
A tizenkettedik Veszprémfest jazzkoncert kí ná la-
tának kiemelt produkciója a leg kü lön bözôbb jazz-
rajongók érdeklôdésére tarthat számot, hiszen a 
háromszoros Grammy-díjas Dee Dee Bridgewater 
és az Irving Mayfi eld vezette New Orleans Jazz 
Orchestra a vokális jazz, a trombita, a big band 
és a tradicio nális jazz híveinek is na gy örömet 
szerezhet. E különleges kollaborációról faggattuk 
otthonában a fôszereplô mûvésznôt.

2 Bércesi Barbara
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Gramofon: Nem elôször látogat Magyarországra, legutóbb 
2007-ben, a Mûvészetek Palotájában hallhattuk Malian Pro-
jectjét. Hogyan emlékszik vissza zenéjének fogadtatására?
Dee Dee Bridgewater: Csodálatosan fogadták a magyarok 
a zenémet, ez mindig így volt korábban is, amikor Ma-
gyarországon jártam. Bármilyen mûsorral is szerepeltem 
ott, rengeteg szeretetet kaptam.

G.: Július 17-én a Dee Dee’s Feathers címû produkciót mutat-
ja be Veszprémben, amely – ha jól értelmezem – bizonyos te-
kintetben hasonló a Red Earth-höz, a mali anyaghoz, mert a 
zene mindkét esetben a kulturális gyökereinek feltárására irá-
nyuló kutatásainak eredménye.
D. D. B.: A Dee Dee’s Feathers nem ilyen indíttatásból 
született. Az Irvin Mayfi elddel és a New Orleans Jazz 
Orchestrával közös munkám lenyomata. Eredetileg csak 
annyi volt a célunk, hogy saját használatra rögzítsük az 
együttmûködésünk gyümölcsét, amelynek az volt az apro-
pója, hogy áprilisban megnyitott a New Orleans Jazz 
Market, a város új jazzintézménye. (A felvételt megelôzôen 
háromszor léptem fel a NOJO-val, Irvin Mayfi elddel pe-
dig két alkalommal kisebb felállásokkal dolgoztam.) Az-
tán amikor befejeztük a felvételt, úgy éreztük, olyan jól si-
került, hogy érdemes lenne lemezen megjelentetni.

G.: A Red Earth és a Dee Dee’s Feathers olyan tekintetben 
mégis hasonlít, hogy a jazz afroamerikai eredetét igyekszik 
bemutatni. Ez a kultúra az Egyesült Államokban a mindenna-
pi valóság része, míg olyan közép-kelet-európai országoknak, 
mint Magyarország, csak áttételes vele a viszonyunk. Ennek 
okán mennyiben készül máshogy egy koncertre a mi régiónk-
ban, mint odahaza?
D. D. B.: A felkészülés módja ugyanaz, csak a repertoárt vá-
logatom meg másként. Ami magát a felkészülést illeti, min-
den esetben az a legfontosabb számomra, hogy a muzsiku-
sokkal, akikkel körülveszem magam, emberileg és a zene 
terén is jól megértsük egymást. A mali produkcióban a rit-
musszekció jazz-zenészekbôl állt, hozzájuk csatlakoztak afri-
kai muzsikusok, akik a nyugat-afrikai zene kiemelkedô 
képviselôi. A Dee Dee’s Feathers esetében New Orleans-i 
muzsikusok szerepelnek a produkcióban, és meg kell mond-
jam, nagyon sokat tanulok tôlük a város kultúrájáról, 
történelmérôl. Egyébként ahogy mondja, valóban közelebb 
kerülök általuk az afrikai és az amerikai gyökereimhez is.

G.: A turné bizonyos állomásain multimédiás eszközökkel is 
megjelenítik New Orleans utcáit, ami felettébb izgalmas élményt 
nyújthat. Kár, hogy a veszprémi koncerten ezt nem fogják al-
kalmazni. Hogyan tudjuk elképzelni ezt a hozzáadott élményt?
D. D. B.: A multimédiás megjelenítésen még dolgozunk. A 
mai napig még a lemez sem jött ki, de azon vagyunk, hogy 
a turné kezdetére már kézben lehessen fogni. A vetítés a 
turné késôbbi állomásain lesz majd látható, de mi a szín-
padról a szövegek és a zene kifejezô ereje által megpróbál-
juk a New Orleans-i kultúra lehetô legtöbb színárnyalatát 
bemutatni minden alkalommal.

G.: Mit jelent pontosan a Dee Dee’s Feathers?
D. D. B.: Ez egy jelkép, amely a Mardi Gras ünnepre utal, 
és az indián törzsek hagyományát idézi meg, amely szoro-
san kötôdik az ünnephez. A másik vonatkozása a cím-
nek, hogy egy korábbi NOJO-koncerten egy tollakból 
készült legyezôvel léptem színpadra, ami megihlette Irvin 
Mayfi eldet. Ô találta ki ennek nyomán a Dee Dee’s 
Feathers, vagyis Dee Dee tollai címet. Maga a szám, 
amely ezt a címet viseli, egy afrikai rituálét jelenít meg. 
Kántálva sorolom fel a gyerekeim nevét és más fontos 
dolgokat az élet különbözô területeirôl. Az egész a szere-
tet kiáradásáról és a mindnyájunkat összekötô megtartó 
erôkrôl szól.

G.: Mikor dolgozott elôször Irvin Mayfi elddel?
D. D. B.: Négy évvel ezelôtt találkoztunk, és azóta minden 
évben legalább egyszer találtunk alkalmat a közös zenélés-
re. Tökéletesen egymásra találtunk vele és a NOJO zené-
szeivel, a segítségükkel rendkívüli módon elmélyült a vi-
szonyom a New Orleans városával, amely már az elsô, 
1983-as ott-tartózkodásom alkalmával mélyen hatott az 
érzékeimre, a szellememre és a lelkemre.

G.: Elôfordult valaha, hogy önnek és Irvinnek másfajta elkép-
zelése alakult ki arról, hogyan kéne megformálni egy darabot, 
és ha igen, hogyan tudták meghozni a szükséges kompromisz-
szumot?
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D. D. B.: Sosem fordult elô ilyesmi. Irvin ezer szállal kö tô-
dik New Orleanshoz. Ott született, ott nevelkedett és ta-
nult zenét, édesapját a Katrina hurrikán pusztítása során 
veszítette el. Eltökélt védelmezôje az ottani kultúrának, 
hihetetlenül öntudatos fi atalember, aki mûvelôdéss zer-
vezéssel, oktatással foglalkozik, neki köszönhetô a New 
Orleans Jazz Market felállítása. Én annyit kértem tôle, 
hogy a Dee Dee’s Feathers albumon minden szám kötôdjön 
a városhoz. Ô válogatta a darabokat, köztük olyanokat is, 
amelyeket korábban nem ismertem, mindegyik szól hoz-
zám. A lemez nyitószáma, a One Fine Thing volt az egyet-
len saját választásom, amely egy másik New Orleans-i, 
Harry Connick Jr. szerzeménye. Mindketten örömmel fo-
gadtuk a másik választásait, soha nem kerültünk vitába 
Irvinnel. Mindnyájukkal szeretetteljes érzés volt dolgozni, 
úgy éreztem, mintha egy nagy család lennénk.

G.: Érdekes, hogy pályája elején a Thad Jones–Mel Lewis Big 
Banddel kezdett énekelni, és a mostani produkcióban is nagy-
zenekar társul önhöz. Felrémlenek önben a régi emlékek?

D. D. B.: Hát persze! Ráadásul nem a Thad Jones–Mel 
Lewis zenekar volt az elsô nagyzenekari együttmûködésem; 
mielôtt New Yorkba költöztem, az Illinois-i egyetemi big 
bandjével énekeltem. Az énekesi pályámat nagyzenekari 
közegben alapoztam meg, imádom ezt a felállást. Ráadásul 
Irvin zenekara egészen sajátos: a dob és a bôgô középen egy 
emelvényen helyezkednek el, a többiek két oldalt félkör-
ben állnak fel, így engem teljesen körbeölelnek a muzsiku-
sok. Nagyon szeretem ezt az elrendezést.

G.: Elgondolkodtató, hogy a százéves hagyománnyal 
rendelkezô jazz-zenének csak 2012-ben lett az UNESCO által 
bejegyzett világnapja, ahogy az is töprengésre adhat okot, mi-
ért csak 2015-ben jött létre egy olyan intézmény, a New 
Orleans Jazz Market, amely – ahogy Irvin Mayfi eld fogalma-
zott „napi 24 órában és heti hét napban a jazz ügyével vagy 
annak elôadásával foglalkozik abban a városban, ahol a jazz 
megszületett”. Ön mit gondol, miért kellett eddig várni?
D. D. B.: Ezt a kérdést én nem tudom megválaszolni, Irvin 
Mayfi eld többet tudna mondani róla, miért nem nyitott 
meg korábban egy ilyen intézmény. Nekem annyi a meglá-
tásom, hogy egy effajta kezdeményezéshez kell valaki, aki 
azt megálmodja, aztán pedig minden lehetséges erôforrást 
mozgósít, hogy az álomból valóság válhasson. Irvinnek 
megvolt a víziója is és az eltökéltsége is ahhoz, hogy a Jazz 
Market megvalósuljon. Tôlem is kérdezték korábban, mi-
ért nem kezdtem elôbb kutatni az afrikai gyökereim után, 
amelybôl a Red Earth-lemez kisarjadt, amire azt feleltem, 
hogy ahhoz oda kellett utaznom Maliba, aminek akkor 
jött el az ideje, amikor eljött. Hozzáteszem, New Orleans-
ban mûködik egyetemi jazz program, és ott van a 
Preservation Hall is, amely a tradicionális jazz elôadótere. 
A Jazz Market célja ezzel szemben az volt, hogy mindenfé-
le jazzirányzat szerepet kaphasson benne.

G.: Azt hallottam, hogy önnek kínai ôsei is voltak! Elkép zel-
hetô, hogy valaha kísérletet tesz majd a kínai zene és a jazz 
ötvözésére, vagy ez nagyon vad gondolat?
D. D. B.: Nem hiszem, hogy vad gondolat, de még nem ju-
tott eddig eszembe. Nagyon szeretem a kínai mûvészetet, a 
házamban sok kínai mûtárgy van, amelyek közül többet 
Japánból hoztam, és késôbb tudtam meg róluk, hogy Kíná-
ból származnak. Úgy látszik, mûködtek a megérzéseim. Kí-
nában is jártam már többször, de ahhoz, hogy a zenében 
elmélyüljek, hosszabb idôt kéne ott töltenem, jobban meg 
kéne ismerkednem az ottani emberekkel, kultúrával. Je-
lenleg még nem tartok itt, most még leköt az afrikai kultú-
ra számomra releváns vonatkozásainak feldolgozása. A 
közeljövôben szeretnék egy bluesanyagot összeállítani, 
amely a Delta Citytôl egészen Memphisig, az én 
szülôhelyemig tárná fel a blues eredetét. És mindenekelôtt 
még javában dolgozunk a New Orleans-projekten, amely 
még sok feladatot és sok örömet tartogat számomra. n

További információ: www.veszpremfest.hu; www.deedeebridgewater.com
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A nyitónap mindjárt erôs férfi as kezdést ígér a Nagyszínpa-
don, mégpedig Roger Hodgsonnak, a Supertramp legen-
dás énekesének köszönhetôen. A zenekar és vele együtt a 
progresszív rock aranykorát idézi majd fel a mûvész és 
négytagú aktuális csapatának a koncertje, melyen a Crime 
of the Century album megjelenésének 40. évfordulója al-
kalmából számos örökzöld zendül fel. Olyan klasszikusokat 
hoznak el Hodgsonék, mint a School, a Hide in Your 
Shell, az If Everyone Was Listening és a halhatatlan 
Dreamer, de hallhatunk majd a dalszerzô szóló albumáról 
is régi kedvenceket.
Július 16-án a minden halandó által ismert Kool & the 
Ganggel folytatódik a legendák sora, akiket fennállásuk 
négy évtizede alatt két Grammy-díj, huszonöt toplistás 
R&B sláger, kilenc top tízes pop sláger, harmincegy arany 
és platina album és hetvenmillió eladott lemez avatott ál-
lócsillaggá. Az ô koncertjükön szintén elévülhetetlen da-
lokkal nosztalgiázhatunk, az R&B és a soul veszi át a 
fôszerepet, disco és funky szól, szenvedélyes rézfúvós 
groove-ok ropogtatják a deszkákat. A partihangulatot 
olyan számok garantálják, mint a Cherish, a Jungle Boogie, 
a Summer Madness és az Open Sesame s persze a 
Celebration, juhúú!
S ha már királynékat ígértünk: július 17-én lép színpadra 
Dee Dee Bridgewater, a jazzéneklés egyik nagyasszonya, 
a New Orleans Jazz Market tiszteletbeli 
elnöke és az ENSZ Élelmezésügyi és 
Mezôgazdasági Szervezetének jószolgálati 
nagykövete. Bridgewater a New Orleans 
Jazz Orchestrával és annak mûvészeti 
vezetôjével, Irvin Mayfi eld-del közös kon-
certje kétségtelenül a fesztivál egyik fény-
pontjának ígérkezik (melyrôl bôvebben a 
48–49. oldalon a Bridge waterrel készült 
interjúban olvashatnak.)
A zárónapon, azaz július 18-án nagy vára-
kozásokkal övezett premier kerül bemuta-
tásra: Emeli Sandé világhírû brit R&B- és 
soulénekesnô, dalszerzô elôször koncerte-
zik hazánkban – a várható nagy ér dek-
lôdésre való tekintettel a legtöbb férô-
helyet biztosító Veszprém Arénában. A 28 
éves sztár napjaink minôségi popzenéjé-
nek egyik legünnepeltebb tehetsége. Our 

Version of Events címû lemeze 2012-ben az Egyesült Ki-
rályság legsikeresebb és legnagyobb példányszámban el-
adott debütáló albuma lett, amivel elnyerte a brit kriti-
kusok díját, legújabb, David Guettával közösen készített 
száma pedig (What I Did for Love) jelenleg Európa-szerte 
a slágerlisták élén szerepel. Nem vitás, hogy Emeli is a 
veszprémi királynék sorába tartozik.  
Idén a megszokottnál több helyszínen zajlanak majd a fesz-
tivál programjai, a Nagyszínpad, a Rozé, Rizling és Jazz 
Napok, valamint a Kolostor mellett FestGarden és 
FestPresso is lesz, ugyancsak nívós zenei kínálattal és iz-
galmas kollaborációkkal.
A FestGarden minden bizonnyal egyik legjobban várt 
fellépôje Mike Stern és Dider Lockwood közös formáció-
ja lesz 16-án. Noha a két muzsikus találkozása régre tehetô 
(legelôször még 1995-ben játszottak együtt), produkciójuk 
máig modern ihletésû, rendkívül friss szellemiségû anyag, 
mely ínyére lesz a haladó zenék kedvelôinek. Stern, aki 
napjaink egyik legelismertebb jazzgitárosa, Miles Davis 
mellôl indulva alakította ki sajátos fúziós hangját, mely-
ben a rock dinamikáját kifi nomult jazzharmóniákkal és 
blueszal ötvözi. Ezzel egyesül a mégoly egyedi hangzású 
francia jazzhegedûmûvész Dider Lockwood játéka, akinek 
pályája átível szinte a teljes zenei horizonton a jazztôl a 
klasszikus zenéig.  Zseniálisak együtt.

Fesztelen idôtöltést kínál a 12. Veszprémfest
Veszprém, a királynék városa ezen a nyáron is a zenék városává változik pár napra. Július 15-én 
kezdôdik a tizenkettedik VeszprémFest, ami sok-sok különféle muzsikával tölti majd be a várfa-
lak és a barokk püspöki palota romantikus történelmi díszleteit, és – néhány ragyogó énekesnô 
személyében – saját koronázatlan királynôit állítja színpadra. Meg persze a hercegeit. 

2 Laczkó Krisztián

Kool & the Gang
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Másnap valóságos jazzimprovizációs orgián vehetünk 
részt, melyet a jazzdobolás veteránja, a leginkább Keith 
Jarrett ikonikus triójából ismert Jack DeJohnette rendez 
kisebbfajta supergroupjával. DeJohnette társai Muhal 
Richard Abrams zongorista/zeneszerzô, a basszista/csellista 
Larry Gray és a multiinstrumentalista (szaxofon, fuvola), 
zeneszerzô Roscoe Mitchell lesznek. A csapat igazi chica-
gói nehézfi úkból áll, akiknek vérprofi  rögtönzésekkel teli 
elôadása a legkomolyabb jazzhívôket is biztosan lehengerli 
majd. A koncerten játszott expresszív, szenvedélyesen ka-
vargó darabokat Chicago történelmi zenei szcénája ihlet-
te, az experimentális és free jazz által meghatározott hat-
vanas évektôl kezdôdôen, melynek kiteljesedése végigkí-
sérte az öt mûvész sok évtizedes pályafutását. Nemrégiben 
megjelent Made in Chicago címû lemezüket érdemes a 
koncert elôtt párszor megpörgetni a lejátszónkban.
A következô estén különleges, huszonegyedik századi soult 
hallgathatunk a Zöld-foki-szigetekrôl, melyet Carmen 
Souza és Theo Pascal hoz majd el nekünk. Az énekesnô 
2003 óta játszik együtt az ôt felfedezô és mentoráló basszis-
tával, s azóta törekszik arra, hogy kreol anyanyelvén éne-
kelve új jazz–világzenei hangzást teremtsen. Intim, akusz-
tikus elôadásban, az eredeti gyökerektôl eltérô módon 
egyesíti a kortárs jazzt és az olyan afrikai és zöld-foki ritmu-
sokat, mint a batuke, a morna, a funaná és a cola djon. 
Carmen korszerû értelmezésekkel és tartalommal tölti 
meg ezeket a hagyományos mûfajokat. Egy szerû, megejtô 
tisztaságú stílusában vibrálóan elegyedik velük a jazz és a 
modern soul hangzásvilága, sôt néha kísérteties hasonló-
sággal idézôdnek fel benne a legnagyobb jazzdívák regisz-
terei is, s ez önmagában is kellemes melegséggel tölti el a 
hallgatót.
A kiemelt programok mellett érdemes lesz ellátogatni a 
FestPressó fedônevû klub-koncerttérre is, ott ugyanis két 
estén át tartó örömzene várja a közönséget. Július 17-én 
Svédországból érkezik a Movits! nevû csapat, ôk az 

Äppelknyckarjazz, azaz Almatolvaj-jazz létrehozói (a stí-
lust az almalopó nadrág után nevezték el, amit a harmin-
cas-negyvenes években a svéd utcagyerekek viseltek). 
Címszavakban arról, mit is takar az elnevezés: hip-hopos, 
bulizós swing, energikus show, táncolós partihangulat. 

Másnap este a román Moonlight 
Breakfast folytatja a bulit, az ô fi atalos 
urbánus muzsikájukban bohókásan 
kergetôzik az electro, a beat, a soul és 
nu-jazz, mindez vibráló „retroelektro” 
hangzással és szintén jazzes vokállal 
fokozza a kedélyeket.
A jazz és a bor örökérvényû és biztos 
sikerû házasítás. Tavaly is rendkívül 
népszerû volt, így idén sem maradhat 
el a VeszprémFest kísérôrendezvénye, 
a Rozé, Rizling és Jazz Napok. Torok 
nem marad szárazon: a Balaton kör-
nyéke kiváló borászatainak nedûit 
kóstolgathatja a közönség kézmûves 
ételek mellett, naponta 3 koncerttel 
kísérve, melyeken a hazai jazzélet és a 
határos mûfajok fi atal képviselôi lép-
nek majd fel. A gasztro-zenei tobzódás 
július 10-tôl 19-ig zajlik majd. n

Made In Chicago
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A Várallyay családban a hét gyerek mindegyike zenél. Szü-
leik zongoráztak, énekeltek, a gyerekek közül hárman vá-
lasztották a zenélést professzionális létformának: Petra 
nôvére, Katus a Jazzation a cappella énekegyüttes frontem-
bere, öccse, Benedek pedig gitáros lesz. Petra négyévesen 
kezdett hegedülni, már ekkor beíratták zeneiskolába. Mel-
lette a zongora is alapvetô hangszere lett, mint minden 
Várallyaynak. Néhány évvel késôbb már eldöntötte, hogy 
komolyan fog a zenével foglalkozni, ám nem csak a ko-
molyzenével. Bátyja otthon jazz-zongorázott, ô volt számá-
ra az elsô inspiráció az improvizált zene irányából, de 
együtt több elôadót is szívesen és sokat hallgattak, például 
Diana Krall lemezeit. Amíg Petra a hegedût intézményes 
keretek közt és nem mindig csak örömöt adó módon gya-
korolta, addig a zongorázás maga volt a szabadság számára.
A zeneiskola mellett normál általános iskolába, aztán ha-
gyományos gimnáziumba járt. Komolyan megfordult a fe-
jében, hogy Ausztriába megy zenét tanulni valamelyik 
felsôoktatási intézménybe, de mivel érettségi környékén 
már határozottan érezte a jazz vonzását, inkább adott ma-
gának egy évet, hogy a rögtönzött zenében lubickoljon, és 

beiratkozott a Bartók konziba. Fôtárgynak a jazz-zongorát, 
melléktárgynak a jazzéneklést választotta. Egészen eddig a 
pontig az volt az elképzelése, hogy a klasszikus hegedülés 
tölti majd ki az életét, amely mellett a zongorán tesz kiruc-
canásokat a jazz világába, de úgy tûnik, a jazz csábítása 
erôsebbnek bizonyult.
Hangszerei közt nem állít fel fontossági sorrendet, de tény, 
hogy a hegedû mint a legkorábban kezébe vett hangszer 
egyfajta alapot jelent neki. Ugyanakkor más élményt ad-
nak számára a vonóval kicsalt hangszínek és mást a zongo-
ra telt, gazdag harmóniái, sôt külön világ tárul fel számára, 
amikor a torkából elôtörô hangokat úsztathat a harmó-
niák fölött; minden „instrumentumához” ragaszkodik. 
Amikor az egyik hangszerre több idôt szán, nem sokkal 
késôbb a másik kerül megint elôtérbe. Hasonlóan szerte-
ágazó a stiláris érdeklôdése, ezért koncertjein nemcsak a 
vegytiszta jazz kap szerepet, de a rock, az avantgárd zene, a 
különféle népzenék és klasszikus zene elemei is bekúsznak 
a kínálatba. Mindenekelôtt olyan zenékhez nyúl Petra, 
amelyek megszólaltatását hitelesnek, ôszintének érzi, ezért 
elôfordulhat, hogy egy-egy stílust vagy elôadót hallgatni 
nagyon szeret, de a koncertmûsorára nem tûzné ezeket a 
zenéket. Bármilyen eklektikus is a trió repertoárja, a mu-
zsikusok összeszokott elôadásmódja és Petra egyéni meg-
közelítése egységbe rendezi a változatos alapanyagot.
A Várallyay Petra Trió tagjai stabil partnerségben dolgoz-
nak. Petra és Berta Zalán basszusgitáros a Lamantin Jazz- 
és Improvizációs Táborban találkozott, Szikora Balázs do-
bos pedig elsôs koruktól a Bartók konziban volt Petra 
partnere zenekari gyakorlaton. Zeneileg és emberileg is 
teljesen egymásra vannak hangolódva. Nem csoda, hogy 
az említett StudJazz versenyen egyként ítélték nekik a leg-
jobb zenész díjat.
Petra a zeneszerzést nem tanulta, a klasszikus mûvek gya-
korlása során kalandozott el rendszeresen saját zenei fan-
táziavilágába, így születtek elsô darabjai. A jazz tanszakon 
már feladatként kapta a standardek kidolgozását, és persze 
egy jazzista kicsit eleve zeneszerzô kell legyen. Eleinte szo-
katlannak érezte a transzkripciós feladatokat, mert egy-
fajta „lenyúlásnak” érezte más elôadók szólóit gyakorolni, 
de természetesen hasznosnak tartja pusztán pedagógiai 
céllal ismert elôadók bôrébe bújni, és a frázisaikat, impro-
vizációs építkezésüket gyakorolni. Mindazonáltal a legfon-
tosabb célkitûzés számára a saját, ôszinte hang meg-
erôsítése abban a folyamatban, amelyben mindhármuk 
játéka folyamatosan változik, fejlôdik. Azt tudja Petra, 
hogy mainstream jazzt nem nagyon fog játszani, mert nem 
érzi testhezállónak, viszont egyre jobban vonzza a modális 
zene és – talán meglepô módon – a szabadzene. Úgy véli, a 
konzervatóriumban számtalan hasznos dolgot tanulnak, 
amelyek egyfajta szabályszerûség követésére nevelik a hall-
gatókat, de szerinte közben ügyelniük kell rá, hogy 
megôrizzék magukban az ösztönösséget, amelyet például a 
free zene játéka szabadíthat fel bennük. Kifejezetten élvez-
te, hogy a Mediawave-en is ilyen zenét játszhatott Grencsó 
István Ifjúsági Szabadcsapatában. n

A zene szabadsága 
A 23 éves Várallyay Petra és triója sikert siker-
re halmoz. Májusban a Marosvásárhelyen ren-
dezett StudJazz nemzetközi jazzversenyen ne-
kik ítélték a legjobb muzsikusok díját, meghívá-
sokat kaptak a CAFe Budapestre, a Müpa Jazz 
Showcase-ére és a Debreceni Jazznapokra. Petrát 
sokan az egyik leginkább fi gyelemre méltó ifjú 
jazzelôadónak tartják.

2 Bércesi Barbara

A Várallyay Petra Trió következô fellépései: 
június 4., 20 óra, Fészek Mûvészklub, 
augusztus 8., 18 óra, Debreceni Jazznapok

A Várallyay Petra Trió Facebook-oldala: https://www.facebook.
com/pages/Petra-V%C3%A1rallyay-Trio/334158186787302?fref=ts

Fo
rr

ás
: G

ra
m

of
on

-a
rc

hí
v



JAZZ KONCERTAJÁNLÓ

54 GRAMOFON 2015. NYÁR

„Summertime!”
Az idei nyár a hagyománytisztelet jegyében zajlik a legtöbb 
hazai jazzfesztivál esetében, sok közkedvelt elôadó visszaté-
résének örülhetünk. A 13. LAMANTIN JAZZFESZ-
TIVÁLT ÉS IMPROVIZÁCIÓS TÁBORT JÚNIUS 
21–27. között rendezik meg Szombathelyen, és a megszo-
kott módon a tanári kar és a fi atal tehetségek koncertjei 
mellett a legkülönbözôbb stílusokat képviselô magyar és 

külföldi elô adók mû-
sorát hallhatjuk. Zenél 
a Syrius Legacy, a 
Binder Quar tet, a 
Premecz-Gyárfás Trió, 
különleges vendégeket 
fogad a Szôke Nikolet-
ta Quartet (David 
Friedmant) és a Bop-
corn (Korb Attilát és 
Bert Boerent), de lesz 
teljesen nemzetközi 
csapat is (Bart Maris, 

Simple One, Hodek Dávid, Tóth Viktor, Szandai Mátyás), 
egy teljes napot pedig a bluesnak szentelnek.

A XI. LOUIS ARMSTRONG JAZZFESZTIVÁL JÚ-
NIUS 26–28. között megemlékezik róla, hogy 50 éve járt 
Magyarországon a fesztivál névadója, és szintén 50 éve 

mûködik a jazz tan-
szak. A Bánki-tó part-
ján pénteken fellép a 
Benkó Dixieland 
Band Suba Attila és 
Lázár István énekesek-
kel, visszatér a Dan 
Nimmer Trio, akik 
Wycliffe Gordon har-
sonással bûvölik el 
majd a közönséget. A 
70 éves Dutch Swing 
College Band Scott 

Hamilton szaxo onost fogadja, majd jam session zárja az 
estet. Másnap az ingyenes meglepetéskoncert után a 
Kôszegi All Stars Jazz Band valódi sztárpa rádét ígér, aztán 
a fesz tivál visszatérô kedvence, Csík Gusztáv és triója mu-
zsikál, a jam elôtt pedig a Budapest Jazz Orchestra fogad-
ja kedves is me rôsét, a nagy szerû Ken Pep lowskit klariné-
ton. Va sárnap a bánki evangélikus templomban a Sing’n 
Swing’n Sistas ad gos pel kon certet.

BALATONBOGLÁRon bor mellett jó jazzt hallgatni, 
fôleg július 15–19. között, amikor napi két koncertet is 
élvezhet a nagyérdemû a mûvelôdési házban. Fellép Hajdu 
Klára Quartetje, a Babos Gyula-László Attila-Tátrai Tibor 

Gitár Trió, Mózes Tamara 
és Nagy János duója 
Vincent Mascart-ral, az 
Oláh Szabolcs Quintet, a 
BalaTone Quartet, a Sá-
rik Péter Trió Micheller 
Myrtill-lel, az Elek István 
Quartet, illetve a Modern 
Art Orchestra Sherry 
Williams énekesnôvel.

Ugyanezt a hétvégét sze-
melte ki a 24. GYULAI 
VÁR JAZZ FESZTI-
VÁL, JÚLIUS 18-án a Hammond-óriás Joey DeFrancesco 
triója, az amerikai Joan Faulkner és Csík Gusztáv duója, a 
Tóth Viktor Arura Trió és végezetül a Gyulai Big Band 
szerez majd emlékezetes perceket a festôi környezetben fel-
állított színpadon. Másnap a X. Vár Blues Fesztivál várja a 
mûfaj rajongóit Maggie Bell & a Norman Beaker Blues 
Trió, Hobo és Bandája, a Mojo Workings és a Jack Cannon 
Blues Band koncertjeire.

A MÛVÉSZETEK VÖLGYE IDÉN JÚLIUS 24–
AUGUSZTUS 2. között telik meg egyebek közt jazzközeli 
produkciók elôadóival, melyek közül többen visszatérô 
vendégei a fesztiválnak: zenél mások mellett Andrew J, 
a Bin-Jip, Boggie, Dresch Mihály, Harcsa Veronika és 
Gyémánt Bálint mindenféle felállásokban, a Jambalaya, a 
Jónás Vera Experiment, a Kék nyúl Hammond Band, a 
Modern Art Orchestra, a Random Trip, a Sárik Péter Trió 
és Snétberger Ferenc.

18. kiadásához érkezik a SAMBOSI-TÖRLEY JAZZ-
FESZTIVÁL AUGUSZTUST 6-án. A Törley Gyûj-
temény és Látogatóközpont két koncertnek ad helyet: 20 
órától a Nagy János–Mózes Tamara Duó összeszokott két-
zongorás formációja mutatja be legújabb kreatív törekvé-
seit, majd 21 órától az örmény származású harmonikamûvész, 
David Yengibarjan triója fest hangképeket.

A 44. DEBRECENI JAZZNAPOKra augusztus 6–9. 
között kerül sor a Nagyerdôben, a Békás-tó körül felállí-
tott három színpadon. A programkínálatból egyértelmûen 
kitûnik a szervezôk szándéka, hogy a hazai fi atal és a kö-
zépgeneráció jeles képviselôinek legújabb produkcióit mu-
tassa be, csütörtökön hat, pénteken és szombaton tizen-
két-tizenkét csapat felvonultatásával, vasárnap pedig a 
szokott módon a Debrecen Dixieland Jazz Band és a Deb-
recen Big Band muzsikál a Fekete Familyt követôen. Akik 
a cívisvárosba látogatnak, gazdag és sokszínû keresztmet-
szetét kapják a kortárs magyar jazztörténéseknek.

További információ: www3.lamantin.hu, www.jazzfesztival.hu, 
www.gyulaivarszinhaz.hu, www.muveszetekvolgye.hu, www.sambosi.hu, 
www.debrecenijazznapok.hu

Wycliffe Gordon

David Friedman

Joey DeFrancesco
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Újra vokalisták a Müpában
A Mûvészetek Palotája évtizedes hagyományt folytat azzal, 
hogy évadát rendre a tradicionális jazz-zenék képviselôivel 
nyitja. Augusztus 20-án ÜNNEPI ÖRÖMZENÉvel vi-
gadhatunk a Palota külsô és belsô tereiben. A P’Art Cafe 
teraszáról remekül szemlélhetô nagyszínpadon 17 órától 
Suba Attila énekes és a SoulFool Band ad swinget, bluest 
és gospelt vegyítô mûsort a SoulFool kórussal kiegészülve, 
míg bent a Zászlótérben legendák adnak egymásnak és kö-
zönségüknek randevút: Gyárfás István gitáros triójában 
Berkes Balázs bôgôzik, és Kôszegi Imre dobol. Az Üvegte-
remben egy másik generáció, a Pecek Lakatos Trió, azaz 
zongorán Adorján, bôgôn Krisztián, dobokon András ját-
szik. A két benti hármashoz szabad szellemben, csak a jó 
zene szabályai által vezetve csatlakozik majd a négy szó-
lista: Urbán Orsi énekes, Bukovinszki Balázs trombitás, 
Bacsó Kristóf tenorszaxofonos és Dennert Árpád altszaxo-
fonos. A tûzijáték elôtt és után is a Szalóky Béla vezette 
Police Big Band muzsikál ismét a kinti nagyszínpadon.

A 11. NEW ORLEANS SWING FESZTIVÁL a Jazzta-
vaszhoz hasonlóan vokalistákat állít a középpontba, még-
hozzá csupa olyan elôadót, akik saját produkcióval még 

nem szerepeltek a Müpában. A 
nyitó napon, augusztus 28-án 
olyan mûvésznô lép a Fesztivál 
Színház színpadára, akit szí nész-
nôként talán még többen ismer-
nek, mint énekesnôként. „Ma-
gyar hangja: Náray Erika”, hang-
zik a cím, hiszen a fôszereplô 
hölgy saját maga által jegyzett 
magyar szövegekkel adja elô a 
standard jazzirodalom és határvi-

déke gyöngyszemeit. Csapa-
tában a magyar jazz erôsségei 
zenélnek, fúvós szólistái: 
Pecze Balázs, Dennert Ár-
pád, Csejtey Ákos és – a fesz-
tivál örökös házigazdája – 
Szalóky Béla.
Másnap egy ritkán hallható 
produkció különleges kön-
tösben érkezik a fesztiválra. 
Szûcs Gabi és zenekara Swinging Amy mûsora már soka-
kat levett a lábukról, de természetesen a Müpában egy 
további csavar is lesz az augusztus 29-i estén. Gabihoz egy 
másik „Szûcs Gabi”, a világhírû bluesénekes, Little G 
Weevil társul néhány szám erejéig. A két vokalista egymást 
kiegészítô, különbözô fûszerekben gazdag hangja a megidé-
zett Amy Winehouse szellemiségéhez is kitûnôen illeszke-
dik. Természetesen Little G a 
gitárját sem hagyja otthon.
A fesztivál záró napján a már 
többször nagy sikerrel szerepelt 
kecskeméti Bohém Ragtime 
Jazz Band muzsikál, és hogy a 
vokális randevúk minden eset-
ben létrejöjjenek, az Ittzés Ta-
más vezette oktett egy Grammy-
díjas dívát, az amerikai 
Cat herine Russellt invitálja a színpadra. Az augusztus 30-i 
koncert fôhôsnôje korán a jazz bûvkörébe került, hiszen 
édesapja, Luis Russell a Louis Armstrong Orchestra mû-
vészeti vezetôje volt, de Catherine olyan popsztárok mel-
lett is dolgozott, mint David Bowie, Cyndi Lauper, Paul 
Simon vagy a Steely Dan. Gramofon-összeállítás

Az Americana jazz különszáma
A Szegedi Egyetem amerikanisztikai folyóirata, az Americana jazzkülönszámot adott ki. Ez az elsô eset, hogy magyar folyóirat 
teljes különszámot jelentetett meg a témában, bár az ingyenesen, de csak online hozzáférhetô tudományos folyóirat nyelve az 
angol (http://americanaejournal.hu/vol10jazz). A szám szerkesztôinek, Federmayer Éva docensnek és Zipernovszky Kornélnak, 
lapunk munkatársának elôszavából kiderül, hogy a jazztanulmányok a kulturális tanulmányok egyik legdinamikusabban 
fejlôdô ága. Ennek a megközelítésnek az interdiszciplinaritás az egyik jellegzetessége, pl. a pszichoanalízis, a poszt-strukturaliz-
mus, a gender és a poszt-koloniális tanulmányok eredményeit alkalmazza. A szám öt esszét közöl, amelyek döntô része a poszt-
koloniális szempontrendszerre támaszkodik.
A szerkesztôk joggal büszkék arra, hogy az irányzat egyik alapítója, Krin Gabbard amerikai professzor eredeti kéziratot adott a 
magyar folyóiratnak. Gabbard a szerkesztôje több alapvetô szöveggyûjteménynek, melyeket saját könyveivel, például a 
jazzfi lmekrôl szólóval együtt tankönyvként használnak. Idén fog megjelenni monográfi ája Charles Mingusról. A mutat-
ványfejezet Mingus és fehér harsonása, Jim Knepper ellentmondásos kapcsolatát elemzi. 
Az amerikai jazzkultúra és a polgárjogi mo zgalmak összefüggéseit veszi górcsô alá Manuel Zabel német kutató, különös tekin-
tettel az ötvenes és a hatvanas évekre, amikor megjelent a Jim Crow néven emlegetett faji megkülönböztetés fordítottja is. A 
korszak másik híressége, Dizzy Gillespie kulturális diplomáciai tevékenysége áll az olasz professzor, Pierangelo Castagneto ta-
nulmányának középpontjában. 
Zipernovszky Kornél a cikk illusztrációjaként felhasznált húszas évekbeli amerikai karikatúrából indul ki a „Melyik fog 
gyôzni – a jazz vagy a cigányzene, nehéz megjósolni” mottóval közölt tanulmányában. A jazz magyarországi megjelenése 
ugyanis azonnal kiváltotta a trianoni Magyarországon eleve teret vesztett cigányzenészek ellenállását, és az összecsapás heves-
sége az amerikai napisajtó fi gyelmét sem kerülte el. A függelékként olvasható esszé a Gramofonban is publikáló Pallai Péter 
tollából származik, és azt az égetôen aktuális kérdést teszi fel, hogy miért nem tiszteletreméltó a jazz.

További információ: www.mupa.hu

Szûcs Gabi

Catherine Russell

Náray Erika
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MÁRKUS TIBOR: 

A JAZZ ELMÉLETE III.

Savaria University Press

Szombathely, 2015, 

164 oldal + CD melléklet

Teljessé vált a nagyszerû zongoramûvész-zeneszerzô, Márkus Tibor jazzel-

méleti könyvsorozata, amelynek kiadására a Márkus által vezetett Lamantin 

Improvizációs Tábornak is otthont adó Szombathely városa vállalkozott. A 

harmadik kötet (az elôzôekhez hasonlóan) régi adósságokat törleszt a hazai 

szakirodalomban, emellett új utakat, lehetséges gondolkodási irányokat is ki-

jelöl a jelen és a jövô jazzmuzsikusainak. A szerzô utal arra, hogy a 

lehetôségek száma végtelen: a jazzelmélet kötelezô részének megtanulása 

csupán fundamentuma az egyéni alkotói és elôadói stílus kialakításának. 

Márkus Tibor különlegesen változatos stiláris és mûfaji környezetbôl vett pél-

dákkal illusztrálja az improvizáció sajátosságait, belsô összefüggéseit. Köny-

vének lapjain éppúgy felbukkannak régi siratóénekek és verbunkos dallamok, 

mint indiai rága-motívumok vagy Mozart billentyûs versenymûveinek szaba-

don értelmezhetô cadenzái. A jazztörténetet is a lehetô legszélesebben értel-

mezi: a Joplin-ragtime-tól a húszas-harmincas évek (divat)irányzatain, 

Coltrane és Davis utánozhatatlan magaslatain keresztül a fúziós áramlatokig 

és napjainkig. Több fejezetben foglalkozik a 20. századi klasszikus muzsika, 

az etnikus gyökerû zenék, a jazz és a rock szerteágazó kapcsolatrendszerével; 

világossá téve, hogy a mesterségesen felál lított mûfaji határoknak ma már 

semmi értelmük és jelentôségük. Márkus gyakorlatias szemléletét jelzi, hogy 

nem idegenkedik a transzkripciótól – vagyis a nagy mesterek rögtönzéseinek 

hangról hangra való leírásától és megtanulásától –, sôt növendékek számára 

kifejezetten ajánlja azt. David Liebmannel együtt vallja: „amíg nincs saját stí-

lusod, játssz úgy, mint Sonny Rollins. Lehet, hogy nem lesz a sajátod, de jó 

lesz a time-od, a soundod, és késôbb majd erre tudsz építeni.” A kötethez 

hasznos, informatív CD-melléklet társul, amely mp3-fájlokat (zenei részlete-

ket) és Word-dokumentumokat (YouTube-hivatkozásokat) egyaránt bô sé-

gesen tartalmaz. 

Retkes A ttila    
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Márkus Tibor
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