
A 
nem egészen harminc 
éves Dobai Csaba éle-
tét belengi a zene, 
hiszen attól kezdve, 
hogy kisgyerekkorá-
ban szeretett tapsol-

ni, azon keresztül, hogy kórusba járt 
énekelni és tizenkét évesen kezdett 
gitározni, manapság több zenekar 
hangosítója, illetve saját dalokat és 
feldolgozásokat is játszik együttesé-
vel. Túlzás nélkül lehet állítani, hogy 
szerény fi atalemberről van szó, ám 
ha elbeszélgetünk vele, kiderül, hogy 
nagyon nagy ismeretanyaggal ren-
delkezik a zeneipart, trendeket, kon-
certeket, fesztiválokat illetően.

A híres nyolcas fogás

Csabika körülbelül nyolcéves lehe-
tett, amikor egyházi zenecsoport-
ba és cserkészetre kezdett járni – 
rendszeresen énekelt az ifi misén, 
később az udvarhelyi gimnázium 
iskolakórusában. „Zenéből And-
rás Gellért tanított, és mivel jó ta-
nár-diák kapcsolatunk volt, sokat 
magyarázott, és mindig késésben 
volt. Fontosnak tartotta, hogy ha 
valaki valamit megfog, arról tudja 
is, hogy mi az és hogyan működik. 
Talán ott kezdődött a hangtechnikai 
kalandom, amikor ott voltunk a tor-
nateremben, és Gellért azt mondta, 
márpedig tudni kell összefogni egy 
húszméteres kábelt. Tisztán emlék-
szem, szürke volt, és áthajította a 
tornatermen, megmutatta a híres 
nyolcas fogást” – emlékszik vissza a 
kezdetekre. Csaba a hangosító céget 
működtető zenetanár csapatába ke-

rült. „Igazából nem volt célom, hogy 
én ezzel akarok foglalkozni, és soha 
nem gondoltam, hogy ebben a zene-
világban fogok kikötni. Egyszerűen 
szerettem, jól esett. Az emberek, a 
zene, a társaság, az újdonságok, a 
kihívások. Aztán jött az egyetem, Ko-
lozsvár, a koncertek, turnék, klubok, 
fesztiválok, cégek, emberek és em-
berek, szép lassan belekeveredtem.”

Dobai Csabának szabadúszóként 
három zenekar nagyon fontos, el-
sősorban velük dolgozik: 2015 óta 
a Palma Hills (akkor még Face To-
day-nek hívták), a  Funkorporation 
(2018 óta) és a Kiméra (2018 vége 
óta). A hangosító cégeket is sorolja: 
az említett, András Gellért-féle Kala 
2-vel már csak alkalmanként dolgo-
zik, az utóbbi években az A. P. Road 
stúdió, a Byron és a Live Rental a 
munkaadói – de ezeken kívül egyéb 
felkéréseknek is eleget tesz, visszaté-
rő megbízói más zenekarok, vállalko-
zók, klubok és rendezvényszervezők 
is. Habár a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetemen kommuniká-
ció és közkapcsolatok szakot végzett, 
az egyetemmel az volt a célja, „hogy 
kinyíljon a szemem, érdekeljen a 
nagyvilág, legyek nyitott, próbáljak 
meg értelmesen gondolkodni és cse-
lekedni”. Ami pedig a hangtechnikát 
illeti, végzett hangmesterképzést is a 
Gheorghe Dima Zeneakadémián.

A „hangosittó” 
felemelkedéséért

 „Van valaki, aki a színpaddal szem-
ben áll, egy hangkeverő pult előtt, és 
dolgozik is rajta jó esetben. Amennyi-

ben mérnöki végzettsége van, akkor 
hangmérnök, de én csak hangmester 
lehetek, de inkább hangtechnikus, 
keverős, színpadtechnikus, illetve 
road vagyok” – avat be a részletekbe. 
Csaba közel tíz éve dolgozik a szak-
mában, rengetegszer volt alkalma 
megtapasztalni, hogy az ilyen szak-
embereket egyszerűen csak „hango-
sittónak” hívja a közember – igen, 
rövid i-vel és két t-vel, főleg Székely-
földön. „Én már annak örvendeni 
fogok, ha ezután ezeket az embereket 
legalább hangtechnikusnak hívják 
majd” – neveti el magát.

Az erdélyi zenekultúráról (ezen 
belül olyan dolgokat értünk, hogy 
mennyi koncertre jár az átlagember, 
mennyi pénzt hajlandó fi zetni a ze-
nére, milyen szinten követi a zené-
ket, melyek a zenehallgatási szoká-
sai, stb.) általánosságban beszélni 
elég nehéz, de néhány szempontot 
mégis kiemel. „Ha csak azt nézzük, 
hogy román vagy magyar társada-
lom, akkor is hatalmas különbségek 
lehetnek, de Kolozsvár ezért is ki-
emelkedő, mert legalább nem utálják 
egymást, ezért mindkettő betekintést 
nyer a másikéba. De Székelyföldön 
nagyon el vagyunk maradva, és nem 
az a baj, hogy a Nyugathoz képest, 
hanem az, hogy sajnos a pár évvel 
ezelőtti magunkhoz képest is” – 
mondja. Azonban fejlődik a rendez-
vénytechnika, jó zenészek, zeneka-
rok, fesztiválok vannak, és a média is 
támogatja ezeket valamilyen szinten. 
Előremozdulni a szakember szerint 
mentalitásban kéne, „mert nekünk 
nem lesz jobb attól, hogy fejlődik a 
technológia, lesznek jobb lehetősé-
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gek és jobb minőség, ha közben a 
butaság is csak átalakul, fejlődik és 
alkalmazkodik”.

Inkább használjon, mint ártson

Rátérve a saját zenei projektjére, a 
CsaBka Music egy sok éve alakuló, 
kísérletező kibontakozás. Zeneka-
ri része a CsaBka & The Seasons, 
de egyszemélyes változata is van. 
A legfontosabb célja az vele, hogy 
„merjünk őszinték, alázatosak, ki-
tartóak lenni, és higgyünk egymás-
ban”, persze a zene által. Jelenleg a 
zenekar összekovácsolásán dolgozik 
és a közös zenei világ megalkotásán, 
mielőtt az napvilágot lát.

A járvány ebben a szakmában azt 
hozta, hogy elmaradtak a koncertek, 
a nyári fesztiválok zöme is – de Do-
bai Csaba számára arra volt jó, hogy 
megpihenjen,  foglalkozzon magával 
és tervezzen. „Amikor továbbhalad 
az élet, az ipar, akkor változtatok ta-
valyhoz képest, és újult erővel vágok 
neki a zenevilág csodálatos rezgése-
inek. Ha már nincs meg az az érzés, 
vagy úgy látom, hogy többet árt, mint 
használ, amit csinálok, akkor befeje-
zem, mert inkább nézzem nagy nosz-
talgiával, de örömmel, egészségesen 
és biztatóan kívülről ezt a szakmát, 
mintsem szenvedjek és szenvedtes-
sek másokat belülről. Fogalmam 
sincs mikor jön ez el, de mindig fo-
gok emlékezni erre a gondolatra. Ha 
nem, akkor majd ha szükséges, ak-
kor remélem emlékeztet rá valaki.”

KATONA ZOLTÁN

Ki áll a pult mögött?

Felkötött haj, szemüveg, furcsa és 
vicces arcszőrzet – képzeljünk el 
egy ilyen fiatalembert egy kon-
certen a hangosítópult mögött, 
amint a gombokat nyomogatja, 
és szebbé, jobbá varázsolja a 
zenei élményt. A székelyudvar-
helyi Dobai Csaba hosszú évek 
óta „nyomja” a zeneipart, ugyan-
akkor mindig voltak színpadi 
ambíciói is: CsaBka Music nevű 
projektje is megér egy misét.

#Dobai Csaba, a „hangosittó”

Székelyföldön 
nagyon el va-
gyunk maradva 
a zenei kultúra 
terén, és nem 
az a baj, hogy 
a Nyugathoz 
képest, hanem 
az, hogy sajnos 
a pár évvel ez-
előtti magunk-
hoz képest is.
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