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Benedek Gábor

Tervező szerkesztő vagyok.

A DTP technológia magyarországi megjelenése
óta foglalkozom számítógépes kiadványszerkesz-
téssel. 
Az ősidők 286-os pécéjén Venturával kezdtem a
tördelést. A profi hátteret akkor a Macintosh gé-
peken futó Quark jelentette, ezért több mint tíz
évig dolgoztam OS rendszerben. 

Mára visszatértem a minőségi PC környezetbe.
Lenovo i5 gépen inDesign és Photoshop progra-
mokban dolgozom. Igény esetén Quarkban is
tudok dolgozni. 
Könyveket tervezéstől a tördelésen keresztül a
nyomdai gyártás felügyeletével szívesen készítek.
Termékkatalógusokat az egyeztetés, tervezés, fo-
tózás, tördelés és nyomdai kivitel elvégzésével
komplexen, vagy részfeladatban vállalok.

kÖNYVEK

Farago Miklós
Art Of Life

Röviden 
magamról

A művész életműalbumát nagyon exkluzív kivitelűre kérte.
Az arany élmetszés, a fedélbe süllyesztett porcelán plakett,
a prégelt címsor, a bordó egész selyem kötés ezt a célt szol-
gálja. 
A könyv létrehozását komplexen végeztem: könyvterv, rep-
rodukciók, képfeldolgozás, nyomdai előkészítés.

re for má tus lel kész fi á nak se gít sé gé vel egy le bo rí tott ré gi rozs dás fürdôkád alatt ren dez tem be rendelômet. En nek egye dü li, de rend-
 sze re sen visszatérô be te ge, a he lyi ál lat or vos lá nya volt. Ná lunk va la mi vel idôsebb, szép, bar na sze mû és szôke. Elônye – csi nos sá-
 ga mel lett – ab ban rej lett, hogy az or vos lás mi ként jé ben már alap ve tô ta pasz ta la tai vol tak. Ha mi, fi úk, mint kezdôk, ki hagy tuk ana -
tó mi á já nak va la mi ap ró rész le tét, pon to san meg mu tat ta, hogy hol fáj, és a gyó gyí tás fi nom sá ga i ba is be ve zet te ügyet len uj ja in kat.
Egész nyá ron át be ha tó an vizs gál tuk különbözô maládiáit. A va ká ció vé ge fe lé már ré gen azt sze ret tük vol na, hogy vég re egész sé -
ges le gyen. Érdeklôdésünket az or vos tu do mány ok gya kor lá sa mel lett még szá mos más iz gal mas ese mény is le kö töt te a fa lu ban. A
du nai tú rák, fá ra má szás, fo ci zás, meg a ha ran go zás egy pon ton fon to sab bá vált, mint a na pi pra xis rutinszerû el lá tá sa. Be te günk
azon ban úgy dön tött, hogy az ô gyógy ke ze lé se az egye dü li do log a vi lá gon, ami vel ne künk fog lal koz nunk il le ne. Így kis sé me gor-
 rolt ránk, ami kor be je len tet tük: gyó gyí tá sa foly ta tá sát egy cow boy-in di án csa ta ked vé ért a jövô nyár ra ha laszt juk.

Be kö szön tött az ôsz és ve le az el sô ta ní tá si nap. A Ven del ut cai ál ta lá nos is ko la pad ja i ban ve gye sen ül tünk fi úk és lá nyok, elôttem
Schnéberger Zsu zsa. Ibo lya szín sze mé hez pas  szo ló kék ra kott szok nyá ban, mat róz blúz ban, amely nek hó fe hér ke mé nyí tett gal lér-
 ját si má ra va sal ta a gon dos anyai kéz. Azon nal kész te tést érez tem ar ra, hogy al kos sak. Szí nes ce ru zá val bôven el lát va, va la mint bá -
tor sá got me rít ve nôügyekben szer zett nyá ri ta pasz ta la ta im ból, ne ki ve sel ked tem a
mun ká nak. A csá bo san hí vo ga tó fe hér fe lü le tet dol goz tam át szí nes re. Mû vé sze -
ti szárny bon to ga tá sa i mat, a Szí nek és a Nô har mó ni á já nak ko rai ke re sé sét sem az
Au to ri tás, sem a Kri ti ka nem ho no rál ta. Az igaz ga tó tól intôt, Apám tól po font
kap tam. Anyu nak ki kel lett mos nia a gal lért. Mû vé szi in teg ri tá so mat azon ban az té páz ta meg iga zán, hogy a szépszemû
Schnéberger Zsu zsát el ül tet ték elô lem.

Felmenôimnek For tu na is ten as  szon  nyal va ló vi szo nya oly ré gi, mint ma ga a csa lád. Ôseim hol sa ját éle tük kel és sor suk kal
ját szot tak, hol va gyo nu kat tet ték fel egy-egy kár tya csa ta he vé ben a nyerônek hitt la pok ra. Az év szá zad ok so rán saj nos a
vesz te sek szá ma volt a na gyobb. Mi re a szü le im ge ne rá ci ó já ra ke rült a sor, már csak ap róbb em lé kei ma rad tak az el múlt

idôk dicsôségének. Gyer mek ko rom hi deg té li es té in a leg job ban fû tött he lyi ség a kony ha volt. Mun ka után itt gyûlt ös  sze a nagy -
csa lád. Anyám nôvérével, akit Csi pet nek be céz tem, és an nak má so dik fér jé vel bé rel tünk egy nagy la kást az Üllôi úton. Ve lünk élt
még ko rán meg öz ve gyült Mar git nagy ma mám, akit min den ki úgy hí vott: Ma mi. Csa lá dunk tag já nak szá mí tott és ná lunk la kott Ma -
ris ka, a cse léd lány is. Az öt ve nes évek szo ci a lis tá nak ne ve zett kor sza ká ban nem iga zán dí vott, hogy va la ki sze mély ze tet tart son, meg
pénz se volt rá na gyon. Anyám in kább el ment dol goz ni, mint sem hogy ezt, az „úri vi lág ból” át men tett szo ká sát fel kell jen ad nia.
Jól jött ne ki, hogy van még va la ki raj ta kí vül, aki az ott hont rend ben tart ja, a gye rek re vi gyáz, és Ma mi nak is se gít a ház tar tás ban.
A ka rá cso nyi ün ne pek elôtt jár tunk. Fok hagy más, li ba zsír ral meg kent pi rí tós és tea mel lett ücsö rög tünk a kony há ban. Az idôsebbek
be szél get tek. A harc té ri dicsôség árán szer zett és kár tyán el úszott va gyo nok ról folyt a szó. Csi pet nagy né ném kez dett be le egy tör -
té net be:

– Ez még jó val a há bo rú elôtt esett meg – me sél te. El sô fér je – cím ze tes egye te mi ta nár – kár tyát kedvelô em ber volt.
Ismerôseivel he ten te két szer ült le bri dzsez ni törzs asz ta luk hoz ked venc ká vé há zá ban. Ilyen kor a já ték he vé ben gyor san telt az idô,
és a par tik né ha reg ge lig is el tar tot tak. Egyik es te – va la kit he lyet te sít vén – új fi a tal em ber ke rült be az ös  sze szo kott ba rá ti kör be.
Ki osz tot ták a la po kat. Megkezdôdött a já ték. Köz ben ké nyel me sen meg va cso ráz tak. A sze ren cse vál ta koz va mo soly gott rá a tár-
 sa ság tag ja i ra. Hol egyi kük, hol má si kuk nyert. Tizenkettôt ütött a kö ze li temp lom ha rang ja. Jócs kán el múlt éj fél is, mi kor egy
könnyû ha rap ni va ló ér ke zett, az tán meg ál lás nél kül pör gött to vább a lap. Haj nal ban né mi kor hely le vest fo gyasz tot tak el, hogy a
kár tya csa ta köz ben meg ivott ita lok gyo mor ban va ló fel szí vó dá sát meg kön  nyít sék. A nyakkendôket már rég meg ol dot ták, a
felöltôk is rá ke rül tek a szé kek kar fá i ra. Feltûrt ing ujj ban, kár tyá i kat ren dez get ve foly tat ták ott, ahol ab ba hagy ták. Las san meg vir-
 radt. A ká vé ház ab la ka in ke resz tül lát ni le he tett, aho gyan a ko rán kelôk mun ká ba igye kez nek. Ôk to vább ver ték a la pot. A pin -
cér fel szol gál ta a szo ká sos reg ge lit: ka pu cí nert bri ós sal. Ez után megint új le osz tás kö vet ke zett. Az if jú já té kos társ ek kor az órá já -
ra né zett:

– Bo csás sa tok meg! – mond ta, mi köz ben szedelôdzködni kez dett. – Tíz órá ra a mi nisz té ri um ban kell len nem! Nagy bá tyám fel -
von ta szem öl dö két, majd fel néz ve lap ja i ból, a kár tyát az asz tal ra csap ta.

– A fe ne is meg eszi! Ha tud tam vol na, hogy ilyen ug rá lós sal ülök le ját sza ni, in kább ott hon ma ra dok!

Az is ko la évek egy han gú sá gát a nya rak vál to za tos sá ga tet te elviselhetôvé. A csa lád min den szem pont ból szét esett, ám még is egy -
be tar to zó puzzle-ra em lé kez te tett: így mó dom volt min dig más és más kör nye zet ben töl te ni a va ká ci ó mat. Hol ka to li kus ro ko -
nok nál a nyu ga ti ha tár szé len, hol a re for má tus atya fi ak kal az Al föld ön él vez tem a szülôk nél kü li sza bad sá got. En nek azon ban ára
is volt. Az elôbbieknél mi nist rál nom kel lett a temp lom ban, rá adá sul la ti nul, az utób bi ak nál úr va cso rán vet tem részt Is ten há zá -
ban. Má ig is em lék szem a ka to li kus atya imá ra kul csolt ke ze i re, mi köz ben mi nist ráns fi ú ként töl töt tem a ke hely be a mi se bort.
Jobb ját fel emel ve, fi no man legyezô moz du la tok kal biz ta tott a meg buk ta tott kan csó to váb bi dön té sé re, majd kö vet te ezt egy ha -
tá ro zot tan til tó kéz moz du lat, mi kor a víz re ke rült a sor. A má sik egy ház nál, ahol nagy apám pres bi ter volt, úgy du kált, hogy úr -

Azt mond ják, a kö rül mé nyek nagy ban be fo lyá sol ják egy anya tes ti és lel ki ál la po tát, amely ter mé sze te sen nem kö zöm bös a mag -
zat szá má ra sem. A fent em lí tett ne ga tí vu mok el le né re még is úgy dön töt tem: meg szü le tek. A há bo rú utá ni Ma gyar or szág bel -
po li ti kai hely ze te minden nek volt nevezhetô, csak egy ér tel mû nek nem. A las san bon ta ko zó de mok rá ci át be ár nyé kol ta a meg -

szál ló orosz csa pa tok vé del me alatt mûködô kom mu nis ta párt te vé keny sé ge. Cél juk a ha ta lom
át vé te le volt. En nek el sô lé pé se ként szá muk ra meg bíz ha tó ká de re ket jut tat tak be az ál lam ap pa -
rá tus kulcs po zí ci ó i ba. Így ne vez tek ki egy ve lük szim pa ti zá ló új pos ta mes tert Kiskun lacházán
is. Atyai nagy apám Fa ra gó Jó zsef, ta nár em ber volt. Nép ta ní tó ként kezd te, majd a bu da pes ti
Lónyay gim ná zi um ze ne ta ná ra ként fe jez te be pá lya fu tá sát. Egész éle tét a mu zsi ká nak szen tel -
te: kó rust di ri gált, ze nét szer zett. Fi a tal ko rá ban Ko dály Zol tán nal gyűj tött nép da lo kat Er dély -
ben. A há bo rú után visz  sza vo nult. Lacházi kis bir to ku kon gaz dál ko dott Bel la nagy anyám mal
együtt, és ho mo kon ter mett szôlôjükbôl át lát szó an csil lo gó rozé bort ké szí tett. Es tén ként le ült
zon go rá já hoz, és ked venc Schu bert és Brahms me ló di á it ját szot ta nagy anyám és a kert je alatt
össze gyûlt fa lu si gye re kek nagy örö mé re.

Meg ér ke zé sem, ame lyet áp ri lis ra jó sol tak a tu dós or vo sok, min den na pi ese mény nek
ígér ke zett. Már ci us kö ze pén jár tunk, és be kö szön tött a ta vasz. Bu da pes ten la kó éde-
s anyám el ha tá roz ta, hogy meg lá to gat ja apá mat, aki ez idô tájt Kisvárdán volt al kal -

ma zás ban a Bur go nya Ke res ke del mi Tröszt nél. Egy na pi zö työ gés, mar ha va gon ok ban va ló vo na-
 to zás után sze ren csé sen meg ér ke zett nagy ha sá val Má té szal ká ra. El kvár té lyoz ta ma gát a szol gá la ti vil lá ban és vár ta, hogy fér je meg -
ér kez zen a mun ká ból. Nagy volt a ta lál ko zás örö me egé szen ad dig, míg éj fél táj ban el nem kezdôdtek a szü lé si fáj dal mak. A leg kö -
ze leb bi or vos a szom szé dos vá ros ban volt, a bá ba as  szony ki lo mé te rek re tá vol egy má sik szü lés nél. Így csu pán a ma gam ere jé re ha -
gyat va, kín ban szenvedô szülôm se gít sé gé vel lát tam meg a nap vi lá got már ci us 17-én haj nal ban, fél kettôkor, Má té szal ka vá ro sá ban.

Apám – mint elsôszülött, ap ja után – a Jó zsef  ne vet nyer te el a ke reszt ség ben. Meggyôzôdvén ar ról, hogy fi ú val gya ra po dott a Fa -
ra gó csa lád, úgy dön tött, a Mik lós mel lé – ha la dó ha gyo mány ként – sa ját ne vét is oda ke re kí ti. Büsz ke atyai lel ke se dé sé ben el ro hant
és fel ri aszt ván ál má ból a szalkai pos ta mes tert, táv ira to kat kül dött szét a ro kon ság nak, hí rül ad va hir te len jött bol dog sá gát.
Kiskunlacházára is ér ke zett egy, a nagy szü le im cí mé re. Az újon nan ki ne ve zett vö rös pos ta mes ter több ször is el ol vas ta a rö vid hír -
adást, majd a rendôrôrsre si e tett. Itt je len tést tett a készülô mo nar chis ta összeesküvésrôl és an nak he lyi vezetôjérôl, nagy apám ról.
Ôt, a be mu ta tott bi zo nyí ték alap ján azon nal le tar tóz tat ták és bör tön be csuk ták. Csak más nap sza ba dult, mi kor si ke rült be bi zo nyí-
 ta nia, hogy nem egy Habs burg res ta u rá ci ós kí sér let ré sze se, ha nem bol dog nagy pa pa. A táv ira tot késôbb be ke re tez ték, és csa lá di
erek lye ként tar tot ták dísz he lyen. Szö ve ge a kö vet ke zô volt: „Ör ven dez ze tek! Har ma dik Jó zsef  meg ér ke zett!”

Az élet mû vé sze te a fenn ma ra dás sal foly ta tó dik. Míg so kak szá má ra mind ez ma gá tól értetôdô, má sok nak ke mé nyen meg kell küz-
 de nie ér te. Ez utób bi ról szól az én élet tör té ne tem is. Ta lán ko rai és erôszakos be to la ko dá som e vi lág ba ered mé nyez te, hogy gyer-
 mek ko rom ál lan dó kísérôi vol tak a be teg sé gek. Aki mai va lóm ban is mer, ne he zen tud ja el kép zel ni, hogy va la ha so vány ka és sá padt
kis fiú vol tam. Vé szes vér sze gény sé gem nek köszönhetôen nem csak szim bo li ku san, de va ló ban csor do gál ben nem min den le- és fel-
menô ro ko nom vé re, aki ugyan ab ba a vér cso port ba tar to zik, mint jó ma gam. Egy ros  szul si ke rült mandulamûtét ma rad vá nya ként
kró ni kus légcsôhuruttal küsz köd tem éve ken át. Míg a töb bi gye rek ki pi rult arc cal ro han gált és hin tá zott a ját szó té ren, én szo ba fog -
ság ra vol tam ítél ve. Iga zi örö möt az je len tett szá mom ra, ha le raj zol hat tam ôket. Amíg a kép ké szült, ma ga mat is oda kép zel tem kö -
zé jük a park ba. Így vál tak a szí nes ce ru zák és a fe hér pa pí rok a ját szó tár sa im má.

Or ro mat az ab lak üve gé hez nyom va iri gyen fi gyel tem a bol do gan fagy lal to zó fi ú kat és lá nyo kat. A hi deg
ínyenc ség til tás alá esett, csak na gyon ki vé te les eset ben nyal hat tam el óva to san egy-egy gom bó cot. Nyár volt, rekkenô

hôség, ami kor az a szá mom ra oly em lé ke ze tes bal eset tör tént. A nép sze rû Szé che nyi fürdô se kély gye rek me den cé jé ben
szal tó val pró bál tam ha tást gya ko rol ni az if jú „hölgy kö zön ség” pan cso ló tag ja i ra. Ros  szul szá mít va ki az ug rás ívét, ko po nyám a
lépcsô sze gé lyé be ütôdött. Fájt, de mi u tán ezt a szeb bik nem elôtt sem mi kép pen sem akar tam mu tat ni, még vé gig ug rál tam a me -
den cét, mint ha mi sem tör tént vol na. En nek ered mé nye kép pen, hi szen sebembôl öm lött a vér, fôszezonban le kel lett en ged ni a
gyógyfürdô vi zét. Ag gó dó szü le im or vos hoz ci pel tek, aki több öl tés sel varr ta ös  sze a saj gó se bet. Ez ap ró kel le met len ség volt csu -
pán az ez zel já ró elônyökhöz ké pest. Az eset után – a fe je met bo rí tó fe hér tur bán mi att – he te ken át hôsnek ki já ró tisz te let tel fi -
gyelt a töb bi gye rek. Az nap an  nyi fa gyit ehet tem fáj da lom díj ként, hogy a szám el zsib badt hidegétôl.

Oda adó von zó dá som a be raj zol ha tó fe hér fe lü le tek hez és szí nes ce ru zák hoz az évek so rán kez dett kibôvülni egy újon nan fel fe de -
zett di men zi ó val: a má sik nem mel. A lacházi nagy pa pá nál töl tött nya ra lá som alatt be ha tó is me re tek re tet tem szert e té ren. A he lyi10 11
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CHERCHE LA FEMME SERIES – property of  József  Bock, Bock Wineyards – Villány, Hungary

ST. GEORGES – all the paintings on the pages 120, 121, 122 are the property of  Iván Horváth – Becsőbáránd, Hungary
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Vas Zoltán versei
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Komplex kivitel: 
könyvterv, borítófotó,
nyomdai előkészítés,

képfeldolgozás

Komplex kivitel: 
könyvtervezés, 
nyomdai előkészítés, 
képfeldolgozás

BLUES VAN

Ejnye, nohát, már ennyi az idő?
Indulni kéne, vár a temető.
Régóta blues van, négy óra húsz van.
Itt ülök én már nyakig a bluesban.

Szebbik öltönyöm felöltöm én,
Kis kerti ásón megcsillan a fény. 
Régóta blues van, öt óra húsz van.
Indulni kell már talpig bluesban.

Jaj, de a temető olyan messze van,
Csak itt a parkban elásom magam.
Régóta blues van, hat óra húsz van.
Itt ások én már térdig bluesban.

Szép lett a gödör, beledöglöm én,
Betakar a friss föld, nem zavar a fény.
Régóta blues van, hét óra húsz van.
De rajtam ez már annyira túl van.
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BLUESÜGYI HIVATAL

TELEFON BLUES

Ültem és vártam egész délután,
Mikor szólal meg végre már a telefon.
Ültem és vártam egész délután,
Mikor szólal meg végre már a telefon.
Két napja beázott a vonal,
Azóta nincs senkivel kapcsolatom.

Végre csöngött a telefon,
Azt mondták, téves kapcsolás.
Csöngött a telefon,
De azt mondták, téves kapcsolás.
Én asszem, nem is volt téves,
Csak közbe’ biztos meggondolta magát.

Telefon, édes telefon,
Álmomban csöngess egy picit.
Telefon, te rohadt telefon,
Álmomban csöngess egy picit.
Az se baj, ha téves,
Talán csak elkommunikálunk reggelig.

50

VASZOLI
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KÉPEKVASZOLI

Dévényi Ádámnál

Valamikor valahol Dévényi Ádámmal Sárváron

Valahol
valamikor

hogy ez jó, de nem lehetne gitározni is? És az általános
vége felé kaptam karácsonyra egy gitárt.

– Mik voltak gyerekkorodban az első zenei élmények, bármi
is az akkori slágerekből, amire vissza tudsz emlékezni?

– Hát hallgattam az akkori zenei mindenfélét, a Szív
küldi szívnek szívesen meg az ilyen kívánságműsoro-
kat, ehhez tudni kell, hogy én egy idős személy vagyok,
elmúltam 63, hát az én gyerekkoromban még ezek vol-
tak idehaza, nem volt Komjáthy se, és azokban hallgat-
tam a slágereket. Az általánosban, alsóban már volt
ilyen osztálykimittud, ott a haverommal – zenélni még
nem tudtunk – előadtunk, elénekeltünk ilyen táncdalo-
kat. És mivel anyám olasz iskolába járt, és tökéletesen
tudott olaszul, ő leírt nekem akkori olasz slágereket,
ezekkel is lehetett villantani a kimittudon.

– Általánosban zenei tagozatra jártál?
– Nem, de szerencsémre a felsőben már több olyan osz-

tálytársam is volt, aki zenélt komolyan, hegedűsnek ta-
nult, meg olyan, aki nem tanulta, de gitározott. És
annyiban nagyon liberálisak voltak a tanárok, akik –
akkor már volt öt-hat gyerek, a hegedűsök is vettek gi-
tárt – megengedték, hogy vigyünk gitárt az iskolába, és
akkor óra alatt a gitárok szép sorban álltak ott a falhoz
támasztva. És amikor vége volt az órának, a tanító néni
vagy bácsi kiment, akkor előkaptuk a gitárt, fölültünk a
pad tetejére, és gitároztunk.

– És egymástól is tanultatok ezek szerint.
– Egymástól is tanultunk, igen. Nekem könnyebbség

volt, hogy a szomszédban lakott egy nagyon jó gitáros,
Gábor Péter (ő még Kovács Andornál tanult, már sok
éve a Bergendyben basszusozik és bőgőzik), és tőle is le-
segethettem el dolgokat.
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nem kellett volna, aztán ’57-ben fél évet Kistarcsán töl-
tött egy ilyenért, fölkapta a vizet valamin, amit nem tar-
tott igazságosnak.

– És az ott mi volt Kistarcsán, sima kitelepítés?
– Nem, internálótábor.
– Akkor azért neki nagyon kemény fiatalkora volt, Auschwitz

is volt, ha jól tudom…
– Nem, Dachau, de azért az se lehetett az a leányálom.

Hazajött.
– És édesapáddal az építészet kapcsán ismerkedtek meg, eset-

leg együtt dolgoztak?
– Igen, még az egyetemen, a közös leendő szakma révén.
– Érdekes dolog számomra, hogy ők reál beállítottságúak vol-

tak, bár ugye az építészetet a zenéhez nagyon sokszor hason-
lítják úgy, hogy az épület az megkövült vagy megfagyott zene,
valami ilyesmi, szóval a művészethez van köze természetesen,
de hát mégis csak a matek-fizikát elég jól kellett valószínűleg
tudniuk a középiskolában…

– Volt az a mondás is, tudod, hogy a zenéről írni olyan,
mint az építészetet eltáncolni.

– Nálad úgy nagyon hamar kiderült gyerekkorban, hogy te
viszont inkább humán érdeklődésű kisgyerek vagy?

– Nem nagyon, és azért ők azzal együtt, hogy kívülről
nézve ilyen szigorúan műszaki irányultságú pályát fu-
tottak be, hát az építészettel általában együtt jár a jó rajz-
tudás, apám gyönyörűen rajzolt, anyám is jól, második
apám pedig nagyon szépen festett, kiállításai voltak,
most is vannak képei otthon a falon. Szóval a művész
hajlamuk azért megvolt. Az első hangszer apám göm-
bölyű fenekű olasz mandolinja volt, amin ő nem igazán
tudott játszani, én meg nagyon szerettem, még úgy kis
általános iskolás koromban. Aztán később mondtam,
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44 előétel • leves • főétel • desszert • laktózmentes

Hozzávalók 
17×25 cm-es jénai vagy kerámiatálhoz

7 dkg vaj
3–4 dl tej (2,8%-os)
10 dkg Bácskai gyúrt sajt reszelve
2 szelet bőrös, friss vagy előreízesített lazac
1 csomag újhagyma
2 púpozott evőkanál liszt
1 teáskanál só
1 teáskanál frissen őrölt színes bors
1/2 teáskanál őrölt szerecsendió
1 evőkanál olívaolaj

Pere Gabriella

A friss lazacot sózzuk, borsozzuk, és hűtőben 1/2 órát állni hagyjuk. 
(Előreízesített változat esetén ez a mozzanat kimarad, egyből használhat-
juk.) Faszénen grillezzük, mindkét oldalát kb. 20 percig sütjük. 

Ez idő alatt elkészítjük a köretet. A vajat felolvasztjuk, hozzáadjuk a lisztet,
és zsemleszínűre pirítjuk. Közben a tejet meglangyosítjuk, és lassan,
gyors keverés mellett a rántáshoz vegyítjük. A mártást pudingsűrűségűre
főzzük. (Ha a fakanalat megfordítjuk, és végighúzzuk rajta az ujjunkat,
akkor a mártásnak középen nem szabad összefolynia.) Sózzuk, borsoz-
zuk, szerecsendióval ízesítjük, majd lehúzzuk a tűzről.

A jénai vagy kerámiatálat kiolajozzuk, az újhagymát kettévágjuk, az edény
aljára fektetjük, majd ráöntjük a besamelmártást. Megszórjuk a reszelt
sajttal, és 200 fokos sütőben kb. 20 perc alatt pirosra sütjük. A grillezett
lazaccal tálaljuk.

Faszénen grillezett
lazac újhagymás 
besamelmártással

50 előétel • leves • főétel • desszert • laktózmentes

Hozzávalók
4 dl főzőtejszín (20%-os)
15 dkg füstölt Anikó sajt és 

trappista sajt (6 hetes érlelésű) vegyesen, reszelve
tej (20%-os)

1 kg csirkemellfilé
50 dkg brokkoli
50 dkg penne tészta
3 gerezd fokhagyma
ételízesítő
só
őrölt bors
morzsolt oregánó
morzsolt bazsalikom
olaj

Kovács Rita

A csirkemellet kockára vágjuk, ételízesítővel, sóval, borssal, oregánóval, 
bazsalikommal fűszerezzük, és félretesszük. A brokkolit megmossuk, 
lecsepegtetjük, rózsáira szedjük, és enyhén sós vízben kifőzzük. A tésztát
a csomagoláson lévő utasítás szerint sós vízben ”al dentére“ főzzük.

A szószhoz a főzőtejszínt 1 csipet sóval meghintjük, bazsalikommal, oregá-
nóval ízesítjük, hozzáadjuk a préselt fokhagymagerezdeket, a sajt felét, és
jól összekeverjük. Ha túl sűrű lenne, kevés tejjel hígítjuk.

Serpenyőben olajat hevítünk, és a húskockákat addig pirítjuk rajta, amíg kis
színt kapnak. Az olajat félretesszük.

Jénai tálban a megfőtt tésztát, a brokkolit és a kisütött húst összekeverjük,
majd ráöntjük a szószt. Ezzel is jól összevegyítjük. A tetejére 2 evőkanál-
nyit locsolunk a csirkemell sütőolajából. A tálat lefedve a hideg sütőbe
tesszük, és 180 fokon kb. 40 perc alatt megsütjük.

Tálaláskor az ételt a maradék reszelt sajttal meghintjük.

Tipp: 4 dl főzőtejszín helyett 2 dl főzőtejszín és 15 dkg tej-
föl (20%-os) keverékét is használhatjuk.

Tejszínes-brokkolis 
-csirkemelles penne
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, amely minden szívet boldogság  Egy könyv      

Ebben a kötetben Oups arra biztat, hogy ne csak a t      
ez     és a lelkünket is, hiszen ahhoz, hogy igazán jól ér

e. Kurt Hörtenhuber lelket melengetõ történetéhez Conny Wnek szüksége van feltöltõdésr
készített elragadó illusztrációkat.
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– Igen, pontosan – dicsérte meg Oups a barátját. – Minden, 
amit a saját boldogságodért teszel, egy újabb fénysugár a 
szívednek. Szakíts idõt a szórakozásra, hiszen az élet amúgy is 
elég nehéz! És ne sajnáld magadtól az idõt a pihenésre!  
A ti szép világotok az utóbbi idõben nagyon kiszámíthatatlan 
és hangos lett. Ezért is fontos, hogy újra és újra rálelj a csend-
re… Mert a szíved üzenetét csak akkor hallod meg, ha csend 

az, ami igazán jó neked. 

Késõ estig üldögéltek még, és komoly témákról beszélgettek. 
Oups lassan elfáradt. 

– Most már ideje indulnom – mondta a kis földönkívüli, és 
megköszönte a kedves vendéglátást. – Igazán szép napot töl-
töttünk együtt! 

– Igen, valóban mesés volt! Elûzted a fejem fölül a sötét felhõ-
ket. Köszönöm, Oups! 

Sose feledd el, benned is ott lakozik a jó!

22

Hamarosan felértek a dombtetõre, és onnan lepillantottak a 
völgyre. Bencének a lélegzete is elállt.

– Ez fantasztikus! – ámuldozott. – Olyan, mintha a nap ma 
odalentrõl sütne! 

Az alattuk elterülõ hatalmas napraforgómezõ pompás, festõ-
vászonra kívánkozó látványt nyújtott. Bence még soha életé-
ben nem látott ilyen szépet. Lenyûgözve bámulta a fenséges, 
hullámzó naptengert. 

Lassan lesétáltak a dombról. Ahogy közelebb értek a mezõhöz, 
az aranysárga virágok egyre nagyobbnak és csodálatosabbnak 
tûntek.

Jó dolgok akkor is történhetnek veled, 
amikor nem számítasz rájuk. 

Az osztrák best seller
magyarországi kiadásá-
nak teljes nyomdai elő-

készítő munkája



A zenetudomány
mostohagyermeke

Karácsony Sándor
művészetszemlélete

MI A JAZZ? – VÉLEMÉNYEK 
A MAGYAR NYELVŰ JAZZ-SZAKIRODALOM KEZDETEI

Magyarország, illetve a magyarok sok jazzeseményben az élen jártak, sokszor meg-
előzve a korábban kizárólagos őshazának tekintett Amerikát is. Az 1920-as, 1930-
as és 1940-es évek igen fontosak a magyar nyelvű jazz szakirodalom kialakulásában.
Minderről rendkívül sajnálatos módon az utókor szinte semmit sem tudott. E te-
kintetben különösen egyet kell érteni Dobszay László a Magyar zenetörténet című,
1984-ben Budapesten megjelent kötete megállapításával:

„A zenetudományi munkákat a nagy apparátushoz, kutatógárdához és nagy for-
mátumú tervekhez viszonyítva elég csekély produktivitás jellemzi.
Sok olyan akadály, mely a századok folyamán elébe állt a természetes zenei fejlő-
désnek, azok a mesterséges korlátozások, melyek még a közelmúltban is elszakí-
tották hazai zenei életünket az egyetemes zenetörténettől, vagy pedig a hazai
valósággal való kapcsolatait bénították, az utolsó egy-két évtizedben megszűntek.
Nem mondhatjuk, hogy zenei intézményrendszerünk fejletlen, hogy nincs elég
zenész, hogy nem tanulhatnak, hogy el vannak zárva a világtól.”

Mint Dobszay László is leírta: a magyar zenetörténeti kutatásban 1984-re (és már
jóval korábban is) minden feltétel adott volt a komoly zenetörténeti, és ezen belül
természetesen a magyar jazztörténeti kutatáshoz (is), ám az erre elhivatottak, a
magyar jazztörténeti kutatásra vállalkozó pionírok inkább gáncsoskodásokkal,
mintsem támogatással találkoztak. Így történhetett meg, hogy egészen az 1980-as
évek közepéig, amikor bekerültem a Hungaroton Magyar Hanglemezgyártó Vál-
lalathoz archívumi munkatársnak, gyakorlatilag egyetlen „korai”, azaz az 1960-as
évek előtt kiadott jazzvonatkozású kötetről esett csak szó, nevezetesen Molnár
Antal professzor Jazzband című kötetéről, amely a világon megjelent első jazzköny-
vek közé tartozott. A nem kötetekbe foglalt tanulmányok, esszék egyértelműen
kiestek a rostán, bár így visszagondolva az az érzésem, hogy be sem kerültek a
rostába, hiszen azok „maximum improvizatív tánczenéről szól(hat)tak”. Hogy az
improvizatív tánczene (angolul: hot dance jazz) fogalomkörébe beletartozik olyan,
az utókor által mesterségesen kanonizált jazzelőadók tevékenysége, mint Duke El-
lington, Benny Goodman, Tommy Dorsey, Artie Shaw vagy éppen Stan Kenton,
az valahogy még mindig nem akar a helyére kerülni. Ezen kanonizált jazzművészek
igen jelentős része ráadásul hófehér, azaz semmilyen formában nem a számtalan-
szor túlhangsúlyozott néger vonal szülöttei. Igaz viszont, hogy ők bizony általában
„csak” második vagy harmadik generációs amerikaiak voltak, szüleik, nagyszüleik
az európai kontinensről vándoroltak be Amerikába, magukkal víve az európai nép-

[ 19 ]

Ezekből sok CD-n is megjelent. 1997-ben Ittzés Tamás hegedűs, zongorista így írt
a Hungarian Gypsy Ragtime 1905–1919. The Original Recordings. Early Syncopated Music
of  the Austro–Hungarian Monarchy. Cake Walk, Ragtime, One Step, Two Step, Fox Trott,
Shimmy címmel megjelent CD (Pannon Jazz PJ 1022) borítószövegében:

„Ha valaki hallott már cigányzenekart játszani (s ki ne hallott volna?), az tudja,
hogy a cigányok mindent képesek a saját stílusukban előadni. Bármit integrálnak,

saját zenei világuk szerves részévé téve azt. Ez mindig is
így volt, hiszen a cigányzenekarok az adott kor leg-

népszerűbb darabjait, nótáit játszották. Eredeti-
sége vagy különleges hangzása okán ez a fajta

cigánymuzsika a legfelsőbb társadalmi kö-
rökben is népszerűvé vált a múlt század
második felére. […] a cigányok bármilyen
stílusú muzsikát képesek voltak reperto-
árjukra tűzni. S ezen a ponton jön be a
képbe a jazz. A cigányzenekarok mindig
is fantasztikusan naprakészek voltak. Ha
hallottak egy nótát, ami népszerűvé vál-

hatott, másnap már játszották is. Sokszor
ők tették ezeket a számokat igazán népsze-

rűvé. Ez történt a jazzdarabokkal is.[...]
A tény, hogy a sokat turnézó Berkes-zenekar-

tól ilyen sok jazzfelvétel maradt ránk, azt bizo-
nyítja, hogy a ragtime és az »ős-jazz« darabok

meglehetősen népszerűek voltak akkoriban. Nyilvánvaló,
hogy a cigányzenekarok nélkül Magyarországon a ragtime és a jazz népszerűségi
szintje jóval alacsonyabb lett volna a század első két évtizedében. Noha Bécsben
és Budapesten is voltak olyan kabarék, színházak, ahol fekete amerikai művészek
léptek fel (illetve feketére festett fehérek játszottak, csakúgy, mint az amerikai
minstrelekben), s noha ezek a helyek rendkívül népszerűek voltak, a cigányok
mindenképpen úttörők voltak e téren, s nagyobb benyomást gyakoroltak az em-
berekre. Kiváltságos helyzetben voltak, irányították, de legalábbis befolyásolták
a zenei közízlést.”

Ittzés Tamás igen jól érzékelte a 20. század eleji hazai cigányzenekarok jelentőségét
a ragtime-vonal, ha úgy tetszik, akkor a jazz kőkorszaka, mások olvasatában az elő-
jazz magyarországi meghonosításában.

[ 18 ]

Pannon 
Archív

PA 6671 
CD lemez
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Kottaborító
1927,
id. Köpeczi
Boócz István
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Kottaborító
1927,

Scheiber Hugó

meg Arany János nagy verseinek szerkesztése között. Tanulságos ilyen szempontból
nézni a Toldi első sorait: „Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, / Tikkadt szöcske-
nyájak legelésznek rajta; / Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben, / Nincs te-
nyérnyi zöld hely nagy határ mezőben. / Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga /
Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga; / Hej, pedig üresen, vagy félig ra-
kottan, / Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan.” Teljesen filmszerű, keleti észjárás
a kompozícióban. Jellegzetesen mellérendelő szerkezet, lassan széttekintő képsor,
nagytotál, távlat, hosszú kameramozgás, tájdarabok, arcok, egymáshoz képest ren-
dezett sorban. Az említettekhez hasonlóan Mikszáth szélesen anekdotázó műveire
rímelő képi asszociációkat ébresztenek Dárday István, Szalai Györgyi hosszú do-
kumentum-filmregényei. Népzenében és néptáncban pedig a parlando-rubato elő-
adásmód, s az egyszerűségükben is variálható, egymáshoz igazodó
„mellérendeléses” körtáncok, páros és szóló mozdulatok, a jellegzetesen ázsiai örök-
ségre utaló táncaink lettek a legnépszerűbb „magyar formák” a táncházi énekesek
és táncosok előadásmódja révén külföldön is. A néphagyomány ünnepein a férfi-
táncok ugrós, csapásoló figurái a mulatságban az egymás után következő táncosok-
hoz igazodtak, mintegy azokat kiegészítve, az előadott mozdulatokra adott
válaszként, „egyik a másikhoz képest” mutatták meg a táncolók, ki, mit tud. Sehol
az etikett normája, sehol a szalontáncok társadalmi hierarchiát modellező pózai,
spekulatív formái. Az ismert figurák személyes jellegűek („ez az apám tánca”, „az
a Józsié”, stb.). A kalotaszegi, széki, rábaközi vagy alföldi zenékben, táncokban túl-
bonyolított alá-fölérendelés nem található, hanem a motívumok egymást követő,
egymást kiegészítő (komplementer) szerepét láthatjuk. 
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A MAGYAR ÉSZJÁRÁS MŰVÉSZI SAJÁTOSSÁGAI 
A KOMPOZÍCIÓBAN

A magyar irodalom „anyagában”, a nyelvben már Karácsonynak sikerült megértetni
a sajátos társaslogikai szemléletet, mégis az indoeurópai nyelv és kultúra bűvöleté-
ben beleivódott a kulturális „önképünkbe” a közhely, miszerint nekünk nincsenek
„irodalmi klasszikusaink”. Karácsony zseniálisan rávilágít – egy adott rendszerbe
nem illeszkedő elemet nem is lehet annak a rendszernek az elemeként megismerni,
csak a saját rendszerében.

„Van magyar nyelvünk, tudjuk róla, hogy nem indogermán nyelv, mégsem mertük
soha szerbe-számba szedni, hogy milyen? Az indogermán grammatika kategóri-
ájába csömöszöltük bele s azt hisszük, ismerjük. Pedig nem azt tudjuk, milyen a
nyelvünk valójában, csak azt, milyen mint nem-indogermán nyelv indogermán
nyelvnek. [...] A magyar kompozíció [...] a magyar jellemzés is azért szélesen
»anekdotikus« vagy »következetlen«, amiért a magyar nyelv olyan, amilyen. Para-
taxis az alapszövedéke, nem hypotaxis. Mellérendelő és nem alárendelő a magyar
nyelv. Egymáshoz képest jelöli a fogalmakat, párokat és viszonyulásokat. Hang-
súlyos. »Igés« nyelv. [...] Rámutatással kapcsol szívesebben, nem határozókat hal-
moz. Minduntalan újrafogalmaz. Nem pontos, hanem plasztikus. Nem elvont,
hanem élő és eleven. [...] Az indogermán zene szépsége az egymásnak alárendelt
szólamok és a dallamvezetés összhangjából árad, a magyar parasztdalé az unisono
dallamvonal melizmáinak a gazdagságából. Amennyiben pedig mégsem, akkor is
pentaton skála mai napig tanulmányozatlan és megíratlan törvényei reánézve a
mérvadók, nem az indogermán muzsika dur és moll skálájára felépített összhang-
zattani törvények.”58

Ha komolyan megfigyeljük Karácsony művészet-jellemzését (bár a fentieket csak
irodalomról írta), ugyanezt vehetjük észre a többi művészeti ágban is. A régi és je-
lenlegi magyar filmművészetben, építőművészetben, díszítőművészetben, népi
színjátszásban, néptáncban, ének-kultúránkban. Örülhetünk a viszonylagos pozi-
tívumnak: az elmúlt száz-százötven évben kívülről már sokan láttak értéket művé-
szetünk magyar észjárást tükröző jellegében. S jogosan merül fel vállalható
identitásként az ilyen észjárással áthatott alkotásoknak „művészeti hungarikumként”
való kezelése. Nem véletlenül fedezték fel a ’60-as, ’70-es években Kósa Ferenc,
Jancsó Miklós, Sára Sándor, Huszárik Zoltán filmjeinek sajátos filmnyelvét és kom-
pozíciós elveit. Látható rokonság van a Tízezer nap s a Szegénylegények kompozíciója

[ 56 ]

58 Uo., 63. 
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Bacsik Elek
Esős évszak

61THE YEARS OF INDEPENDENCE IN HUNGARY

Antal Jahn was the accor-
dion player, an average mu-
sician, a good, friendly man.
His band was not really of
any note, but what made it
interesting is that the only
members were pretty girls
who played the accordion.
But the Radió [national
radio] recordings that my fa-
ther led were more impor-
tant. The Rádiózenekar
[radio band] didn’t exist yet.
György Vig and his band
performed: Schlotthauer or
Aladár Pege senior, Elek
Bacsik, Mihály Tabányi. In
1947-48 everything was live,
as was common practice at
the time. We went into the
studio, discussed the

arrangements, the red light went on, they introduced us and we started to play.”

Aladár Pege senior remembered those years like this:
“I’ve known Tommy since childhood as we lived in the same area. I lived in Víg

Road, but I went to school elsewhere. We didn’t even play football together because
I preferred to practise music. Our fathers knew each other well and they played to-
gether. They were the best musicians in the country: György Vig on saxophone, Elek
Bacsik on guitar, my Dad on double bass. And the same is still true in the music in-
dustry today too: the best play with the best.”

And then suddenly the series of  radio programmes in which Elek Bacsik is listed
by name in the pre-printed listings stopped. As to how his destiny changed over the
following couple of  weeks is one of  the many grey areas in Elek Bacsik’s life.

A good number of  events (both political and cultural) happened in the background
that were to influence Elek Bacsik’s life and even more greatly his jazz career in the
coming weeks, months and years.

But before we move on to discuss these, let’s take a closer look at the gramophone
records that testify to the cooperation between Tabányi and Bacsik in Budapest.

AZ ÖNÁLLÓSÁG MAGYARORSZÁGI ÉVEI60

Egy kis kitérő a budapesti Zeneakadémiára

1947. november 30-án (vasárnap) este 1/2 8-kor a Zeneakadémián G. Dénes
György Ez Amerika ritmusa címmel rendezett nagyszabású műsort, amelynek több
mint a fele mai értékítéletünk szerint is valódi jazz volt. A jazzrészek közreműködői
a fellépés sorrendjében:

A december 7-i második előadásból kimaradt Fényes Kató, Hajdú Péter és Bacsik Elek.

Víg Tommy a róla szóló kötetben (Ézsiás Erzsébet: A Teleki tértől Hollywoodig. Vig
Tommy pályafutása) így emlékezik a korai éveire:

„A Szerdahelyi utcában gyakran összejöttek apám barátai és zenésztársai, Bacsik
Elek, Radics Gábor és maga Chappy is, hogy ott próbáljanak.

1. Fejér György és Bródy Tamás kétzongorás egyveleg
2. Fényes Kató. Fejér György és Magyar György kíséretével

a. Ez volt a nyári programunk (Fejér György–G. Dénes György)
b. Anikó (A Gal In Calico) (Arthur Schwartz–G. Dénes György)

3. Vadas Zsuzsa Vécsey Ernő, Tóth Imre és Hajdú Péter közreműködésével
a. Ha nem vagy nálam [Csupa könny a szobám, ha nem vagy nálam] (Without You) 
(Osvaldo Farres–G. Dénes György)
b. Jól jár

4. Horváth Jenő jazzorgona-szóló
5. Lantos Olivér és Horváth Jenő

a. Ez történt Lellén (Makin’ Whopee) (Walter Donaldson-Gus Kahn-G. Dénes György)
b. Mamzell

6. Kapitány Anna, Martiny Lajos
a. Rhapsody In Blue (George Gershwin)
b. Rövid leszek

7. Ez Amerika ritmusa!
Víg György (klarinét), Víg Tomi (a nyolc éves dobos), Bacsik Elek (gitár), 
Stanley Carter (néger énekes-zongorista), Daphne Bernett (revűsztár)

8. Hurrican-Együttes

1948. január 29. csütörtök, Budapest I., 16.00-16.30
Solymossy Lajos-Bacsik Elek-Schlotthauer József jazz-hármasa játszik
1948. március 8. hétfő, Budapest II., 18.35-19.05 Félóra jazz
A Solymossy-Bacsik-Schlotthauer jazz-hármas játszik
1948. május 15. szombat, Budapest I., 14.30-15.30. Jazz kamara-négyes. Közreműködik:
Solymossy Lajos (zongora), Bacsik Elek (gitár) Schlotthauer József (nagybőgő), 
Beamter Jenő (vibrafon) és Pogány László (ének)
1948. május 26., szerda, Budapest I., 16.00-16.30 
A Herrer-Bacsik-Schlotthauer jazz-hármas játszik
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PHJR–20016 (LP), Philips/Mercury (EU) 548 610–2 (CD) [2001], Philips/Mercury (F) 548 610-
1 (Numbered LP) [2001], Mercury (F) 548 425-2 ˙(CD) [2003] [also with live tracks from Théatre
Des Capucines 1963], Mercury (F) 531 038-4 (LP Reissue, Limited Edition, Vintage Vinyl Rep-
lica) [2008] titled Serge Gainsbourg: Confidentiel.
b, c, g, h, m on Philips/Mercury (F) 522 629–1 (LP) [1996], Philips/Mercury  (F) 522629–2
(CD) [1996] titled Serge Gainsbourg: Du jazz dans le ravin. Other 15 titles of the CD without
Elek Bacsik

Serge Gaimsbourg: 1963 Théâtre des capucines.

Serge Gainsbourg (voc), Elek Bacsik (elg), Michel Gaudry (b)
Live at the Théâtre des Capucines, Paris, France, 8 October 1963

a. Présentation de Serge Gainsbourg 0:26
b. Les Femmes des uns sous les corps des
autres (Serge Gainsbourg) 2:26
c. Intoxicated Man (Serge Gainsbourg) 1:45
d. La Recette de l’amour fou (Serge
Gainsbourg) 1:50
e. Ce mortel ennui (Serge Gainsbourg) 2:12
f. La Javanaise (Serge Gainsbourg) 2:22
g. Maxim’s (Serge Gainsbourg) 1:26
h. Negative Blues (Serge Gainsbourg) 1:47
i. L’Amour à la papa (Serge Gainsbourg) 2:16
j. Dieu, que les hommes sont méchantes
(Serge Gainsbourg) 1:57
k. Personne (Serge Gainsbourg) 2:56

Issues: a–k on Universal Music France/Mercury
Standard (F) 548634–1 (Limited Edition, 

DISCOGRAPHYDISZKOGRÁFIA200

The Eclectic Elek Bacsik & the Elek Bacsik à la guitare électrique: Guitar Conceptions LPs.
Special collections with other musicians: a–l also on Universal/EmArcy/Gitanes Jazz Productions
(F) 016 586–2 (75x Digipack CD + Box] [2001]  titled Jazz In Paris (Volumes 1–76) 
d also on Universal/EmArcy/Gitanes Jazz Productions (F) 984 348-8 /Box100 (5CDs) [2006]
titled Jazz in Paris: The 100’s Most Beautiful Melodies.

Serge Gainsbourg: Confidentiel.

Serge Gainsbourg (voc), Elek Bacsik (elg), Michel Gaudry (b)
Studio D.M.S., Paris, France, 12–14 November 1963 

a. Chez les yé–yé (Serge Gainsbourg) original short version 2:26
b. Chez les yé–yé (Serge Gainsbourg) long version 3:15
c. Elaeudanla Teïteïa (Serge Gainsbourg) 1:35
d. Le temps des yoyos (Serge Gainsbourg) 2:33
e. Scenic Railway (Serge Gainsbourg) 2:30
f. Sait–on jamais où va une femme quand elle vous quitte (Serge Gainsbourg) 1:57
g. Le talkie–walkie (Serge Gainsbourg) 1:58
h. La fille au rasoir (Serge Gainsbourg) 1:40
i. La saison des pluies (Elek Bacsik–Serge Gainsbourg) 3:23
j. Amour sans amour (Serge Gainsbourg) 1:58
k. No no thank’s no (Serge Gainsbourg) 2:27
l. Maxim’s (Serge Gainsbourg) 1:48
m. Negative blues (Serge Gainsbourg) 1:29

Issues: a, c, d, e on Philips Medium 10ème Serie (F) 434.888 BE (Mono EP) [January 1964] tit-
led Serge Gainsbourg: Chez les yé–yé.
a, c-m on Philips Standard (F) B 77.980 L  (Haute Fidélité Monorale LP) [December 1963], Phi-
lips (CDN) B 77.980 L (Mono LP) [?1963], Philips (F) 844.774 BY (Gravure Universelle mono/sté-
réo LP [196.], Philips (F) 812 824–1 (LP) [1980], Mercury Music Entertainment/Philips (J)

35THE FIRST STEPS IN HIS PROFESSIONAL CAREER

Bacsik’s professional career started in 1943, when he was just 17 years of  age,
in the Arizona Mulató club on Nagymező Street. The pianist Georges
(György) Cziffra was among the performers employed here on a permanent

contract.

Lajos Kathy Horváth:
"[They played together in Arizona] for six years. My father, Patkány and Bacsik

took turns to play. There were times when they took Bacsik in with the cello. Patkány
played guitar, Bacsik the cello, he jazzed on it, my father played the guitar and violin
alternately and Cziffra was on the piano. Pege senior on the double bass.”

Károly Mágó:
“So, when Elek Bacsik was 17 years old he played with me on Pasaréti Road. My

younger brother Béla was the cimbalom player. Elek was on cello with me. But he
could play that fantastically too. Sometimes he played counterpoint and, when needed,
he played double bass. Yes, he could really embellish the music. And Béla was very gif-
ted and had a great ear too, so the three of  us played brilliantly together. Around that
time Elek bought himself  a guitar. He brought it into the place, but although I asked
him to take it out and play a little, it was in vain. He was embarrassed to take it out.

One night they took us into a private room. At the time it was fashionable to take
the “small instruments” – so not the cimbalom or the double bass – into a private
room after hours so a few guests could continue their party and carry on having fun.
They took the two of  us, Bacsik – who brought his guitar – and I. They liked the
music so much they said, ‘Sons, what fantastic music!’ Elek was already playing guitar
well by that point.”

Elek Bacsik’s first two longer recordings series were made in late summer/early
autumn of  1943, one with a big band, one a smaller formation. They are remarkable
in several respects.

Although only 17 years old at the time, Bacsik was very active and was already per-
forming occasionally at leading Budapest venues.

A PROFI PÁLYA ELSŐ LÉPÉSEI34

Bacsik profi pályafutása 1943–ban, azaz mindössze 17 esztendős korában kez-
dődött, mégpedig a Nagymező utcai Arizona Mulatóban. Itt többek között
Cziffra György zongoraművész állandó partnere volt. 

Kathy Horváth Lajos:
„[Az Arizonában] hat évig játszottak együtt. Az édesapám, Patkány, meg Bacsik is

játszott váltva. Volt úgy, hogy bevitték Bacsikot csellóval. Patkány gitározott, Bacsikot
csellóztatták, azon jazzelt, édesapám gitározott vagy hegedült felváltva, Cziffra meg
zongorázott. Az öreg Pege bőgőzött.”

Mágó Károly:
„Na most, amikor Bacsik Elek 17 éves volt, akkor velem muzsikált a Pasaréti úton.

Béla öcsém volt a cimbalmos. Elek pedig mint csellós volt velem. De azon is nagy-
szerűen tudott játszani. Hol ellenszólamokat játszott, ahol meg kellett, ott basszust
játszott, szóval tudta díszíteni a muzsikát. Emellé Béla is nagyszerű tudású és nagyon
jó hallású ember, ezért nagyszerűen muzsikáltunk, így hárman. Akkoriban Elek vett
magának egy gitárt. Ezt a gitárt behozta az üzletbe, de hiába kértem, hogy vegye elő
egy kicsit, és gitározzon, ő szégyellte elővenni.

Egyszer adódott egy olyan helyzet, hogy elvittek minket privátba, mert akkoriban
divat volt záróra után privátban elvinni a ‘kishangszereseket’ – tehát a cimbalmot, a
bőgőt nem –, és ott a vendégek egy páran folytatták a szórakozást, a mulatást. Elvittek
kettőnket Bacsikkal, aki hozta a gitárját. Annyira tetszett a zene, hogy azt mondták:

– Fiaim, milyen nagyszerű muzsika. Elek akkor már rendesen gitározott.”

Bacsik Elek első két hosszabb felvételsorozata, amelyeket egy big banddel és egy
kisebb formációval 1943 nyár végén/kora őszén készített, több szempontból is rend-
kívül figyelemreméltó.

Bacsik ekkor még csak 17 esztendős, de már igen aktív és esténként igen jelentős
budapesti helyszíneken lép fel.

Különös kegynek tekinthetjük, hogy ebből a viharos időszakból többek között
annak a big bandnek, a Szabó – Quitter zenekarnak a komplett felállása maradt fenn
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