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Bevezetés: A jazz mint tiltott gyümölcs

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követô 
megtorlás éveiben – az ötvenes évek elsô feléhez, a kom-
munista diktatúra legsötétebb idôszakához hasonlóan – a 
jazz tiltott mûfajnak számított Magyarországon. A késôbbi 
jeles zenetörténész és esztéta, a populáris zenei mûfajok ku-
tatásával elmélyülten foglalkozó Maróthy János 1953-ban 
tett, ideológiai szempontok által befolyásolt, nyilvánvaló-
an téves és ma már tragikomikusan ható megállapítása – 
„a swing és a be-bop görcsös rángatódzása az amerikai im-
perializmus világuralmi törekvéseinek egyik megnyilvá-
nulása”1 – még öt évvel késôbb is hivatalos álláspont ma-
radt. A korabeli kulturális politika és zeneesztétika Kál-
mán Imre és Lehár Ferenc „dekadens” operettjeit vagy 
Irving Berlin, George Gershwin és Jerome Kern örökzöld 
amerikai slágereit is elfogadhatóbbnak tartotta, mint a fo-
lyamatosan változó és fejlôdô, szabad improvizációra 
épülô, modern jazzt. „Az az eléggé elterjedt módszer, amely 
négy-öt refraint egymásután kever, amelynél a hallgató 
még a végén sem tudja meg, mi volt az eredeti szám, az ere-
deti cél és értelem elhomályosodása miatt ízlésbeli eltéve-
lyedésnek minôsítendô”2 – szögezte le Gyimesi Ernô tánc-
zenész, az Országos Szórakoztatózenei Központ (OSZK) 
késôbbi igazgatója. Más esetekben a jazzt nemcsak burzso-
ának és imperialistának, hanem a magyar kulturális ha-
gyományoktól idegennek, kozmopolitának is bélyegezték.3 
„Harcolni kell a Budapesten túltengô dzsessz-kultusz ellen. 
Fokozatosan csökkenteni kell az ilyen zenekarok számát, 
létszámát a népi zenekarok javára” – fogalmazott egy 
fôvárosi tanácsi határozat.4 
A tiltás ellenére néhány, az átlagosnál magasabban kép-
zett budapesti szórakoztatózenész – akik fôállásban étter-
mekben, szállodákban, bárokban játszottak –megkísérelte 
nyomon követni a jazz fejlôdését, bôvíteni elméleti ismere-
teit, és a gyakorlatban is kipróbálni a tanultakat. Ezt nyu-
gati rádióadások  – elsôsorban az Amerika Hangja (The 
Voice of America) Willis Conover által vezetett, népszerû 
jazzmagazinjai –, illetve Ausztriából és az NSZK-ból beho-
zott hanglemezfelvételek rendszeres hallgatásával igyekez-
tek elérni. Ezek a muzsikusok rendszeres összejöveteleket 
tartottak magánlakásokon vagy a késô éjszakai órákban 
(záróra után) valamelyikük munkahelyén. 1958-ban há-
rom budapesti helyszínen (az Astoria Szállóban, a Savoy 
kávéházban és az Újságíró Klubban) elôre meg nem hirde-

tett, de mégis nyilvános „örömzenélést” – a jazz mûfaj tör-
té netébôl jól ismert kifejezéssel: jam sessiont – rendeztek.5 
A Magyar Rádió Könnyûzenei Híradó címû mûsora kemé-
nyen bírálta a jam sessionökön elhangzó modern jazzt, 
majd a Fôvárosi Tanács Kulturális Osztálya leállíttatta a 
további hasonló rendezvényeket, sôt az Astoria Szállóra – 
engedély nélküli mûsortartás címén – 500 forint bírságot 
is kiszabtak.6 
1958 és 1961 között a jazz Magyarországon ismét visszaszo-
rult a magánlakásokba. Dudás Lajos, az évtizedek óta Né-
metországban élô jazz-klarinétmûvész – aki éppen ezekben 
az években volt a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakiskola 
vagyis a „konzi” növendéke – így emlékezett vissza a mû-
fajjal való találkozásaira: „Hamarosan kikristályosodtak a 
Jazzpárt tagjai. Sok évfolyamtársam késôbb neves jazzmu-
zsikus lett (…) Abban az idôben, az ötvenes évek végén és 
a hatvanas évek elején a jazzoktatás teljesen idegen foga-
lom volt Magyarországon. Nem találkoztunk jazzkották-
kal, lemezekkel is alig-alig. A Magyar Rádióban szinte 
semmilyen jazzközvetítés nem volt. Az, hogy valaha is 
élôben láthassuk valamelyik jazzideálunkat, olyan elérhe-
tetlen álomnak látszott számunkra, mint egy telitalálat a 
totóban. Mindent hallás után tanultunk, akárcsak a korai 
színes bôrû zenészek az Egyesült Államokban. Az Amerika 
Hangja esti rövidhullámú jazzadása vagy az éjszakai mag-
nóhallgatás volt a jazzprofesszorunk (…) Thelonious 
Monk, Horace Silver, Miles Davis, Charles Lloyd, Tony 
Scott voltak a kedvenceim.”7

Szemléletváltás és ideológiai fordulat

1961 tavaszán – nyilvánvaló szovjet hatásra – ideológiai 
fordulat bontakozott ki a jazz mûfajának megítélésében. 
Az Élet és Irodalom címû hetilap közölte Leonyid Utye-
szovnak, az Orosz Szovjet Szövetséges Szocialista Köztár-
saság (OSZSZK) népmûvészének írását, amely eredetileg a 
Szovjetszkaja Kultura címû lapban jelent meg, s amelyben 
a szerzô így fogalmaz: „Meggondolatlan dolog a dzsesszt az 
imperializmussal, a szakszofont a gyarmati elnyomással 
azonosítani. A mai dzsessz gyökerei nem a bankok páncél-
szekrényeibe, hanem a néger népi mûvészetbe nyúlnak 
vissza. Érdemtelen és káros dolog tiltott gyümölccsé vál-
toztatni a dzsesszt. Szükség van rá, jó szolgálatot tehet az 
ifjúság esztétikai nevelésében.”8 A következô lépés – a Va-
lóság címû folyóiratban – Sidney Finkelstein amerikai 

A modern magyar jazz születése (1962–1964)
Ötven éve, 1962-ben jelentôs fordulat történt a jazz mûfajának magyarországi megítélésében. 
A korábbi „tiltott gyümölcs” – ha szûk keretek között is, de – elkezdhette önálló fejlôdését, s fél 
évszázad alatt igencsak messzire jutott. Tanulmányunk e fejlôdési folyamat elsô két évét, a mo-
dern magyar jazz születését és fogadtatását elemzi.
 ✒ Retkes Attila
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jazzkutató, zenekritikus, a Vanguard Records lemezkiadó 
mun katársa tanulmányának közlése volt. A jazzt legin-
kább az afro-amerikai folklór megnyilvánulásaként értel-
me zô Finkelstein elsôsorban azt vizsgálja, hogy „mi rejlik 
ebben a zenében, amely fanatikus ragaszkodást ébreszt 
olyan népekben is, amelyek eredetük, történelmük, hagyo-
mányaik, életmódjuk folytán távol állanak azoktól, akik-
nek a körében keletkezett.”9 A szovjet-orosz és amerikai 
szerzôkkel egyidejûleg Maróthy János is felülbírálta koráb-
bi dogmatikus nézeteit10, majd Pernye Andrásnak jelent 
meg a jazztörténet és a modern jazz sajátosságait, értékeit 
bemutató elsô tanulmánya.”11

Az ideológiai fordulat fontos dokumentuma az a konkrét 
javaslatokat is megfogalmazó elemzés, amely a korszak 
egyetlen jelentôs hatalmi centruma, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt (MSZMP) számára készült 1962 májusában, s 
amelynek szerzôje ismeretlen.12 Az írás megállapítja, hogy 
a magyarországi könnyûzenei életet (s ezen belül a jazzt) 
meghatározó intézményrendszer – Magyar Rádió és Tele-
vízió, Országos Rendezô Iroda, Országos Szórakoztatózenei 
Központ, Sanzon és Táncdal Bizottság, Szerzôi Jogvédô 
Hivatal – mûködésének elvei és gyakorlata elavult, s így 
ezen a területen nem következtek be az SZKP XXII. kong-
resszusán is szorgalmazott reformok és változások.13 Az 
elem zés megállapítja, hogy az úgynevezett népi demokrati-
kus országok közül Csehszlovákia és Lengyelország sokkal 
elôrébb tart a jazz sajátosságainak megismertetésében, s 
ennek jele, hogy Karlovy Varyban, illetve Sopotban már 
nemzetközi jazz-találkozókat is rendeznek.14 A beadvány-
ból a párt illetékes munkatársai megtudhatták, hogy az 
Egyesült Államok által 1956-ben elindított program, A 
jazz nagykövetei (Jazz Ambassadors) már a Szovjetunióba 
is eljutott, ahol Benny Goodman és zenekara tett koncert-
körutat.15 A megfogalmazott javaslatok szerint az MSZMP 
Kultúrpolitikai Osztályának meg kellene vizsgálni, hogy 
miért nem szabad Magyarországon modern tánczenét ját-
szani, miért bélyegzik meg az improvizatív zenei kifejezési 
formát és miért nevezik még mindig dekadens, kozmopoli-
ta és kapitalista mûfajnak a jazzt. Az elemzés javaslatot 
tesz egy szervezett és differenciált elméleti és gyakorlati 
képzés elindítására, amelynek keretében „blues formát és 
stílust, ballada és szving játékstílust, latin-amerikai és 
afro-cuban zenét, modern tánczenét és modern jazzt, zene-
elméletet, jazzelméletet és jazztörténetet oktatnának” fi a-
taloknak és már a pályán lévô könnyûzenészeknek.16

A szemléletváltás és ideológiai fordulat következô, immár 
kézzelfogható eredményt hozó lépése az a tanácskozás volt, 
amelyet 1962. október 2-án rendeztek a Kommunista Ifjú-
sági Szövetség (KISZ) Köztársaság téri székházában, s ame-
lyen bejelentették a Budapesti Ifjúsági Jazzklub megalapí-
tását. A három héttel késôbb megnyílt klub az Ifjúsági 
Park17 téli helyiségében, a Dália presszóban (Budapest V., 
Bajcsy Zsilinszky út 72.) kapott helyet; vezetésével Kertész 
Kornél zongorista-zeneszerzôt bízták meg. A modern ma-
gyar jazz egyik úttörôje klasszikus zenei képzettséggel ren-
delkezett, a negyvenes évek elejétôl tánczenész volt, majd 

az ötvenes években egy akrobatikus tánciskola korrepetito-
raként, illetve a Savoy és az Astoria zenészeként dolgozott. 
Kvartettjében – amely az alakuló klub házigazda zenekara 
volt – Káldor Péter vibrafonozott, Rahói Ernô bôgôzött, 
Várnai Tibor dobolt. A szórakoztató bárzene mellett gyak-
ran és szívesen játszották Dave Brubeck és Milt Jackson 
jazz-kompozícióit.18 Az elnökké kinevezett Kertész mellett 
a klub vezetôségében helyet kapott Mészáros Péter titkár 
(a KISZ képviselôje), valamint Kôrössy János zongorista-
zeneszerzô19, S. Nagy István szövegíró20 és Radics Gábor 
zongorista-vibrafonos (akit az alakuló dokumentum tiszt-
vi selôként említ).21 Az ideológiai fordulat újabb bizonyíté-
ka, hogy a klub védnöki testületében a magyar zenei élet 
szinte valamennyi fontosabb intézménye képviseltette ma-
gát.22

A Dália klub jelentôsége

Kertész Kornél, a Dália vezetôje az 1970-es évek végén az 
MTA Zenetudományi Intézet rendelkezésére bocsátotta a 
klub teljes dokumentációját, s ebbôl született meg Szeve-
rényi Erzsébet statisztikai adatokat (a koncertek számát és 
rendszerességét, a közremûködôket, a repertoárt, a látoga-
tottságot, a látogatók összetételét) elemzô tanulmánya.23 
Ennek ismertetését mellôzve, az alábbiakban összefoglal-
juk a klub másfél éves (1962. október 25-tôl 1964 áprilisig 
tartó) mûködésének legjellemzôbb vonásait és tanulságait.

1. A Budapesti Ifjúsági Jazzklub, azaz a Dália koncert-
programjának gerincét 1949 és 1962 között keletkezett 
amerikai, nyugat-európai és (szórványosan) magyar jazz-
kompozíciók alkották, vagyis a repertoárból kimaradtak a 
mûfajtörténet klasszikusai és a teljes swing-korszak. Ezt az 
egyoldalú mûfaji orientációt Gonda János szerint az indo-
kolta, hogy a korszak legtehetségesebb magyar jazz-zené-
szei „azt az elhatároló lépést teszik meg, amit az impresszi-
onistákat követô modern komponisták, amikor átléptek a 
hétfokúságból a tizenkétfokúságba, a hármashangzat-vi-
lágból a szekund- és kvart-modellek világába, az egyértelmû 
tonalitásból a politonalitásba.”24 A mûsorválasztásnak 
emellett szociológiai és esztétikai oka is lehetett: a fellépô 
muzsikusok fôállásban a vendéglátóiparban dolgoztak, s az 
volt a szándékuk, hogy a Dália-beli koncerteket minél 
markánsabban elkülönítsék hétköznapi tevékenységüktôl.

2. Kertész Kornél nem zenés szórakozóhelyet és nem is 
amerikai stílusú jazzklubot képzelt el, hanem olyan kultu-
rális mûhelyt, ahol a „szocialista normáknak” megfelelôen 
lehet jazzt játszani és hallgatni. Ennek megfelelôen a Dáli-
ában csak érvényes tagsági igazolvánnyal, öltönyben és 
nyakkendôben lehetett megjelenni. Kertész a koncertek 
alatt teljes csendet követelt, a bemutatkozó zenekarok 
részérôl pedig elvárta a lelkiismeretes felkészülést, s így ke-
vés teret engedett a szabad örömzenének. Ezt a pedagógiai 
szemléletet – ami miatt Kertészt a klubtagok „Citromnak” 
gúnyolták – támasztották alá Pernye András, Marton 
György, Sebôk Imre, Karel Krautgartner, Pál László, 
Radics Gábor, Gregorics János, Kertész Kornél, Deseô 

62-73.indd   6362-73.indd   63 5/23/12   3:31 PM5/23/12   3:31 PM



JAZZ TANULMÁNY

64 GRAMOFON 2012. NYÁR

Csaba, Semjén Kornél és Tóth Zoltán lemezbemutatóval 
egybekötött, ismeretterjesztô elôadásai is.

3. A Dáliának – éppen a kulturális mûhely-jellegbôl 
adódóan – csak az elsô hónapokban volt jelentôs létszámú, 
fi atalokból álló törzsközönsége. 1963 tavaszától a szórakoz-
ni vágyó fi atalok egyre inkább a beathullám hatására ala-
kult új együttesek fellépéseit keresték; az Amerika Hangja 
jazzmûsorai és a nyugati jazzlemezek helyett a kurrens be-
atzenét sugárzó luxemburgi rádiót hallgatták.25 A meg-
csappant érdeklôdés mellett a klub helyzetét a fenntartó-
val (KISZ) kialakult költségvetési és hatásköri viták, az 
Országos Szórakoztatózenei Központtal és a vendéglátó-
iparral létrejött érdekellentétek is nehezítették, így 1964 
áprilisában a Dália bezárt. Csányi Attila26 visszaemlékezé-
se szerint a klub nem szûnt meg teljesen: „elôször az Akác-
fa utcai Balaton étteremben volt, majd onnan Budára köl-
tözött, a Keleti Károly utcába, ahol az akkori Spanyol 
Klubban mûködött tovább (idemenekült spanyol kommu-
nista partizánok és családjuk klubja volt), és a jazzklub 
vezetôje itt a késôbbi tévés, Módos Péter volt.”27

4. A nehézségek ellenére a Dália rövid mûködése a ma-
gyar jazztörténet fontos mérföldköve. Jó néhány pá lya-
kezdô, a mûfaj hazai fejlôdését késôbb évtizedekre megha-
tározó muzsikusnak (Garay Attila, Pege Aladár, Szabados 
György, Vukán György és mások) adott bemutakozási le-
he tôséget. Szigorú mûhely-jellegével, jazztörténeti elô-
adásaival és lemezbemutatóival – illetve az Ifjúsági Jazz 
Klub Híradója címû idôszaki kiadványával – jelentôsen 
hozzájárult ahhoz, hogy a szakma és az értô közönség a 
jazzt többé ne szórakoztató tánczeneként, hanem érték-
teremtô, improvizatív kortárszeneként tartsa számon. A 
Dália emellett megalapozta a magyar jazz késôbbi nemzet-
közi kapcsolatrendszerét: gyakran léptek fel itt csehszlo-
vák, lengyel, jugoszláv, olasz, NDK-beli és NSZK-beli zené-
szek, sôt a BBC rádió is felvételeket készített a klubban.

A Modern Jazz címû lemezsorozat

Az 1962 utáni magyar jazztörténet másik fontos mérföld-
köve a Modern Jazz címû hanglemezsorozat, ami szorosan 
kapcsolódik jazzéletünk emblematikus személyisége, Gon-
da János zongoramûvész-zeneszerzô pályakezdéséhez. Mint 
Feuer Mária megfogalmazta, „a modern jazz magyarországi 
elismerése, terjesztése Gonda János nevéhez fûzôdik – bár 
ô tiltakozik a megállapítás ellen. Véleménye szerint tökéle-
tesen mindegy, hogy ki harcolt e két oldalról is lenézett 
mûvészet létjogosultságáért, az egyenjogúsodás feltartóz-
tathatatlanul megindult a hatvanas évek elején. Gonda 
János azért lehetett jó képviselôje a jazz ügyének, mert 
egyformán rendelkezik a gyakorlati muzsikus tapasztalatá-
val és a zenetudós elméleti felkészültségével.”28 A Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Fôiskola zenetudományi, majd zongo-
ra szakán diplomát szerzett Gonda érdeklôdése az 1950-es 
évek közepén fordult intenzívebben a jazz felé. 1961-ben 
zenei rendezôként került a Magyar Hanglemezgyártó Vál-
lalathoz (MHV), s kezdeményezôje volt az új sorozatnak, 

amit – a korábban elemzett ideológiai fordulat jegyében – 
a hanglemezgyári vezetôk végül (a már meglévô Qualiton 
márka keretében) engedélyeztek. Gonda így emlékezett 
vissza a Modern Jazz elindítására: „Behívtam a stúdióba a 
legkülönbözôbb személyeket, klasszikus zenészeket, zene-
szer zôket vagy zenei rendezôket, hogy lelkesítôül arra al-
kalmasnak vélt jazz felvételeket mutassak nekik. Lassan 
rávettem a hanglemezgyári embereket, hogy elinduljon a 
jazz antológia sorozat, de akkor ez még mindig nagyon pe-
riférikus mûfaj volt, a lemezgyáron belül is. Én létrehoztam 
– egy kicsit MJQ-s29, kicsit brubeckes30, kicsit kamara 
jellegû zenekart, a Qualiton együttest.”31

A Modern Jazz sorozatot a Qualiton nyitotta, amelyben 
Gonda mellett Buvári Tibor nagybôgôzött és Várnai Tibor 
dobolt; a lemezen közremûködött még Káldor Péter (vibra-
fon)32, Sasvári Attila (altszaxofon), Jagasich Péter (oboa) 
és Szirmay Márta33 (ének). A szerzôk között a klasszikusok 
(George Gershwin, Cole Porter) is megjelentek, de Lionel 
Hampton, Thelonious Monk, Dave Brubeck és Gonda Já-
nos neve elegendô garancia volt a „modernségre”.34 Pernye 
András kritikája szerint „Gonda János sokoldalú tehet sé-
gé rôl ad számot e lemez keretében. Megismerjük ôt hang-
szerelôként (a többi között a Midnight Sun gyengéd, fi nom 
rajzú kamaramuzsikájában), zeneszerzôként a Blues címû 
számban, és egyben azt is megtudjuk róla, hogy kiváló zon-
gorista. A már említett Blues mellett Dave Brubeck The 
Duke-jában élvezhetjük Gonda klasszikus mestereken csi-
szolt elôadómûvészetét és improvizációs készségét (…) 
Szirmay Márta ma már vitán felül Európa egyik legjobb 
(ha nem a legjobb) jazzénekesnôje. Hatalmas terjedelmû, 
érzelmileg és mûvészileg egyaránt maximálisan kitöltött és 
átlelkesített hangja van, és egyben bámulatos improvizáci-
ós készséggel rendelkezik.”35

A Modern Jazz lemezsorozat második lemezén – egy rövi-
debb terjedelmû, úgynevezett EP-korongon – Garay Attila 
és együttese mutatkozott be.36 Egy klasszikus Gershwin-té-
ma (Summertime) mellett Garay két saját, klasszicizáló 
stí lusú szerzeménye (Toccatina, Kánon) kapott helyet a le-
mezen. A harmincas évei elején járó, jogi diplomával 
rendelkezô Garay ekkor már éveket töltött külföldön (Tö-
rökországban és Skandináviában) vendéglátóipari zenész-
ként, de jazz megítélésében bekövetkezett kedvezô változás 
hatására szeretett volna itthon is koncertezni.37 Triójával 
– Scholz Péter (nagybôgô)38, Szúdy János (dob)39 – meg-
nyerte az 1962. évi Karlovy Vary nemzetközi jazzfesztivál 
elsô díját, s ennek eredményeképpen elôbb jelent meg le-
meze Csehszlovákiában40, mint Magyarországon. A soro-
zat harmadik lemezén Kertész Kornél együttese, az Astoria 
Jazz Quartet játszott – a zongorista-zenekarvezetôhöz, il-
letve a Qualiton együttes dobosához és vibrafonosához 
(Káldor Péter, Várnai Tibor) a nagybôgôs Rahói Ernô 
csatlakozott.41 Ugyanez a kvartett – The Pinocchio 
Ensemble néven – még két lemezt készített, amelyeken ki-
zárólag amerikai jazz-kompozíciók szerepeltek.42

A Modern Jazz sorozat mûfajtörténeti szempontból talán 
legfontosabb albuma az Anthology ’64, amelynek két le-
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mezén tizenhárom együttes mutatkozott be.43 A magyar és 
angol nyelvû, fényképes kísérôfüzet, a kétféle hangtechni-
kai formátum (monó és sztereó) jelzi, hogy a terjesztôi há-
lózatát lassan kiépítô MHV ezzel az albummal fontos és ér-
zékeny kultúrpolitikai feladatra – a modern magyar jazz 
nyugat-európai megismertetésére – is vállalkozott, miköz-
ben (cirill betûs kivitelben) az albumot a Szovjetunióba is 
exportálták. A sorozatban már korábban bemutatkozott 
zongoristák (Gonda János, Garay Attila és Kertész Kornél 
mellett) az Anthology ’64 zenekarvezetôi között volt a hu-
szonöt évesen már rutinos zenésznek számító nagybôgôs, 
Pege Aladár; az orvosi diplomával rendelkezô, elementáris 
tehetségû autodidakta zongorista-zeneszerzô, Szabados 
György; valamint két, késôbb igen sikeres zongorista, 
Fogarasi János44 és Csík Gusztáv.45

A jazz és a társmûvészetek

A modern magyar jazz születése idején (1962–1964) Buda-
pest egyik legfontosabb kulturális színtere volt az Egyetemi 
Színpad, amely 1957 szeptemberében, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem támogatásával jött létre, az egyetem 
Bölcsészettudományi Karának Pesti Barnabás utcai épüle-
tében. A színpad adott szervezeti keretet – és bizonyos ér-
telemben politikai védelmet – az 1948 óta mûködô Bartók 
Béla  Egyetemi Énekkarnak, az 1957-ben alapított Egyete-
mi Koncertzenekarnak, valamint az Universitas Együttes-
nek – ez utóbbi tagjai közül többen (Fodor Tamás, Halász 
Péter, Hetényi Pál, Jordán Tamás, Kristóf Tibor) hivatásos 
színmûvészek lettek. Ugyanitt alakult meg az Universitas 
Bábstúdió, az ELTE Amatôrfi lm Klubja és a Balassi Bálint 
Szavalókör, de rendszeresen tartottak természet- és társa-
dalomtudományi elôadásokat is. Nánay Istvánnak az 
Egyetemi Színpad történetét feldolgozó monográfi ájából46 

pontosan nyomon követhetô, hogy 1962-tôl a jazz szórvá-
nyosan (évadonként három-négy alkalommal) kapott he-
lyet a színpad programjában – Pege Aladár és Szabados 
György együttesét többször is visszahívták. A jazz és a 
társmûvészetek találkozásának korai magyarországi példá-
ja a Pécsi Balett és Gonda János együttesének közös pro-
dukciója, a Dzsesszbalett, amit 1965. március 10-én mutat-
tak be, majd ezt követôen még nyolc estén, jelentôs siker-
rel játszottak az Egyetemi Színpadon. 
Ezeknek az alkalmaknak elsôsorban az adja a jelentôségét, 
hogy a jazz – korábbi, szórakoztatózenei jellegétôl gyökere-
sen eltérôen – teljes értékû mûvészi kifejezési formaként 
jelenhetett meg az 1960-as évek közepének kulturális kö-
zegében. Erre a jelenségre világított rá Losonczi Ágnes 
1969-ben megjelent, marxista szemléletû, de igen informa-
tív zeneszociológiai kutatása is, amely megállapítja: „A jazz 
és az igényes mûvelôdés között matematikailag is bizonyít-
ható összefüggéseket találunk; elsôsorban a fi lmdrámák 
iránti vonzódásban, másodsorban az irodalom iránti 
érdeklôdésben, melyek után a költészet és a színház követ-
kezik. Igaz, hogy ez a komolyzenénél tapasztalható össze-
függés fokával összehasonlítva sokkal gyengébb. De ez ép-

pen a jazz átmeneti jellegébôl, a jazzkedvelôk heterogeni-
tásából következik, s e kört sem idealizálni, sem lebecsülni 
nem helyes.”47 A jazz közegének fokozatos megváltozására, 
a mûfaj felértékelôdésére az MSZMP Központi Bizottságá-
nak Kulturális Osztálya is felfi gyelt. Egy 1964-es belsô 
pártirat javasolta, hogy „támogassák a dzsessz-klubok tevé-
kenységét, ösztönözzék és támogassák a hivatásos dzsessz-
zenészeket, hogy vegyenek részt a dzsessz-klubok munkájá-
ban, mert a dzsessz-zene mûvelése fejleszti és feltételezi a 
magasabb zenei kultúrát, alapos zenetörténeti ismereteket 
és virtuóz hangszertudást kíván.”48 
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Ha a vidéki helyszíneket pásztázzuk végig, 
elsôként a IX. Louis Armstrong Jazzfeszti-
válra látogathatunk el, hogy a Bánki-tó 
partján felállított színpadon június 22-én 
és 23-án a tradicionális jazz legkiválóbb 
elôadóinak fellépése alatt láthassuk le-
bukni a napot a látóhatáron. Az elsô este 
a Benkó Dixieland Band, a Budapest Jazz 
Orchestra és Malek Andrea, valamint a 
Sing’n Swing’n Sista’s szórakoztat, utóbbi 
hölgyeket a nemzetközi Csík Gusztáv 
Trió kíséri. Másnap a dívák gos-
pelkoncertje után este az Engelbert 
Wrobel’s Swing Society, a 
Hot Jazz Band és Dan 
Nimmer vendégekkel ki egé-
szülô triója zenél.
A következô napon már in-
dul a szombathelyi Lamantin 
Jazzfesztivál, amely 11 éve 
egy héten át nemcsak kon-
certeket, de improvizációs tá-
bort is magában foglal. A 
fellépôk közt lesz, a teljesség 
igénye nélkül: Snétberger Fe-
renc, a GrooveGuard zenekar, 
Hans Thessink, a Szakcsi 
Gipsy Jazz, a lengyel The 
Colors, a Tóth Viktor Quintet 
és a Szabados–Regôs Emlékze-
nekar.
Egy tíznapos pihenô után utazhatunk is Balatonboglárra, 
a XIII. Jazz és a Bor Fesztiváljára, amelyet július 11-14-ig 
rendeznek. Az esténként 20 órától kezdôdô koncertekhez 
borkóstoló fesztiválpohár jár, a hang- és ízhatások mellett 
pedig Kiss Attila András festményei teljesítik ki az él-
ményt.
Csak hármat kell aludni, és indul a VeszprémFeszt, mely jó 
pár éve az egyik legnagyobb szabású vidéki zenei fesztivál-
lá nôtt és nemesedett. A nulladik napon a Gringo Sztár a 
Jazz+Az énekesnôivel, az elsôn, július 18-án George 
Benson gitárfenomén és scatvokálmágus játszik (képün-
kön), a másodikon a Mezzoforte és a Matt Bianco, a har-
madikon a Buena Vista Social Club Omara Portuondóval, 
a szombati zárónapon pedig Ruggero Raimondi és Miklósa 
Erika énekli a Don Pasqualét.

A fürdôzésrôl akkor sem kell lemon-
danunk, ha a Balatont elhagyva jú-
lius 21-én megérkezünk Gyulára, a 
XXI. Gyulai Vár Jazzfesztiválra. A ta-
valyi jubileum után sem adja alább a 
rendezvény: a fô attrakció a Dave 
Holland Prism Quartet lesz a bôgôs 
fônök mellet Craig Taborn zongoristá-
val, Kevin Eubanks gitárossal és Eric 
Harland dobossal. A (részben) magyar 
fellépôk közt lesz még Tommy Vig és 
Mia Kim produkciója, a Mezei Szilárd 
Trió és a Dániel Annah vezette Hot 
Swing Today.
És már az augusztusba csúszunk bele, 
amikor elkövetkezik a Hajdúszoboszlói 

Dixieland Napok. Augusztus 3–5. között szól a tra-
dicionális jazz a városi mûvelôdési központban.

A fôváros jazzhelyszínei között augusztus elsején és 
másodikán a XV. Sambosi–Törley Jazzfesztiválra 
látogathatunk, ahol a hölgyek dominálnak: az elsô 
napon a Szôke Nikoletta Trió és László Attila, a 
másodikon pedig a Kozma Orsi Quartet ad kon-
certet a Törley Pezsgôpincészetben, Budafokon.
A Müpában pedig az augusztus a tradicionális jazz 
és a swing hónapja: nyolcadik alkalommal rende-
zik meg a Palota évadnyitó augusztus 20-i 
jazzkavalkádját, ahogy a hónap utolsó hétvégéjén 
megszokott New Orleans Swing fesztivált is. A 

tûzijáték napján, a parádét megelôzôen és azt követôen is 
lesznek koncertek: a Zászlótérben és az Üvegteremben a 
Meleg Tamás Quintet, illetve a Tzumó Trió, a kültéri 
nagyszínpadon pedig kezdetnek a Korb Attila vezette 
Little Jazz Band játszik, utánuk pedig az esemény állandó 
házigazdájává érett Police Big Band szolgáltat üdítô és 
talpalávaló dallamokat. Ahogy már tavaly is tették, idén is 
folytatják produkciójukat a petárdák eldördülése után.
Augusztus 24-én aztán már bent, a Fesztivál Színházban 
várja a swingrajongókat a Finnországból érkezô Antti 
Sarpila Swing Band, míg másnap Csík Gusztáv, Reggie 
Johnson és Doug Sides triójánál vendégeskedik Joan 
Faulkner énekesnô és Szalóky Béla trombitás-házigazda. A 
búcsú óráit vasárnap vidáman tölthetjük, mert az osztrák 
Thomas Gansch (képünkön) és az ô Dixieland All Starsa 
némi humorral is fûszerezi elôadását. ■

Nyár van, nyár, jazzmuzsika száll!
Válogatás a vidéki és budapesti jazzkoncert-kínálatból

Noha a „nemzetközi helyzet egyre fokozódik”, és a gazdasági válság nem szûnik mélyülni, jazz 
idén nyáron is több helyszínen szól majd országszerte.

✒ Bércesi Barbara
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BRAD MEHLDAU TRIO:

ODE

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Brad Mehldau még negyvenkettô sincs, de nap-

jaink egyik legkiválóbb és legtermékenyebb jazz-

zongoristája. Triójának új, Ode címû lemeze várva 

várt ajándék, ugyanis a 2005-ben megújult felállá-

sú hármasnak (amelyben Jorge Rossy helyére Jeff 

Ballard ült a dobok mögé, míg a basszista Lerry 

Grenadier maradt) az akkor kiadott Day is Done 

óta nem jelent meg stúdiófelvétele. 

Mehldau elsôsorban improvizatôr, aki elôadásában 

nagyra becsüli a spontaneitást, ugyanakkor mé-

lyen tiszteli a szabályszerû zenei struktúrákat. 

Személyiségének rögtönzô és formalista oldala vi-

askodik és kiegészíti egymást, merész és innovatív 

muzsikát szülve, teli rendkívüli energiával, sok ér-

zelemmel és gazdag intellektuális tartalommal. Az 

Ode már kezdôhangjaiban magában hordozza 

mindezt, mint mindig, a pianista játéka most is két 

akkord után rögtön felismerhetô. 

A cím tizenegy új saját kompozíciót takar, melyek 

többsége „tribute-ként” vagy „ódaként” íródott 

létezô vagy éppen kitalált személyekhez, köztük 

mindjárt a legelsô Michael Brecker emléke elôtt 

tiszteleg. Mehldau ez alkalommal is kedveli a 

szélsôségek keverését. Sok lágyan áramló lírát hall-

hatunk, ugyanakkor a kompozíciókban izgalmasan 

ötvözôdnek a jazzel pop-, blues-, ragtime- és kor-

társ zenei elemek, néha pedig fi lmzenei hangulat 

érzôdik a történetmesélôs dallamokban. A zené-

szek egyéni virtuozitásán is túlmutat lenyûgözô 

összjátékuk. A Mehldau által játszott tónusokat a 

ritmusszekció mesterien veszi át és építi fel a szer-

zeményekben. Tovább hímezve a zongorán meg-

kezdett mintákat, érzékeny párbeszédben bonta-

koznak ki a melódiák, témák gazdag variációi. Az 

album nagyszerû „visszatérés” a triótól, érdemes 

újra és újra belefeledkezni. Laczkó Krisztián

CHICK COREA: 

THE CONTINENTS 

● ●  ●  ●  ●●  ●  ●●  ●

Rögtön az elején le kell írnom azt a hatalmas közhe-

lyet, hogy Chick Coreát az elmúlt évtizedek egyik 

legfontosabb jazz-zongoramûvészének és -zene szer-

zôjének tartom; életmûvét tisztelem és nagyra be-

csülöm. Le kell írnom, mert új projektje, A földrészek 

(The Continents) címû, jazzkvintettre és kamaraze-

nekarra írt versenymû – a szerzô saját szavaival „ze-

nei álom Mozart szellemében” – hatalmas tévedés, 

csúfosan megbukott kísérlet. Az ilyen cross over-

vállalkozások között egyébként is csak elvétve találni 

korszakos remekmûveket, de hogy Coreának éppen 

Afrika, Európa, Ausztrália, Amerika, Ázsia és Antark-

tisz címmel kellett írnia hat sekélyes, mesterkélt, még 

korábbi önmaga árnyékának sem nevezhetô kompo-

zíciót, az bizony súlyos csalódás. Hiába a ritmus-

szekció (Hans Glawischnig, Marcus Gilmore) mellett 

szopránszaxofont és fuvolát (Tim Garland), illetve 

harsonát (Steve Davis) magában foglaló kvintett, il-

letve az erre az alkalomra összeválogatott, Steven 

Mercurio vezényelte kamara zenekar korrekt profesz-

szionalizmusa. Az alapanyag annyira nyomasztóan 

gyenge, hogy az egyébként elsô kategóriás muzsi-

kusok sem tudnak csodát tenni. Nagyságrendekkel 

izgalmasabb és hallgathatóbb a dupla album má-

sodik lemeze, amit négy jazz-strandard (Billy 

Strayhorn, Kenny Dorham, Chick Corea és John 

Klenner egy-egy száma) nyit, majd Corea szabad 

improvizációi következnek, tizenegy tételben. Bár a 

The Continents borzalmas témái itt is elô-elô-

bukkannak, maga a rögtönzés azért megmutatja, 

hogy nem akármilyen muzsikussal állunk szemben. 

Miért nem képes igazi jazzt játszani? Miért tör olyan 

babérokra, amelyek számára úgyis learathatatlanok? 

A kérdés alighanem szétfeszíti a tisztán zenei kere-

teket, mert sokkal inkább a mû vé szet-pszichológia 

fogalomkörébe tartozik… Retkes Attila 

CHICK COREA–GARY BURTON: 

HOT HOUSE

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Csak felsôfokban lehet nyilatkozni errôl a zenérôl. 

A lemezfelvétel alig-alig személytelenebb, mint a 

világhírû duó élô elôadása, mely teljes joggal ara-

tott óriási sikert a Mûvészetek Palotájában is. 

Negy ven éve dolgozik együtt a zongorista-vibra-

fonos páros, és bármennyire közhelyesen hangzik 

is, semmit sem veszített azokból a mûvészi ér té-

kekbôl, amelyek máig biztosítják a közös albumok, 

kiváltképp az 1972-es Crystal Silence népsze rû-

ségét. A Hot House újabb bizonyítéka annak, 

hogy a Corea/Burton kettôs a zenei együttgondol-

kozás és összjáték olyan mesteri példáját adja, 

amely szinte társtalanná teszi ôket a modern jazz 

történetében, egyben úttörô szereplôkké a kortárs 

kamarajazz kialakulásában. A korábbi nevezetes 

duópróbálkozások (Bob Brookmeyer/Bill Evans, 

Duke Ellington/Ray Brown stb.) nagyrészt egysze-

ri kísérletek voltak, s nem váltak az elôadók 

életmûve szerves részévé. Corea és Burton vi-

szont olyan magasságokba emelte a jazzduózást, 

hogy életmûvük egyik legmeg kér dô je lez he tet le-

nebb szegmensévé vált. 

Pedig a Hot House nem szolgál nagy újításokkal. 

Corea zongorista elôdöktôl hozza az anyag jó részét: 

Tatummal kezdi a lemezt, majd Bill Evans, Tadd 

Dameron, Dave Brubeck és Thelonious Monk egy-

egy szerzeménye csendül fel két Jobim-szám és egy 

Beatles-feldolgozás társaságában, hogy a vé gén 

egy vonósnégyessel kísért új saját szám zárja a sort. 

Vagyis most inkább Corea szelleme do minál a le-

mezen, hiszen ô készítette az átiratokat is. Mint a 

vibrafonos írja megnyerôen visszafogott kísérô 

szövegében, a záró darabbal utólag egészítették ki 

a duólemezt, jelezve, hogy a ma is aktív kettôs 

nemsokára újabb vállalkozást tervez a Harlem 

String Quartet társaságában.  Máté J. György
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ESPERANZA SPALDING: 

RADIO MUSIC SOCIETY

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Új csillag tündököl az amerikai jazz egén, neve is 

van: Esperanza Spalding. Az 1984-ben született 

muzsikus 2005-ben már a Berklee College of Music 

bôgôtanára volt, 2011-ben pedig elnyerte a legjobb 

fi atal mûvésznek járó Grammy-díjat, ami megnö-

velte az érdeklôdést zenéje iránt. A tehetségét 

különbözô zsánerekben érlelô Spalding zene-

szerzô, bôgôs/basszusgitáros, énekes, producer 

egy személyben, amivel persze nincs egyedül a 

szakmában, csakhogy ô karizmatikus egyéniséggel 

is rendelkezik, ami vonzó elôadói magatartásban 

jut kifejezésre. Két utóbbi lemeze, a 2010-ben 

Chamber Music Society és a 2012-es Radio Music 

Society nemcsak címével köthetô egymáshoz: 

elôbbi zenészi énjének introvertált, utóbbi pedig 

extrovertált kivetülése. Az új anyag nagy oldal-

lépés az egy számban közremûködô Joe Lovano 

szaxofonos modern jazzt játszó Us Five együt-

tesétôl, amelyben bôgôzött. Ez a tizenkét szám a 

soul, a funk, a jazz és a modern pop egyedi ötvö-

zete, hipnotikus fekete zene mind jellegét, mind 

megszólalását tekintve. Már a lemezt nyitó Radio 

Song meghazudtolja mûfaját, populáris jellege 

ugyanis rendkívül bonyolult szerkezettel és vokális 

betétekkel párosul. Ez az igényesség nemcsak a me-

rész hangszerelési megoldásokban, hanem a tár-

sadalmi problémákat boncolgató szövegekben is 

megnyilvánul. Spalding többnyire basszusgitáro-

zik, de a lemezt inkább érzéki éneklése határozza 

meg. Az egységes hangzás megteremtésében olyan 

eltérô irányultságú mûvészek voltak társai, mint 

Algebra Blessett (ének), Leo Genovese (billen tyû-

sök), Lionel Loueke (gitár), Terri Lyne Carrington és 

Jack DeJohnette (dob). Kár, hogy az invenció néha 

elapad, a másféle jazzen szocializálódott hallgató 

elfáradhat a lemez végére. Turi Gábor

BACSÓ KRISTÓF QUARTET: 

NOCTURNE

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

A Mûvészetek Palotájának nagyszerû sorozata, a 

Jazz mûhely keretében, tavaly szeptemberben ren-

dezték meg Bacsó Kristóf kvartettjének koncertjét, 

amelyrôl most CD-felvétel is megjelent. A szakmai 

tisztesség úgy diktálja, hogy megjegyezzük: a Jazz-

mûhely szerkesztôje lapunk fôszerkesztô-helyettese, 

Bércesi Barbara – a Gramofon eddigi 16 éves munkája 

természetesen most is kötelez, hogy szigorúan szak-

 mai értékítéletünket mindez semmiben se befolyá-

solja. E kötelezô kitérô után pedig térjünk a tárgyra. 

Bacsó Kristóf nemcsak a fi atalabb nemzedék egyik 

kimagasló, az elmúlt évtizedben egyéni hangzáské-

pet kialakítani képes szaxofonosa, hanem képzett, 

professzionális s emellett kellôen invenciózus zene-

szer zô is, mint ezt az albumon hallható hét szerze-

ménye bizonyítja. Kottapapírján-komputerén kortárs 

kamarajazz születik, kiegyenlített arányokkal, fi nom 

és áttört szólamokkal, helyenként egy-egy markán-

sabb érzelmi kitöréssel – ezekbôl több is lehetne. A 

kvartett érdekessége, hogy Bacsó mellett egy másik 

fúvós, Fekete-Kovács Kornél jut benne fôszerephez 

– kettejük dialógusai, egymást átszövô szólamai 

ren geteg izgalmas zenei megoldást eredményeznek. 

A kifogástalan ritmusszekciót (Szandai Mátyás és 

Németh Ferenc) hallva pedig csak sajnálhatjuk, 

hogy – egyébként teljesen érthetô módon – mind-

ketten külföldön keresik a szakmai boldogulást: Má-

tyás Franciaországban, Ferenc hosszú ideje az Egye-

sült Államokban. A szaxofon–trombita–bôgô–dob 

né gyeshez három kompozícióban (Smiling Moon, 

Lunar Dance, Too Many Questions Left) Oláh Kál-

mán zongorajátéka csatlakozik. Cseppet sem meg le-

pô, mégis öröm hallani, hogy a kiemelkedôen profi  

muzsikus, Oláh mennyire szervesen tud kapcsolódni 

a Bacsó által megálmodott, sokszor igen bonyolultan 

felépített zenei folyamatokhoz.  Retkes Attila    

ROBERT GLASPER:

BLACK RADIO

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

A 33 éves zongorista új lemeze váratlanul repített 

vissza a kétezres évek eleji kedvenc Jazzanova-

lemezeim hangulatához. Tette ezt a legfrissebb és 

legizgalmasabb jazzhangszerelések és hangzások 

közepette. A lemez a jazz, R’N’B, soul, hip hop 

négyese mentén – az anyagot komolyan meghint-

ve elektronikával – szolgáltatja a fekete zenei rá-

diók hangulatát. Robert Glasper zongorista, Casey 

Benjamin szaxofonos, Chris Dave dobos és Derrick 

Hodge basszusgitáros mellett feltûnnek olyan fe-

kete énekesnôk, mint Erykah Badu, Lalah Hathaway 

vagy Ledisi, akik nyilván saját zenéjük miatt is tö-

kéletesen illeszkednek a hangulatba. A megjelenés 

pillanatában sikerlemezzé vált CD, a saját darabo-

kon túl meglep minket egy cifra Afro Blue-fel-

dolgozással, Sade Cherish the Day és a Nirvana 

Smells Like Teen Spirit címû klasszikussá vált da-

rabjaival. Igen, még rock is akad a lemezen. A vál-

tozatosságot tetôzi, hogy az egyes trackeken kü-

lönféle vendégszólisták tûnnek fel és teszik még 

izgalmasabbá a zenei anyagot. A bookletben érde-

mes végigolvasni a lemezen hallható, nem kevés 

(18) zenészt felsorakoztató névsort is. A részemrôl 

elôször inkább háttérzenének szánt korong bi-

zony sokszor követelt odafi gyelést, a nem ritkán 

humoros és váratlan zenei történések miatt. A le-

mez kimagaslóan jól szól, a „sound” kifogástalan 

– meglepôen tiszta hangzást élvezhetünk. Mint 

zongorista, szívesen hallgattam volna Glasper úr 

zongorását kicsit gyakrabban és erôteljesebben. 

Összességében nagyon izgalmas lemez, mely a 

fekete zenei stílusok között szemtelen szellemes-

séggel lavíroz. Ajánlom minden zenésznek, nem 

zenésznek, otthonra, autóba, munkahelyre, tanu-

láshoz és kerékpározáshoz. Ez a progresszív jazz-

lemez ugyanis hallgatóbarát.  Pozsár Máté
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KAROSI JÚLIA: 

STROLLER OF THE CITY STREETS

● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

A tehetséges, fi atal magyar énekesnô részérôl 

nem csekély bátorságra vall, hogy szerzôi, ráadá-

sul angol nyelvû albummal debütál. Karosi Júlia jól 

énekel, szép hangja van és a szaxofonos Ávéd Já-

nossal megtoldott együttese (Balázs Tamás zon-

gora, Horváth Balázs bôgô, Varga Bendegúz dob) 

kifogástalan kíséretet biztosít számára. Stilárisan a 

lemez korszerû áramlatot képvisel, amely a fekete 

blues- vagy jazzalapú vokál helyett, érzésem sze-

rint, a hetvenes évek „soft rock” balladistáit 

(Carole King, Joni Mitchell, Carly Simon stb.) veszi 

kiindulópontnak, esetleg nem is tudatosan. Érde-

kes módon a kíséret több jazzes eszközt alkalmaz, 

mint a vokál, amely sok helyütt nélkülözi az imp-

rovizációt. Jazz szempontból az énekesnô két 

szerzeménye, a Waste your time on love, valamint 

a Spring’s fi rst breath viszont nagyon is megállja a 

helyét, míg a sötét tónusú címadó számon rög-

tönzés nélkül is igen jazzes a hangvétel. Kérdés 

azonban, hogy – noha az eredeti anyag produká-

lása ma már kritikai elvárás is (mellyel e sorok írója 

egyáltalán nem ért egyet) – tanácsos-e szerzôi al-

bummal debütálni. Az elsô lemezen mindazt fel 

kellene villantani, amire a mûvész képes és hajlan-

dó. Kimagasló zeneszerzônek is kell a bemutatkozó 

énekesnek lennie ahhoz, hogy csupa eredeti szá-

mot tartalmazó albuma maradéktalanul lekösse a fi -

gyelmünket. A zeneszerzés és az éneklés két kü-

lön bözô mûvészeti ág. A mesterek által komponált 

örökzöldekbôl azért tanácsos néhányat meríteni, 

mert kiváló összehasonlítási alapot szolgáltatnak 

más énekesekkel, és a közönség azok alapján tud-

ja bemérni: hol tart a debütáló mûvész. Errôl az 

egyébként tényleg szép és mûgonddal készült al-

bumról nem derül ki, hogy tud-e Karosi Júlia pör-

gôs számokat is énekelni. Pallai Péter

BARCZA HORVÁTH JÓZSEF:

GARDEN OF MYTHS

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Ez a kiadvány Barcza Horváth József nagybôgôs 

és basszusgitáros kiválóságunk elsô szerzôi albuma, 

egyben zenekara, a Congressio bemutatkozó le-

meze. Mégis szólólemezként jelent meg, mert a 

Congressio a 2010. végi bemutatkozása óta még 

nem vált olyan ismertté, hogy érdemes lett volna 

lemondani miatta Barcza nevének goodwilljérôl. 

Nemcsak felesége, Szôke Nikoletta oldalán zenei 

vezetôként, hanem számos elsôrangú kollaborá-

ció alkotótársaként is ismert. Három karakteres 

egyéniség, szabad szellem kapott meghívást a 

kongresszusra: Bolla Gábor szaxofonos, Fenyvesi 

Márton gitáros és Mohay András dobos. Mire ju-

tottak együtt? Barcza tömény és kiérlelt témái, 

amint azt a jól választott cím sejtetni engedi, a 

fantázia és a mítosz tájaira viszik a fi gyelmes hall-

gatót, a két fi atal és a kibillenthetetlen dobos tob-

zódnak bennük. Több szám ismerôs lehet Nikolet-

ta lemezeirôl: a Mornings I’ll Always Remember 

például a legutóbbiról, csak itt Barcza vonóval ex-

ponálja a témát. Gondolom, nem véletlen, hogy a 

Canticummal nyit a lemez, az éneklô tónus mind-

egyik dallamhangszer fô módusza. A modern jazz-

nek azt a kortárs felé nyitott ágát képviselik, amely 

kötelezônek érzi magára nézve a meglepô zenei 

hatások, fordulatok alkalmazását, de elutasítja a 

céltalan meghökkentést. Szerkezetileg és gondolati-

lag nagyon feszes anyag állt össze, nincsenek ven-

dégek, fl ikk-fl akkok, az elsô perctôl kezdve csak a 

lényeg: a kvartett mûhelymunkában jut el egy rôl a 

kettôre, a témák lehetô legárnyaltabb kifej tésére. A 

közös produktumon ott van a bôgôs mindig meg-

fontolt, az inspirációt inkább az elmélyedésben 

keresô egyéniségének lenyomata anélkül, hogy a 

többiek, különösen a két nagyratörô fi a tal szarvait 

letördelné. Zipernovszky Kornél

SZÔKE NIKOLETTA:

INNER BLAZE

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Nincs nehéz dolga a kritikusnak, ha Szôke Niki új 

albumáról kell írnia: a hazai vokális jazz vezéregyé-

niségének és partnereinek produkciója garancia a 

magas színvonalú mûvészetre. Elsô lemeze – a 

Golden Earrings – megjelenése óta minden évben 

egy-egy kitûnô albummal rukkol elô az ifjú díva. A 

minden adottsággal rendelkezô énekesnô nemzet-

közi megmérettetésben is megállta a helyét, és ed-

digi öt albumából négy már egy neves japán kiadó 

gondozásában látott napvilágot. 

A legújabb korong címadó dala (a régi barát, Oláh 

Szabolcs veretes kompozíciója) igazán kifejezi a lé-

nyeget, utalva arra a belsô tûzre, amely ebben a 

sok oldalú tehetségben lobog. Niki páratlan munka-

bírással tesz eleget a meghívásoknak, akár a távoli 

szigetországból, akár az erdélyi magyaroktól érke-

zik, pedig mûvészi pályája mellett két kisgyermek 

boldog mamája is. 

A lemeznek különleges ízt ad a dalok felében egy-

egy vendégszólista közremûködése: három számban 

Bolla Gábor tenorja, három másikban pedig Fenyvesi 

Márton gitárjátéka igazi modern hangzásvilágot 

képvisel. Niki állandó társai (Lakatos Róbert zongo-

rán – aki a nemzetközi színtéren használja így ne-

vét, itthon Szakcsi Robiként ismerjük –, Barcza 

Horváth József bôgôn és Mohay András dobokon) 

a tôlük megszokott kitûnô kíséretet biztosítják. 

A számok kétharmadát a régi és új amerikai dalos-

könyv darabjai képezik Henry Mancinitôl Stingen 

keresztül Chick Coreáig. Négy dal a partnerek szer-

zeménye, a jól sikerült angol szövegek Nikit dicsérik. 

Kiemelkedô a gospeles hangvételû Everyday, amely-

ben csak a zongora kíséri a fôhôsnôt. Végül a „cso-

magolás” is méltó az egész produkcióhoz: az attrak-

tív díva glamour-portréjával a címlapon és a remek 

session-fotókkal belül. Márton Attila  
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Hunnia Records
HRCD 1111

Folk Európa – Hangvetô
FECD 054

SPECIAL PROVIDENCE:

SOUL ALERT

 ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ● ● 

A nyolcadik évét taposó és egyre komolyabb nem-

zetközi hírnévvel büsz kélkedô Special Providence 

új lemezét hallgatni és méltatni is hálás feladat. 

Már csak azért is, mert ahogy az együttest, úgy a 

Soul Alert címû albumot sem lehet mûfaji kategóri-

ába szuszakolni. Illetve, hogyne: prog resszív 

zene, de hát ebbe tipikusan bármi beleférhet. Jelen 

esetben ez a recenzió éppúgy szerepelhetne a rock 

és metál lapok hasábjain, mint a Gramofon jazzro-

vatában. Elsôrangú progresszív metál zenét hall-

hatunk a lemezen. A mérleg nyelve sokkal inkább 

a vaskos elektronikus riffek felé billen, mint a fúziós 

jazz vagy esetleg jazz-rock felé. A srácok le-

hengerlô erôvel zúznak, játékukról olyan együt-

tesek jutnak eszünkbe, mint a Dream Theater. A 

csapat saját bevallása szerint is ez lett az eddigi 

legtudatosabban megalkotott produkciójuk, egy-

ben a leg elôre mutatóbb és legbátrabb is. A határo-

zottság bizony áthatja a zenét, de ez már egy éret-

tebb kinyilatkoztatás. Instrumentális zene lévén a 

korongon csak egyetlen számban hallhatunk éne-

ket, a dallam ugyanakkor nagyon fontos szerepet 

tölt be a szerzeményekben. Az or kán szerûen sodró 

dobszólók, a széles ívet bejáró torzított gitár szóla-

mok, az elektronikus billentyûfutamok mind melodi-

kus alapokra vannak felépítve.

Ötletszerûnek tûnnek a váltások a hang szerelések 

vagy mûfaji kifejezésformák között, de sehol sem 

ér zô dik öncélúság bennük. A pörgôs témák mel-

lett a folyamatosan változó dinamika is hatalmas 

adag energiát ad hozzá az élményhez, a zene len-

dülete és a hallgató fi gyelme így egy pillanatra sem 

lankad. Az izgalmas album végére érve annyit 

azért érzünk, hogy koherensebb, kerekebb is lehet-

ne ez az erôteljes élmény. Talán ez a fejlôdés útja.

 Laczkó Krisztián

LUKÁCS MIKLÓS:

CIMBALOM CONCERTOS

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Hogy Lukács Miklós mekkora nemzeti kincs, azt 

megmutatta például a 2010-es Jazzforum Buda-

pest, amikor három különbözô zenekarral szerepelt 

szólistaként, vagy hogy Eötvös Péter éppúgy ra-

gaszkodik hozzá, mint Miczura Mónika. Akinek 

csak fontos a magyar jazz, rajong érte a Dresch-

kvartett meghatározó tagjaként. A Cimbalomverse-

nyeket, amelyeket Müpa-koncerteken mutatott be, 

Lukács négy fontos magyar szerzôtôl rendelte azért, 

hogy a hangszerre végre olyan versenymûvek szü-

lessenek, amelyekben a cimbalom teljes, fantaszti-

kusan gazdag tárházát meg tudja mutatni. De nem 

ô volna, ha ezzel beérné: a crossover felé terelte 

(erre amúgy is nyitott) szerzôit, akiktôl azt kérte, 

improvizatív részeket is bízzanak rá. Lukács klasszi-

kus végzettségû elôadómûvész, ha elképesztô tech-

nikáját és megjelenítô erejét nézzük, de ízig-vérig 

jazzista, ha nyitottságát és improvizációs kalandvá-

gyát fi gyeljük. A négy felkért szerzô azonos mûfajú 

mûveit egymás után meghallgatni olyan, mint egy 

négyfogásos vacsorát végigenni. Vukán György, 

Szakcsi Lakatos Béla, Oláh Kálmán és Fekete-

Kovács Kornél abban a biztos tudatban szerezték 

darabjaikat, hogy az interpretátor/improvizátorral 

rokon lelkek lévén, nyugodtan saját magukat adhat-

ják. Igen, mind a négyen, Lukács nem véletlenül 

ôket kérte fel. Vukán mûve romantikusan elbûvölô, 

Szakcsié tekintélyeket mellôzôen modern, Oláh 

Kálmáné bartókosan ihletett, Fekete-Kovácsé nagy-

ra törô és merész. Úgy sejtem, hogy Szakcsi és 

Fekete-Kovács adott leginkább szabad kezet a szó-

listának, akinek együttesébôl Szandai Mátyás és 

Dés András is közremûködik. A Budapest Eclectic 

Strings Zenekar Werner Gábor vezényletével dere-

kasan helyt állt, nem volt könnyû dolguk. Mon-

dom, lakoma a javából.  Zipernovszky Kornél
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DJABE: UPDATE

Gramy Records

GR-099  ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Updat e címû albumával is hozza a 

tôle megszokott egyéni hangzást a 

Djabe, amely megalakulása óta üde 

színfolt a magyar zenei életben. A 

Djabe sosem maradt a már letapo-

sott ösvényeken, mindig új utakat 

keresett és talált magának. Elsôrangú 

jazzmuzsikájukhoz inspirációt a ma-

gyar, illetve különbözô egzotikus 

népzenékbôl merítettek, mégsem 

váltak folk jazz-bandává. Megtalál-

ták az arányokat, zenéjük a sajátjuk, 

minden más csak az ihlet forrása. 

Kiemelkedô a hangszerjáték, a vilá-

gosan érzôdô együttgondolkodás 

zene közben. A Djabénál kezdettôl 

hangsúlyos és a hazai viszonyokhoz 

képest különösen kimagasló volt a 

technika jelenléte, és a lemezeik sem 

voltak soha szokványosak. Az 

Update is új a maga nemében a ma-

gyar piacon, a kétoldalú DVD egyik 

oldala a videó-, másik az audio-vál-

to zatot tartalmazza.  KEV

THE BRAG PACK: 

JUST BRAGGIN’

Stankoffamusic

STM 003  ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Nemzetközibb formációt aligha le-

het elképzelni: Mester Dániel (szaxo-

fon) magyar, Sri Hanuraga (billen-

tyûsök) indonéz, Roald Becher (dob) 

holland, Paul Rutschka (basszusgi-

tár) német. Nem alkalmi társulás, 

mindannyian az amszterdami kon-

zervatórium jazz tanszakán tanul-

tak, ahol barátság alakult ki köztük, 

majd 2011-ben megalakították együt-

tesüket. A 12 számot tartalmazó CD 

a tagok eltérô kulturális hátterének 

és szerteágazó érdeklôdésének a 

tükre: igazi fúziós muzsika, amely-

ben a bebop, a funky, a rock, az in-

donéz és a lengyel népzene elemei 

egyaránt megtalálhatók. Hat darab 

Hanuraga szerzeménye vagy feldol-

gozása, négyet Mester jegyez. Az 

anyag erôteljes kompozíciós gondol-

kodást mutat, a csapatot rokonszen-

ves ifjonti hév hajtja, az egymásra 

találás öröme sugárzik a remek szó-

lókra lehetôséget teremtô játékból, 

amiben Mester Dániel tenoron és 

szop ránon is jeleskedik. TG

KOVÁCS FERENC: 

FILMZENÉK

Gramy Records

GR-101  ● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

A fi lmzene alkalmazott mûvészet, 

funkciója többnyire az, hogy egy 

adott helyzet hangulatát a maga esz-

közeivel kifejezze. A fi lmzene fô té-

mája a cselekmény során különbözô 

változatokban visszatérhet, mint 

tör ténik ez a lemezre került 24 kom-

pozíció esetében. A fülszövegbôl ki-

derül, hogy a CD a Kovács Ferenc 

életmûsorozat részeként jelenik meg. 

Milyen fi lmekhez és színházi elô adá-

sokhoz írt zenét a kitûnô hegedûs-

trombitás? Mindenekelôtt Mészáros 

Márta Utolsó jelentés Annáról, Ár-

mány és szerelem és Cabiria éjsza-

kái, aztán Jancsó Miklós Liliom címû 

rendezéséhez, de van itt a bor vi dé-

kekrôl szóló reklámfi lm is – fôleg az 

utóbbi évek termésébôl. Nem mind 

jazz, sôt alig. Kovácsot megihlette 

Seress Rezsô, Nino Rota, a vásárok 

és vurstlik keserédes világa, a tangó 

szenvedélyessége. Az atmoszférikus 

anyag hangszeres és énekelt számait 

népes elôadógárda szólaltatja meg, 

köztük Balogh Kálmán, Dresch Mi-

hály, Szirtes Edina Mókus és több 

djabés kolléga. TG

YELLOWJACKETS: TIMELINE

Mack Avenue

MAC 1058  ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Mint a legnépszerûbb közösségi há-

lózat, a három évtizede mûködô 

Yellowjackets is húzott egy idô vo-

nalat, mégsem mondanám eddigi 

munkásságuk összefoglalásának ezt 

a jubileumi lemezt – ha meg is hív-

ták az ôsalapító Robben Ford gitá-

rost egy rövid vendégszereplésre. 

Szinte példa nélküli történettel ren-

delkezô pályafutásuk sikerének titka 

egyben minden lemezük jellemzôje: 

a sajátos, Russell Ferrante-féle kom-

pozíciós és harmóniai gondolkodás-

mód, amely az évek során nem vál-

tozott, s egyfajta védjegye a Dara-

zsaknak. Jobbára nyolcados lüktetés, 

latinos, R’n’B-s, vagy akár swinges, 

izgalmas hangszerelések, sajátos, 

be fogadható dallamvilág és briliáns 

improvizációk. A Timeline viszont 

kissé öregurasra sikerült, több a visz-

szafogott tempó, a hagyományos 

meg oldások, pasztellesebbek a szí-

nek, kevesebbszer kapjuk fel a fejün-

ket. Most ilyen kedvük volt, megte-

hetik. BB

FINUCCI BROS QUARTET: 

HANGOK A JÖVÔNEK

Brokernet Jövô Alapítvány

FBQ-001  ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Már nem kell magyarázni, kiket takar 

a Finucci Bros elnevezés, hiszen a 

Montreux-i versenygyôzelem és –

helyezések után támadt fi gyelem 

nemcsak külföldön, de itthon is egy-

re ismertebbé teszi Balogh Roland 

gitárost és ikertestvérét, Balogh Zol-

tán zongoristát, akik mellett a csa-

patban Horváth Plútó József basz-

szusgitározik és Bordás József do-

bol. Nem elírás, Európában talán 

még élénkebb az érdeklôdés a 

Finucci iránt, mint itthon. Ôk azon-

ban ragaszkodnak a szülôföldhöz: 

vonzódásukat a magyar népi kultú-

rához ezzel a lemezzel is bemutat-

ják, hiszen nyolc népdalt vesznek 

alapul virtuóz muzsikájuk megszó-

laltatásához. Ízléses, alázatos a dal-

lamok feldolgozása, a romás cizel-

láltság éppúgy elfér bennük, mint az 

elektronikus hangszínek. Nesztor 

Iván furulyajátéka és Rontó Kitti 

éneke adnak további értéket az 

anyaghoz. Roland büszkén vállalja, 

hogy Babos-tanítvány, ez itt is hal-

latszik. BB

ALUNE: AYO NENE

Hunnia Records

HRCD 1103 ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

A fôhôs Alioune Wade, szenegáli 

basszusgitáros, énekes, az ô névva-

riációja szerepel a lemezborítón. A 

jazzkedvelôk a Syndicate Zawinul 

utáni kiadásából ismerhetik virtuóz 

játékát. Ezen az albumon is felsora-

koznak más, különbözô nációjú mu-

zsikusok mellett a szindikátusbeli 

társak, Paco Sery, Thierry Eliez, 

Emile Parisien, Jorge Bezzera és Aziz 

Sahmaoui, de az Ayo Nene nem a 

zawinuli hangzásvilágot idézi, jóval 

erôsebb rajta az autentikus szenegá-

li zene hatása – a lemez akár a világ-

zenei rovatban is helyet kaphatott 

volna. A 11 szám többségét Alune 

szerezte, mondanivalójuk szorosan 

kapcsolódik hazája kultúrájához, ha-

gyományihoz. Balladisztikus költe-

mények, személyes vallomások, 

fôhajtások. Jellegzetes nyugat-afrikai 

orgánumával elôadott éneke mintha 

nem is egy megtermett férfi ból törne 

elô. Az egzotikum betetôzése, hogy 

az anyagot Magyarországon rögzí-

tették és adták ki. BB
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BAGI TÓTH CSABA: 

AVED IVENDA

Enja – Varga

ENJ-9579 2 ● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

Alig van lemez, amit itt és a lángoló-

san gitáros honlapon is tárgyaltatik, 

de ez ilyen. Tutira megy: balkáni blues, 

mélyenszántó groove-ok világzenei 

ráfogással, rock alapokon. Bagi Tóth 

Csaba Al di Meola és Tátrai Tibor bá-

torításával jutott ilyen messzire: Al, 

Al zenészei, és más világsztárok (pl. 

Dave Weckl) közremûködnek leme-

zén. A cím nem a tehetséges, János-

nak keresztelt magyar szaxofonosra 

utal, hanem a közelítô télre. A mace-

dón, roma, szerb, magyar és még né-

hány további rétegbôl összepréselt 

lemez feszesen peng, rendes húrté-

pés van, méltó szerzônk imént emlí-

tett példaképeihez. Mégis levon az 

Enja által kiadásra érdemesített pro-

dukció értékébôl, pedig parádés ez a 

sztárnévsor, hogy az eredetiség leg-

feljebb csak megcsillan a korongon. 

Biztosan a mi Csabánk tud csak pon-

tosan ilyen fémet préselni, de azért 

ezek az alkotó ele mek egytôl-egyig 

ismerôsek Közép-Európában és a 

Balkánon. ZK

JIM HALL–PAT METHENY

Nonesuch – Magneoton

7559-79909-9 

Az 1998 nyarán felvett Telarc-album 

a Nonesuch gondozásában jelent 

meg, teljesen új borítóval. A mostani 

fedôlap fotója a két gitárosról többet 

sejtet a kivételes duó interakciójáról, 

mint a nemesen egyszerû, fotó nél-

küli Telarc-címlap: Hall hatvannyolc, 

Metheny negyvennégy éves volt a 

felvételek idején, mégse két külön-

bözô generáció képviselôjének alkalmi 

együttzenéléseként, hanem a stiláris 

eltéréseket és a heterogén mû vész-

karaktereket maguk mögött hagyó 

gitárosok idôn-téren felülemelkedô 

társalgásaként hallgathatjuk ezt a 

csipkefi nomságú tizenhét számot, 

melyek közül hat élô felvétel. A ho-

mogén anyagból kiemelhetjük öt 

közös szerzeményüket, melyek szá-

mozott improvizációkként váltak is-

mert té. A magyar hallgatónak külö-

nösen kedves a The Birds And The 

Bees, hiszen Zoller Attila kompozí-

cióját a felvételek elôtt néhány hó-

nappal elhunyt gitáros emlékének 

ajánlotta a duó.  MJGy

JOHN PIZZARELLI: 

DOUBLE EXPOSURE

Telarc – Karsay és Társa

TEL-33221-02 ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

A pop és a jazz fúzója nem új keletû, 

az átjárásra megannyi példa akad, de 

azzal eddig kevesen próbálkoztak, 

hogy párba állítsanak popszámokat 

és jazzörökzöldeket, mint teszi az 

amerikai swinges hagyomány örökö-

se, aki nyitó számként a Beatles I 

Feel Fine és Lee Morgan Sidewinder 

címû szerzeményét rendeli egymás 

mellé. A társítás merész, de mû-

ködik, a zsánerek könnyedén csúsz-

nak át egymásba, mint Joni Mitchell 

Free Man in Paris címû száma eseté-

ben, amely érzéki bossa nova válto-

zatban hangzik el. Természetes 

transzformáción esik át Tom Waits 

Drunk on the Moonja vagy James 

Taylor Traffi c Jam elnevezésû darab-

ja, de említhetnénk a Steely Dan, Elvis 

Costello, Neil Young slágereit is. 

Pizzarelli az improvizációit scattel ve 

kísérô gitárosként, puha hangú éne-

kesként és váratlan megoldásokra 

képes hangszerelôként is meghatá-

rozza a kellemesség bizsergetô érzé-

sével ható zenét. TG

CLARK TERRY: THE HAPPY 

HORNS OF CLARK TERRY/IT’S 

WHAT’S HAPPENIN’

Impulse! – Universal

060252780957 

Clark Terryt Dizzy Gillespie nevezte 

a világ legnagyobb jazztrombitásá-

nak. Ez a ma már sajnos nagybeteg, 

de fénykorában életvidám, bôvérû és 

hatalmas technikával megáldott ze-

nész, aki a swingtôl a hard-bopig 

terjedô zónában mindenütt otthon 

van, a hatvanas években felvett két 

szenzációs nagylemezt tömörítô al-

bumon ékes bizonyítékát adja, hogy 

Gillespie nem álszerénységbôl ma-

gasztalta az egekig. Terry nem csak 

hatalmas formában és hangulatban, 

de kiváló társaságban játszik. A hoz-

zá hasonlóan Ellington és Basie ze-

nekarait megjárt tenor titán, Ben 

Webster, a parkeri emlôkön nevelke-

dett alt-szaxofonos/klarinétos Phil 

Woods és a zenei polihisztor zongo-

rista, Roger Kellaway méltó partnere 

Terrynek, aki, mint oly sok pályatár-

sa, kiváló jazzénekes is. Az album 

mesterkurzust ad belôle, miként le-

het a jazz egyszerre humoros, érzel-

mes, egyszerû, emészthetô és nagy-

szerû!  PP

KEITH JARRETT:

MYSTERIES/SHADES

Impulse! – Universal 

0602527 809519 

A fi atalabb jazzkedvelôk többsége a 

Standard Trio több évtizedes mû kö-

dé se révén ismeri Keith Jarrett mûvé-

szetét. Pedig a hetvenes években az 

„amerikai kvartettjével” készített al-

bumai a mûvész pályájának ki-

emelkedô szakaszát képviselték. A 

két album zenei anyaga – összesen 

nyolc saját szerzemény – olyan fris-

sen hat ma is, mint születésük ide-

jén, három és fél évtizede. A zseniá-

lis fi atalember zenei elképzeléseiben 

számtalan hatás érvényesült: a 

country, a rock, a blues, a latin zene, 

a klasszikusok és az avantgárd jazz. 

Mindehhez ideális partnere volt a te-

noros Dewey Redman és az állandó 

tagok: Charlie Haden a bôgôn és 

Paul Motian a dobokon. A perkusszív 

hatások fokozására még Guilherme 

Franco is közremûködött, sôt olykor 

Jarrett és Redman is „beszállt” vala-

milyen ritmushangszerrel. Jó felidéz-

ni a jazz misztériumát és sok szí nû-

ségét Keith Jarrett avatott tolmácso-

lásában. MA

CHARLES MINGUS: 2 ON 1

Impulse! – Universal

0 602527 809533 

A „2 on 1” sorozat két, 1963-ban ké-

szült kiváló LP-jét tartalmazó korong-

gal emlékezik a Mesterre. A nagyze-

nekari hangzást igen nagyra értékelô 

bôgôs egy 11 tagú, majd egy 16 fôre 

bôvített együttessel rögzítette a két 

albumot pár hónapon belül. Maga 

Mingus is pályája csúcsaként értékel-

te mind a lemezeket, mind pedig a 

kitûnô erôket felvonultató zenekaro-

kat, amelyekben olyan mûvészeket 

találunk, mint Eric Dolphy, Booker 

Ervin és Jerome Richardson a fúvó-

soknál, vagy Jaki Byard a zongoránál. 

Mingus szokatlan dinamikai, ritmi-

kai, tempóbeli váltásokkal forradal-

masította a korabeli jazzt. A nagy 

szintetizáló beépítette mûvészetébe 

a gospel és a blues mellett a mûfaj 

történetének minden stílusirányza-

tát, Debussy és Ravel újításait és a 

latin zene elemeit is. És rajongott 

Ellingtonért, ami világosan tetten 

érhetô big bandjeinek hangzásvilá-

gában. MA
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