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Mindhalálig gitár
Húsz éve hunyt el Zoller Attila

Érdekes, hogy a magyar jazz-zenészek közül éppen a gitárosok lettek  
igazán ismertek külföldön. Szabó Gábor, Zoller Attila, Bacsik Elek és most 
Snétberger Ferenc. Vitathatatlan azonban, hogy Zoller Attila jazztörténeti 

jelentősége, zenei öröksége még a világhírnévre szert tett Szabóénál  
is jóval nagyobb. A jazzműfaj olyan kiemelkedő képviselői tekintették 

mesterüknek és példaképüknek, mint Pat Metheny vagy John Abercrombie, 
de a legnagyobb elismerés hangján szóltak róla olyan jazz-ikonok is, mint 

Jim Hall vagy Ralph Towner. 

Márton Attila
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Zoller Attila Visegrádon látta meg a napvilágot 1927. június 

13-án. Négyéves korától zenetanár és karmester apjától tanult 

hegedülni, majd kilencévesen trombitálni kezdett. A háborút 

követően mégis a gitárt választotta. A fővárosba költözött és 

klubokban, szórakozóhelyeken játszott. Az autodidakta ifjú 

olyan kimagasló eredményeket tudott felmutatni, hogy 

Tabányi Mihály Pinocchio együttesében szerepelhetett két 

éven át. 1948-ban sikerült Ausztriába szöknie. Bécsben 

először egy big bandben trombitált, és csak a szünetben 

gitározgatott, de a zenekarvezetőt úgy elbűvölte játéka, hogy 

kedvenc hangszerénél maradhatott. Vera Auer együttesében 

lett egyre ismertebb – olyannyira, hogy 1950-ben a kritikusok 

Ausztria elsőszámú gitárosává választották.

Az NSZK-ból Amerikába

A 22 éves fiatalember jókor volt jó helyen, hiszen a megszállt 

Ausztriában és Németországban is nagy igény mutatkozott 

a jazzre; akár a katonaság, akár pedig a nehéz időket átélt 

polgári lakosság részéről. Az ötvenes években aztán Német-

országban élt és dolgozott, Albert Mangelsdorff, Jutta Hipp, 

Hans Koller és saját együtteseivel is. Számos amerikai 

zenésszel is megismerkedett és játszott, sőt lemezeket is 

készíthetett, olyan nagy nevekkel is, mint Oscar Pettiford, Lee 

Konitz vagy Bud Shank. A jazz szülőföldje azonban őt is 

mágnesként vonzotta, és mindenképpen Amerikába akart 

kerülni. Két korábbi látogatása után 1959-ben beiratkozott a 

Lenox-i jazziskolába, ahol Jim Hall, Ornette Coleman és Don 

Cherry voltak azok, akikkel szakmai és személyes kapcsolatot 

alakított ki. Ezzel indul el fényes karrierje, amelyben később 

olyan partnerei voltak, mint Herbie Mann, Shirley Scott, Red 

Norvo, Herbie Hancock, Dave Pike, Tony Scott vagy Cal 

Tjader. Ki kell emelni Lee Konitz-ot és a zongorista Don 

Friedmant, akikhez egész életre szóló barátság, zenei 

partnerség fűzte. 1964-ben, a Down Beat kritikusainak éves 

szavazásán már Szabó Gáborral holtversenyben nyert 

hangszerén. Jó kapcsolatait megőrizte a vezető európai 

jazz-zenészekkel is, így sokszor vendégszerepelt az óvilágban. 

Itthon is többször megfordult, először 1966-ban rokonlátoga-

táson, majd 1972-ben a székesfehérvári Alba Regia jazzfeszti-

vál vendége volt egy különleges felállású saját együttessel, 

amelyben Albert Mangelsdorff harsonázott, Barre Philips 

bőgőzött, Stu Martin dobolt, és Armen Halburian játszott 

ütőhangszereken.

All round muzsikus

Zoller a műfaj minden stílusirányzatában otthon volt: a köny-

nyű swinges és latin zenétől az avantgárdig mindent játszott. 

Sokoldalúságára jellemző, hogy modern, olykor free projek-

tekkel a háta mögött hat hétre Benny Goodmanhez szerző-

dött, és a Rockefeller Centerben lévő elegáns étteremben 

Joe Newman és Zoot Sims társaságában úgy swingelt, 

mintha csak ez lett volna pályája egyetlen stílusirányzata. 

A fuvolista Herbie Mann együttesében vérbeli latin zenét 

játszott – olyan autentikusan, hogy Mann bevallása szerint ő 

még nem találkozott olyan, nem brazil születésű gitárossal, 

aki a latin zenét hitelesebben tudta volna játszani.

Zoller Attila egyike volt azoknak, akik világzenét játszottak – 

akkor, amikor még a fogalom sem született meg. Saját neve 

alatt megjelent lemezein nagyon igényes és eredeti zenét 

adott elő. Kompozícióiban mindig megtalálhatóak a magyar 

gyökerek, se szeri se száma a szülőföldet idéző utalásoknak: 

ilyenek a Gypsy Cry (amelyben Lew Tabackin tárogatón 

játszik) és a Memories of Pannonia című albumai, valamint az 

olyan darabok, mint  a Puszta Fire, The Hun, No Paradise 

(„Csak egy kislány van a viágon”), Tshitar („A csitári hegyek 

alatt”), Kesergés for Albert, Hungarian Jazz Rhapsody és a 

visegrádi templom harangjait idéző Dream Bells. 

Zoller műszaki érzéke is figyelemreméltó volt. Komolyan 

foglalkozott a hangszerek, elsősorban persze a gitár tökélete-

sítésével. Szabadalmazott hangleszedőt készített gitárra, 

bőgőre, majd vibrafonra is. Az ő pick-upját olyan hírességek 

használták, mint Pat Metheny, Joe Pass, Jim Hall vagy Kevin 

Eubanks.

Az oktatásban is élen járt. Sokfelé tanított Amerikában, aztán 

1975-től Vermontban Don Friedman és George Mraz köz re-

mű ködésével indultak a nyári kurzusok, amelyekből később 

a Vermont Jazz Center kialakult. Nem véletlen, hogy a Magyar 

Rádió Jazzgitár Tehetségkutató Versenyét is róla nevezték el, 

a zsűri díszelnöke és a gálakoncert sztárvendége pedig Zoller 

Attila leghíresebb tanítványa, Pat Metheny volt. 

Gyógyíthatatlan rákbetegségének ismeretében kifejezett kíván-

sága volt, hogy budapesti fellépésen búcsúzhasson el a földi 

élettől, szeretett hazájától és a magyar közönségtől. Ez sajnos 

egyáltalán nem ment könnyen: a különféle hivatalok nem 

voltak készségesek. Végül 1997. december 5-én, a Magyar 

Rádió Márványtermében találkozhatott zenész barátaival és ra-

jongóival a csonttá soványodott művész, aki szemmel látható 

fájdalmai ellenére igazi előadóművészhez méltóan ezúttal is 

tudása legjavát nyújtotta. Szakcsi Lakatos Béla, Pege Aladár és 

Kőszegi Imre kísérték. Másnap szülővárosában, Visegrádon 

ismételték meg a búcsúkoncertet. A ha za lá to ga tást követően 

1998. január elején még felvételeket készített régi barátaival, 

Tommy Flanagannel és George Mrazzal, de állapota nem tette 

lehetővé egy teljes lemezanyag elkészítését. Így aztán utolsó 

felvételeit a budapesti búcsúkoncerten rögzített számokkal 

kiegészítve adták ki. Két hét múlva, 1998. január 25-én hunyt 

el. Hamvait kívánsága szerint egy közeli folyóba szórták.  Zoller 

jelentőségét jól mutatja, hogy az amerikai Jazz Times folyóirat 

a jazztörténet tíz kiemelkedő, de alulértékelt gitárosa között 

elemezte tevékenységét.

Visegrádi szülőházán márványtábla emlékeztet rá. Szabó 

Sándor gitárművész CD-albummal tisztelgett Zoller előtt, 

Hungarian Jazz Rhapsody címmel. Simon Géza Gábor 

készítette el Zoller regényes életének kronológiáját és precíz 

diszkográfiáját Mindhalálig gitár címmel, amely német nyelven 

is megjelent. Idén februárban, a Müpában rendezett koncer-

ten négy gitárművész tisztelgett a muzsikus emléke előtt: 

László Attila, Balogh Roland, Fenyvesi Márton és Pusztai Antal.


