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JaTaKuCs @ BMC 
A Jazztanulmányi Kutatócsoport önképzőkörként 
alakult bölcsészettudományi és zenei végzettségű ér-
deklődőkből 2015-ben. Vezetője a Gramofon egyik 
alapítója, s mindmáig főmunkatársa: Zipernovszky 
Kornél. A BMC által támogatott, 2016 januárjában 
indult szabadegyetemi sorozat célja az, hogy jazz és 
társadalom találkozását a lehető legtöbb oldalról vi-
lágítsa meg, érvényesen és relevánsan pozícionálja a 
műfajt mint a legkülönbözőbb társadalom- és bölcsé-
szettudományi diszciplínák tárgyát, és meghonosít-
sa az új jazztanulmányok néven először az USA-ban 
ismertté vált, szintén interdiszciplináris megközelí-
tést.
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A Jazztanulmányi Kutatócsoport ingyenes és nyilvános elő
adássorozatot tart a BMC Magyar Zenei Információs Köz
pont és Könyvtárban (1093 Budapest, Mátyás utca 8.) 2016. 
január és május között, szerdai napokon, 18 órai kezdettel. 
Az első előadáson (január 27.) Federmayer Éva, Zipernovszky 
Kornél és Dragon Zoltán mutatta be az Americana E-Jour-
nal, a Szegedi Tudományegyetem szabadon hozzáférhető, 
online amerikanisztikai folyóiratának különszámát, azaz az 
első magyarországi new jazz studies tanulmánygyűjteményt. 
Lapzártánk után, február 24-én Somoskői Soma coach, 
szer vezetfejlesztő, pszichológus, színész és zenész tartott elő
adást, A jazz mint a kreatív együttműködés metaforája cím
mel.
Még előttünk állnak a tavaszi előadások, amelyeknek szor
galmas látogatására ezúton is biztatjuk a jazzbarátokat. 
Március 23-án Kurutz Márton filmtörténész, filmarchí-
vumi kutató lesz a szabadegyetem vendége, aki A magyar 
jazztörténet szabad múzeumai címmel tartja meg előadását. 
A téma valójában „világszínvonalú könnyűzenei hagyomá
nyaink és filmművészetünk kusza kapcsolatának kibogozá
sa”, kisebb-nagyobb társművészeti kitekintésekkel. Április 
27-én Karap Zoltán fiatal zeneesztéta, a Debreceni Egye
tem Humán Tudományok Doktori Iskolájának doktorje
löltje, a Nagyerdei Almanach online bölcseleti folyóirat 
szerkesztője lesz az előadó; a téma: A jazz-szubjektum kriti
kája – régen és ma. Célja, hogy egy tágabb eszmetörténeti 
perspektíva segítségével rekonstruálja Theodor W. Adorno 
jazz-szubjektumának portréját, illetve fontolóra vegye a hoz
zá kapcsolódó kritika jelenkori érvényességét. A tavaszi sza
badegyetem zárásaként, május 25-én Havas Ádám szocio-
lógus, doktorjelölt tart előadást, A budapesti jazz színtér 
konstrukciója címmel. Azt vizsgálja, hogy a különböző stí
lusokat képviselő muzsikusok, mint „kreatív munkaválla
lók”, hogyan konstruálják meg saját zenei identitásukat a 
szcéna különböző pozícióihoz képest. Célja, hogy a sokszí
nű magyar jazzéletről hiánypótló módon olyan reális képet 
nyújtson, melyet maguk a zenészek alkotnak meg. n


