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A. Gergely András

Világdobolás – ha egyszer 
főszerep…?
Ez most olyan cikk, amiben nem lesz Nagy Kérdés, Híres Interjúa-
lany, Reflektorfény és Cintányér (vagyis, ez mégis lesz!), de nem is 
lesz egyetlen jól hangzó válasz vagy dallamrészlet sem. Egy tónus lesz 
pusztán, nyáresti vagy késő-őszbe hajló, de érzékletes, nem több. A 
cintányérnál pedig nem Zala bohóc, hanem éppen a zalai születésű 
világelső: Németh Ferenc. Már a ZAOL is hírelte idén január elején: 
az év jazz-dobosának választották a szakmai testületek New York-
ban Némethet, aki jó két évtizede már Amerikában él és csinál önálló 
karriert.1

Nagy Kérdés pedig azért sincs, mert sem Németh, sem világhíres 
zenésztársai nem a kérdéseket muzsikálják (nyilván azokat is), ha-
nem a válaszok változatait. Sőt, a válaszadók változatait is: Németh 
a maga trió-formációjával (Németh Ferenc – dob, Gregory Tardy – 
szaxofon, Tzumo Árpád – zongora) csak egyik a lehetséges variációk 
között, de mert minden jazz-muzsikus elsődlegesen a változatokra 
esküszik, még ha ugyanazokkal játszik is, akkor sem ugyanúgy s 
ugyanazt. Németh a saját banda mellett számos más „formáció”, azaz 
felállás, alkalmi vagy tartós bandázás részese és tagja is. Félre nem 
érthető pályatársakkal szerepel az elsők névsorának élén: a www.
magyarjazz.hu közönségszavazatai között olyan további kedvence-
ket választottak Németh Ferenccel egy sorban, mint Borbély Mihály, 
Berki Tamás, Harcsa Veronika, Tony Lakatos. S ha ez „csak” afféle 
magyar lista lenne, rá sem csodálkoznánk, hisz ők az amerikai szcé-
nában is ismeretes legjelesebb előadóink – de Németh az elmúlt évti-
zedekben olyan világelsőkkel dolgozott, zenélt, komponált, szerepelt 
együtt, mint John Patitucci, Herbie Hancock, Mark Turner, Joshua 
Redman, Wayne Shorter, Chris Potter…, s hadd ne folytassuk.

S amiért ne, az éppen a jazz „beszélt nyelve”, univerzális közlés-
módja és a variációk szükségképpeni gazdagsága. Németh  – ha rá-
kérdeznek, mint a HVG újságírója tette2 –

a változatok további gazdagságáról szól, s nem arról, hogy „meg-
hódította New Yorkot”, mert ez természetes is annak, aki „mélyről” 
vagy távolsági ismeretlenségből indul. „Amerikában nagyon keveset 
lehet látni abból, hogy mi történik Európában, ennek eredménye 
(vagy épp okozója) pedig éppen az, hogy az amerikaiak többségét tel-
jesen hidegen hagyja ez a közeg. Főképp igaz ez a jazzre: az európai 
jazz az Államokban gyakorlatilag egyenlő a nullával, semmi nem jön 
át. Ezért nem is látsz nagyon európai zenészeket Amerikában tur-
nézni: ott annyira erős a jazzszcéna, annyi jó zenész van, hogy ami 

1  https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/vilagsztar-meghoditotta-amerikat-

is-a-zalai-nemeth-ferenc-lett-az-ev-jazzdobosa-4813369/

2  https://hvg.hu/kultura/20140102_Nemeth_Ferenc_interju – Cz.T. írása.

az óceán  innenső felén történik, igazából ott 
már nem is érdekel senkit. New Yorkban na-
gyon sok a session, mikor valakinek a lakásán 
összejönnek a zenészek és egyszerűen csak ját-
szanak. Minden nap millió. Ami fontos, hogy 
tudni kell helyzetet teremteni: elhívsz pár 
zenészt: ’figyelj, van néhány számom, esetleg 
sztenderd, holnap ráértek?’. Igen-nem. Aki-
nek tetszik a játékod, az elhív. Így alakulnak ki 
szakmai, majd rövid úton baráti kapcsolatok.

Magyarországon sajnos nem megy le az 
emberek torkán ez a formula, a zenészek be-
zárkóznak, nem ülnek le ’csak úgy’ zenélgetni. 
Próbálnak, ha van koncert, de alapvetően nem 
keresik a másik hangjait, nem kíváncsiak más 
zenészek véleményére, és nem akarnak fejlőd-
ni…”

Az amerikai „projekt-szemlélethez” viszont a 
megjelenítés rangja is hozzátartozik. Nagyzo-
lás, haszonelvűség, kivagyiság éppúgy előfor-
dul, mint az egyiptomi jazz, a mali blues vagy 
a karabachi siratók előadói között. De nézzük 
inkább a hangok „szavait”, ahogyan felfogást 
üzennek, megértést sugallanak, játékosságot 
építenek a kivitelezésbe. A szám maga is „in-
terkulturális”, miképp az előadók köre:3

De a siker nem a napi félórás lábasfedél-kon-
cert a fáspincében, hanem napi 7-8 órányi ke-
mény kísérletezés, gyakorlás, rögtönzés, s erre 
jön a több évtizednyi klasszikus jazz-standar-
dek ismerete, a régi magyar dallamok áthango-
lása amerikai tónusra és hanghatásokra, vagy 
éppen alkalmi kommunikáció egy hazai fesz-
tiválon olyannal, akit ugyanott és ugyanakkor 
kezd megismerni, amikor a közönségük is: Né-
meth Ferenc & Lionel Loueke Duo, a Nagyka-
nizsa Jazz Fesztiválon 2014-ben.4

Németh éppenséggel saját triójával is ilyen 
vagy hasonló metódus alapján dolgozik: a két 
órás hévízi koncert ugyanúgy tükrözi a kreati-
vitás megkívánta változatok kedvelését, mint a 
veronai felvétel.5 A HVG-interjúben is jellemzi 
ezt a helyzetet: „Egy egyszerű példa: az első 
koncertemet vele 2002-ben, Párizsban játszot-
tam. Teljesen el voltam ájulva, Herbie Han-
cock, érted. Próba végén megkérdeztem tőle, 

3  Marraches (Budapest Jazz Club) https://www.youtube.com/watch?v=fkWytvJidUs 

4  https://www.youtube.com/watch?v=YKoiA9Q4oVs

5  Veronai koncert: https://www.bjc.hu/programok/eloado/nemeth-ferenc-trio-usa-h/ 

6  példa a hévízi másfél órás „nótára”: https://www.youtube.com/watch?v=-TpE-S_soB4&t=4167s 

hogy mégis mit gondol a játékomról, miben 
kellene változtatnom, mit hogyan csináljak. Ő 
pedig egész egyszerűen csak annyit mondott, 
játsszak, ahogy játszok, ő majd arra reagál. Hi-
hetetlen megkönnyebbülés volt. Hiszen akkor 
tudod kihozni magadból a legtöbbet, hogyha 
a környezeted engedi, hogy az legyél, aki vagy. 

   Ha valaki egyfolytában elvárásokat állít 
eléd, benned is ott lesz a nyomás, innentől 
kezdve pedig nem tudsz úgy teljesíteni, ahogy 
szeretnél. Ez az életben is így van, egy párkap-
csolatban, egy baráti kapcsolatban. Akkor, ott 
én teljesen megnyugodtam, mert onnantól 
kezdve tudtam, hogy nem tudok rontani. Hi-
szen annál jobban nem tudok játszani, ahogy. 
De rosszabbul se nagyon. Nyilván Herbie 
Hancocknál van egy szint, de én ezért szeretek 
például vele zenélni. Nem kell megjátszanom 
magam, nem kell valaki másnak lennem…”

Másnak, aki amúgy ugyanaz. Ugyanaz a te-
hetség, akinek sztársága nem a címkék színpa-
dán lényeges, hanem a vele együtt játszó kollé-
gák respektusa, örömzenéje mentén.6 

Ebben a kísérlet nem egyszerűen szolgá-
lat-alázat, hanem teremtő partnerség. És az 
amerikai színtéren ez a klasszikus örökzöldek 
minden mondatának ismerete mellett a még 
lehetséges fúziós kiegészítésekkel, mixelések-
kel, tónuspróbákkal együtt egy aznapi rögtön-
zés megteremtése. Akár úgy is, hogy a dobok 
mellett a dobos hangja is szerepet kap, harmo-
nizálni képes a „hang-ütéseket” is, amitől elté-
rő, egyedi, sajátlagos lesz minden.

Németh nem ön-sztároló hazai celeb. Nem 
is álszerény külföldre vándorolt bérmuzsikus. 
Talán csak annyi a „hozott többlete”, „hordoz-
ható öröksége”, amit itthonról cipelt magával, 
hogy a hazai színtéren kevesek játszanak keve-
sekkel és keveseknek, NY-ban mindez elemen-
tárisan más méretekben áll vagy bukik. Itt aki 
elkezdi, nem a „magáét” mondja csak, hanem 
(miként a kiváló jazz-kutató Havas Ádám je-
lezte válaszul a „mit és hogyan?” kérdésemre) – 
megtanul több nyelven beszélni, ezerféle zenei 
környezethez is „tudjon úgy alkalmazkodni, 
hogy közben kreatív. Ennek praktikus része is 
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van: NY-ban annyiféle zenész van, hogy lehe-
tetlen egy stílusban ellavírozni. Ha az ember 
játszani akar sokakkal és részese kíván lenni 
a ’vérkeringésnek’, akkor nagyon sokféle stí-
lussal képben kell lenni, nincs meg az a luxus 
mint nálunk, hogy ugyanazzal a kis körrel ját-
szanak nyakra főre…, több az impulzus, a fúzió, 
a hibriditás, az interakció és még a periférián is 
világklasszis zenészek vannak, mert akkora a 
verseny. Izgi lehet!”.

7  https://www.youtube.com/watch?v=P_ipMcnPZ-8

Mindezekről is beszélt, példákkal, nevekkel, 
stílus-fogalmakkal és zenei illusztrációkkal 
szólt Németh a Klubrádió zenei műsorában, 
az Örömzenében.7 Amit ezekből egyaránt ki-
hallani, az nem kevesebb, mint a világszinten 
elismert dobtehetség folytonos főszerepbe 
kerülésének esélye, tétje, reménye és perspek-
tívája. Ehhez pedig már egyetlen dobszavunk 
sem lehet…

Turbuly Lilla

Ideje a nevetésnek
A szombathelyi színház 

Farsang 
című előadásáról

A féléves kényszerszünet után Szombathelyen csak úgy sorjáznak a 
bemutatók. Ahogy a gondos háziasszony a kamrából a befőtteket, 
úgy veszik most elő (nem csak itt, a többi színházban is) a karantén 
előtt mindössze egyszer-kétszer játszott előadásokat, az elmaradt 
bemutatókat és a zárt kapuk idején elkészült újakat. Végre újra 
közönség előtt játszhatnak, ha egyelőre csak félházaknak is. Így 
tarthatták meg az eredetileg 2020. december 7-re tervezett Farsang 
bemutatóját 2021. május 7-én. Az előadás játszik is egy kicsit ezzel 
a keserves tapasztalattal: a függönyt az elején félig felhúzzák, majd 
visszaeresztik. Mintha a „most lesz előadás, vagy mégsem lesz” 
bizonytalanságára emlékeztetnének.        

Mészáros Zsolt fotói


