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Számos zenebarát elsősorban a melodikus latin zene miatt 
ismerte munkásságát. Tény, hogy leleményesen ült fel a 
bossa nova hullámra és előadásában a Desafinado még a 
pop listákon is tarolt. De a műfaj alaposabb ismerői számá-
ra a népszerű szaxofonos hangszerének egyik legnagyobbja 
volt, akit még John Coltrane is kedvenc tenorosai közé so-
rolt – egyetlen fehérként. „Mindannyian úgy játszanánk, 
mint Stan Getz, ha tudnánk” – mondta szerényen a nagy 
jazzikon. A Lester Young által inspirált bársonyos, majd-
nem vibrátó nélküli, érzelemmel telített szaxofonjátékával a 
tökéletességre való törekvés megszállottja volt.
1927. február 2-án Philadelphiában született, de New York-
ban nőtt fel, és mint nagyvárosi gyerek hamar bekerült a 
zenei pezsgésbe: 15 évesen már profi zenész lett és Jack 
Teagardennel turnézott. Nagyzenekari gyakorlatot Stan 
Kenton, Jimmy Dorsey és Benny Goodman big bandjében 
szerzett. Húsz évesen már Woody Herman zenekarában a 
legendás Four Brothers szaxofonkórus egyik oszlopa lett. 
Az 1948-ben készült Early Autumn felvétele aztán megala-
pozta nemzetközi hírnevét is. Már a legkorábbi időktől volt 
érzéke a megfelelő partnerek kiválasztásában: 1950-ben ő 
fedezte fel Horace Silvert, aki két éven át dolgozott vele. 
Kisegyüttesei mellett Norman Granz Jazz at the Phil-
harmonic monstre turnéin is részt vett, de drogfüggősége 
miatt vannak fehér foltok az életrajzban az 50-es évek ele-
jén. Pályája aztán egyenesbe jött és mind a bebop, a cool és 
a west coast egyik kiemelkedő képviselőjeként tartották szá-
mon otthon és külföldön. Szerencsé(nk)re impresszáriója 
Norman Granz sosem fogyott ki az ötletekből, és többek 
között Chet Baker, Bob Brookmeyer, J. J. Johnson, Dizzy 
Gillespie és Gerry Mulligan (vele még hangszert is cserélt 
néhány számban) voltak azok a fúvós partnerei, akikkel 
jazztörténeti fontosságú lemezalbumok születtek. Hosszú 
pályája során Oscar Petersonnal vagy Bill Evans-szel épp-
úgy készültek közös felvételei, mint a vibrafonos Cal 
Tjaderrel és Gary Burtonnel, vagy később olyan nagyszerű 
zongoristákkal, mint Joanne Brackeen, Chick Corea és 
Kenny Barron. Getz óriási tekintélyre tett szert a szakmá-
ban, és népszerűségre a közönségnél. Egymás után nyerte 
meg a kritikusok és az olvasók népszerűségi listáit a Down 

Beat, a Metronome vagy a Playboy magazinban. A Down 
Beat Readers Poll-t 1950 és 59 között minden alkalommal 
ő nyerte, és csak dániai tartózkodása következtében volt 
második két éven át, de 62-ben újra az élre tört. Művészetét 
összesen tizenegy Grammy-díjjal honorálták. A 60-as évek 
fordulóján Koppenhágában élt „önkéntes száműzetésben”, 
ami kifejezetten jó hatással volt rá. Sokkal nyugodtabb volt 
az élete, törődhetett családjával, élvezte az európai légkört 
és új barátokat, zenei partnereket ismert meg. Miközben 
azonban az öreg kontinensen első számú jazzsztárnak szá-
mított, otthon csaknem elfeledték. Ezért volt hallatlan je-
lentősége annak, hogy a hazaköltöző Getz és a Verve kiadó 
új producere, Creed Taylor jó szimattal fedezték fel a brazil 
zenében rejlő lehetőségeket és a „Jazz Samba” hozta el Getz 
pályájának újabb sikersorozatát. Ismét ő nyerte – Coltrane-t 
is megelőzve – a Down Beat Readers Poll-ját, sőt a Billboard 
popalbum-listáján is első helyezett lett, az eladási statiszti-
kák pedig rekordokat döntöttek. A világszerte megnyilvá-
nuló hatalmas érdeklődés Amerikába csábította a két nagy 
riói ászt is: Antonio Carlos Jobim-ot és Joao Gilberto-t. De 
a „femme fatale” is megérkezett a csinos, ámbár nem ki-
emelkedő énekesnő, Astrud Gilberto személyében, aki 
Joao felesége volt. Véget nem érő világkörüli koncertsoroza-
tok következtek, és a vélt vagy valódi „love affair”, ami még 
a bulvárlapok érdeklődését is kiváltotta… 
A magyar közönség egyszer találkozhatott vele: 1974. no-
vem ber 11-én az Erkel színházban adott dupla koncerten, 
amikor is Albert Dailey ült a zongoránál, George Mraz bő-
gőzött és Billy Hart dobolt. Jómagam még egy alkalommal, 
1980. február 16-án a bombay-i Jazz Yatra fesztiválon is lát-
hattam, de az akkor divatos, erősen rockos produkciót gi-
tárjáték és elektromos effektusok fűszerezték jelentéktelen 
partnerek előadásában.
Egyébként is – nagy egója és nehéz természete következté-
ben – sokszor úgy érezte, hogy partnerei a „fejére nőnek”, 
ezért gyakran váltogatta őket és olykor beérte akár fiata-
labb, kevésbé ismert kísérőkkel is. Ennek tulajdonítható az 
is, hogy saját neve alatt szinte mindig kvartett formációban 
lépett fel és/vagy készített lemezeket. Nemcsak külsejét ille-
tően, de minden más vonatkozásban is sztár volt. Jellemző, 

A jazz nagy stílusakrobatája
90 éve született Stan Getz
Stan Getz azon kevés kiemelkedő jazz-zenészek közé tartozott, akiket a legszélesebb közön-
ség és a szakma is rendkívül nagyra értékelt. Hosszú pályája során igazi stílusakrobatának 
bizonyult, a swing és a bebop, a cool és a west coast, a bossa nova, sőt bizonyos mértékben 
még a kortárs zene is megtalálható életművében. Nem volt stílusteremtő, de jellegzetes, 
senkivel össze nem téveszthető soundjával beírta nevét a jazztörténet legnagyobbjainak 
sorába. A romantika utolsó mohikánja volt…
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hogy miközben Chet Bakerrel az 50-es évek-
ben két közös albumot készített Amerikában, 
25 évvel későbbi közös európai körútjuk stock-
holmi koncertjein nem titkolt ellenszenvvel 
viseltetett a lecsúszott, drogos trombitással 
szemben, aki viszont ennek ellenére kitűnően 
játszott. Féltékenysége az Európában méltán 
népszerű Chet iránt olyan intenzív volt, hogy 
még azt is kiharcolta, hogy külön lemezen ad-
ják ki azokat a számokat, amin csak ő játszik. 
Egyébként is nehezen kezelhető, olykor arro-
gáns embernek ismerték, tény, hogy volt mire 
szerénytelennek lennie. Szinte egész életében 
mentális betegségek gyötörték, amit orvossá-
gok és alkohol kombinációjával még tovább 
rontott. Kórházi és szanatóriumi kezelések tar-
kították a józanabb szakaszok kiemelkedő tel-
jesítményeit: volt olyan év, amikor hatvanöt 
koncertet is adott. Getz a szaxofon legnagyobb 
mestere volt: a melodikus, ugyanakkor a hang-
szer minden erényét maximálisan kihasználó, 
és ha kell hihetetlenül virtuóz játékot nyújtó 
irányzatnak egyes számú képviselője volt és 
maradt. Talán csak Zoot Sims és újabban Scott 
Hamilton voltak a nyomában, de számos ok 
miatt Stan Getz hegemóniáját semmi és senki 
sem törhette meg. Egész tevékenysége a stílus-
korszakokon áthúzódó közel félévszázados pá-
lyájával a jazz műfaj legnagyobbjainak sorába 
emeli. 
Érdekes, hogy jelentős kritikusok is Getz leg-
jobb lemezei között tartják számon a Cool 
Velvet, a Reflection, majd méginkább a Focus 
című albumait, amelyeket vonósokkal készí-
tett. Tény, hogy a szimfonikus hangzás min-
den nagy jazzikont megkísértett Parkertől Roy 
Hargrove-ig. 1966-ban még néhány tagú vo kál-
kórussal is színesíti a vonósokat a Voices-on. 
Mindezek remek háttérül szolgáltak a nagy te-
noros érzelmes, lírai szaxofon soundjához. 
Életének utolsó éveit a rákkal folytatott küz-
delme jellemezte. Nem volt hajlandó megadni 
magát, változatlanul szerepelt otthon és külföl-
dön, és életének legszebb albumait készítette el 
második hazájában, Dániában, amelyek 
„Anniversary” és „Serenity” címmel jelentek 
meg. Legutolsó felvételeit Helen Merrill éne-
kesnővel Párizsban rögzítette. Az idén nyáron 
volt 25 éve, hogy elhunyt Kaliforniában, ham-
vait – kívánságára – a Csendes óceánba szór-
ták olyan régi barátai jelenlétében, mint például 
a híres west coast trombitás, Shorty Rogers. A 
műfaj egyik legsokoldalúbb és legeredménye-
sebb képviselőjének életműve, hangzó öröksé-
ge azonban örökre megmarad, amíg csak jazz 
lesz a világon. �
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