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Kettős mérce: Debrecen és 
Szeged jazzélete 1980 körül

Debrecen és Szeged. Évszázados hagyományokkal, gazdag kulturális örökséggel büsz
kélkedő nagyvárosok a magyar Alföldön. A helyi értelmiség -  és mindenekelőtt a 
több ezer fős egyetemi ifjúság -  élénken érdeklődött az 1960-as évek közepétől fo
kozatosan kibontakozó modern magyar jazz, a klubkoncertek, fesztiválok iránt. A 
kultúrpolitika azonban közbeszólt: Debrecenben a kor sajátos viszonyai között, de 
kifejezetten támogatták, Szegeden viszont legfeljebb megtűrték, olykor inkább tiltot
ták a jazzt. Milyen, ma már nehezen érthető szempontokkal magyarázható e kettős 
mérce alkalmazása? Milyen hasonlóságok és különbségek alakultak ki a két város 
jazzéletében? És egyáltalán: a jazz kontextusában mit jelentett a Kádár-korszak mű
velődéspolitikájának vizsgálatakor oly gyakran emlegetett „három T”?1 írásunk eset- 
tanulmány az 1980 körüli időszakból.

A magyar jazzélet (de)centrumai
Az 1962 és 1989 közötti modern magyar jazz egyik fontos sajátossága, hogy megha
tározójelentőségű eseményei -  nemzetközi fesztiválok, tematikus jazznapok -  nem 
Budapesten, hanem vidéki városokban (Debrecen, Székesfehérvár, Nagykanizsa, 
Győr, Szeged) zajlottak. A főváros jazzkultúráját inkább élénk klubélet, illetve egy- 
egy világsztár elszigetelt jelenségnek mondható fellépése jellemezte -  a sort Louis 
Armstrong 1965-ös, emlékezetes koncertje nyitotta a Néptadionban.2 Ez a negyed- 
százados decentralizációs folyamat egyrészt az állampárt művelődéspolitikájában 
1966 után megfigyelhető törekvéssel magyarázható. A Magyar Szocialista Munkás
párt (MSZMP) 1966. november 28. és december 3. között tartotta IX. kongresszu
sát, amelyen a Központi Bizottság első titkára, Kádár János felszólalásaiban többször 
is a decentralizáció jelentőségét hangsúlyozta. A kongresszus jegyzőkönyvéből3 ki
derül, hogy a túlzott fővároscentrikusság enyhítésének -  a párt szándéka szerint -  az 
egyes szakpolitikai területekre, így a művelődéspolitikára is ki kellett terjednie. Más
részt -  és ez ugyancsak kultúrpolitikai jellegű ok -  a jazzt, mint szabad és progresszív 
előadóművészeti kifejezési formát tudatosan igyekeztek távol tartani a rendszerrel 
szemben kritikus, ellenzéki karakterisztikájú kulturális rendezvényekre fogékonyabb, 
fővárosi értelmiségi közönségtől. Az egyes (de)centrumok jazzéletének történészi
tudományos igényű feldolgozása mindeddig nem történt meg. Jelentős mértékben 
támaszkodhatunk viszont arra a (sajtó) dokumentációra, amit az egyes városok jazz
életének krónikásai -  jelen esetben Túri Gábor (Debrecen) és Drienyovszki András 
(Szeged) -  az évtizedek során összegyűjtöttek.
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Debrecen jazzélete a fesztiválapításig (1965-1973)
Három évvel az első hivatalos modern magyar jazzlemez megszületése (Qualiton Jazz 
együttes: Modern Jazz I.) és a Budapesti Ifjúsági Jazzklub (Dália) megnyitása után, 
1965-ben Debrecenben is megszerveződött az első, folyamatosan működő jazz-formá- 
ció. Kiss Ernő ügyvéd, amatőr -  de komoly klasszikus zenei előképzettséggel rendel
kező -  zongorista hozta létre a Debreceni Irodalmi Színpad jazzkvartettjét, amellyel 
1966 januárjában -  a Húszévesek című irodalmi műsor közreműködőjeként -  rádió- 
felvétel is készült.4 1966 májusában a kvartett nívódíjat nyert Salgótarjánban, az ama
tőr jazz- és tánczenekarok második országos fesztiválján. Ez a szakmai elismerés több 
koncertmeghívást eredményezett, és 1966 őszén a Magyar Televízió Halló fiúk, 
halló lányok című műsorában is bemutatkoztak.5

1967 és 1971 között a kvartett (Debreceni Jazz Együttes néven) a Hajdú-Bihar Me
gyei Művelődési Ház jelentős támogatásával működött. Gyarmathy Kálmán igazgató 
a koncertek mellett hangszerbeszerzési lehetőséget is biztosított a zenekarnak. A 
Magyar Rádió a Debreceni Jazz Együttest delegálta egy zürichi nemzetközi amatőr 
jazzfesztiválra, majd 1968 márciusában egy hasonló bécsi rendezvényre. 1969-ben 
ismét első díjat nyertek Salgótarjánban, majd meghívást kaptak a székesfehérvári 
III. Videoton Interjazz Fesztiválra.61971 tavaszán, a csehországi Prerovban rendezett 
fesztiválon bronzdiplomát kaptak, s meghívták őket San Sebastianba is, ahol már 
nemcsak az amatőröket, hanem a teljes magyar jazzéletet képviselték.7

1971 februárjában a Magyar Rádió megrendezte a Dzsesszhét elnevezésű soroza
tot, amelybe vidéki városok is bekapcsolódtak. Kiss Imre, az ellentmondásos megíté
lésű rádiós jazz-programszerkesztő8 egy interjúban úgy vélte, a magyar jazz az előző 
években jelentős fejlődésen ment keresztül, és országszerte növekszik a műfaj iránti 
érdeklődés, ezért fontos enyhíteni a jazzre is jellemző fővárosközpontúságot. A prog
ramsorozat deklarált célja volt a tánczenén nevelkedett közönség ízlésének befolyá
solása.9 1972 novemberében Kiss Ernő és Gyarmathy Kálmán kezdeményezte, hogy 
-  a következő rádiós Dzsesszhét keretében -  az Arany Bika Szállóban található, pati
nás Bartók Terem adjon otthont egy debreceni jazzkoncertnek. Az 1972. november 
23-án megrendezett hangversenyen két helyi (ifj. Balogh Gyula triója és a Debreceni 
Jazz Kvartett), illetve két budapesti zenekar (az Apostol együttes és a nagyszerű do
bos, Kovács Gyula együttese) lépett színpadra.10

Az Arany Bika-beli emlékezetes koncert mellett 1972-ben Debrecenben jazzklub is 
szerveződött, amelynek elindítására a helyi orvosegyetemisták Szigeti Péter szak- 
újságírót kérték fel. Szigeti egy 1992-es interjúban elmondta: „a Kassák Klub szellemi 
műhelyéből indult el a táncházmozgalom, ott találkoztak az alternatív zene és a kortárs dzsessz 
kedvelői. Ennek a klubnak egy változatát próbáltuk aztán Debrecenben is létrehozni. (...) A 
dzsessz médiumként, erős metakommunikációs alapként közel hozhatja egymáshoz a teljesen el
térő életközösségekből érkező, különböző természetű embereket,”u
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Felívelés és megtorpanás (1973-1985)
1973 őszén a Magyar Rádió és a helyi szervezők is szorgalmazták, hogy a debreceni 

jazz-hangversenyeknek legyen „hivatalos” folytatása. Kiss Imre egy belső rádiós fóru
mon jelezte, hogy „első ízben lesz nagyobb szabású, szinte fesztivál-jellegü dzsesszhangver
seny színhelye Debrecen. Szeptember 16-17-én kerül sor az Arany Bika Szállóban a Debreceni 
Dzsessz Napok hangversenyeire,”12 A Bartók Terem helyett végül a Csokonai Színházban 
rendezett hangversenyek után, a Kossuth utcai Pódium teremben éjszakai koncertre 
is sor került.13 A tengerentúli és nyugat-európai jazzéletben széles körben elterjedt, 
Magyarországon viszont addig magánlakásokba, legfeljebb kis vendéglátóhelyekre 
visszaszorult jam session tehát kezdettől része volt a Debreceni Jazznapok program- 
kínálatának.14

1974. szeptember 13-án és 14-én ismét a Csokonai Színház adott otthont a Debre
ceni Jazznapok koncertjeinek. Az előző évben jelentős sikert aratott mainstream trió 
mindhárom tagja (Csík Gusztáv, Pege Aladár és Kőszegi Imre) ezúttal saját zeneka
rával érkezett Debrecenbe. A Magyar Rádió élőben nem közvetített Debrecenből, 
de felvételről, nyolc részletben sugározta az elhangzott produkciókat.15 Az 1975. évi 
fesztiválon (szeptember 12-13., Csokonai Színház és Pódium terem) az egyetlen kül
földi fellépő a grazi zeneművészeti főiskolán tanító szaxofonos-fuvolás, ToneJansa -  
jugoszláv és osztrák muzsikusokból álló -  kvartettje volt. A jazz-napok fesztiváljellegét 
az éjszakai jam sessionök mellett filmvetítés, fotókiállítás, lemez- és hangszerbemu
tató erősítette.16

A megyei művelődési központ munkatársai igyekeztek tanulni a kezdeti szervezési 
hibákból, s komolyan készültek a jazznapok ötödik születésnapjára, amely „a város 
kiemelkedő kulturális eseménye".'1 A Debreceni Jazz Együttes 1976-ban Deseő Csabát 
hívta meg vendégszólistának; a korábbi évek fellépői közül a Benkó Dixieland Band, 
Csík Gusztáv, a Deák Bigband, Kőszegi Imre, a Molnár Dixieland Band, Tomsits Ru
dolf együttese, Vukán György és Szakcsi Lakatos Béla tért vissza Debrecenbe. A mű
velődési központ 1976 szeptemberében -  a fesztivál történetében először -  önálló 
hírlevelet is kiadott, amelyből (a programok részletes felsorolása mellett) kiderül, 
hogy a Debreceni Jazz Együttes néhány héttel később a rangos Pori Jazzfesztiválra 
(Finnország) utazott. A tervek között szerepelt, hogy a Magyar Hanglemezgyártó Vál
lalat 1977 tavaszán nagylemezt jelentet meg a jazznapok legjobb felvételeiből; a Ma
gyar Televízió pedig összefoglalót sugároz. A fesztivál presztízsének növekedését jelzi, 
hogy a vendégek között ott volt Willis Conover rádiós műsorvezető, akinek a Voice 
of America hullámhosszán sugárzott jazzműsorán nemzedékek nőttek fel, s akinek 
neve Magyarországon is fogalommá vált.18 Túri Gábor részletes beszámolója megálla
pítja, hogy a Debreceni Jazznapok ötödik születésnapjára leküzdötte a gyerekbeteg
ségeket. „Gondolta-e négy évvel ezelőtt valaki, hogy (...) a debreceni dzsessznapok majdan a 
hazai dzsesszélet legjelentősebb eseményévé válnak ?19 Az Új Tükör kulturális hetilapban 
Kőbányai János értékelte a fesztivált, és zeneszociológiai szempontból releváns az a 
megjegyzése, miszerint „Magyarországon a dzsessz kilépett a szűk körű klubocskák világából. 
Napjainkra -  a szó nemes értelmében -  populárissá lett, kezd tömegmozgalommá válni.”20
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A Debreceni Jazznapok 1977 és 1985 közötti történetének adatszerű információit 
-  a plakátok, műsorfüzetek és a megyei napilap tudósításai alapján -  nem tartjuk 
szükségesnek bemutatni.21 Az 1976-os rendezvény sikere ugyanis megszilárdította a 
fesztivál struktúráját és programkínálatát, s ezzel párhuzamosan a debreceni kultu
rális életben, illetve a magyarországi jazzéletben betöltött kiemelkedő szerepe is ál
landósult. A kezdeti nehézségek után szinte zökkenőmentesen működött a kettős 
szervezés: a Magyar Rádió elsősorban nyilvánosságot és nemzetközi kapcsolatokat 
biztosított, míg az egyes koncertek létrehozásával járó napi feladatok a megyei mű
velődési központ munkatársaira hárultak.22 A meghívott külföldi vendégművészek 
száma és a fesztivál közönsége folyamatosan bővült, miközben a produkciók színvo
nalát tekintve voltak gyengébb évek, megtorpanások is.

1979-ben (szeptember 5-9.) a fesztivál ötnaposra bővült, s ekkor rendeztek először 
sportcsarnoki jazzkoncertet Debrecenben.23 1980-ban (szeptember 11-14.) a jazzna
pok nézőszáma meghaladta a tízezer főt24, a programkínálat pedig annyira differen
ciálttá vált, hogy a főáramlattól (mainstream) eltérő műfajok -  dixieland, big band, 
free jazz -  számára önálló szekciókat szerveztek. 1981-ben a megyei művelődési köz
pont ismét hónapokon át készült a jubileumi, tizedik fesztiválra (szeptember 8-13.), 
amelynek statisztikai adatai már összemérhetők a műfaj vezető nyugat-európai ren
dezvényeivel: hat nap, huszonkét ország 250 muzsikusa, negyven különböző produk
ció.25

1982-től öt éven át a Debreceni Jazznapokat nyáron rendezték. Az első ilyen prog
ram ot (1982. július 29. -  augusztus 1.) két világszínvonalú amerikai produkció -  
Charlie Byrd, Barnie Kessel és Herb Ellis gitártriója, valamint a Michael Brecker, 
Don Grolnick, Mike Mainieri, Eddie Gomez és Peter Erskine alkotta Steps -  tette 
emlékezetessé.26 Az 1983-as Debreceni Jazznapok (július 13-17.) szervezői között a 
műsorfüzet -  a debreceni Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Magyar Rádió 
mellett -  a Nemzetközi Rádió-Televízió Szervezetet (OIRT) és a Nemzetközi Kon
certigazgatóságot (Interkoncert) is felsorolja.27 Ez jelzi, hogy a programsorozat lét
rehozói a korábbinál is nagyobb figyelmet fordítottak a nemzetközi kapcsolatokra -  
a nyugat-európai és tengerentúli, illetve a szocialista országokból érkező vendégmű
vészek kiegyensúlyozott arányára törekedve.

1984-ben a Debreceni Jazznapok (június 28. -július 1.) vendégművészeihez -  szov
jet, amerikai, német, jugoszláv, finn és csehszlovák zenekarok mellett -  először csat
lakoztak japán és brazil muzsikusok. Túri Gábornak a Magyar Nemzetben megjelent 
részletes elemzése negatív jelenségekre is felhívja a figyelmet. „A muzsikusok és a kö
zönség egymásra találásának azt a felfokozott, szinte mámoros hangulatát, mint amit a múlt 
évben a Gateway, az Oregon vagy Jan Garbarek együttesének játéka ihletett, alig-alig élhette át 
a jelenlévők élményekre áhítozó gyülekezete”28 Túri szerint ennek oka lehetett, hogy külö
nösebb koncepció nem volt felfedezhető a program összeállításában; néhány előadó 
már sokadszor járt Magyarországon, tehát elveszett az újdonság varázsa. Túri élesen 
bírálta a magyar zenészeket, mert míg a külföldi vendégek „játékának minden percében 
érződik a tét, az alkotás mögött felsejlő azonosulásvágy és odaadás, addig sajnos a hazai együt
tesek többsége rutinfeladatot megoldó, a dzsessz bevált fogásait ötlettelenül és meggyőződés nél
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kül ismételgető (...) alakulatnak tűnt.”29 E markáns kritika is jelzi, hogy a fesztivál -  a ti
zedik évforduló körüli tetőpont után -  veszített lendületéből, fejlődése megtorpant. 
Mindez a magyar jazz mainstream irányzatának a nyolcvanas évek közepén megfi
gyelhető válságával is magyarázható, amelynek elemzése kívül esik tanulmányunk 
keretein.

Az 1985-ös jazznapokon (július 18-21.) a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ 
színházterme, az Arany Bika Szálló Bartók Terme és a városi sportcsarnok mellett a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon is rendeztek koncerteket. A helyi és országos sajtó
ban megjelent előzetesek30 joggal emelték ki Larry Coryell gitárkoncertjét, valamint 
a Weather Report egykori billentyűse, a szólistaként, zenekarvezetőként is világszerte 
sikeres Joe Zawinul debreceni fellépését. Túri Gábor beszámolója ugyanakkor ismét 
rávilágít a problémákra. „Hol vannak már a szép emlékű hetvenes évek, amikor tavasztól 
őszig az ország különböző pontjain négy-öt dzsesszfesztivál is kínálta magát a műfaj kedvelői
nek? A gazdasági nehézségek az utolsó bástya, a debreceni jazznapok lehetőségeit is korlátok 
közé szorítják,”31 Az „utolsó bástya” kifejezés is jelzi, hogy Debrecen jazzéletét -  első
sorban néhány kulcsfontosságú szereplő személyes ambíciói miatt -  az állami kultúr
politika lehetőségeihez mérten még mindig kiemelten támogatta.

Szeged jazzélete a fesztiválalapításig (1962-1978)
1962 augusztusában -  néhány héttel a Budapesti Ifjúsági Jazzklub (Dália) megnyitása 
előtt -  Szegeden is megalakult az első állandó jazzegyüttes. A D+C zenekart orvos- 
tanhallgatók és a helyi konzervatórium növendékei hozták létre. A zongorista Hulin 
István által vezetett szextett (később szeptett) elnevezése arra utalt, hogy a D+C a 
tradicionális dixieland és a modernnek számító, Magyarországon akkor még alig 
ismert cool jazz ötvözésére vállalkozott.32 Csányi Attila visszaemlékezése szerint a 
D+C-nek volt ugyan néhány saját száma, de repertoárjuk gerincét standard amerikai 
kompozíciók alkották. Nagy sikerük volt a fél évszázaddal korábbi Dallas Blues33, 
amelyet egy Minus One kottakiadvány alapján tanultak meg.34

1962. november 15-én a Szegedi Szálloda és Vendéglátó Vállalat -  a helyi Liget 
étteremben -  megrendezte a Szegedi tánczenekarok fesztiválját, amelyre a D+C is 
meghívást kapott, s amelyen több más zenekar is jazzt (vagy legalábbis a műfaj ame
rikai alaprepertoárjára épülő jazzes tánczenét) játszott.35 1963-ban, a KISZ Szegedi 
Bizottságának kezdeményezésére létrejött a Szegedi Ifjúsági Jazzklub, amely -  a Dália 
példáját követve -  a koncertek mellett lemezbemutatókat, ismeretterjesztő előadá
sokat szervezett, sőt Jazz Híradó címmel saját újságot is megjelentetett. A klub 1964 
tavaszi programjában -  szegedi, kecskeméti és békéscsabai amatőr zenekarok mellett
-  Szabados György triója, Pege Aladár és Gonda János együttese is fellépett, Kertész 
Kornél pedig jazztörténeti előadást tartott.36 A hatvanas évek második felében a jazzt
-  a fővároshoz hasonlóan -  Szegeden is háttérbe szorították az induló beat- és rock
zenekarok, amelyek elsősorban a középiskolások és egyetemisták köréből gyűjtötték 
rajongóikat. Ebben az időben jó néhány zenekar (Sárgaingesek, Móra, Kristály, For
tuna, Nap, Mák, Hatkéz) és klub (JATE, Kiszöv, Volán, Textil, Délép, JuGvu) mű
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ködött a városban, a koncerteknek szintén helyet adó, tanácsi fenntartású művelő
dési házakról (Móra, Juhász, November 7., Vasutas, Postás) nem is beszélve. Szinte 
az összes középiskolai kollégiumban próbáltak zenekarok, és rendszeres vendég volt 
a városban a legendás Tűzkerékvagy a pályája csúcsán lévő Bergendy.37 Ebből a dön
tően rockzenei közegből indult a hetvenes évek szegedi jazzéletének két legfonto
sabb szereplője: a klarinétos-szaxofonos-énekes Molnár Gyula és a fuvolista-zeneszer- 
ző-énekes Vági László.

Molnár Gyula 1964-ben -  a József Attila Tudományegyetem biológia-kémia szakos 
hallgatójaként -  egyszerre alapított rockzenekart (Kristály) és dixieland-együttest 
(Szegedi Dixieland, később Molnár Dixieland Band). 1966-ban, az amatőr jazz- és 
tánczenekarok salgótarjáni fesztiválján mindkét zenekar aranyérmet nyert, sőt Mol
nár a legjobb szólista díját is megkapta.38 Kiss Imre rádiós szerkesztő ekkor figyelt fel 
a dixieland-együttesre, amelynek a rendszerváltásig több mint ötven rádiófelvétele 
készült.39 Első külföldi vendégszereplésükre (Szeged Oldtimers néven) 1972-ben 
került sor: a csehszlovákiai Prerovban rendezett fesztiválon Európai Klasszis díjat 
nyertek. A hetvenes-nyolcvanas években turnéztak a Szovjetunióban és a kelet-euró
pai szocialista országokban, valamint Ausztriában, Németországban, Hollandiában, 
Belgiumban, Franciaországban, Norvégiában, Svédországban, a Kanári-szigeteken 
és az Egyesült Államokban.40

Más utat járt be a később fotográfusként és amatőrfilmesként ismertté vált Vági 
László, akinek a hatvanas évek közepén alapított beat-együttese (Angyalok) -  a sze
gedi zenekarok közül elsőként -  magyar nyelvű dalokkal vált népszerűvé. Vági érdek
lődése a hetvenes évek elején fordult a jazz felé: 1971-ben kvintettjével megnyerte a 
salgótarjáni amatőr fesztivált, majd egy évvel később második helyezést ért el a Ki 
Mit Tud? televíziós vetélkedőn.41 1972 januárjában újjáélesztette a Szegedi Ifjúsági 
Jazzklubot, amelynek keretében -  a Jazzhíradó beszámolója szerint -  „a mintegy 40- 
60főnyi lelkes közönség többé-kevésbé változatos műsort kapott”. Januárban a D+C egykori 
alapítója, Hulin István kvartettje szerepelt; februárban a Debreceni Jazz Quartetet 
látták vendégül. Áprilisban Horváth Tamás tartott előadást Miles Davisről, majd a 
jelenlévő szegedi jazzmuzsikusok jam sessiont rendeztek. Az előadó, Horváth Tamás 
beszámolója szerint Vági fuvolajátéka „ötletektől, tehetségtől duzzadó. (...) A kor hangzás- 
világát leginkább о közelítette meg. Ez a zenei felfogás természetesen vitára adhat okot, ellenér
zést kelthet többekben, de jelentősége nem vitatható. ”42

Vági László 1972-ben, a Szegedi Ifjúsági Jazzklub szervezeti keretei között, a József 
Attila Tudományegyetem támogatásával indította el a Szegedi Jazz Napok program- 
sorozatát, amelynek 1977-ig elsősorban helyi jelentősége volt -  külföldi vendégmű
vészek meghívására nem nyílt anyagi lehetőség. A program összeállításában Vági 
mellett Hulin István és Molnár Gyula vett részt. A koncerteket az egyetem 1. számú 
előadótermében (Auditórium-Maximum), valamint aJATE Klubban, a Juhász Gyula 
Művelődési Házban és a Szabadság moziban tartották.43 1977 őszén megélénkült a 
város jazzélete: Kalocsay Katalin, a Szegedi Ifjúsági Ház44 igazgatója ekkor kérte fel 
Drienyovszki Andrást a péntek esti jazzprogramok szervezésére. Drienyovszki -  Jazz 
Messenger címmel -  ismeretterjesztő sorozatot indított, s arra törekedett, hogy a

I 114 ]



Molnár Dixieland Band mellett a modern jazz képviselői is felléphessenek: többek 
között Szabados György, Szakcsi Lakatos Béla, Kőszegi Imre és Tomsits Rudolf zene
karát, valamint a Ki Mit Tud?-győztes Kis Rákfogót hívta Szegedre.45

Szegedi Jazz Napok: egy kimaradt lehetőség (1978-1985)
1978-ban a Magyar Rádió -  a Szegedi Ifjúsági Ház és a Bartók Béla Művelődési Köz
pont46 munkatársainak közreműködésével -  átvette a Szegedi Jazz Napok szervezését, 
és egyúttal nemzetközivé tette a programot. A külföldi vendégművészek meghívását 
-  a Székesfehérváron, Debrecenben és Nagykanizsán már működő modell szerint -  
az Interkoncert végezte. Április 22-én és 23-án, a városi sportcsarnokban Toto Blanke 
német jazzgitáros nemzetközi zenekara (Electric Circus) mellett két meghatározó 
amerikai jazzmuzsikus -  Carmel Jones trombitás és az egy évvel korábban Debrecen
ben szereplő Tony Scott klarinétos -  is színpadra lépett.47 Scott sikerét jelzi, hogy -  a 
hivatalos programtól eltérően -  a fesztivál második napján is játszott: a Molnár Dixie
land Band, illetve Janusz Muniak lengyel tenorszaxofonos kvartettjének vendége
ként.

A Szegedi Jazz Napok jó alkalmat kínált a túlnyomórészt magyar nyelvű programot 
sugárzó Újvidéki Rádióval (Radio Novi Sad) való -  az 1980-as években rendszeressé 
váló -  együttműködésre. A jugoszláv állami rádió és televízió vajdasági körzeti stú
diójaként működő intézmény saját bigbandjét küldte el a fesztiválra. A magyar jazz- 
élet szereplői közül az első évben fellépett még a Benkó Dixieland Band, Gallusz 
György kvartettje, Deseő Csaba kvintettje, Füsti Balogh Gábor együttese, valamint a 
békéscsabai Hat Szív zenekar.48

1979 és 1985 között a Szegedi Jazz Napokat -  szerény anyagi lehetőségei ellenére -  
növekvő érdeklődés mellett, többé-kevésbé egyenletes színvonalon rendezték meg. 
A program összeállítása Kiss Imre (Magyar Rádió) és Drienyovszki András (Szegedi 
Jazz Klub) feladata volt, a külföldi vendégeket az Interkoncert szerződtette, a helyi 
szervezés a Szegedi Ifjúsági Ház és a Bartók Béla Művelődési Központ munkatársaira 
hárult.49 A fesztiválok jelentősebb külföldi fellépőinek névsora jelzi, hogy Szegednek 
ebben a periódusban sikerült felzárkózni Debrecen és Nagykanizsa mellé. A műfaj 
amerikai és brit élvonalát Colin Walcott és az Oregon, Larry Coryell, Charlie Byrd, 
Evan Parker, Joanne Brackeen, Joe Henderson és Cecil McBee reprezentálta. Eljöt
tek Szegedre a legkiválóbb lengyel zenekarok és szólisták -  Zbigniew Namyslowski, 
Tornász Sta ко, Tornász Szukalski, Silesian Blues Band (SBB) -, de Jan Garbarek 
vagy a holland zongorista, Jasper Van’t Hof koncertje is sikerrel zárult. Drienyovszki 
András mégis keserűen jegyezte meg: „a Rádió és a helyi erők viszonya sehol sem volt 
olyan bensőséges, mint Debrecenben és Nagykanizsán. Ezért aztán nem is érdemes párhuzamot 
vonni. (...) Ezekbe a fesztiválokba (főleg Debrecenben) nagyságrendekkel nagyobb pénzt tett a 
Rádió, mint Szegeden. Becsületükre legyen mondva, hogy ott a helyi elvtársak is mélyebben a 
zsebükbe nyúltak, mint amit nekünk Szegeden valaha is engedtek.”50

Emlékezetes marad az 1983-as Szegedi Jazz Hétvége, (november 18-19.), amelyet 
Márkus József találóan nevezett „kamarajazz-találkozónak”.51 A rendkívül alacsony költ
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ségvetés arra kényszerítette a szervezőket, hogy -  a házigazda Molnár Dixieland Band, 
illetve az Újvidéki Rádió bigbandjének produkciójától eltekintve -  szólistákat hívja
nak meg az Ifjúsági Házba és a Bartók Béla Művelődési Központba. Végül éppen e 
sajátos, tematikus műsorszerkesztésnek volt köszönhető, hogy a fesztivál kiemelkedő 
sikerrel zárult.52

A Szegedi Jazz Napok sorozata 1985-ben megszakadt. Drienyovszki András megfo
galmazása szerint „a város akkori vezetői a fesztivált -  és a másként gondolkodók bázisaként 
működő Szegedi Jazz Klubot -  szó szerint hidegre tették. Ez volt a hírhedt 3T (tiltott, tűrt, tá
mogatott) korszaka, és mi a tűrtből a tiltott kategóriába kerültünk.”53 Komócsin Mihály, a 
rettegett megyei párttitkár dogmatikus kommunista meggyőződése, diktatórikus ve
zetési módszerei Csongrád megye kulturális életére, az egyes intézmények működé
sére is kihatottak.54 Debrecennel (vagy éppen Nagykanizsával) a Tisza-parti város 
nem azért nem vehette fel többé a versenyt, mert a helyi szervezők nem voltak kel
lően motiváltak, rátermettek. A nyolcvanas évek közepén a jazz -  mint a szabadság 
zenéje, a színpadon megszülető, kreatív művészi kifejezési forma -  sokkal kevésbé 
volt hivatalosan elfogadott Szegeden, mint az ország más egyetemi városaiban.
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6 Székesfehérvár jazzéletének, s ezen belül
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tudományi egyetem Jancsó Kollégiumát 
helyezték el benne. 1969-ben nyílt meg az 
épületben a Bartók Béla Művelődési Központ, 
amely néprajzi sorozataival, illetve Erdély 
kultúrájának bemutatásával vált ismertté.
Forrás: Blazovich: i. m. 217-218.

47 Sümeghy László visszaemlékezése szerint „a két 
amerikai szólistát most Pege Aladár triója kísérte, 
Szakcsi Lakatos Bélával és Jávori Vilmossal. (...) 
Feltűnt a színen a két vendég, a fesztivál légköre 
egyből megváltozott, elkezdődött a már Debrecenben 
Tony Scottnál megtapasztalt varázslat. (...) A két 
szólista hol együtt, hol külön-külön játszott a műsor
blokkban. Együtt játszottak és scateltek például a 
Perdidóban, az Ellington repertoár egyik gyöngy
szemében.” SÜMEGHY László: „ Világsztárok Magyar- 
országon -  Trombita és klarinét szárnyalás a Tisza 
partján”. JazzMa-jazz zenei portál, 2011. 
november. Online elérés: h ttp ://www.jazzma.hu 
/  regi-musoraim/vilagsztarok-magyarorszagon/ 
2011/11/11 /vilagsztarok-magyarorszagon- 
trombita-es-klarinet-szarnyalas-a-tisza-partjan. 
Hozzáférés dátuma: 2013. október 20.

48 Kőbányai János beszámolója is kiemeli Jones és
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Scott produkcióját: „nagyszerű hangversenyt adtak, 
pazar improvizáríók sziporkázó sorozatát, amelyben 
egyenrangú partnerként vettek részt Pegéék. 
Gyönyörködhettünk Carmel Jones ércesen tiszta, 
finoman cizellált trombitálásában és a showmannek 
sem utolsó Tony Scott féktelen energiájú klarinét
játékában. Scott az a kiveszőfélben lévő sztárt ípus, 
aki minden fenntartás nélkül, a muzsika öröméért 
játszik.” Kőbányai János: „Szegedi dzsessz-napok”. 
Esti Hírlap, 1978. április 27. 8.

49 A Szegedi Jazz Napok 1979 és 1985 közötti 
története a hiányos sajtódokumentáció miatt 
nehezen rekonstruálható. Történeti vázlatunk 
forrása ajazz Inform című kiadvány, amely a 
vizsgált időszakban a Székesfehérvári Jazzklub 
gépiratos tájékoztatójaként jelent meg. Felelős 
kiadója Magyaríts András, a székesfehérvári 
Velinszky László Ifjúsági és Úttörőház igazgatója, 
szerkesztője Márkus József volt. A székes- 
fehérvári hírlevél időről időre más városok jazz- 
eseményeiről is hírt adott.

50 Maloschik Róbert: „Jazz-múltidézés -  Drienyovszhi 
András (Szeged)”. JazzMa -jazz zenei portál, 2012. 
január 7. Online elérés: http://www.jazzma.hu/ 
hirek/2012/01/07/jazz-multidezes-drienyovszky- 
andras-szeged. Hozzáférés dátuma: 2013. 
október 20.

51 Márkus József: „Kamarajazz-találkozó. Jazzhétvége 
Szegeden”. Jazz, 1984/1., 12-15.

52 Márkus József elemzése szerint Larry Coryell

„technikájával egész zenekart helyettesít. Játékában 
a többi között a country, a blues, a klasszikus 
gitározás, a spanyol Jlamenco, a bebop és a modern 
kompozíáós muzsika elemeit fedezhettük fel. 
Technikájára a legbonyolultabb akkordfűzések és 
a leggyorsabb tempókban is kijátszott tizenhatod- 
futamok a jellemzőek!' MÁRKUS: i. m .

53 „Ajazz nagyágyúi Szegeden -  a Kultúra, hu 
beszélgetéseDrienyovszki Andrással”. Kultúra.hu, 
2012. november 4. Online elérés: http://kultura- 
regi.webra.hu/main.php?folderID=l 173&articl 
eID=331074&ctag=articlelist&iid=l. Hozzáférés 
dátuma: 2013. október 27.

54 Révész Béla tanulmánya szerint „a Csongrád 
megyei Történelmi Bizottság, amely 1988-ban
a korábbi évtizedek szegedi titkainak feltárására jött 
létre -  saját értékelése szerint -  igen nehéz feltételek 
között kezdte munkáját. (...) A szegedi 1956-os 
események feldolgozása során igyekeztek kideríteni, 
hogy miért is érdemelte ki Csongrád megye hosszú időn 
keresztül a Pol Pót megye elnevezést. A Bizottság 
szerint ennek elsődlegesen az a magyarázata, hogy 
az 1956-os eseményeket követően az az ifjú Komócsin 
Mihály került hatalomra, aki hosszú ideig (1985-ig) 
ellentmondást nem tűmén irányította a szegedi, majd 
a Csongrád megyn pártmozgalmat." RÉVÉSZ B éla:
A szocialista állam és professzora -  Széljegyzetek 
Antalffy György portréjához. Jogelméleti 
Szemle, 2003/4.

RETKES Attila  (1972) zenetörténész. A Zeneakadémián tanárai voltak: Dobszay 
László, Kroó György, Somfai László, Tallián Tibor, Ujfalussy József. 1996 óta a 
Gramofon -  Klasszikus és Jazz című folyóirat, valamint a hozzá kapcsolódó hon
lap és könyvek főszerkesztője. Önálló kötetei mellett több mint 2000 zenei írása 
jelent meg. 2011 óta foglalkozik intenzívebben jazzkutatással: területe a modern 
magyar jazz születése, fogadtatása, társadalmi kontextusa (1962-1989). 2008 óta 
tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
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