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Gitárszóló alatt, amikor két fejed van, és együtt rázod őket... — 

interjú Pleszkán Écska énekes-bábkészítővel 

Amikor elindult ez a lap (még tavaly nyáron), már akkor bedobta valaki, hogy keressem meg az 

Écskát, mert ő nagyon érdekes. Nem mondom, eltelt egy kis idő, mire eljutottam hozzá, a 

Soulbreakers zenekar énekeséhez. De mivel közben kiderült, hogy bábokat is készít, bővében voltunk 

a témának... 

- Nyilván nem tudod rólam, de gitározom, és szeretem Tracy Chapmantől a Give me one reasont. 
Fisz-mollal indul, és aztán a szöveg… 
- Give me one reason to stay here... (énekel)  Basszgitáron szoktam játszani, jó dal. 
- Néztem rólad videókat. Énekelsz Janis Joplintól, Aretha Franklintől, Shemekia Copelandtől… Őt 
honnan ismered? Mert nekem egy jazz-őrült mutatta, akinek 5000 jazz-lemeze van, és azt hittem, 
én ismerem a világon ötödikként… 
- Én meg azt hittem, csak én meg a Tóth János Rudolf (gitáros)... Szerintem neten akadtam rá. 
Mindig bújom a netet, és ő valahol nyilván feltűnt, aztán rácuppantam a lemezeire, sőt szoktam is 
énekelni tőle. 
- Azért elképesztő hangja van. 
- Óriási. Meg az egész jelenség. Azt szeretem benne, hogy mostani, modern blues-zenét ír, de 
közben autentikus is. Elvileg ez lenne a lényege ennek a műfajnak, hogy a saját sztoridat meséled 
el. 
 

 
 
- Azt olvastam valahol, hogy keverni akarod a soult, a bluest, a funkyt... Nem sok ez egy kicsit? 
- Amit a Soulbreakers-sel csinálunk, azt mi úgy hívjuk: heavy soul. Ez már alapvetően egy fúziós 
dolog, mi találtuk ki. A zenekar tagjai nagyon különböző zenei világokból jönnek. Én alapvetően a 
soul-blues világát képviselem, közben van egy jazz-zenész família a hátam mögött, nyilván onnan is 
hozok dolgokat, más meg mást hoz, máshonnan... Ettől jó. 
- Akkor nem jazzt kéne játszanod? 
- Jazz-muzsikusból már akad elég a családban...  
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Viszont a zenekarban van, aki rockos vonalon mozog, van, aki szereti a poposabb dolgokat, van egy kis 
népzene, de belefér a metál is. Öt embernek kell összehoznia valamit. Amikor az első lemez elkészült, 
az egy útkeresés volt, mindenki próbálta a saját kedvencét beleszuszakolni, aztán amikor meghallgattuk, 
éreztük, hogy azért helyenként egy kissé kaotikus… 
- Jó ez a lassú szám, csak ez a metálszóló benne… 
- Igen, aztán minden szépen tisztulni kezdett: elkezdtünk beszélgetni és kialakult, hogy merrefelé is kéne 
keresni azt a bizonyos közös nevezőt. Amitől az egész végül nagyon érdekes lesz. Mert ha összejönnek 
jazz-zenészek, akkor nyilván jazzt fognak játszani, de nálunk, ahogy már mondtam, mindenki teljesen 
más zenéket szeret és hallgat, és aztán ebből lett az, hogy ez a heavy soul. Mert vannak benne finom 
elemek is, de simán belefér, hogy egy intenzívebb résznél a srácok beletaposnak a torzítópedálba. 
- A lemezre már kialakult a stílus, vagy a lemez készítésekor jöttetek rá, hogy mit kéne megtartani? 
- Közben alakult ki. Ez azért érdekes, mert most jön majd ki a második tavasszal, és most már eleve 
abban a kialakult stílusban írjuk a dalokat. Az első lemez azért egy kicsit útkeresősdi volt, csak már eldőlt, 
hogy ez hova futott ki időközben. Ez a második lemez már sokkal egységesebbnek ígérkezik sok 
szempontból. 
- Most már sokan mondják, hogy elmúlt a lemezkészítések időszaka. De azért ti nyomjátok tovább... 
- E-book is van már, de azért csak más érzés egy könyvet kézbevenni. Persze én is hallgatok neten, 
spotify-on zenét, meg neten élem a fél életemet, de azért csak jobb, ha egy lemez megfogható, 
kézbevehető. 
- Én pl. jazzt kifejezetten cd-n szeretek hallgatni otthon, a nagyon profi hifin, nem egy 2000 Ft-os 
fejhallgatón a munkahelyen, ahol pont nem hallatszanak jól a hangszerek. 
- Engem koncerteken nagyon tud idegesíteni, amikor valaki az akármilyen kütyüjével felvesz egy 
akármilyen részletet a koncertből, és aztán gondolkodás nélkül szórja fel az internetre. Volt olyan, hogy 
elmentünk valahova koncertezni, a helyi erők meg mondták, hogy “meghallgattuk a neten, de ott nem 
szólt ilyen jól’’. Valakinek a telefonnal felvett felvétele volt, amit meghallgattak… Mondtam nekik, hogy 
az a felvétel nem igazán mérvadó, mert a gitár nem hallatszik, a basszusgitár is inkább csak sejthető, a 
dob viszont agyonvág minden mást. Az énekből meg csak egy középső, díszítő szólamot lehet kivenni, 
ami alapvetően inkább a háttérbe kéne. Aztán jön, hogy “jéé… élőben ez mennyivel jobban szól…’’ Na 
ja. Csak amikor meghallgatja valaki a neten a rossz minőségű felvételt, nem azon kezd el gondolkozni, 
hogy na ezt vajon milyen gagyi kütyüvel vették fel: az átlagos fülű ember csak azt hallja, hogy ez nem 
szól olyan jól. Ergó a zenekar nem szól jól… 
- Lehet, hogy most már nagyon profi koncertvideókat kellene csinálnotok, és akkor azt néznék az 
emberek. 
- Hát jó lenne.  
- Mennyire járjátok az országot? 
- Abszolút. 
- Mennyire szenvedtek a klubokban lévő elavult felszerelésektől? 
- Azért nem szenvedünk, mert hála az égnek van egy menedzserünk (bár inkább úgy szoktuk hívni: a 
zenekar apukája), aki az ilyen technikai rizikófaktorokra többnyire még időben rákérdez. Ha például azt 
állítják egy helyen, hogy van náluk gitárerősítő, akkor visszakérdez, hogy: milyen gyártmány? Hány 
éves? Milyen állapotban van? Ezeknek utána szoktunk menni, pont azért, hogy elkerüljük a 
,,szenvedést’’. 
- Tudtátok már az elején, hogy szükségetek van menedzserre, vagy ez csak később alakult ki? 
- Én körülbelül négy éve vagyok a zenekarnál, ők meg már régebb óta együtt vannak: a menedzser, 
Gábor pedig kezdetektől benne volt a csapatban. Ez alapvetően egy baráti társaságból kialakult zenekar.  
Gábor több csapattal is dolgozott az évek alatt (Hollywoodoo…Quimby), de a Soulbreakers-el végül 
összenőtt. Nyilván nem véletlenül mondjuk, hogy ő a zenekar apukája. Ő nem azért csinálja ezt az 
egészet, hogy minél több pénzt le tudjon sápolni rólunk. Látszik, hogy neki ez tényleg fontos. Eljön a 
próbákra, sőt, ha olyanja van, végigtáncolja a teljes repertoárt… Egy nagydarab, hosszúhajú, tetovált 
figurát képzelj el mindehhez. 
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- Azért Rolls-Royce-a van, remélem. 
- Hát persze. Roll…ere. 
- Jó. Akkor most szemérmetlenül reklámozhatod a második lemezeteket. 
- Amennyire nem szégyellem? Az jó lesz... Most még alakul, hogy kislemez vagy nagylemez lesz, és hogy 
hogyan lesznek a megjelenések. Egy kicsit még sakkozunk ezzel. Több opció is van. Ami nagy újdonság, hogy 
most magyar nyelvűek lesznek a dalok. Lehet, hogy lesz angol nyelvű verzió is egyikből-másikból, de 
mindenképp a magyar nyelvű szöveg a cél… Eddig három olyan dal van, aminek véglegesedett a szövege. És 
van jópár vázlat. 
- Várj. Tudom, furcsán hangzik, hogy megkérdezem: miért kell magyarul énekelni? Azért, mert most már 
saját dalokat akartok írni? 
- Az előző lemezen is csupa saját dal van. Az van, hogy van 1-2 magyar nyelvű dalunk, amit játszunk — és 
rendre beigazolódni látjuk azt, hogy Magyarországon azért mégis csak magyarul ért igazán a közönség, a 
magyar szöveggel tud azonosulni… Sokkal hálásabb is a magyar szöveg, csak persze sokkal nehezebb is. Mivel 
blues-zenéről beszélünk, alapvetően az angol nyelv az, ami könnyen hajlítható rá. Magyarul sokkal nehezebb 
bluest írni... Itt van az első lemezen a Merengő című dal, aminek a lemezre került változata kb. a 4. verzió. 
És még így sem állítom, hogy elégedett lennék vele. Nem tudom már, hány giccsverzió született, és hányszor 
dobáltam a kukába különböző, világmegváltásra szánt papírfecniket... De most már írtam annyit magyarul, 
hogy lassacskán kezdenek használható dolgok is előjönni. A giccsmutató már kevesebbszer leng ki pirosba...  
- Megkereshetsz verselőket is, a Kemény Zsófi pl. ír dalszöveget a Boogie-nak. 
- De én alapvetően élvezem a szövegírást, nagyon sok gondolatom, ötletem van… Az is érdekes volt, hogy 
milyen az, amikor elkezdesz egy zenekarral dolgozni, ahol nem csak saját magad számára írsz... Van pl. a 
Kyru, a másik énekesünk... 
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- Mindjárt róla is kérdezek.  
- …amikor például az ő számára írok szöveget, akkor nagyon kell koncentrálnom, hogy ne legyen 
érezhető a végeredményen, hogy ezt egy csaj írta. Hiába az én gondolataim, természetesnek kell 
hatniuk akkor is, amikor az ő szájából hallod őket. Volt olyan, hogy én örültem, mint majom a 
farkának, hogy milyen jó ez vagy az a sor, ő meg erre mondta, hogy na ő ilyet biztosan soha ki nem 
ejtene a száján.  

Mostanra azt gondolom, hogy kezd körvonalazódni az a stílus, ami a zenekarhoz is passzol, és 
amiben én sem érzem, hogy nem mondhatom ki, amit szeretnék.  

Jó játék, de kellett hozzá ez a néhány év, hogy a srácokat igazán megismerjem. Attól is tartottam 
az elején, hogy mi van, ha én most ugyan nagy lelkesen leírom a világmegváltó gondolataimat pl. 
egy gitártémához, aztán kiderül, hogy egyébként aki az alapötletet hozta a dalhoz, annak teljesen 
más volt e fejében erről az egészről, és rosszul van attól, amit leírtam. 
- Visszatérve a másik énekesre: hogy került ő a képbe?  
- Nem tudom, megvan-e neked a figura, az ötvenes éveit taposó rockzenész, amolyan diszkrét Robert 
Plant-jellegű orgánummal… 
- Kicsit Deák Bill-figura… 
- Ha őt kérdeznéd meg, hogy mi a szerepe a zenekarban, akkor valószínűleg csak annyit mondana, 
hogy: ,,Én vagyok a gida!”... Elvileg az a felállás, hogy én vagyok a Frontwoman, és vannak bizonyos 
dalok, amikben pedig ő lép előre a frontba. De egyre gyakrabban forszírozzuk, hogy jöjjön még 
előbbre, legyen több saját dala, meg legyen egyre több a duett. Amit nagyon élvezek még a 
kettősünkben, az az, hogy míg én lány létemre elég otthonosan mozgok a mélyebb lágékban, ő 
férfiként egészen meglepően magas — gyakran hölgyeket megszégyenítő — hangokat is képes 
kiadni magából. És ez azért szép, mert előfordul, hogy 1-1 dalban úgymond váltunk. Azt várnád, hogy 
nyilván a csaj fog fent sikonyálni, a pasi meg majd a pincében brummog. Aztán persze épp fordítva. 
Nagy szabadság.   
- És a Tátrait hogyan győztétek meg, hogy beálljon gitározni néhány dalba? 
- A zenekari tagokkal már régóta jó barátságban van. Kyrut is már régóta ismeri, Péter Gábort is, 
tehát már volt egy ilyen vonal évek óta, és most a lemez kapcsán megkérdeztük, nem jönne-e el 
játszani. Egyébként szokott velünk rendszeresen zenélni. Bírja ezt a zenekart, vannak közös 
sztorizgatások is, szóval jó barátságot ápolunk vele. Óriási fazon különben, örülök, hogy személyesen 
is megismerkedhettem vele.  

Az első lemezünkön a Merengő című dalban ő játszotta fel a gitárszólót. Megkerestük, hogy 
Tibusz, lenne egy ilyen dal, hallgasd meg, és ha tetszik, akkor esetleg… Annyira tetszett neki, hogy 
egy fityinget sem volt hajlandó elfogadni a közreműködésért, ellenben olyat gitározott, hogy leesett 
az állunk. Sőt nem csak a miénk. Ez, mondanom sem kell, hogy nagyon jóleső érzés volt a csapatnak. 
- Ez tényleg jó. Ezek szerint több magyar nyelvű dalt fogtok írni? Kicsit veszélyes terepnek érzem: ez 
a zene mintha kívánná az angol nyelvű szöveget. 
- Hű, akkor neked nem fog tetszeni az új lemezünk... (nevet) 
- Amúgy otthon milyen zenéket hallgattál gyerekként? 
- Stevie Wonder, Al Jarreau, Aretha Franklin, Ray Charles, George Benson, James Brown: ilyen 
felvételek mentek… Wheather Report, Frank Zappa, — amit nagyon szerettem, de azt egy ideig csak 
akkor lehetett hallgatni, ha anyu nem volt otthon… — Nagyon sok gospel-zenét hallgattam mindig.  

Emiatt nagyon vicces volt, hogy mikor elmentem kisgyerekként az oviba, ott mindenki tudta az 
aktuális Halász Judit- vagy Papp Rita-slágert, én meg persze nem... Kérdezték tőlem, hogy miért, te 
nem jársz 100 Folk Celsius-koncertre? És meg nem tudtam, mi az... Azt mondtam, hogy azt nem 
tudom, de azt igen, hogy “vaccsú vant bébi áj gádit...’’ (énekel-/*What you want baby I’ve got 
it/Aretha Franklin-Respect) 
 



 

Havibaj 2018 január 
 

 
 

5 

 

- Jó, most pedig tegyünk úgy, mintha lenne valami közünk a Lászlóhoz is. Ott már volt zenekarod? 
- Nem. De az István, a királyban énekeltem Rékát. Kezdtem már kacsintgatni az éneklés felé, csak 
akkor még nem volt zenekarom. A vicces az, hogy aztán 2011-ben bekerültem a Kőbányai Zenei 
Stúdióba, és már a beíratkozás napján meg is lett az első zenekarom. Ez egyébként úgy volt, hogy 
elkezdtünk próbálni szeptemberben, és akkor be is vállaltuk, teljesen induló zenészekként azt, hogy 
októberben már egy órát játszunk majd az Old Mans pubban… Meg is csináltuk, bejött, visszahívtak. 
Mélyvíz volt. Azt meg én szeretem. 
- A Szigeten mikor lesztek? Vagy már voltatok?  
- Voltunk.  
- És idén lesztek? 
- Nem tudom még, mik az idei tervek. Egyre inkább kezdenek kialakulni a helyek, ahová visszajárunk. 
Szépen telik a naptár, ami, ha ilyen területen dolgozik az ember, akkor igazán megnyugtató tud 
lenni, hogy pl. tuti biztos, hogy a paksi Gasztroblues Fesztiválra megyünk. 
- Az különben egy elég jó fesztivál. 
- Igen, nekem talán a kedvencem hazai fronton. A Művészetek Völgye a másik, de ott most egész 
sok minden átalakulóban van, az eredeti formájában jobban szerettem… 
- Sajnos jön oda a Backstreet Boys… 
- Odáig vagyok, meg vissza... 

 
 
- Akkor most beszéljünk a bábjaidról. 
- Én ronda bábokat csinálok. Na jó, nem rondákat, csak groteszkeket. Gyakorlatilag egész kicsi korom 
óta bábszínházfüggő voltam, és rengeteget kézműveskedtem. Egy idő után rájöttem, hogy a bábnál 
az összes kézművesfoglalkozáson szerzett tapasztalatot egybe lehetne gyúrni, ráadásul még játszani 
is lehet velük, úgyhogy elkezdtem babákat csinálni, aztán ez kiforrta magát, bábok lettek belőlük.  

Innentől belépett a képbe a szerkezet, a mechanika. Nem mindegy, hova kell egy csavart berakni, 
hogy fordul a kar, mit kell csinálni, hogy a feje ne csak vízszintesen, hanem függőlegesen is 
mozogjon, körbe tudjon nézni. Ez elkezdett érdekelni,  
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és közben adódott egy lehetőség a Figurina Animációs Kisszínpadnál. Siklósi Gábor, aki vezeti a 
szinházat, beugrókat keresett. Találkoztunk egy kávézóban, én odamentem egy zsák bábbal, és 
mondtam, hogy ezeket a dolgokat készítem — és kipakoltam őket az asztalra. Meg egy kicsit 
gitározom, meg énekelni is szeretek, meg nagyon szeretek bábozni, de igazából nekem mindegy, 
csak valamit szeretnék a bábszínháznál csinálni. Mondta, hogy akkor lenne egy szerep számomra. 
Így megkaptam életem első bábszerepét.  Ez a turbórozsda volt — anyám azóta ezen röhög —, ami 
egy rézszínű hajcsatot jelentett szemekkel, smirglipapírral a hátán. És baromi hangosan kellett hozzá 
csámcsogni. Le kellett enni a lovag páncélját — aminek köszönhetően az megmenekült. Szóval 
igazából a darab hősét alakítottam. Borzasztó boldog voltam, hogy beindult ez, és aztán mentünk 
Svédországba, Olaszországba többször is. Meg hát voltak nekem is kiállításaim a bábokkal. Rengeteg 
mindennel megkeresnek azóta, mert sokféle anyaggal dolgozom. Szeretek akár óriási figurákat is 
készíteni. Volt pl. egy borászat, ahol mondták, hogy szeretnének egy bácsit, aki a borászat előtt 
üldögélne. De nem akarják a klasszikus figurát, akit szalmából összekötözöl. Valami meglepőbbet 
szeretnének, amit nem látsz mindenhol. Csináltam nekik egy borvirágos, fülig érő mosolyú alakot. 
Volt, hogy egy pszichológusnőnek kellett egy sceno-bábkészlet. Ezt gyerekek kezelésénél használják. 
Lehet, hogy egy gyerek nem mondja el, hogy az a baja, hogy anya kiabál vele, de ha eljátssza 
babákkal, akkor hamar ki fog derülni, hogy milyen problémák vannak otthon. Voltak honfoglaló 
babák, sárkányok, ördögök — hagyományőrző népi kovácsok már többször rendeltek tőlem ilyesmit. 
Mindenféle előfordul, tényleg. Sárkányok, tündérek, manók, oroszlányok, tigrisek, medvék. 
Jajjnekünk… 
- Különben akartam már kérdezni, hogy amúgy miből élsz? Mert zenéből nem lehet megélni, 
bábokból megint csak nem... 
- Zenéből. Nyilván van benne meló, kapni kell a lehetőségek után. Én eléggé duracell nyuszi típus 
vagyok, végtelen mennyiségű munkával, kevés alvással és nagy lelkesedéssel állok neki mindennek. 
A zene meg eléggé komolyan vett project nálam. Egyelőre működik. 
- Úgysem tudsz csak egy dologra koncentrálni. 
- Mindig mondogatta is anyukám, hogy azért el kéne dönteni, hogy melyik dologra koncentrálsz… 
- Ezt én is megkaptam, én is mindig százezer dolgot csináltam egyszerre. 
- Mert engem ez is érdekel, meg az is… Általános iskolában versenyek voltak, anyukám szétröhögte 
magát: már megint milyen versenyre mész? Hát most németversenyre, most biológiára, anyu, most 
még egyre megyek… Mire mész, amin még nem voltál? Katasztrófavédelem. Nem könnyíti meg az 
életedet, ha mindig minden érdekel… 

A bábnál is úgy voltam, hogy el kéne dönteni, hogy báb vagy ének inkább… A többiről meg ne is 
beszéljünk. 
- Nem kell dönteni. 
- Na ez az! Olyan jó lenne a kettőt összegyúrni. Már voltak próbálkozásaim erre a zenekarral. A 
gasztroblues-fesztiválon csináltam ilyet először. Dalbemutató volt, és megtanultam pár sort úgy 
elénekelni a dalból, hogy nem mozgott a szám. Gondoltam, hogy olyan, hogy hasbeszélő, van. No 
de haséneklő? Senki nem csinálja. Csináltam egy olyan bábut kétkomponensű poliuretán-habból — 
bocs —, aminek két feje volt: az egyik én voltam, a másik a báb. Akkor még raszta rózsaszín hajam 
volt, a figurának is ugyanolyat csináltam. Ez egy rondacsaj-figura volt, de lehetett vele tátogni, úgy 
hívtam, hogy Ócska: Écska és Ócska sziámi duett. Két mikrofont vittem fel a színpadra, nyilván az 
egyik működött, a másik nem, és akkor duettként előadtuk az aktuális dalt. Vicces volt, mert először 
azt láttam az embereken, hogy nem tudják eldönteni, hogy ezt most nézni kéne, vagy inkább 
elszaladni előle… De aztán elkapták az ívet és azt gondolom, ők is, mi is remekül szórakoztunk. 
Gitárszóló alatt, amikor két fejed van, és együtt rázod őket… Na, az azért tényleg vicces. Ez egy 
nagyon jó játék volt, és sokszor gondolkozom azon, hogy a különböző bábos elemeket hogyan 
lehetne bevinni valahogy a zenébe. Kicsit színházat és zenét is csinálni egyszerre. Keresem a 
lehetőségeket. Jelenleg, azt hiszem, ez a cél mozgat leginkább. 
             

Kuli 
 
 


