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(Székesfehérvár, 1928. április 27.) 

zeneszerző, karmester, trombitaművész és zenetanár. 

I. 

1969 óta Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola dzsessz tanszakának 

tanára, a Deák Big Band vezetője. 

Maros-Parti Deák Big Band - Blues in Hoss Flat (4:42) 

2007 – Könnyűzenei alkotói életműdíj 

Mintegy ötven táncdal, harminc szimfonikus könnyűzenei darab, húsz jazz-

kompozíció, rajzfilmzenék, balettzenék szerzője. Többek között a Mézga 

család és a Kérem a következőt! című animációs sorozatok és 

a Macskafogó animációs film zenéjét szerezte, ő játszotta Lusta Dick szólóját,  

de nevéhez fűződik például az „Egyedül a tóparton” (ami a „Reszket a hold a tó 

vizén…” sorral indul ) táncdal is. 

Németh Lehel - Egyedül a tóparton (3:03) 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Székesfehérvár
https://hu.wikipedia.org/wiki/1928
https://hu.wikipedia.org/wiki/Április_27.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bartók_Béla_Zeneművészeti_és_Hangszerészképző_Gyakorló_Szakgimnázium
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Deák_Big_Band&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=Wq-0p4Geu_g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mézga_család
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mézga_család
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kérem_a_következőt!
https://hu.wikipedia.org/wiki/Macskafogó
https://www.youtube.com/watch?v=bG3LLZ8e9io


 

 

 

 



 

II. 

 
 

Deák Tamás a Táncdalfesztiválon (1967) (7:05) 

Az Ádám, hol vagy című sláger díjátadója 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iwJemQevmvs


 

III. 

A Táncdalfesztiváloktól a Macskafogóig  

 

Dombi Gábor: Deák Tamás születésnapi köszöntése 

Deák Tamás / Szalay Zoltán felvétele / 1977 Fortepan.hu 147600 

 

 (2021.IV. 27.)  

 

IV. 

             „ZENEKOMBÁJN”1 

 

 
 

Azt hittem, tréfa vagy félreértés. Telefonhívás Budapestről, a Bristolból? Ugyan ki 

kereshet onnan a jobbára még kezdő, huszonéves pécsi muzsikust? Szinte elállt a 

szívverésem. A vonal túlsó végén tudniillik Fóthy János szólalt meg, a hazai dzsesszes 

                                                           
1Kaán Judit interjújának első megkeresése: Új Tükör c. hetilap 1983. 10.09.-i száma. 

https://papageno.hu/intermezzo/2021/04/a-tancdalfesztivaloktol-a-macskafogoig-deak-tamas-zeneszerzot-koszontjuk/
http://fortepan.hu/


szórakoztató muzsika akkori fejedelme. Hallott rólam egyet-mást — mondta —, menjek 

fel hozzá próbajátékra. Nem kérettem magam, oldalamra kötöztem a trombitát, és 125-

ös motoromon elpöfögtem Pestre. Hét óra hosszat tartott az út... 

Deák Tamás itt szünetet tart az emlékezésben. Előreszaladt egy kissé. Nem csoda, hogy 

elragadta a lendület, hiszen pályájának sorsfordító eseményét emelte ki az időrendből. 

 

— Ott kellett volna kezdenem – kanyarodik vissza –, hogy miután Pécsett jogi diplomát 

szereztem, elhelyezkedési nehézségeim voltak. Gondoltam, zenészként próbálok 

boldogulni, amíg nem találok a végzettségemnek megfelelő állást. Attól fogva pedig 

Justitiának szentelem az életemet. Jövőmet másképp el sem tudtam volna képzelni. 

Annak ellenére sem, hogy az egyetemi zenekarban – önképzés alapján – már tűrhetően 

trombitáltam, majd harmonikán és dobon is játszottam, s a pécsiek, mint afféle 

„zenekombájnt” tartottak számon. Úgy véltem, mindez csupán röpke epizód. Az a 

bizonyos budapesti interurbán lendített más irányba. A Fóthy-zenekar – melybe a 

próbajáték nyomán felvettek – biztató távlatot ígért. Csak ne lettem volna olyan gyatra 

kottaolvasó ... Vasakarattal tanultam tehát a blattolást, a végkimerülésig. Volt egy másik 

„iskolám” is: hajnali kettőig játszottam Fóthyékkal, azután felmentem a bárba a Beamter-

Solymossy kettőshöz, hogy játékukba „beszállva” minél több fortélyt elleshessek. 

Meseszép volt a Bristolban eltöltött három esztendő. S különösen tanulságos az 1957-es 

egyiptomi turné, melyre a Fóthy-együttes vitt el. Ott ismerkedtem meg – amerikai 

muzsikusokat figyelve – a könnyed non press fújás rafinériáival. Most már végleg eldőlt, 

hogy nem leszek jogász.  

— Vasakarata mindmáig nem hagyta cserben. Nagyzenekart tart fenn, amiről kezdetben 

néhány hazai dzsessz-szakember még azt mondta: vakmerőség.  

— Szó se róla, mindig szívósan törtem célom felé. Már pályám első szakaszában 

belevágtam a zeneelmélet tanulmányozásába, a hangszerelés „tudományának” 

elsajátításába, sőt a zeneszerzésbe is. A rádió 1958-as táncdalpályázatán harmadik díjat 

nyertem. Körmendi Vilmos zenekarában játszottam a margitszigeti Nagyszállóban, s 

minthogy az összhangzattan titkai is izgattak, a szüneteket Kodály-szolfézspéldák 

megoldásával töltöttem el. Rövidesen – akkor már a rádió tánczenekarának tagjaként –

jó néhány komponálási, hangszerelési feladat tette próbára ismereteimet. Ez volt az első 

„testközeli” találkozásom egy pompás nagyzenekarral 

— A nosztalgia vezette tehát vissza, évek múltán, a bigband-gondolathoz?  

— A divatok nemigen érdekelnek. Egyetlen hajtóerőm a szüntelen elégedetlenség. Ezért 

is keresem az áthághatatlannak látszó akadályokat. Tizenegy éve, amikor 

nagyzenekarom megalakult, a nehézségeket valóban legyűrhetetlennek vélhették a 

kívülállók. Végtére is innen-onnan verbuvált muzsikusokkal igyekeztem 



elgondolásaimat megvalósítani, méghozzá rögtön a kemény diónak ígérkező dzsessz-

rock felé fordulva. Az alap a szving maradt – ehhez sosem lettem hűtlen –, de a 

hagyományos bigband-zenét új tartalommal, új lüktetéssel frissítettem.  

— A nagy közönségsikert végül mégis a nosztalgiazenének köszönheti.  

— Csakugyan, az 1920-as, 1930-as és 1940-es évek dzsessz-slágereit idéző 

tévéműsoraink osztatlan elismerésre találtak. A húszas évtizedről készült összeállítást 

lemezre is felvették. A lemez anyagát Franciaországban is kiadták. Időközben 

képernyőre került már az 1940-es évek slágerfüzére is, mellyel — többek között — 

mintaképemnek, Glenn Millernek szerettem volna emléket állítani. És a folytatás nem 

várat magára sokáig … 

— Temérdek munkája közepette még tanít is a Bartók Béla Zeneművészeti 

Szakközépiskola dzsessz tanszakán. Sosem érez fáradtságot?  

— Elfoglaltságaim hasznosan kiegészítik egymást, belesimulnak életstílusomba, az 

egyikben – mondhatni – a másik fáradalmait pihenem ki. A Bartók szakközépiskola 

dzsessz tanszakán 1978-ig trombitálni tanítottam, azóta nagyzenekari és kisegyüttes-

gyakorlatokat tartok. Közben pedig Nepp József egész estét betöltő új rajzfilmjéhez 

komponálok zenét. Száznál több animációs film – köztük a Mézga-, a Gusztáv- és a 

Bubó-sorozat – főcímére került rá a nevem. A filmvászon újfajta ösztönzést adott, 

kísérletezésre csábított. Rajzfilmzenében próbálkoztam például először a dodekafon zene 

és a szving összeházasításával. Az animáció közegében a zeneszerző gyakran olyan 

kihívással találja magát szemben, ami szinte kényszeríti a modern hatások keresésére. 

Ugyancsak sajátos terület a szimfonikus könnyűzene és a koncertdzsessz. A rádiónak 

komponáltam, Scotland Yard címmel, fúvósokra és ütőkre írt „expreszszióimat”, s 

szerzettem dzsessz-concertinót is, vonósnégyesre. Szimfonikus zenekarra komponált 

Csillagváros című szerzeményemből az NSZK-ban balettváltozat készült; ezt ez év 

áprilisában Münsterben mutatják be. Klarinétkoncertemet kamarabalettként viszik 

színre. Az utóbbit a Magyar Televízióban veszi fel Herbert Schubert nyugatnémet 

koreográfus és rendező. A képernyőhöz fűződik egy különösen izgalmas korábbi 

munkám is: komponistája voltam Az elítéltnek, az Edgar Allan Poe novellájára épülő 

zenés tévédrámának. Most a kompozíciós dzsessznek szeretnék erőteljesebben 

nekirugaszkodni, noha tudom, hogy erre nálunk csekély az igény.  

— Dzsesszéletünknek vannak egyéb „szűk keresztmetszetei” is. Sosem szegik kedvét a 

visszásságok?  

— Személyes mozgásterem olyan nagy, hogy nevetségesen hatna, ha siránkozni 

kezdenék. Úgy látom, vannak tartalékai és távlatai a hazai dzsessznek. Valamikor azon 

keseregtünk, hogy csak innen-onnan szivárog az utánpótlás, s ezrével kallódhatnak el 

nagy tehetségek. Ma már viszont a dzsesszoktatásnak több központja, bázisa van, s ez 



egymagában is reményre jogosít. A dzsessz tábora kétségtelenül polarizálódott, és a 

nézeteltérések nem oldódnak egyik napról a másikra. Minthogy egyszerre vagyok 

derűlátó és realista, merem hinni, hogy ez csupán átmeneti jelenség. Optimizmusomat 

tények táplálják. Úgy hírlik, szóba került, hogy a Bartók szakközépiskola dzsessz 

tanszakát főiskolai rangra emelik. Bízom ennek megvalósulásában, és sokat várok tőle. 

Mert számtalan passzióm van ugyan – a síeléstől a vitorlázásig, a fafaragástól a 

kertészkedésig –, de többnyire a dzsesszre koncentrálódnak a gondolataim. És a dzsessz 

jövőjére, melyben töretlenül hiszek.  

 

Kaán Judit 

 

           V. 

PARLANDO BEST OF DEÁK 

Dalok 

A szívemmel látlak (Latinovits Zoltán, 1989) 

Csak fiataloknak (Bencze Márta, 1966) 

Ez aztán kégli (Kútvölgyi Erzsébet, 1973) 

Futok a pénzem után (Paudits Béla, 1969) 

Látod ez a szerelem (Mátray Zsuzsa, 1965) 

Legtöbb nap (Kovács Kati, 1970) 

Minden évszak (Koós János, 1963) 

Mindig csak holnap (Maróti Magdolna, 1971) 

Nem vagyok ideges (Korda György, 1963) 

Olyan szép a szerelem (Horváth Attila, 1975) 

Törékeny szerelem (Harangozó Teri, 1970) 

Túl sokat ígérsz (Mikes Éva, 1964) 

Volt, nincs, ne is legyen (Korda György, 1961) 

* 

https://youtu.be/6uMfaaBt2V4
https://youtu.be/2VPLHifXM5c
https://youtu.be/mQJ7FvzVr9o
https://youtu.be/wvJMGSxhY7g
https://youtu.be/uHNP3obIAdo
https://youtu.be/lARp7m5olDo
https://youtu.be/RCxqDzoB9v0
https://youtu.be/pZHGppzw0L4
https://youtu.be/ngzFkXOaDVw
https://youtu.be/qcHzzlBEwZI
https://youtu.be/MdhfjAuspTk
https://youtu.be/L1dWTJ5Zxbs
https://youtu.be/0NGA38PayiU


Táncdalfesztiválok 

1966 Jól érzem magam – Atlantis, Neményi Béla 

1966 Így sohase vártam még – Bencze Márta 

1967 Ádám hol vagy? – Fenyvesi Gabi (3. díj) 

1968 Sose fájjon a fejed – Harangozó Teri (2. díj) 

1969 Futok a pénzem után – Paudits Béla 

1971 Fára mászni jó – Poór Péter 

1972 Hétköznapi regény – Maróti Magdolna 

 

 

VI. 

FILMZENÉK 

 

TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE (37 felvétel) 

(1973-1983) 

 

https://youtu.be/tdJDZzyg4-Q
https://youtu.be/7F8cORx0JCc
https://youtu.be/vSQ31TluILU
https://youtu.be/CSeVjYCySwI
https://youtu.be/wvJMGSxhY7g
https://youtu.be/ziXlzxYZV0o
https://youtu.be/7F9WlNyJUaY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHb4QsZmThvLMLnCmzgel10MOdpViyWGG


 

Deák Tamás - Macskafogó filmzene (1986) (39:06) 

Dalszövegek: Hajnal István  

Ének szólisták: 

                    Cicadal (Miu-Miújság?) - Postási Júlia  

Négy Gengszter: Geri Edit, Illy Dorka, Tóth János Rudolf, Vinand Gábor  

A "Four Brothers" eredeti szerzője: Jimmy Giuffre 

 0:00 Nyitány 

2:01 Cat City  

3:37 Teufel és Gatto / Cathy és Samu  

6:33 Grabowski és az Intermouse  

7:41 Négy Gengszter 

11:15 Üldözés 

13:19 A Macskalózok  

16:39 Kalandok A Dzsungelben  

19:47 Lusta Dick Altatója 

22:08 Pokió 

26:20 Az Összecsapás 

30:54 Cicadal (Miu-Miújság?)  

33:19 A Felmentő Sereg 

34:45 A Macskafogó  

36:28 Finálé 

*** 

Lusta Dick búcsúja - előadja Deák Tamás zeneszerző (2:56) 

A Macskafogó zenéjét szerezte és a zenekart vezényelte Deák Tamás zeneszerző, karnagy, 

trombitaművész. Lusta Dick e szólóját is játszotta. 

Deák Tamás: Lusta Dick trombitaszólója (Macskafogó) - In Medias Brass (2:37) 

Deák Tamás: Lusta Dick szólója a Macskafogó című magyar animációs filmből. In Medias 

Brass: Kresz Richárd - trombita Pálfalvi Tamás - trombita Benyus János - kürt Sztán Attila - 

harsona ifj. Bazsinka József - tuba átirat: Héjja György a videót Czövek Béla szerkesztette. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=217s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=393s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=461s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=675s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=799s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=999s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=1187s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=1328s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=1580s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=1854s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=1999s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=2085s
https://www.youtube.com/watch?v=4eNQ3zOyPPU&t=2188s
https://www.youtube.com/watch?v=8i51aGc5n5M
https://www.youtube.com/watch?v=v7W_FZUKXcw


 

Bossanova (Lusta Dick búcsúja): Deák Tamás (2:54) 
Sopron Város Fúvószenekara - vezényel Ferenczi Balázs Vendégjáték fúvósokkal 

Szombathely, 2015.04.18. Bartók Terem 
 

Deák Tamás (arr.: Balázs Attila) - Lusta Dick búcsúja (2:33) 
Szólót játszik: Ollár Ádám (trombita) Közreműködnek: Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar, Szeged 

Vezényel: Gyimóthi Zoltán 

(1968-1980) 

 

 

 
 

DEÁK TAMÁS: MÉZGA GÉZA - DANIEL SPEER BRASS (2:48) 
 

 Deák Tamás Együttes - Erdélyi Mihály táncdalaiból - 1965 (11:08) 
1. Pusta fox 2. Az én babám 3. Sárgarigó fészek 4. Ne legyen tavasz 

 
DEÁK TAMÁS: MÉZGA GÉZA - DANIEL SPEER BRASS (2:48) 

DANIEL SPEER BRASS –BRASSDANCE 25 ÉVES JUBILEUMI KONCERT -SHOW 

 

Mézga család - In Medias Brass (2:30) 

Deák Tamás: Mézga Család  

In Medias Brass: Kresz Richárd - trombita Pálfalvi Tamás - trombita Benyus János - kürt 

Sztán Attila - harsona ifj. Bazsinka József - tuba átirat: Ott Rezső a videót Czövek Béla 

szerkesztette 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dUQUhbXvUhY
https://www.youtube.com/watch?v=dziwCufK-6E
https://www.youtube.com/watch?v=o403lLVYCwM
https://www.youtube.com/watch?v=Z1-x9QLmsjE
https://www.youtube.com/watch?v=o403lLVYCwM
https://www.youtube.com/watch?v=xCq6hLvImNE


VII. 
 

ÚJ TÜKÖR: 1978. 06. 04. ÖRÖKSZÉP MELÓDIÁK 
 

 



 
Szerenád (2:33) 

 

Perzsa vásár (4:00) 

 

E-dúr etűd (2:37 

 

A Duna hullámain (4:39) 
 

Poem (3:20) 

 

Tavaszi zsongás (3:06) 

 

Mattinata (3:05) 
 

Románc (3:05) 
 

Szerelmi álmok (3:02) 

 

Álmodozás - Gyermekjelenetek Op. 15, No. 7 (2:56) 
 

A gyöngyhalász (2:51) 
 

La Traviata - részlet a Traviata című operából (3:42) 

Tamás DEÁK · Deák Big Band · Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara  
 ℗ 1976 HUNGAROTON RECORDS LTD. 

 

 
Adagio (3:18) 

 

Solvejg dala - Peer Gynt című kísérőzenéből Op. 23 (3:47) 
 

Humoreszk (3:48) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QS0HySymZx4
https://www.youtube.com/watch?v=GRmywD__Zgg
https://www.youtube.com/watch?v=o-58URmjdWs
https://www.youtube.com/watch?v=LVMB3bbX2zM
https://www.youtube.com/watch?v=fyKt_MWIZrc
https://www.youtube.com/watch?v=FYqWWRcMVaI
https://www.youtube.com/watch?v=qHXDeVK3YpI
https://www.youtube.com/watch?v=tXdex0BwiRc
https://www.youtube.com/watch?v=kFuwVU9c1H0
https://www.youtube.com/watch?v=Ai6jKGXObX0
https://www.youtube.com/watch?v=ZbqhbiLdtdw
https://www.youtube.com/watch?v=_liK4vU3ick
https://www.youtube.com/watch?v=8pwUp9To-CQ
https://www.youtube.com/watch?v=BHce_8nBxP4
https://www.youtube.com/watch?v=jgUBk1_NMjw


Téma a b-moll zongoraversenyből (2:51)  

 

Elégia - részlet a Thais című operából (3:09) 

 

V. magyar tánc (3:34) 
 

Melódia (4:05) 

 

Téma a Polovec táncokból - részlet az Igor herceg című operából (3:04) 

 

Ave Maria (2:46) 

 

La Traviata - részlet a Traviata című operából (3:42) 

 

Téma a Hattyúk tava című balettből (3:45) 
℗ 1983 HUNGAROTON RECORDS LTD.  

 

 
TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE (14 szám) 

℗ 1998 HUNGAROTON RECORDS LTD. 

 

 

 
TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE 

Deák Tamás tánczenekara 
 ℗ 1965 HUNGAROTON RECORDS LTD. 

 

Tamas Deak — Vizisi (2:50) 
Magyar Rádió Tánczenekara és a Harmónia Vokál. (1968) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMH-4yeNx90
https://www.youtube.com/watch?v=LaRxWE3mA-k
https://www.youtube.com/watch?v=FM4Ogt9rN4g
https://www.youtube.com/watch?v=aqgfmftT0i8
https://www.youtube.com/watch?v=R5bIOf9Q3aY
https://www.youtube.com/watch?v=qs4Re5_LDWY
https://www.youtube.com/watch?v=_liK4vU3ick
https://www.youtube.com/watch?v=ludpS3mjT2E
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8NeCxVj2NyiqX_8cr_OjiRoHOmSCK5F7
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mQFF2N1jcaenUZwRwllUxPO1KdabuUVJI
https://www.youtube.com/watch?v=75wHUZvM9ZE


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. 

      FOTÓK DEÁK TAMÁSRÓL2 

 

 
 

 
 

                                                           
2 Az Infopoly Alapítvány fényképei 



 
 

 
 

 
 

 


