
Három őszinte hang – beszélgetés Gonda Jánossal
A Magyar Jazz Szövetség 2015 decemberében ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, 
s ez alkalomból nem csak gálakoncertet szerveztek a szövetség egykori elnökeinek és pro-
minenseinek részvételével, de interjúsorozat is készült az öt elnökkel, hogy a beszélgetések-
ből és a koncert részleteiből dokumentumfilm készüljön. A koncerten egészségi állapota 
miatt nem lehetett jelen Gonda János, a szövetség alapító elnöke, az interjúra viszont vál-
lalkozott, amelynek teljes szövegét a Gramofon olvasói számára tesszük közzé. Az immár 
84. életévét betöltött Tanár úrral otthonában beszélgettünk.
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G.: Ön klasszikus zongoraművész-tanári és zenetudományi 
diplomája megszerzésekor már élénken érdeklődött az impro-
vizatív zene iránt, és kitartó lelkesedése, eltökélt munkája foly-
tán 1965-ben sikerült megalapítani a Bartók Béla Zeneművé-
szeti Szakközépiskola jazz tanszakát. Milyen késztetések 
mo tiválták erre a lépésre? Nyilvánvalóan a jazz szinte fanati-
kus szeretete kellett ahhoz, hogy ilyen erőfeszítéseket tegyen…
G. J.: Egyfelől igen, másfelől azokban az években világhírű 
lett a Kodály-módszer, és én próbáltam meggyőzni az illeté-
keseket arról, hogy egy modern, improvizatív művészetnek 
tekinthető műfaj bevezetése Kodály pedagógiai törekvései 
mellett a magyar zeneoktatás általános nemzetközi hírne-
vét is erősítené. Nem pusztán egy speciális színfoltot szeret-
tem volna létrehozni a ha-
zai ze neoktatásban. Arra 
gondoltam, hogy ha megin-
dul a jazz oktatás, akkor az 
intézményből képzett jazz-
muzsikusok és tanárok ke-
rülnek majd ki, akik együt-
teseket alakíthatnak, 
illetve újabb ilyen jellegű 
tanszakokat hozhatnak létre, ami nagyban hozzájárulhat 
jazzéletünk országos kibontakozásához.

G.: És így is lett…
G. J.: Fogjuk rá! Azért fogalmazok így, mert emellett ren-
geteg nehézséggel kellett szembenéznünk, amelyeket itt 
nem volna értelme részleteznünk. Említhetném például a 
kozmopolita kulturális „fertőzés” vádját, a magyar kulturá-
lis bürokráciát… Egy tanszak még csak-csak létre tudott 
jönni, de képzelje el, amikor a képzést országszerte akartuk 
elterjeszteni alsó-, közép- és felsőfokon! Persze az utóbbi 
megvalósítása ment a legnehezebben: 30 évbe telt, amíg 
megalakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a jazz 
tanszéke.

G.: Ahogy egy korábbi interjúban elmondta, a Csehszlovák 
Zeneművészeti Szövetség jóvoltából szerezhetett tapaszta-
latokat a prágai jazz tanszakról, majd a Grazi Művészeti 
Akadémián is járt hasonló céllal, hogy az ott megszerzett 
tudását a hazai jazz tanszak kialakítása során kamatoz-
tathassa. Már ekkor gyűjtött benyomásokat a környező 
orszá gok jazzéletének belső mechanizmusairól. Mi volt az 
általános tapasztalata az ezekben az országokban zajló 
jazzélet szervezettségéről? Jelentős volt különbség a pl. 
Ausztria és a szocialista blokk országai között?
G. J.: Ausztriában Grazban és Bécsben zajlott oktatás, jól 
szervezetten, nyugati stílusban működött, megfelelő anyagi 
háttérrel. Prágában a magyarországinál korábban jött létre 
jazz tanszak, amelyet azonban 1968-ban betiltottak. Keve-
sen tudják, hogy 1928-ban, Frankfurtban egy magyar zene-
szerző, a volt Kodály-növendék, Seiber Mátyás hozta létre az 
ottani konzervatóriumban Európa első jazz tanszakát, 
amely egészen Hitler hatalomra jutásáig működött, akkor 
persze azonnal betiltották. 

G.: A hazai jazzfesztiválok legpatinásabbjai, az Alba 
Regia és a Debreceni Jazz Napok több mint négy évtizedes 
történetre tekint vissza. Ekkor még nem létezett országos szin-
tű jazzszervezet. Hogyan zajlott jazz fronton a kapcsolattar-
tás, koordináció a hatvanas, hetvenes években?
G. J.: Léteztek azért korai kezdeményezések. A Magyar Ze-
neművészek Szövetségétől Sárai Tibor főtitkár felkért, hogy 
hozzunk létre egy jazz szakosztályt. A Magyar Jazz Szövetség 
a rendszerváltozás idején e szakosztály utódjaként jött létre. 
Persze nagy volt a különbség a tekintetben, hogy a Zenemű-
vészek Szövetsége egy államilag fenntartott intézmény volt, 
az MJSZ pedig autonóm, civil kezdeményezés eredménye-
ként megalakult szervezet. A kettőt nem lehet egy lapon em-

líteni. Még korábban, amikor a jazz 
nem élvezett túlzottan nagy megbe-
csülést, meghívtam a Fészek Klubba 
a legrangosabb zeneakadémiai pro-
fesszorokat egy találkozóra. Nem 
sokat beszéltem a műfajról, csak le-
játszottam minegy tíz korszakalkotó 
jelentőségű felvételt a jazz történeté-
ből Duke Ellington tól Miles Davi-

sen át Keith Jarrettig. Majd rákérdeztem, hogy Kodály és 
Bartók országában vajon ezek a zenék – ahogyan egyesek 
állítják – sértik-e zenei hagyományainkat, vagy inkább újfaj-
ta, progresszív értéket képviselnek. Nem volt ellenvetés, 
nagy csönd volt a teremben – talán tisztelt kollégáim akkor 
hallottak először ilyenfajta részben megkomponált, részben 
improvizatív jellegű, modern, magasrendű jazzfelvételeket.

G.: Természetesen az MJSZ meg alapítása is az ön nevéhez 
fűződik. 1972 és 1984 között a Nemzetközi Jazz Föderáció 
alelnöke volt, amely egyrészt rendkívüli elismerést jelentett, 
másfelől fontos tapasztalatokat szerezhetett a nemzetközi 
jazzszíntér működéséről, illetve arról, hogy a velünk szem-
ben lépéselőnyben lévő országok (például Lengyelország, 
ahol már 1963-ban létrejött a jazzföderáció), hogyan alakí-
tották ki a saját jazzszervezeteiket. Milyen tanulságokat 
szűrt le a magyar szövetség formába öntését megelőzően?
G. J.: Erről külön beszélgetést lehetne folytatni. A Stockhol-
mi Egyetemtől kezdve a sydney-i jazz konzervatóriumig szá-
mos helyen megfordultam, szinte bejártam a világot. Én 
magam is tartottam előadásokat, kurzusokat több intéz-
ményben. Mindezeket a tapasztalatokat igyekeztem átültet-
ni a hazai gyakorlatba, amelyekre az itthoni körülmények 
lehetőséget nyújtottak.

G.: Fel tudja idézni azt a pillanatot, amikor a Magyar Jazz 
Szövetség megalapítása megtörtént? Milyen együttállások-
nak kellett megvalósulnia a szervezet megszületéséhez?
G. J.: Írtam egy köszöntőt a mai gálakoncert résztvevői szá-
mára [a beszélgetés 2015. december 19-én zajlott – BB.], 
abban is hangsúlyozom, hogy a szövetséget nem egyedül én 
alapítottam, sok neves muzsikus kollégám volt a segítsé-
gemre. Ez még nem maga az elnökség volt. A Magyar Zene-
művészek Szövetsége hívott össze egy grémiumot, amely 

„Nem számítottam rá, 
hogy ez a szövetség ilyen 
stabilan fog működni”.



jazz interjú

44 GRAMOFON 2016. taVaSz

arra volt hivatott, hogy megvitassa, mi módon lehet létre-
hozni egy autonóm szervezetet. Nem volt olyan egyszerű 
feladat, de az MZSZ és különösen Csébfalvi Éva titkár ren-
geteget segített az ügyünknek. Beszereztük a megfelelő en-
gedélyeket, megtartottuk a Fészek Klubban az alakuló 
ülést, és megválasztottuk az első elnökséget, én lettem az 
alapító elnök. Kitűztük a célokat, feladatokat, létrehoztuk a 
Szabó Gábor-díjat, ami számomra azért volt fontos, mert 
1956 és 1959 között az egykori Metro Klubban rendszere-
sen játszottam a később világhírűvé vált Szabó Gáborral. 
Így alakult tehát meg a Magyar Jazz Szövetség, és el kell 
mondanom – ahogy a ma esti köszöntőmben is leírtam –, 
nem számítottam rá, hogy ez a szövetség ilyen stabilan fog 
működni, ilyen sikeresen és hatékonyan fogja képviselni a 
magyar jazz ügyét negyedszázadon keresztül.

G.: Az MJSZ a kezdetektől a vele egyidős Magyar Zenei Ta-
nács tagja, ami szerintem jelentős fegyvertény: bizonyítja, 
hogy az új politikai rendszerben a jazzt a többi zenei műfaj-
jal azonos értékű művészetként lehetett elismertetni. Jól gon-
dolom?
G. J.: Nagyjából igen. Az igazság az, hogy a Magyar Zenei 
Tanács minden méltó zenei kezdeményezésen alapuló egye-
sületet befogadott, így összesen harminckét tagszervezet 

jött létre. Ez a jazz ügyének is segített, eddig hiányzó, fontos 
kapcsolatok jöttek létre különböző műfajok között.

G.: Hogyan indult meg a tagtoborzás, mi módon tudták ar-
ról értesíteni a jazzrajongó társadalmat, hogy a szervezet 
létezik, és érdemes tagjai sorába lépni?
G. J.: Röplapokat osztogattunk koncerteken, újságokban 
jelentettünk meg cikkeket, interjúkat, lassan az internet is 
működésbe lépett – mindenfajta propagandalehetőséget ki-
használtunk.

G.: Vannak országok, amelyek minálunk később öntötték 
formába jazzszervezeteiket, és akár tőlünk is tudtak tanulni. 
Érkeztek efféle megkeresések a Magyar Jazz Szövetség „kis-
testvéreitől”?
G. J.: Nyugat-Európa messze előttünk járt, ezek az országok 
már a két világháború közt is szervezett jazzélettel rendel-
keztek. Amikor arrafelé jártam, csak ámultam és bámul-
tam, mert ezek a szervezetek menedzselték is hazájuk együt-
teseit, óriási hangtárral rendelkeztek, és így tovább. A 
kelet-európai országok nagyjából azonos helyzetben voltak. 
Bulgária volt talán kissé lemaradva hozzánk képest, a másik 
végletet pedig Lengyelország képviselte, ahol – ezt minden 
jazzbarát tudja – a műfaj nemzeti ügy volt már évtizedekkel 
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ezelőtt. Az egyik évben úgy zajlott a Jazz Jamboree, hogy a 
politikai események miatt a varsói Kultúrpalotát tankok 
vették körbe, miközben bent, ha jól emlékszem, Dexter 
Gordon játszott. A csehek is előrébb tartottak még a két 
világháború között, de ahogy említettem, az 1968-as esemé-
nyek visszavetették a jazzéletüket.

G.: Ön két évig töltötte be az MJSZ elnöki tisztét, majd a 
tagság örökös tiszteletbeli elnöknek választotta. Hogyan élte 
meg ezt az elismerést?
G. J.: Én már a szövetség megalakulásakor jeleztem, hogy 
csak a pályára állítás idejére tudom vállalni az elnökséget, 
olyan sok egyéb feladat, komponálás, az egyetemi tanszék 
vezetése, külföldi felkérések vártak rám, hogy idővel át kel-
lett adnom a stafétát. Amikor lemondtam, a tagság ezt a 
szép címet adományozta számomra.

G.: Hogy érzi, melyek voltak elnöksége alatt a szervezet leg-
fontosabb feladatai, vívmányai, legemlékezetesebb pillana-
tai, amelyek az ön nevéhez fűződnek – a születést magát le-
számítva?
G. J.: A szövetségben a tevékenységek összefonódtak, nem 
én egyedül vittem véghez benne dolgokat. Különféle kezde-
ményezések indultak, bontakoztak ki, esetleg vallottak ku-
darcot; mindez egy folyamat volt, amely – csak ismételni 
tudom magamat – a Magyarországon működő más öntevé-

keny, autonóm, civil társadalmi szervezetekéhez képest ki-
vételes sikertörténet. Ebben pedig – álszerénység nélkül 
mondom – nekem van a legkisebb szerepem, hiszen én töl-
töttem be az elnöki posztot a legrövidebb ideig. Ahogy tud-
tam, a későbbiekben is igyekeztem azért segíteni a szövetség 
munkáját, leginkább azoknak a tapasztalatoknak a haszno-
sításával, amelyeket a Nemzetközi Jazzföderációból hoztam. 
Főképpen oktatási ügyekben tudtam segíteni.

G.: Ön a többi között tudományos munkásságáért Széché-
nyi-díjat, zeneszerzői munkája elismeréseként Erkel Ferenc-
díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti- és középke-
resztjét is megkapta, illetve két olyan díjat is magáénak 
tudhat, amelyet épp a Magyar Jazz Szövetség alapított: a 
Szabó Gábor- és a Pernye András-díjak birtokosa. Mit jelen-
tenek ezek az elismerések az ön számára?
G. J.: Ezekre a kitüntetésekre szokás mondani, hogy azokat 
adják, nem pedig kapják. Örültem a díjaknak; akik gondol-
tak rám, azoknak megköszöntem, de ezen felül – a megtisz-
teltetés mellett – ezeknek a kitüntetéseknek olyan nagy je-
lentőséget nem tulajdonítok. Fontosabb számomra, ha egy 
koncerten legalább három őszinte és jó hangot le tudok 
ütni a zongorán, magyarán, ha magamhoz képest sikerül a 
maximumot nyújtani, illetve ha más területeken sikerül ké-
sőbb hasznosnak bizonyuló kezdeményezéseket megvalósí-
tani.  n

Bôvebb információ, megrendelés e-mailben: retkesattila@retkesattila.hu

sorozat újdonságaA

Lindner András: Mûvészportrék – Vallomások
az 1996-ban alapított Gramofon – Klasszikus és jazz címû folyóirat archí-
vumából tizenhat mûvész-interjút bocsát most közre a szerzô és a kiadó 
ebben a kötetben. a beszélgetések szerzôje Lindner andrás, aki végzettségét 
tekintve ugyan közgazdász (a HVG alapító tagja és máig szerzôje), de zenetör-
ténészeket megszégyenítô jártassággal, lexikális tudással és tévedhetetlenül biztos stílusismerettel rendelkezik a 
klasszikus zene területén. az elmúlt két évtizedben többféle cikksorozatot, számtalan kiváló külföldi fesztiválbeszá-
molót készített, de a legizgalmasabbak kétségkívül ezek a Mûvészportrék – Vallomások.

a tizenhat interjúalany kivétel nélkül meghatározó jelentôségû szereplôje volt a 20. századi magyar zenei elôadó mû-
vészetnek. egykor ünnepelt, majd méltánytalanul elfeledett operaénekesek és -énekesnôk (Sándor judit, Ágai Karola, 
László Margit, Szecsôdy irén, Bartha alfonz, ilosfalvy róbert). Ugyancsak az operajátszás világából olyan állócsil-
lagok, mint a szerencsére ma is köztünk élô tokody ilona, Kováts Kolos, Molnár andrás, Sólyom-nagy Sándor és 
Kovács jános, illetve a kötetünk megjelenése elôtt néhány héttel elhunyt Békés andrás. Mellettük pedig két jeles 
hegedûmûvész (Kovács Dénes és Varga tibor), egy fantasztikus pályát befutó zongoramûvésznô (rév Lívia) és egy 
generációkat nevelô csellista (Banda ede). Közülük sokan egyáltalán nem vagy csak nagyon ritkán nyilatkoztak – ezért 
is volt megtisztelô, hogy a Gramofon felkérésére, Lindner andrás mikrofonja elôtt nyíltan beszéltek életükrôl, 
pályájukról. a megszólaltatott mûvészek egy része már nincs az élôk sorában, így ez a kötet az utókor számára is 
segíthet megôrizni emléküket, mûvészi hitvallásukat. a beszélgetéseket a publikálás sorrendjében közlik: az elsô 
(Sándor judit) 2000 februárjában, az utolsó (Kovács jános) 2003 szeptemberében jelent meg a Gramofonban.


