövetel akkor volna releváns, ha két-há-
rom évente megismétlődne. Az, hogy Áronnal épp akkor 
diplomáztunk, iszonyatos előnyt jelentett a többiekkel 
szemben, míg ha valaki 14 éves korában indul ezen a verse-
nyen, az nem tud labdába rúgni. Illetve én akkor nagyon 
vártam volna valami szakmai értékelést, egy kicsit szak-
maibb fórumot annál, hogy meghallgatjuk egymást, és 
min denki jól megdícsér mindenkit. De ezzel együtt fantasz-
tikus élmény volt a verseny, és rengeteget tanultam belőle.

G.: Valamennyien többféle formációban, szólóban, eltérő 
műfajokban és stílusokban is kipróbáltátok már magatokat.

PB.: 2010-ben a Müpában sikerült saját zenekarommal és 
saját zenémmel koncertet adni, ami aztán évekkel később a 
Magyar Rádióban, illetve a Zemplén Fesztiválon megismét-
lődött. A Budapest Jazz Orchestra tagja vagyok, de szívesen 
játszom más formációkban is. Játszottam például Sárik 
Péter Triójának szólistájaként, Szőke Nikoletta B Verzió 
Projektével funkjazzt játszottunk, és fújtam bossa novát 
Pátkai Rozina együttesében. Ezek mellett a Recirquel Újcir-
kusz Társulatának tagjaként, Subicz Gabival együtt eljutot-
tunk Chilébe, Kolumbiába, Párizsba a közelmúltban. Nem-
rég pedig bekerültem az ország egyik legjobb szimfonikus 
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zenekarába, a Concerto Budapestbe, amellyel újabb álmom 
valósult meg. 

KHÁ.: Számos világhírű zenésszel volt szerencsém együtt 
dolgozni, Brian Culbertsonnal, Tony Lakatossal, Erik 
Truffazzal, Joe Lovanoval vagy épp Gerard Presencerrel, de 
sokat zenélhettem Balázs Elemérrel/ Józsival is és még sok 
más hazai művésszel, akiktől sokat tanultam.  Évekkel ez-
előtt pedig régi vágyam teljesült, amikor bekerültem a Bu-
dapest Jazz Orchestrába, ahol ma is játszom.  A jazz mellett 
sok más zenei stílusban is szerepelek, többek közt a balkáni 
zenét játszó Guca Partyzans Brass Bandben, vagy az under-
ground Pannonia Allstars Ska Orchestrában. Eddigi leg-
jelentősebb zenei projectem azonban a Koós-Hutás Áron 
E. T. Project, ami egy univerzális filozófián alapuló történe-
tet beszél el a zene nyelvén, elektronikus, kozmikus hangszí-
nekkel sokféle zenei stílussal kísérletezve. Zenésztársaimat a 
jazz mellett underground körökből hívtam az együttesbe, 
így egy nagyon izgalmas fúzió jött létre. Jelenleg is gőzerővel 
dolgozunk az új, bemutatkozó anyagunkon.

SG.: Közvetlenül a verseny után megalakítottam saját zene-
karomat, a The Subtonest, ami önálló szerzemények kipró-
bálásához, saját zenei struktúrák kitalálásához tökéletes 
játszótérnek bizonyult. A zeneszerzés és a hangszerelés leg-
alább olyan fontos része az életemnek, mint a trombitálás. 
Rengetegfelé dolgozom szerencsére, van egy izgalmas jazz-
trióm is, a Trio Musicz, szimfonikus popzenétől kezdve iz-
galmas színházi produkciókon át a filmzeneszerzésig sok 
mindennel foglalkozom. Fő tevékenységi területem azon-
ban a Modern Art Orchestra, egy minden ízében világszín-
vonalú együttes, ahol mindenféle tudásomat kamatoztatha-
tom, ráadásul az ország legjobb zenészei társaságában. Ezzel 
a fantasztikus zenekarral jelenik meg most egy szerzői leme-
zem, ami óriási öröm, hatalmas mérföldkő a muzsikussá-
gom útján. A kísérletezés számomra nem pusztán a megél-
hetést szolgálja, hanem belső érdeklődésből is fakad, 
nagyon élvezem, hogy ilyen sok mindennel foglalkozom 
egyszerre.

G.: Hármótok pályája 2008-ban találkozott egy verseny ere-
jéig, amelyen a legjobbak voltatok. Januárban ismét a leg-
jobbak lehettek a Trumpet Summit című közös koncerten. Mi 
lesz a repertoárban?
KHÁ.: Büszkén mondhatom, hogy az ország talán legtehet-
ségesebb jazz-zenészei állnak össze erre a különleges alka-
lomra vendégművészekkel és énekesekkel bővülve. Nagyon 
lelkesen készülünk erre az estére, szeretnénk, ha minden 
egyes pillanata izgalmas és maradandó lenne. Konkrét 
számcímeket nem szeretnék elárulni, de annyi már most 
látszik, hogy nagyon színes lesz a műsor, hiszen amellett, 
hogy a jazztrombitálás számunkra legfontosabb darabjait 
adjuk majd elő, szeretnénk bemutatni saját zenei stílusun-
kat egy-egy rövidebb zenei blokkban. A végén pedig a nagy 
zenei utazás után egy óriási fináléval zárjuk az estet.  Már 
nagyon várjuk, hogy ott legyünk! �




