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Filmbe illô 

A Modern Art Orchestra saját és a hazai zene 
történetében is mérföldkôhöz érkezett, amikor 

hatalmas sikerû, a mester munkássá-
gát bemutató koncertturnén vett 

részt Ennio Morricone zene-
szerzôvel. A MAO vezetô-
jével, Fekete-Kovács 
Kornéllal azonban még 
számtalan más témáról 
is beszélgettünk a július 
20-án Veszprémben, 
a Magyar Jazz Napja 
keretében lezajlott 
koncertjük elôtt, ahol 
Tony Lakatos, Dave 
Liebman és Adam 
Nussbaum voltak a 
big band vendégei.

2 Bércesi Barbara

sikersztori

Fo
rr

ás
: M

od
er

n 
A

rt
 O

rc
he

st
ra



JAZZINTERJÚ

41GRAMOFON2014. ÔSZ

Gramofon: A napokban volt a Dr. House-ként ismert Hugh 
Laurie és a Copper Bottom Band koncertje a Budapest Kong-
resszusi Központban, ahol a MAO hagyományosan a kezdô 
zenekar szerepét vállalta. Hogy sikerült a koncert? Közös zené-
lésre is volt lehetôségetek?
Fekete-Kovács Kornél: A mûvész menedzsmentje nem 
volt túlzottan konstruktív a részvételünket tekintve, de 
ebbôl nem csináltunk problémát. Adtunk egy negyven-
perces koncertet, amely nagyon jól sikerült.

G.: Szintén a Hollywood Music Fesztivál keretében június 27-én 
léptetek fel hasonló elrendezésben, akkor Steven Segal blues-
zenekara elôtt. Itt is elzárkózást tapasztaltatok?
F. K. K.: A hollywoodi sztárok másként viszonyulnak a ze-
néhez. Az eddigi pályám során mindig azt tapasztaltam, 
hogy ha az ember egy vérbeli muzsikussal találkozott, és 
felmerült a lehetôsége a közös zenélésnek egy olyan lét-
számú és színvonalú zenekarral, mint a MAO, akkor ô 
rendszerint szívesen fogadta a kínálkozó alkalmat. A fi lm-
sztárok vagy legalábbis a menedzsmentjeik valószínûleg 
inkább nyûgnek ítélték az együttmûködést. De nincsen ez-
zel baj, helyén kezeltük a dolgot.

G.: A fi lmsztár-sorozat hónapokkal ezelôtt indult, amikor 
Ennio Morricone „utolsó” turnéján vehettetek részt a Debrece-
ni Kodály Kórussal együtt. Mit kell azon érteni, hogy utolsó 
turné? Tényleg visszavonul a maestro?
F. K. K.: Olyan nagy és jelentôs élmény volt mindnyájunk 
számára a közös munka, hogy a lelkünk mélyén mind re-
ménykedünk benne, lesz még folytatás. A turnénk a mes-
terrel kétszer két hetesre volt tervezve, ebbôl a második 
etapot muszáj volt elhalasztanunk, és sajnos a halasztott 
dátumok sem valósulhattak meg Morricone egészségi 
állapota miatt. A menedzsmentje tervez koncerteket 
2015–2016-ra is, mi is bízunk benne, hogy a mester gyen-
gélkedése átmeneti jellegû.

G.: Hogyan jött számotokra ez a lehetôség, ki hozott össze 
benneteket? Több jelölt közül esett rátok Morricone választá-
sa, vagy eleve rátok építette a turnét, miután meggyôzôdött 
róla, hogy ideális partnerei lennétek?
F. K. K.: Régen indult a történet. Mi tavaly május óta dol-
gozunk a Danubius Music Produkciós és Menedzsment 
Irodával, akik három éve folytattak tárgyalásokat, hogy 
elhozzák a mestert egy produkcióra. A menedzsment azt 
javasolta a Danubiusnak, várják ki 2014 tavaszát, mert ek-
korra terveznek egy nagyobb európai turnét. Elôször fel-
merült, hogy magyar stáb dolgozzon a turné megvalósítá-
sán, és menet közben az a lehetôség is megfogalmazódott, 
hogy a teljes kísérô zenekart a magyar fél adja. Ekkor már 
számos olyan fellépés volt a hátunk mögött, ahol a Bujtor 
Balázs vezette Hungarian Studio Orchestra adta a big 
band mellé a vonósokat és fafúvósokat, tehát tudtunk mu-
tatni referenciákat. A következô állomásként Morricone 
tavaly decemberben eljött Magyarországra, hogy meghall-
gassa a zenekart. Helyben kiosztották a kottákat, amelye-

ket korábban nem láttunk. A négyórásra tervezett próba 
felénél aztán a mester fölállt, és azt mondta, köszönöm szé-
pen, január végén találkozunk.

G.: Felelevenítenéd a Morriconéval közös munka legemlékeze-
tesebb és legtanulságosabb pillanatait?
F. K. K.: Annak a búcsúnak a perceit emelném ki, amelyet 
az utolsó bécsi koncert hangbeállása után éltünk át, ami-
kor a mester egy könnycseppel a szemében mondta el, 
mennyire szeretett velünk dolgozni, még sosem volt ilyen 
zenekara, és nagyon várja a folytatást. A másik élmény, 
amely nagyon megmaradt bennem, az elsô, párizsi koncer-
ten történt. Hosszabb csúszás után egy fi lmbejátszással 
kezdôdött az est, amelynek során a párizsi közönség türel-
metlenkedni, sôt a hazai publikumra nem jellemzô módon 
fütyülni és fújolni kezdett, amikor még hosszú percek el-
teltével is csak a képek peregtek, miközben ôk Morriconéra 
lettek volna kíváncsiak. Végül, amikor a mester megjelent 
a lépcsô tetején, olyan ôszinte üdvrivalgásba kezdtek, 
amilyet ritkán hallani. Késôbb az elôadás során is minden 
rezdülésre fi gyeltek, és minden megmozdulásra nagy tet-
szésnyilvánítással reagáltak.

G.: Volt-e olyan élményed, hogy a Morricone-fi lmzenék elsajá-
títása során átértékelôdött benned egy-egy korabeli fi lm-
élmény, akár közelebb került hozzád valamelyik sztori vagy 
karakter?
F. K. K.: Miután hazaérkeztem a turnéról, az elsô dolgom 
az volt, hogy sok-sok év után újra megnézzem a Volt egy-
szer egy vadnyugatot. Sok minden a helyére került, hiszen 
gyerekként az ember nem ugyanúgy követi a fi lmbéli törté-
néseket, mint felnôtt fejjel. Az óceánjáró zongorista legen-
dája is nagyon fontos fi lm számomra, ahogy a vásznon, úgy 
a zenében is szívbemarkoló több epizódja.

G.: Valószínûleg felbecsülhetetlen a jelentôsége, hogy 
Morricone-méretû sztárokkal dolgozhattatok együtt az elmúlt 
hónapokban. Milyen nyilvánvaló jelei vannak eddig annak, 
hogy ilyen partnerekkel a portfoliótokban immár nemcsak a 
közép-európai régió, de a világ egyik vezetô big bandjévé 
avanzsáltatok?
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F. K. K.: Én inkább elôre tekintô ember vagyok, soha nem 
éreztem még, hogy amit korábban véghez vittem a zenész-
társaimmal, azt ne lehetne még tovább fejleszteni, még 
jobban csinálni. Látom a hiányosságainkat, azt, hogy mi-
lyen irányokba lehet fejlôdni. Természetesen nem felejtjük 
el, honnan indultunk, és a kezdeti próbálkozások óta 
mennyit dolgoztunk a sikereinkért – erre jó visszanézni. 
Az én feladatom ebben a helyzetben sokkal inkább az, 
hogy kijelöljem az elôrefelé vezetô utakat. Óriási dolognak 
tartom, hogy mára kezd kialakulni egy olyan stáb a zene-
kar mellett, amely megengedi, hogy a zenészek intenzíveb-
ben foglalkozzanak a zenével. Így mindenki azt teszi, ami-
hez ért.
Ami a megítélésünket illeti, valóban vannak jelei, hogy 
jelentôs lépéseket tettünk elôre az utóbbi idôben. Például 
amikor a párizsi koncert után hazafelé tartottunk a bu-
szon, egyszer csak megcsörrent a telefonom. Michel 
Legrand menedzsere keresett meg azzal, hogy szeretnének 
velünk dolgozni egy lemezfelvételén. Ez az együttmûködés 
már létrejött, március végén három napon át vettük fel 
egy francia fi lm zenei anyagát. Monsieur Legrand ideuta-
zott Budapestre, és ô vezényelt bennünket.
De más példát is tudok említeni: most szeptemberben az 
Egyesült Államokban veszünk részt egy hatállomásos tur-
nén, és meggyôzôdésem, hogy ennek a lehetôségnek a 
megszületésében is szerepet játszottak a közelmúltban szer-
zett referenciáink. Ezt egyébként egy amerikai magyar ala-
pítvány szervezi, mely a magyar kultúra terjesztését tûzte 
ki célul az Államokban. Kortárs magyar darabokat fogunk 
elôadni helybéli szólistákkal.

G.: Az elképesztô hírnévnek örvendô és széles körben ünne-
pelt mûvészek a Hollywood Music Fesztivál fellépôi közül, ha 
nem is jobb zenészek, mint a jazz világsztárjai, pl. Dave 
Liebman vagy Adam Nussbaum, de más, pompásabb közeg-
ben mozognak, nagyobb körülöttük a felhajtás, ezért azt sejt-
hetnénk, hogy más személyiségek, máshogy kell hozzájuk 
viszonyulni. Meg tudod ezt erôsíteni?
F. K. K.: Teljes mértékben. Egy hollywoodi sztár mindig 
sztárként viselkedik a színfalak mögött is, nem tehet más-
ként. Ezzel szemben tegnap együtt söröztem Dave 
Liebmannel és Adam Nussbaummal, Liebman úgy szólít, 
„brother”. A fi lmsztárok mindig testôrök és menedzserek 
páncélja mögül pillant ki.

G.: Úgy sejteném, hogy a hollywoodi sztárokkal közös fellépé-
seitek nyomán megfordulhat a fejetekben: lehetne akár így is 
élni és dolgozni, hogy minden elkövetkezô koncert hasonló ne-
vezetességek társaságában zajoljon, hiszen emberileg, mû vé-
szileg és csapatként együtt is kiválóan alkalmasak vagytok 
erre a szerepre. Létezik-e, nyomasztó-e az a hiányérzet, amely 
(esetleg) belengi a szürke hétköznapokat egy sok csillogást 
hozó európai Morricone-turné után?
F. K. K.: Én folyamatosan dolgozom, és sosem foglalkoz-
tam vele, milyen lehetne másképp élni. Hozzáteszem, 
azoknak a sztármuzsikusoknak az élete, akik a világ élvo-
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nalában foglalnak helyet, nem leányálom. Nem irigylem 
azokat a mûvészeket, akik egész évben egy hónapot élnek 
a bérelt lakásukban, a többit szállodákban, a családjuktól 
távol töltik. Számomra azok az alkalmak, amikor egy-egy 
külföldi koncert vagy nagyszabású turné létrejöhet, óriási 
élményt jelentenek, de amikor hazajövök, az itthoni lét-
ben is ugyanúgy megtalálom az örömömet. Persze tény, 
hogy az itthoni létforma megkívánja, hogy az ember szám-
talan dologgal foglalkozzon, hogy meg tudja tartani a lét-
színvonalát, de én ezt megtanultam kezelni és élvezni. 
Rendszeresen komponálok, hangszerelek, akár a turné-
buszban is.

G.: Változott-e az elmúlt idôben, ahogy a média fi gyelemmel 
kíséri a személyedet és a munkátokat?
F. K. K.: Igen, úgy érezzük nôtt az érdeklôdés irántunk, bár 
továbbra is nekünk kell a médiumok után menni és felhív-
ni magunkra a fi gyelmet, mert a bulvártémák uralkodásá-
val nehéz felvenni a versenyt. Persze embere válogatja, 
mert a média világában is vannak, akik hivatásszerûen és 
az értékteremtést szem elôtt tartva tevékenykednek.

G.: Megnôtt-e a MAO-ba felvételre jelentkezô zenészek száma 
mostanában?
F. K. K.: Nem nagyon jutnak már el hozzám az efféle meg-
keresések, de elképzelhetônek tartom. Szerencsére olyan 
zenészgárdával dolgozunk az elmúlt években, hogy vi-
szonylag alacsony a fl uktuáció. Erôs csapatunk van, amely 
fejlôdni szeretne, élvezi a munkát, és szerintem akkor is 
olyan elszántsággal dolgoznának, ha nem volnának azok a 
kézzel fogható sikerek, amelyek a közeli múltat jellemezték.

G.: Rendkívül becsülendô, hogy évek óta nem csak a sztárok-
kal keresitek egymás társaságát, hanem a fi atal vagy legfel-
jebb középkorú, tehetséges magyar szerzôk darabjaiból is 
meghangszereltek és játszotok sorozatokra való anyagot. Leg-
utóbb Bacsó Kristóf szerzeményeibôl adott ki a BMC egy al-
bumnyit a MAO elôadásában, de korábban Fenyvesi Márton, 

Oláh Szabolcs és mások is refl ektorfénybe kerülhettek általa-
tok. Mivel gazdagodik a MAO és mivel a középpontba állított 
szerzôk egy-egy ilyen együttmûködés során?
F. K. K.: Minden egyes koncerten tanulunk, és egyre in-
kább érezhetô, hogy a csapat mind inkább zenekarként 
szól. Hallható az a munka, amelyet minden egyes tag be-
fektet: hazaviszi a kottát, foglalkozik vele, megtanulja a 
darabot, és ezzel ô maga is fejlôdik. Ugyanúgy az egyes szó-
lamok is dolgoznak együtt, gyakorolnak, akár pár taktust 
addig csiszolnak, amíg az tökéletes nem lesz. Ilyen szem-
pontból mindegy, hogy a feladat egy Gil Evans-mû vagy 
egy Oláh Szabi-darab elsajátítása. Big bandekre nem 
jellemzô, hogy egyestés repertoárokkal mûködjenek hosz-
szabb ideig. Elôfordult, hogy decemberben egy hónapig 
Duke Ellington és Billy Strayhorn Diótörô szvitjét adtuk 
elô, majd januárra már Bacsó Kristóf kortárs mûveit ját-
szottuk. Meg kell tanulni mindig az adott feladatra hango-
lódni.

G.: A jelenben és a közeli jövôben is sok további izgalomra 
van kilátás, mert folytatódik a „Világsztárokkal a Marriottban” 
sorozat, ahol a Mezzoforte, a New York Voices vagy a Harlem 
Gospel Choir is vendégetek volt, aztán szeptember 18-án Bob 
Mintzert fogadjátok a BMC-ben. Errôl a koncertrôl mit kell 
tudni?
F. K. K.: Ez lesz a MAO évadnyitó koncertje. Aki tudja, 
Mintzer milyen nagyszerû hangszerelô és komponista, an-
nak nem kell magyarázni, hogy vétek lenne nem mûsorra 
tûznünk jó pár darabját. Az elmúlt évadban két soroza-
tunk futott egymás mellett: egy kortárs darabokat bemu-
tató és egy jazztörténeti sorozat. A koncepciót megtartva, 
a bigband-kultúrát bemutató koncertjeinkkel szeretnénk 
modernebb vizekre evezni, ennek keretében hívtuk meg 
Mintzert is, aki ma már élô legendának tekinthetô. A ze-
néje sok helyrôl táplálkozik, mégis teljesen egyéni a hang-
vétele, a szerzeményei pár hangból felismerhetôk. Ugyan-
akkor arra is szeretnénk felhasználni az alkalmat, amikor 
egy ilyen kaliberû szólistával dolgozhatunk, hogy saját da-
rabjainkat is elôadjuk.

EMLÉKEZÉS MOHAY ANDRÁSRA

A beszélgetés után, de még lapzártánk elôtt érkezett a teljes jazz-
társadalmat sokkoló hír: július 27-én tragikus autóbalesetben el-
hunyt Mohay András dobos. Fekete-Kovács Kornél így emlékezik 
kedves zenészpartnerére:
„Úgy gondolom, hogy minden generációnak megvan a saját 
felelôssége és szerepe a dolgok elômenetelében. Ezek határainak 
átlépése nagyon nehéz, csak keveseknek sikerül. A hazai jazzélet-
ben különleges szerepet kapott András. Az ô jelenlétével, elszánt-
ságával és elhivatottságával a hangszert egy egészen magas szint-
re emelte a hazai jazz színterén. Nekünk, muzsikustársaknak és a 
tanítás útján a fi atalabb generációk számára is folyamatosan újabb 
és újabb ajtókat nyitott fel, rengeteget kaptunk tôle. Ez a tragédia 
óriási veszteség mindannyiunkat. Nyugodjék békében...”

Michel Legrand társaságában
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G.: Nem esett még szó a Hajós Andrással közösen úsztatott 
Zenehajóról, amely megint más hozzáállást igényel részetekrôl, 
hiszen itt többnyire gyerekeknek zenéltek.
F. K. K.: Nemrég hallottam egy frappáns mondást 
Friedrich Karcsitól, mely szerint érthetô, hogy a zenészek 
új utakat, modern hangzást keresnek, de miközben ezt te-
szik, derékig kell állniuk a tradícióban. Nekünk, zenészek-
nek tisztában kell lennünk vele, melyik mai útnak mi volt 
az elôzménye, és ami nekünk, felnôtteknek nyilvánvaló 
összefüggés, azt olyan módon kell megvilágí tanunk a gye-
rekek számára, hogy közben fel se tûnjön nekik, hogy 
erôfeszítést tesznek valaminek a megértésére. Ha értô kö-
zönséget sikerül nevelnünk, akkor van rá esélyünk, hogy 
tíz év múlva is legyen, aki eljön a fellépéseinkre. Nemrég 
mesélte el Juhász Márton dobos, akit ma már kollégaként 
tisztelek, hogy milyen nagy hatással voltunk a pályaválasz-
tására, amikor a szülei elvitték az akkor még általam veze-
tett Budapest Jazz Orchestra a Matáv Zeneházban zajlott 
kakaókoncertjei egyikére. Így dolgozik az idô.

G.: Nem mellékes, hogy jövô május 9-én a Müpa Jazztavasz 
fesztiválján fogadjátok az egyik legizgalmasabb férfi  jazzvo-
kalistát, Gregory Portert, akivel hasonló koncertre van kilátás, 
mint 2013-ban Kurt Ellinggel. Milyen reményekkel, elvárások-
kal vágtok bele ebbe az együttmûködésbe?
F. K. K.: Nagy a várakozás bennünk, és biztosak vagyunk 
benne, hogy nagyon jó koncert lesz; bízunk benne, hogy a 
hallgatóság is élénk érdeklôdést mutat a koncert iránt. 
Amikor a felkérés érkezett felénk a közös fellépésre, tud-
tam ugyan, ki Porter, de nem voltam napi szintû hallgató-
ja a lemezeinek. Azóta sokat foglalkoztam a zenéjével; 
elképesztô erejû, fantasztikus elôadónak tartom.

G.: Aki épp most nyerte meg a Down Beat magazin kritikus 
szavazásán Az év jazzmûvésze címet…
F. K. K.: Ez nagy dolog, és reméljük, a hazai médiumok is 
tôlük telhetôen mindent megtesznek majd annak érde-
kében, hogy a kevésbé naprakész jazzkedvelôk is tudo-
mást szerezzenek Porter jelentôségérôl. Mi is ezen le-
szünk, ígérem.

G.: Még felsorolni is rettentô nehéz, mennyi mindennel foglal-
kozol, hát még ezeket a terveket valóra váltani. Mit kell be-
áldoznod ahhoz, hogy minden felkérésnek eleget tudjatok ten-
ni a gyerekkoncerttôl a Morricone-turnéig? Van pl. idôd zenét 
szerezni?
F. K. K.: Igen, az ôsszel jelent meg egy Ady-lemez, amely 
Hobo felkérésére készült, és én szereztem hozzá a zenét. A 
kö vetkezô évadtól ismét mûsoron lesz ez az elôadás. Köz-
ben a Vígszínháznak írok egy musicalt, melynek szövegíró-
ja Hajós András, rendezôje Szôcs Artúr. Kellér Andor 
Rulettkirály címû életrajzi kisregényének adaptációja. 
Nagyjából egy évre elôre be vagyok táblázva, addig már 
nem nagyon tudnék új feladatot vállalni. Mûködik a 
Fekete-Kovács Kornél Szeptett is: egy évvel ezelôtt állítot-
tunk össze egy mûsort, amely legendás trombitásokra em-
lékezik. Ez a formáció kicsit most háttérbe szorult, remé-
lem, többet tudok vele foglalkozni a jövôben.

G.: Hova lehet fokozni az eddig elért sikereket? Milyen körülmé-
nyek közt látnád szívesen a MAO-t és magadat öt év múlva?
F. K. K.: Az az álmom, hogy a szakmai színvonal, amelyet 
a zenekar képvisel, egyenrangú legyen az infrastruktúrá-
val, amely mûködtetni tudja. Ez a két oldal sokat köze-
ledett egymáshoz az utóbbi idôben, de a big band még 
mindig jobban játszik, mint amilyen körülmények közt 
dolgozik. Az Európa nyugati felén alakult professzionális 
big bandek úgy mûködnek, hogy hétfôn reggel a tagok 
megérkeznek a próbahelyre, hétköznaponként próbálnak, 
majd péntek este koncerteznek egy külföldi sztár vendég-
szereplésével. Van bennem némi félelem, hogy az a fajta 
lendület, amely a MAO-t jellemzi a jelenlegi mûködési for-
mában, sérülhetne, ha egy – csúnya szóval – blokkolós 
munkahellyé válna a zenészek számára. Ugyanakkor a 
rendszeresebb, szervezettebb munkának is megvannak az 
elônyei, ilyen keretek közt máshogy tudnám megfogalmaz-
ni az elvárásaimat a zenekartagok felé. Szó sincs róla, hogy 
most ne akarnának megfelelni az elvárásoknak, nem na-
gyon lehet panaszom a munkamorálra. Remélem, valahol 
a két véglet között tudunk maradni, és öt év múlva is ké-
pesek leszünk szervezetten szárnyalni. n

Fo
tó

: M
ûv

és
ze

te
k 

Pa
lo

tá
ja

, B
ud

ap
es

t –
 P

et
ô 

Zs
uz

sa

A MAO Kurt Ellinget és trióját kíséri a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben
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Ôszi 
jazzk oncertdömping
Az ôszi koncertbôséget tekintve megkockáztathatjuk, a 
hazai jazzrajongók nem fognak sokat unatkozni a TV 
elôtt. A szeptember a tizedik évfordulóját ünneplô Újbuda 
Jazz Fesztivállal indul. A szeptember 2. és 7. között 
rendezendô eseményen megemlékeznek Szabados György 
születésének 75. évfordulójáról, de lesz sok nôi instru men-
talista is, pl. Joëlle Léandre bôgôs, Susana Santos Silva 
trombitás és Reut Regev harsonás személyében. A magyar, 
osztrák, svéd, lengyel, portugál, brit, izraeli, amerikai, 
francia, román és török elôadókat felvonultató, az A38 ha-
jón és a MU Színházban pezsgô fesztivál méltán nevezhetô 
nemzetközinek.

Szeptember 10–16. között a BFZ mint ötlet- és házigazda 
közremûködésével a Mûvészetek Palotája másodszor avat 
európai hidat, ez alkalommal Németország és hazánk kö-
zött; pontosabban emlékeztet a Bridging Europe fesztivál-
lal az évezredes híd erôsségeire a klasszikus zene, a fi lm, az 
irodalom és természetesen a jazz birodalmán belül. Utóbbi 
képviseletében 13-án a Müpában hallhatjuk a Tony Laka-
tos Quintetet, illetve a Nils Wogram Nostalgia Triót és a 
Das Kapitalt, másnap pedig Michael Wollny és Tamar 
Halperin duóját.

A CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztiválra október 
3–19. között kerül sor, ahol az ismert fesztiválhelyszínek, a 
Müpa, az A38 Hajó, a Trafó, a BMC és a Zeneakadémia 
mellett egy új célpont, a Müpa elôtt felállított CAFe-Sátor 

várja részben az újcirkusz híveit, a jazzrajongók pedig 20 
órától egy-egy alkalommal Billy Martin és a Wicked Knee, 
a Grencsó Kollektíva, a Jazzation, a Delalamm és a Santa 
Diver koncertjeinek örülhetnek. 22 órai kezdettel pedig 4 
napon át mutatkoznak be a jazz fi atal tehetségei.

Október 16–18-ig a Jazzy Fesztivál kínál sztárválogatást a 
lágyabb dallamok kedvelôinek, sorrendben Radics Gigi és 
Mario Biondi, a Peet Project és a Jeff Lorber Fusion, végül 
pedig a Fool Moon és a Shakatak lesznek az egyes esték 
fellépôi a MOM-ban. 18-án indul a Budapest Jazz Club 
ôszi világsztár-sorozata is a Nicholas Payton Trióval, majd 
29-én Christian McBride triója lesz a klub vendége. No-
vember 6-án Rebecca Martin és Larry Grenadier duója 
bûvöli a BJC hallgatóságát, 12-én pedig a Mark Turner 
Quartet ad számot kurrens törekvéseirôl.

A Müpa ôsszel több csemegét is kínál a Jazzlegendák so-
rozatában: november 4-én eltölthetünk egy estét Branford 
Marsalisszal és a Joey Calderazzóval, Eric Revisszel és 
Justin Faulknerrel teljes kvartettjével, majd 17-én a 
Medeski, Scofi eld, Martin & Wood formáció adja elô régi 
és új slágereit a dögös groove-ok jegyében. Elô zetesként 
érdemes megemlíteni a Take 6 december 2-i koncertjét is. 
Minden elôadásra a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyte-
remben kerül sor.

A Fesztivál Színházban is zajlik gôzerôvel a Jazzmûhely-
sorozat, melynek keretében október 28-án a László Attila, 
Russell Ferrante, Jimmy Haslip és Németh Ferenc alkotta 
kvartett mutatja be közös, Bridges of Souls címû lemeze 
anyagát, aztán november 27-én Sárik Péter és triója 
Micheller Myrtillel kiegészülve hozza el Jazzkívánságmûsora 
második kiadását. Az elsô mintájára Sárikék most is hall-
gatóságukkal közösen alakítják ki a végsô programsort. 

n

Bôvebb információ:  www.a38.hu, www.mu.hu, cafebudapestfest.hu, 
www.mupa.hu, www.jazzy.hu, www.bjc.hu, www.bmc.hu

Branford Marsalis

Nicholas Payton
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Mindkettejük családjában jelen volt a zene, Gináéknál az 
igényes zenék hallgatása, Dánieléknél egy pianínó formá-
jában. Dani már négyévesen leült mellé, és ahogy mondja, 
feltûnôen jól ráállt a keze. Hatévesen kezdett tanárhoz jár-
ni, és bár klasszikus zenét tanult, a rögtönzés ízére is hamar 
ráérzett: „Egy zongoravizsgán a Mozart-darabom felénél 
egyszerre lehullott a fekete függöny, semmi nem jutott 
eszembe, mégis kihúztam valahogy a végéig.” A jól sikerült 
improvizáció folyományaként Dánielt kilencévesen elvit-
ték Márkus Tiborhoz, aki végül hat évig egyengette zenei 
útját. Georgina a szolnoki Kodály Zoltán Ének-Zenei Álta-
lános Iskolában klasszikus és népzenét tanult, a jazz sze-
retete utólag nehezen azonosítható körülmények közt szü-
letett. Valószínûleg kórustagként a gospeléneklés, Rod 
Stewart standardlemeze, Ray Chares karácsonyi CD-je 
meg a Tom & Jerry-rajzfilmzenék egyesült erôvel mozdítot-
ták a jazz irányába. Akkor tudatosult benne, hogy valójá-
ban a jazz volt az, amit mindig is keresett, amikor a gimná-
zium utolsó évében beiratkozott a Postás Zeneiskolába.
Önkifejezésük eszközeire mindketten azonnal, magától 
értetôdô módon találtak rá. „Ezen a közel 400 kilós monst-
rumon tudom legjobban kifejezni magam – ecseteli Dani –, 
a lábam folyamatosan a pedálokat érinti, így rezgek együtt 
a hangszeremmel.” Ez tehát nem hibás technika a ré szé-
rôl… Georginát egyértelmûen a vokális zene mozgatja 
meg, ám részben zeneakadémiai tanulmányai miatt zongo-
rázik, illetve gitározik is; a színpadon viszont csak a hang-
szálaiban bízik. „Ha szigorú akarok lenni magammal, ki-
csit bánom, hogy hagytam magam kényelmesen sodródni 
a pozitív fogadtatás hullámain, és nem feszegettem jobban 
a határaimat az instrumentális zenében is.”
Jelenleg mindketten a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem jazz tanszékének hallgatói, Georgina ének, Dániel ze-
neszerzés szakos. A szilárd alapokat mindketten korán 
megszerezték. Ginára volt szolnoki osztályfônöke, kórus-
vezetôje, Juhászné Zsákai Kati volt a legnagyobb hatással, 
majd késôbb az ETÛD zeneiskolában is fontos tapasztala-
tokat szerzett. „Hirtelen és titokban határoztam el, hogy 
jelentkezem az ETÛD-be, elôbb diplomáznom kellett vol-

na a fôiskolán. Ehelyett beugrottam megkérdezni, mikor 
lesz a felvételi, mire Vass Ági igazgatónô annyit mondott: 
»Énekelj valamit, a zongorista majd kísér!« Aztán csak 
annyit: »Na! Fel vagy véve. Nagyon is ide való vagy. Mel-
lesleg Winand Gáborhoz fogsz járni.« Én tíz centivel a föld 
felett lebegtem haza. Gábor és a többi tanár útmutatása, az 
ott kötött barátságok, a zenei és lelki közösség tett azzá, aki 
most vagyok. Leginkább azért, mert mindezt nem keres-
tem, hanem rám talált.”
Dániel Márkus Tibor folyamatos biztatásán kívül nagy jó-
téteménynek érzi a sorstól, hogy az Egressy Béni Zene-
mûvészeti Szakközépiskolában eltöltött három sikeres évet 
követô rosszabb idôszak után úgy alakult, hogy Binder 
Károly lett a fôtárgytanára. Ez ismét nagyot lendített az 
önbizalmán és muzsikusi fejlôdésén, hiszen köztudott, 
Binder tanár úr kevés növendéket vállal. „Zeneileg és 
emberileg egyaránt nagy hatással volt és van rám Berdisz 
Tamás, akivel egy évig egy zenekarban játszottam. Jelenleg 
nem zenélünk együtt, de nagyon szeretném, ha még lenne 
rá alkalom” – mondja Dániel.
Az egyetemig külön szálon folyt Gina és Dani története, 
ott viszont nem lehetett nem találkozniuk. „Egy évig heti 
két köszönésig jutottunk, azután valahogy adódott egy al-
kalom, amikor hosszan elbeszélgettünk, és kiderült, hogy a 
zenei felfogásunk, a céljaink szinte teljesen azonosak. Elô-
ször az Invitation címû standardet hallottam Gina elô-
adásában, ekkor éreztem meg, hogy együtt kell zenélnünk. 
Azóta minden közös koncertünkön elhangzik az 
Invitation-motívum, mely nem csak dallamában, de szöve-
gét tekintve is jellemzi a kapcsolatunkat: You and your 
smile...” – mosolyodik el Dániel maga is. Gina sem volt kö-
zönyös Danival szemben: „Tetszett a játéka, más volt, mint 
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Kanizsa Georgina és Vikukel Dániel 
THE SOUNDS OF SILENCE
A párhuzamos interjú apropója, hogy Kanizsa 
Georgina énekesnô és Vikukel Dániel zongo
ristazeneszerzô  a magánéletben is párt alkot, 
és a színpadon is gyakran társai egymásnak, 
elsôsorban a Silence Fiction nevû zenekarban.

2 Bércesi Barbara

A silence fiction következô fellépései:
Október 10. 22 óra, CAfe Budapest, Mûvészetek Palotája, sátor
Október 31. 21 óra, Almárium
November 14. 20 óra, Muzikum
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amit korábban hallottam. Nem kötnek le a hangszeres ak-
robatamutatványok, a gyorsasági szólózás, de amikor Dani 
improvizált az órák közti szünetben, akkor le kellett tenni 
a könyvet, és be kellett lopózni a terembe. Nála minden 
hang mögött történet van, minden dallam gondolkodik és 
gondolkodtat. Amúgy meg tetszett a cipôje...” – nevet 
Gina, mert ugye a stílus sokrétû dolog.
Ketten együtt a nehezebb, több kihívással, egyben na-
gyobb sikerélménnyel is kecsegtetô utat járják, hiszen az 
általuk alapított Silence Fiction zenekarban nem mások 
számait, saját szerzeményeket játszanak. Dani számára ez 
magától értetôdô, ahogy mondja, míg más ropogós kenye-
ret süt vagy házat épít, ô a zeneszerzéshez ért. Külön és 
együtt is komponálnak Georginával. „Változó, hogy a zene 
születik-e meg elôször és arra a szöveg, vagy épp fordítva” 
– magyarázza Gina. „Együtt is írtunk már, de jellemzôen 
külön-külön szenvedünk meg az alkotással. Egyszerre na-
gyon nehéz, mert nehezen viseljük, ha a másiknak fáj 
valami, pedig az írás során sok minden szabadul fel és ka-
varog az emberben. Én inkább vagyok zenész elôadó, szá-
momra fontos a közönség, a produkció. Dani alkotó ze-
nész, nehezen köt kompromisszumot, mindig megújulna. 
Mindkettônket alapvetôen befolyásol azonban a közeg és 
a pillanat, a megvalósítás folyamata.”
A Silence Fictionre jellemzô az elektronika alkalmazása, 
ám az akusztikus megnyilvánulási formák is izgatják a pá-
rost; Gina például tagja a Jazzation a cappella énekegyüt-
tesnek is. Dani számára e kétféle megszólalási mód hatá-
rozottan elkülönül a motiváció és a megvalósítandó célok 
terén is. Gina szerint az inspiráció legfôbb forrása az alko-
tó közeg, a zenésztársak, az egymásra fi gyelés. Az akuszti-
kai minôségek pedig a befogadó részérôl is más viszonyu-
lást igényelnek. „A Jazzation világít, és közel hívja magá-
hoz az embert. A Silence Fiction inkább olyan, mit egy víz 
alól fénylô titok. Le kell menni érte.”
A saját meghatározásukkal ’smart jazzt’ játszó, kvartett fel-
állású Silence Fiction mellett a Silence Fiction TRI-p trió 
formátumban, több elektronika bevonásával mûködik. E 
két csapatban a páros együtt alkot. Gina ezen felül és a 
Jazzationön túl az E.T.a.P. és a Calm Spirit vokalistája, il-
letve szövegírója. Terveik közt – tanulmányaik befejezésén 
túl – feltétlenül szerepel alapzenekaraik hosszú távú mû-
köd tetése, igényes, egyéni zenék alkotása közönségük mi-
nô ségi szórakoztatására. „Jó lenne egyre nagyobb be-
tûmérettel szerepelni a hazai és nemzetközi fesztiválok, 
koncerttermek programajánlóiban” – fogalmaz Georgina. 
Dániel szívesen dolgozna teljesen akusztikusan megszólaló, 
akár klasszikus zenészeket is foglalkoztató csapatban, illet-
ve egy nagyobb létszámú, elektronikus alapokra támaszko-
dó formációval. Mindkettejük tervei közt szerepel a taní-
tás, s nemcsak mint némileg biztosabb bevételi forrás 
– egyfajta kötelességüknek érzik, hogy továbbadják mind-
azt a tudást, amelyet megszereztek az idôk során.  n
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A Silence Fiction hivatalos honlapja:
https://www.facebook.com/silencefi ctionjazz




