
Kurt Elling
 – az érzelmes idôutazó

Az egyik legkeresettebb férfi  jazzénekes a világon. Négy oktávnyi bariton hang. Elképesztô tech-
nikai tudás. Elô adás módja kreatív és szenvedélyes. Ha kell extravagáns, ha kell érzelgôs. Grammy-
díjas énekes-szövegíró, zene szer zô, a scat és a vocalese énekmód nagymestere. Charme, elegan-
cia és hagyománytisztelet jellemzi, de egyben nyitott szellemiségû újító is. A próza éppúgy közel 
áll hozzá, mint a költészet, utóbbit improvizációiba is beépíti. Kurt Elling novemberben harmadik 
alkalommal lépett fel Magyarországon: Passion World címû új albumát a Kanizsa Nemzetközi 
Jazz- és Világzenei Fesztiválon mutatta be. Ez alkalommal nyílt lehetôség arra, hogy megossza 
gondolatait életútjáról, zenei elképzeléseirôl, terveirôl a Gramofon olvasóival.

2 Halász Gyula
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JAZZPORTRÉ

Kurt Elling Chicagóban született. A zenével édesapja ré-
vén került kapcsolatba, aki egy templomi kórust vezetett. 
„Lutheránus családban nevelkedtem, ahol mindenki ját-
szott valamilyen hangszeren. Gyermekkoromban Bach, 
Beethoven és Brahms zenéjét ismertem meg elôször. Meg-
tanultam énekelni, és ettôl fogva én is tagja lettem a temp-
lomi kórusnak. Ekkor jöttem rá, milyen jó érzés zenélni” 
– emlékezett a kezdetekre.
A jazzel középiskolás korában találkozott. Dave Brubeck, 
Dexter Gordon, Herbie Hancock és Ella Fitzgerald keltet-
te fel az érdeklôdését. Egyetemi tanulmányai során érin-
tette meg igazán a jazz varázslatos világa, nem is akármi-
lyen élmény hatására. „Már nem emlékszem pontosan, ki 
volt az, aki elvitt Mark Murphy koncertjére, de az biztos, 
hogy ez volt az elsô, meghatározó élményem a jazzrôl. A 
koncert Minneapolis mûvésznegyedében zajlott. Már ek-
kor ismertem jazz-zenészeket, de ez minden korábbi élmé-
nyemet felülmúlta. Fantasztikus volt! Aztán Chicagóban 
egy másik nagy énekessel, Jon Hendricksszel is találkoz-
tam, ami újabb mérföldkô lett az életemben. Ebben az 
idôszakban nappal egyetemre jártam, ahol fi lozófi át tanul-
tam, éjjel pedig klubokba jártam jazzt hallgatni. Egy idô 
után rájöttem, hogy a kettô nem megy együtt.” Ebben az 
idôszakban bontogatta szárnyait és próbált scattelni és szö-
veget írni.
Ahhoz, hogy jazztanulmányait folytatni tudja, sok kü lön-
bözô területen vállalt munkát. A fi zikai munka mellett 
jazzklubokban és ünnepi rendezvényeken is énekelt. Mark 
Murphy énekessel való megismerkedése azért is döntônek 
bizonyult zenei pályája szempontjából, mert ô vezette be a 
beat irodalom egyik ikonjának számító Jack Kerouac köl-
tészetébe. Magyarországon a hetvenes évek fi atal nemze-
déke körében különösen népszerûek voltak Kerouac, 
Allen Ginsberg és Gregory Corso versei és prózái – akár-
csak a bebop zene. A hippi életérzés és Mark Murphy 
énekstílusa fogta meg a fi atal Ellinget. (Mark Murphy idén 
októberben, 83 éves korában hunyt el.)
Kurt Elling a chicagói Divinity Schoolban töltött 
idôszakban döntötte el, hogy jazzénekesként kívánja az 
életét folytatni. Tanára és mentora ekkor Karl Johnson 
volt. „A jazzklubokban játszó zenészek nagy szeretettel fo-
gadtak, ôk mutatták meg, hogy meg tudok élni mint jazz-

CIKKÜNK SZERZÔJE: HALÁSZ GYULA

Marketingmenedzser, újságíró. 1972 óta foglalkozik jazzel, jazzku-
tatással, a Magyar Jazzkutatási Társaság tagja. Publikációi, ame-
lyek közt írások és fotók is szerepelnek, a következô orgánumok-
ban jelentek meg: International Jazz Forum (angol és német nyel-
ven megjelenô számok), Gramofon – Klasszikus és Jazz, MaJazz, 
Magyar Hírlap (fotó), Zala megyei hetilapok, Pannon Tükör kultu-
rális folyóirat. Kanizsa Hetilap, Nagykanizsai Maraton.
Nagykanizsa jeles jazzeseményei, köztük a Jazz-hétvége és az 
Alpok-Adria történetét bemutató könyve, a Jazz Kanizsán 
(1972–1996) magánkiadásban jelent meg 1996-ban.
Számos koncertet, illetve jazzfotó és plakátkiállítást szervezett.
Nevéhez fûzôdik a Sigmund Romberg Nemzetközi Gyûjtemény 
lét rehozása, valamint a nagykanizsai Sigmund Romberg-emlék-
tábla felállítása.
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énekes. Lehet úgy magánéletem, hogy közben lemezeket 
készítek és koncertezem. A következô állomás az volt, 
hogy készítettem egy demóalbumot, és azt elküldtem a 
Blue Note kiadónak. Ettôl kezdve indult el a karrierem, és 
azóta is úton vagyok.” Chicagóban, 1995-ben a Close Your 
Eyes albummal debütált a Blue Note-nál. Ezen albumon a 
jazzörökzöldek mellett Kurt Elling már saját szövegeivel is 
bemutatkozott. A tizenhárom számot tartalmazó koron-
gon öt számban ô is szerzô. Elsô albumán Mark Murphy 
hatása érzôdik.
Munkakapcsolata a zongorista Laurence Hobgooddal – 
akivel több lemezt is készített – egy idôben indult pálya-
kezdésével. Két évvel késôbb 1997-ben megjelent a The 
Messenger címû album, melynek egy dala kifejezetten teli-
találatnak bizonyult: a híres Nature Boy adaptáció. 2004-
ben meghívott vendégként mûködött közre Bob Mintzer 
Live at MCG címû big band-lemezének a felvételén.
Kurt Elling pályafutásának mindenképpen fontos albuma 
a még 1999-ben kiadott Live in Chicago koncertfelvétel, 
ahol elôször énekelt vonósokkal kiegészített együttesben. 
Ez a felállás a 2007-es Nightmoves albumán is visszakö-
szönt. A különlegességek sora folytatódott a Laurence 
Hobgood–Charlie Haden–Kurt Elling trió CD-jével, ami 
2008-ban a Naim labelnél jelent meg. Ezt Hobgood jegyzi, 
a címe When The Heart Dances. A következô évben 
Elling még egy nagy lépést tett elôre zenei pályáján. Ez pe-
dig a Dedicated To You címû CD, amely meghozta számá-
ra a Grammy-díjat a legjobb vokális album kategóriában. 

Zenei elismeréseinek külön cikket lehetne szentelni, hi-
szen a 10 Grammy-jelölés mellett a Down Beat, a Jazz 
Times és a Jazz Journalists Association is évrôl évre a leg-
jobb férfi  jazzénekesként díjazza. Emellett a legtöbb euró-
pai országban is rangos díjakkal ismerték el jazzénekesi tel-
jesítményét.
Elôadómûvészi képességén túl remek szövegírói adott-
ságokkal bír, dalszövegeinek forrását az amerikai és az euró-
pai irodalom tanulmányozása során szerzett élmények, 
benyomások jelentik. Európából fôként az angolszász és 
német irodalom hatása meghatározó számára. Szerzemé-
nyeiben legtöbbször a belsô hangra hagyatkozik, arra a pil-
lanatnyi érzésre, amelyet aztán improvizációiban is hall-
hatunk. A nagy elô dök, például Jon Hendricks és Eddie 
Jefferson technikáját tökéletesítve egyéni vocalese elô-
adás módot fejlesztett ki. Ennek lényegét így foglalja össze: 
„Klasszikus értelemben véve a vocalese olyan technika, 
amelyhez nem társul szöveg, csak dallam. A jazz esetében 
ez pont fordítva van. A zene alatt szöveggel improvizál az 
énekes. Ilyenkor a pillanatnyi érzéseit, benyomásait adja át 
az ember. Lehet ez például egy szaxofonszólóra elôadott 
improvizáció is. Ez újfajta elôadásmód a jazzéneklésben.” A 
vocalese elôadásmód abban is eltér a scattôl, hogy a scat 
esetében értelmetlen szövegtöredékeket hallunk, míg a 
vocalese esetében jelentéssel bíró szövegek hangzanak el. 
Kiváló példákat hallhatunk erre az utóbbi években a 
Concord Jazz kiadónál megjelent Elling-CD-ken is, példá-
ul a 2011-es The Gate albumon. A magyar közönség ebben 
az évben találkozott elôször Kurt Ellinggel, majd 2013-ban 
a MÜPA-ban láthatta ôt viszont, ahol saját triója mellett a 
Fekete-Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra 
mûködött közre az 1619 Broadway: The Brill Building Pro-
ject elnevezésû album anyagát bemutató koncerten.
A magyar zeneszerzôkrôl Elling így nyilatkozott: „Több 
magyar zeneszerzôt ismerek. Az ô zenéjük különösen nagy 
ajándék a világ számára. Közülük Bartók Béla emelkedik 
ki. Sigmund Rombergrôl például nem tudtam, hogy ma-
gyar, pedig énekeltem egy dalát, a When I Grow Too old 
to Dreamet.” (Nem csak hogy magyar, Nagykanizsán szü-
letett!)
Kurt Elling nagykanizsai fellépése a 2015-ös év európai 
koncertturnéjának része volt, melynek során összesen 11 
országban mutatta be Passion World címû albumának 
anyagát. A turné 2016-ban az USA-ban ér véget. Az al-
bum érdekessége, hogy rajta az amerikai földrész és Európa 
dalaiból kapunk válogatást. Elling tervei közt szerepel a 
Passion World album folytatása Afrika és Ázsia zenéibôl. 
Ezen kívül a következô évben egy további különleges 
projekttel rukkol elô, melyrôl a következôket árulta el: 
„A BBC produkciójában új rádiójáték készül The Joker is 
Wild címmel, amely Joe E. Lewis történetét dolgozza fel. 
Sötét, drámai história. A cselekmény a húszas–harmincas 
években játszódik a szesztilalom idején, a speakeasy-k és a 
tomboló jazz idôszakában. A darabhoz Guy Barker zene-
szerzô-trombitás barátom készíti a hangszereléseket, vele 
dolgozom együtt ebben a produkcióban.” n

John McLean, Elling gitárosa

Ulysses Owens Jr., a zenekar dobosa
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Szövetségbe forrt 
jazzben gondolkodók
A magyar jazz története sok-sok évtizedre te-
kint vissza, amint azt lapunk következô ol-
dalpárján olvashatjuk. A Magyar Jazz Szövet-
ség pedig idén ünnepli fennállásának 25. évfor-
dulóját. Hasonlóan a hivatalos keretek között 
zajló hazai jazzoktatáshoz, a jazz mûfaj érde-
kében tevékenykedô egyetlen országos ható-
körû, civil társadalmi szervezet megalapítása 
is nagymértékben köthetô Gonda János zongo-
ra mûvész, zeneszerzô, pedagógus nevéhez – és 
az ô kitartó, a korabeli politikai ellenszéllel is 
dacoló erôfeszítéseihez.

2 Bércesi Barbara

A Magyar Zenei Tanács tagszervezeteként mûködô egye-
sület tagjai zenészek (hivatásosak és amatôrök), szervezôk, 
újságírók, kritikusok, menedzserek, impresszáriók, illetve 
jazzrajongók; szándékai szerint a szövetség sokszínûségében 
a hazai jazztársadalmat teljes egészében képviseli.
Az MJSZ tevékenységei közt egyre több olyan esemény 
szerepel, amely nem csak a szakmának szól, és a mûfaj ra-
jongói körét igyekszik tágítani, ide sorolható az évenként 
megrendezett Magyar Jazz Ünnepe koncertsorozat határa-
inkon innen és túl, valamint a Magyar Jazz Napja, amely 
egy-egy nagyobb fesztivál keretén belül valósul meg. A 
szakmai jellegû feladatok közé sorolhatjuk az Országos Jazz 
Zeneszerzô és Hangszerelô Verseny, illetve a Jazz Combo 
Verseny megrendezését, oktatási jelle gû projektek támoga-
tását, állami kitüntetésekre való javaslattételeket, 
életmûdíjak (köztük a Szabó Gábor-, a Pernye András-, a 
Gonda János- és a Jazz Mecénás Díj) adományozását, szak-
mai fórumokon, konferenciákon való részvételt.
Az alapító elnököt 1992-ben Kôszegi Imre, 1999-ben László 
Attila, 2005-ben Márkus Tibor, 2013-ban pedig Bágyi Ba-
lázs követte e felelôs pozícióban. A változatlan alapcélok 
megtartása mellett az utóbbi években a szövetség számos 
átalakuláson és megújuláson ment keresztül.
A jubileumi évhez kapcsolódóan, a szervezet 25 éves törté-
netét felölelô exkluzív nyomtatott kiadvány jelenik meg, 
továbbá december 19-én 20 órától a Budapest Jazz Club ad 
otthont annak a gálamûsornak, amelynek keretében a szö-
vetség volt elnökei, elnökségi tagjai és az elmúlt idôszakban 
a szövetséghez szorosan kötôdô, kiemelkedô muzsikusegyé-
niségek lépnek színpadra. A koncerteket a szövetség hang-
ban és képben rögzíti, a készülô dokumentumfi lmben az öt 
elnök is megszólal. 

További információk: www.jazzszovetseg.hu
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A 68 esztendôs Simon Géza Gábor több mint fél évszáza-
da megszállottan kutatja a magyar jazz múltját és jelenét. 
4000 elôadást tartott, külsôsként harminc évig dolgozott a 
Magyar Rádióban, több mint ötven szaklapban publikált 
cikkeket és mintegy 150 lemeznek volt szerkesztôje vagy 
producere. 1991-ben létrehozta a Magyar Jazzkutatási Tár-
saságot, s azóta átlagosan évente egy önálló kötetet is meg-
jelentet. Magángyûjteményében több tízezer hanglemez, 
kotta, plakát, fénykép, aprónyomtatvány található. Mind-
ezek ismeretében nem meglepô, hogy – kurátor társaival, 
Bajnai Klárával és Kiss Imre múzeumigazgatóval együtt – 
a bôség zavarával kellett küzdenie, amikor a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban rendelkezésre 
álló alig több mint 100 négyzetméteren összeállította a 
nemrég megnyílt magyar jazztörténeti kiállítás anyagát.
Simon Géza Gábor meggyôzôdése szerint a magyar jazz 
gyökerei egészen a 19. század közepéig nyúlnak vissza, s ez 
a „kôkorszak” (amely a kiállítás elsô tematikus egységét 
adja) 1920-ig tartott. „Az európai origó egyértelmûen a szí-
nes bôrû Shakespeare-színész, Ira Aldridge 1853-as turné-
ja, akinek fellépései vaudeville-zenével zárultak, saját 
negro songjait énekelte. A pesti Nemzeti Színházban is 
elôadott mûsorának kottáját az akkoriban alakult Rózsa-
völgyi és Társa cég adta ki – egyedüliként a világon. Ez a 
kotta több kiadást is megért, és most az Országos Széche-
nyi Könyvtár Zenemûtára bocsátotta rendelkezésünkre. A 
kották borítójával indul a kiállítás. Ebben az idôszakban 
fôleg a kottaborítók adják a képi ábrázolásokat, mert az or-
feumokban, kabarékban, színházakban fellépô cake walk- 
és ragtime-elôadókról (zenészekrôl, táncosokról) nincse-
nek használható ábrázolások” – magyarázza Simon.
A második nagy periódus 1920-tól 1950-ig tart. Simon sze-
rint ez idô tájt „a fô szempont a reklám volt, és ezért 
mûtermi fényképek készültek az elôadókról, elsôsorban a 
jazz bandekrôl. Jobb esetekben a fellépés helyszínén (or-
feumban, kávéházban, étteremben) készültek hasonló ál-
lóképek, amelyeken a fellépô zenekar összes hangszere is 
látható volt. Ekkor még igen ritka volt az azonos felállás-
ban hosszabb ideig mûködô formáció, így mindig újabb és 
újabb fényképet kellett készíteni, hogy az a kirakatba és a 
helyi lapok reklámrovataiba kerülhessen. Az ily módon 
nagyított fotók példányszáma általában nem érte el az egy 
tucatot sem, s ezért a legtöbb zenekarról sajnos egyetlen 

Puzzle-darabkák a magyar jazztörténetbôl
A november közepén nyílt Képes magyar jazztörténet címû – igazi mûfajtörténeti ritkaságokat is 
felvonultató – kiállítás 2016 áprilisáig látogatható az óbudai Magyar Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumban. A tárlathoz idôrôl idôre koncertek, valamint jazzkutatási konferencia és a 
90 éve született világhírû magyar gitárosról, Bacsik Elekrôl szóló monográfi a megjelenése kapcso-
lódik. A projekt létrehozója, Simon Géza Gábor jazztörténész mesélt a Gramofonnak a részletekrôl.

2 Retkes Attila 

Simon  Géza Gábor – a háttérben Szabó Gábor Femme Fatale címû lemezének 
plakátja és Nyakas Attila festômûvész Szakcsi Lakatos Béláról készített képe

Ritka dobfelszerelés az 1930-as évekbôl. A ceglédi Dobmúzeum tulajdona
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fotó sem maradt fenn az utókorra. Az 1950 elôtti idôkben 
a legjobb esetben is kétszínnyomásos plakátok készültek, 
meglehetôsen gyenge minôségû papírokra, így ebbôl is 
alig-alig van már tárgyi dokumentáció. Ebben az idô szak-
ban kezdték viszont tervezni az egyedi gramofonlemez-ta-
sakokat, amelyeket jobbára neves, de névtelenségbe bur-
kolózó grafi kusok, festômûvészek alkottak. E ragyogó rek-
lámhordozókból a legjelentôsebb hazai lemezgyûjtôk jó-
voltából a fotóknál és a plakátoknál nagyságrendekkel 
több, rendkívül változatos anyag maradt fenn.”
1960-tól – amikor a jazz a kommunista Magyarországon a 
tiltottból a tûrt kategóriába került – már lényegesen több 
dokumentum ismert. Ezekbôl állt össze a tárlat harmadik 
nagy tematikus egysége. A kiállított plakátok túlnyo-
mórészt az elsô magyar jazzkutató, Pál Sándor hagyatéká-
ból származnak.  „A jazz riportfotózás 1965 tájékán indult 

Magyarországon. Ehhez kezdôpontként sokszor Louis 
Armstrong Népstadion-beli koncertjét társítják. Ekkor 
kezdett Siklós Péter is, akinek számos jazz riportképe lát-
ható a kiállításon. Az újabb kori magyar jazztörténet fon-
tos képi ábrázolásai az LP-ken és a CD-borítókon látható 
alkotások. Ezekbôl meglehetôsen széles választékot állí-
tottunk össze, de ez a tényleges anyagnak sajnos így is 
csak egy százaléka lehet. Jazz tematikájú festmények kö-
zül Gyémánt László, Nyakas Attila és Külüs László alkotá-
sait válogattuk be” – mondja Simon Géza Gábor. Önálló 
felületet kaptak emellett a magyar jazz külföldön elismert 
nagyságai: Dudás Lajos, Szabó Gábor, Zoller Attila és 
fôként Bacsik Elek, akinek életmûvét Simon jelenleg is el-
mélyülten kutatja. A múzeumban emellett néhány ritka 
hangszer (gitárcitera, gitárbendzsó, különleges altszaxo-
fon, régi dobfelszerelés) is látható.
A kiállításhoz kamarakoncertek csatlakoznak: januárban 
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Jazz Tanszékének 
növendékei, februárban Binder Károly (zongora) és Bor-
bély Mihály (szaxofon) duója, márciusban a Szabó Sán-
dor–Major Balázs–Hendrich Roland Trió, míg áprilisban 
a Halper Hendrix Experiment, valamint Csík Gusztáv 
együttese lép színpadra. Március közepén – hazai és kül-
földi résztvevôkkel – jazzkutatási konferenciát rendeznek 
ugyancsak a múzeumban, míg áprilisban bemutatják 
Simon Géza Gábor új kötetét, amelyben a 90 éve szüle-
tett, páratlan tehetségû magyar hegedûs-gitárosnak, 
Bacsik Eleknek (1926–1993) állít emléket, ritka hangfel-
vételek kíséretében.   n

Jazztörténet képekben – bejárat egy régi-új világba

Siklós Péter fotó-festménye Dresch Mihályról

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum honlapja: 
www.mkvm.hu
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Különös fi gyelem vetül az elkövetkezendô hónapokban a 
hazai jazztörténésekre, és nem csak a Magyar Jazz Szövet-
ség jubileuma ad okot rá, hogy saját kiválóságainkat ünne-
peljük. A Müpában még az óévben, akár karácsonyi aján-
déknak is kiváló koncertre kerül sor: december 21-én a 
Balázs Elemér Group 15 éves fennállásának alkalmából 
szólaltatja meg legkedveltebb számait a Fesztivál Színház-
ban, a Jazzmûhely sorozat zárókoncertjeként. Vendégük a 
magyar gyökerekkel is rendelkezô, itthon is jól ismert Rick 
Margitza szaxofonos lesz.
A következô, kilencedik Jazz Showcase, ismét visszaka-
nyarodik a kezdeti célkitûzéséhez, és csak a hazai feltörekvô 
jazzgenerációra irányítja fi gyelmét. Január 22-én, 23-án és 
24-én a délutánonként fellépô három-három ifjú titáncsa-
pat – új gyakorlatot meghonosítva – nemzetközi zsûri elôtt 
méri össze tehetségét. Az este nyolckor, a Fesztivál Szín-
házban kezdôdô koncerteken pedig olyan elôadók lépnek 
fel, akik, így vagy úgy, a magyar jazzpedagógia büszkeségei. 
Pénteken, 22-én a honi jazz jó hírét Amerikába vivô, a 
nyolcvanas évek óta a Berklee College of Music zongora-
professzoraként tevékenykedô Gárdonyi László zongorista-
zeneszerzô triója, benne John Lockwood bôgôs és Yoron 
Israel dobos ad koncertet. Másnap, 23-án a hazai tehetsé-
gek útját már 2000 óta a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem jazz tanszékének vezetôjeként egyengetô Binder Ká-
roly új kvartettje, vendégük, Dresch Mihály, illetve a ve-
lük közremûködô Kiss Borbála és Zsikó Zoltán mutatja be 
Binder két új lemeze, az Old Dreams, New Dimensions és 
a Retropolis 2 anyagát. Végül a záró napon, 24-én három 
olyan fi atal zongorista áll a pódiumra, akik 2015-ben a 
Montreux Jazz Solo Piano Competition döntôsei voltak. 
Oláh Krisztián, Tálas Áron és Gayer Mátyás szólóban, 
saját triójával és együtt is bûvöli majd a billentyûket.
Immár megszokottá válik, hogy az ôszi sztárparádé után 
februárban is jelentkezik a Jazzlegendák sorozat újabb ki-
adása, s ez alkalommal egy hazai legenda, Oláh Kálmán 
szerzôi estjének ad otthont a Bartók Béla Nemzeti Hang-

versenyterem. A lenyûgözôen 
sokszínû zongorista, zeneszerzô 
kétrészes estjén elôször szimfo-
nikus zenekarra írt, ismert, át-
dolgozott és újonnan kompo-
nált mûvei csendülnek fel a 
Kovács László vezette Óbudai 
Danubia Zenekar és egy 
lefegyverzô combo, a Joshua 
Redman szaxofonossal kiegé-
szülô Oláh Kálmán Trió (benne Barcza Horváth József és 
Balázs Elemér) tolmácsolásában, a második részben pedig 
ugyanez a nem mindennapi kvalitásokat felvonultató 
kvartett játssza Oláh lassan örökzölddé érô jazzdarabjait.

A Zeneakadémia decemberben három, a jazz különbözô 
irányzatait és formációit otthonosnak érzô elôadót fogad: 
Mikulás estéjén a Solti Teremben a Silence Fiction kvar-
tettnek – nagy megtiszteltetésére – Binder Károly és Bor-
bély Mihály több évtizede egymást inspiráló duója lesz a 
vendége. A koncert utón pódiumbeszélgetésre is sor kerül.
18-án a Nagyteremben a Modern Art Orchestra ünnepli 
tizedik születésnapját, ami egyszerre tûnik kevésnek, mivel 
története részben az ôs-Budapest Jazz Orchestra históriájá-
nak továbbfonódása, részben soknak, hiszen a Fekete-
Kovács Kornél vezette MAO olyan referenciasorral büsz-
kélkedhet, amelyet egy évtized alatt összehozni kivételes 
teljesítmény. A sor ezen az estén Benny Golson szaxofon-
ikon és Randy Brecker trombitamágus névével gyarapo-
dik.
A Benkó Dixieland Band ebben az évben alapító-klariné-
tosa, Benkó Sándor 75. születésnapját ünnepelte, …És él a 
dixie!” címû showja egyben a zenekar hazatérése is a Zene-
akadémia Nagytermébe. Hagyományos óévbúcsúztató 
koncertjükön Berki Tamás és Micheller Myrtill vendég-
szereplésével lesz teljes az elôszilveszteri hangulat.
Már 2016-ot írunk, amikor a Sárik Péter Trió és különle-
ges vendégei nemes gesztusként az autizmussal élôk számá-
ra adnak jótékonysági koncertet. Január 24-én a Nagyte-
remben három olyan mûvész csatlakozik a népszerû 
hármasfogathoz, akik rendkívül eltérô színt képviselnek a 
jazzéneklésben, és kapcsolódási pontjaik is másként ala-
kultak ki Sárikékhoz. Ôk: Berki Tamás, Harcsa Veroni-
ka és Luiza Zan.
Február 26-án a Solti Terem egyedülálló találkozás hely-
színe lesz, amely – gondolhatnánk – már évekkel ezelôtt 
létre jöhetett volna. Binder Károly és Oláh Kálmán a ha-
zai jazz-zongorázás stílusteremtô, iránymutató alakjai, rá-
adásul mindketten oktatják is a jazzt a Zeneakadémia falai 
közt. Kétzongorás estjük a Jazz itt! sorozatban ritka cseme-
gének ígérkezik.

Magyar jazzfókusz a téli szezonban

Gárdonyi László

Joshua Redman
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A BMC-ben is fontos lesz a magyar szál a tél folyamán. De-
cember 5-én az itthon jól ismert benini gitáros, Lionel 
Loueke lesz a vendége Bacsó Kristóf Triadjának, majd 
9-én egy megtisztelô felkérés keretében társintézményként 
ünnepli az Opus Jazz Club az amszterdami Bimhuis 40. 
születésnapját; ebbôl az alkalomból Lukács Miklós ven-
dégeskedik a holland zongorista, Michiel Braam koncert-
jén. 10-én a Jazzy Live sorozatban a Pátkai Rozina Quintet 
fogadja az amerikai Wayne Tuckert, aztán 12-én a Take 
the MOL Train soron következô járatán a francia Yves 
Robert Trió mutatja be új albumának anyagát. December 
17-én a David Helbock-Lorenz Raab Duo, aztán egy koc-
cintást követôen január 9-én a Muriel Grossman Quartet 
a j(A)zz! sorozat következô kiadásaiban tárja elénk a Laj-
tán túli jazztörekvéseket. 14-én a Subtones csapat ad ran-
devút Jónás Verának, 29-én pedig az Elek István Quartet 
fogadja „Gyafi ”-t, azaz Gyárfás István gitárost.
Jó ideje megszokhattuk már, hogy nemzetközi jazznagysá-
gokat Budapesten nem csak a több száz embert befogadni 
képes koncerttermekben hallhatunk, hanem intimebb, 
testközeli módon is élvezhetjük zenéjüket – a BJCben. A 
Világsztárok a Budapest Jazz Cubban sorozat következô ki-
szemelt elôadója Zhenya Strigalev szaxofonos, aki annak 
ellenére, hogy St. Petersburgben született, amerikai. Való-
jában nem az egykori Leningrádban, hanem a Floridában 
található városban látta meg a napvilágot. Tanulmánya-
it Lee Konitz, Dave Holland, Mark Turner és Gerard 
Presencer segítették, a londoni Royal Academy of 
Musicon. Bár Strigalev a csapatkapitány, társai ismerteb-
bek számunkra: Joshua Redman mellett, a James Farm ze-
nekar alapembereként, Kurt Rosenwinkel együttesében, 
Terence Blanchard albumain és Gretchen Parlato oldalán 
is hallhattuk a zongorista Aaron Parkst. Tim Lefebvre 
igazán sokoldalú basszer, aki Chris Bottitól, Chris Potteren 
át Uri Caine-ig a legkülönbözôbb zenékben ad megbízha-
tó, mégis egyéni kíséretet. Eric Harland dobos és Parks 
életrajzában nem kevés a kapcsolódási pont: a James Farm, 
Redman és Blanchard mellett McCoy Tyner és Charles 
Lloyd is számít atmoszférateremtô játékára. A koncertre 
december 17-én kerül sor. 

Gramofon-összeállítás

További információ:  www.mupa.hu; www.zeneakademia.hu;
 www.bmc.hu; www.bjc.hu

Zhenya Striigalev




