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Előszó

„Nem is értem, egyáltalán hogy merészeltem ebbe belefogni” – fakadt ki egy alka-
lommal Kerekes György, amikor még csak félúton tartott a könyv megírásában.

Ha igaz, amit mindig is gondoltam, hogy a zene ott kezdődik, ahol a szavak már 
elveszítették az értelmüket, akkor megértem a szerző kifakadását. Kerekes György 
azonban nemcsak arra gondolt, hogy általában milyen nehéz a zene szeretetét 
szavakba önteni, hanem arra is, hogy – noha zeneiskolát végzett és fiatalkorában 
zongorázott, sőt a Balaton partján annak idején még pénzt is kapott érte – ő vég  -
eredményben építész, szociológusi képzettséggel kiegészítve, a rendszerváltás óta 
tervezőként botcsinálta, habár sikeres vállalkozó, aki ha tanulmányt írt is, de köny-
vet még soha.

Tegyük azonban hozzá, hogy Kerekes György, aki 1999-ben rádiósnak is felcsapott, 
sikeres és közkedvelt műsorkészítőnek bizonyult. Két hosszú sorozatának címe magá-
ért beszél: „Jazz portrék” és „A jazz történetének gyöngyszemei”. Mindkettő a Harmó-
nia Rádióműhely égisze alatt futott a Civil és a Fiksz Rádió frekvenciáján a fővárosban. 
A „Jazz portrék” később átlényegült kéthetenkénti, zenével bőségesen illusztrált igen 
népszerű előadás-sorozattá a budai Nyitott Műhelyben. Valójában tehát a szerző már 
kétszer is átgyúrta magát az anyagon, mielőtt hozzáfogott volna a könyv megírásához.

Annak nem vagyok a megmondhatója, milyen erő kényszerítette, hogy könyvet 
írjon a jazz nagyjairól, azt viszont jól tudom, hogy nekünk jazz- kedvelőknek, de 
kiváltképp azoknak, akik félénken közelítenek ehhez az általuk túl elvontnak, túl 
intellektuálisnak tartott műfajhoz, miért van szükségük egy ilyen könyvre. Sok jó 
és mélyenszántó tanulmány jelent már meg magyar nyelven is a jazzről, melyek 
jórészt alapos ismeretterjesztő kiadványok, de akad nem egy, amely olyan szintű 
zeneelméleti okfejtéseket tartalmaz, amelyekbe nem is érdemes belefogni, hacsak 
az ember nem tud legalább kottát olvasni. Magyar nyelven én kifejezetten hiányo-
lom az olyan könyveket a jazzről, amelyek a laikus számára is csábítóvá teszik ezt a 
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fiatal, ezerarcú, ezer forrásból táplálkozó, ezer forrást tápláló, páratlan gyorsaság-
gal alakuló és átalakuló, az egyéniségből fakadó és azt mindig csalhatatlanul tükrö-
ző műfajt. Márpedig Kerekes György könyve ilyen könyv.

Az olvAsó egy trilógiA első kötetét tartja a kezében. (A második rész a negy-
venes évek végétől napjainkig fogja elvinni az olvasót, míg a harmadik a magyar 
jazzvilágról szól majd.) Sok szempontból ez az első kötet a leginkább hiánypót-
ló része a teljes műnek. A  mai jazzkedvelők tetemes részének a történet Miles 
Davisszel kezdődik, de még csak nem is a fiatal trombitás első stílusformáló kísér-
leteivel 1949-ben, hanem az immáron világhírű zenész irányváltásaival a hatva-
nas évek végén – hetvenes évek elején a modális jazz és a rockmuzsika felé. Akik 
pedig koruknál fogva még fogékonyak lehettek volna a korai jazz varázsára, azok-
nak a zöme részben azért esett el ettől az örömtől, mert a két világháború között 
Magyarország inkább a német és a francia, semmint az angolszász kultúrkörbe 
tartozott, részben azért, mert a második világháború után a kommunista dikta-
túra első és keményebb inkarnációja egyformán gyűlölte, deka    densnek bélye-
gezte és tiltólistára tette a jazzt. Van ennél jobb ajánlólevél? A tiltott gyümölcs 
persze roppant vonzónak bizonyult az akkori, önkényuralmat egyébként is gyűlölő 
fiatalok számára, de egészen a hatvanas évekig a külföldi adók zavaróállomások-
tól recsegő jazz- műsorain kívül máshonnan nemigen tájékozódhattak az érdeklő-
dők. Így aztán még a manapság hatvanas-hetvenes éveiket taposó jazzrajongók 
jó része is csak keve   set tud, ha egyáltalán, például King Oliverről vagy Bix Beider  -
becke-ről, és Louis Armstrongnak is csak a „hellodollys”, szórakoztató arcát ismeri, 
de a forradalmi újítót, a szólisztikus jazz zseniális megteremtőjét már nem.

A  könyv másik nAgy erénye, hogy nem hagyja figyelmen kívül azt, hogy a 
jazz, mint bármely más művészeti ág, hű lenyomata saját korának. A „Jazzportrék” 
majdnem a dokumentarista műgondjával, de annál jóval színesebben ecseteli azt 
a politikai, gazdasági és társadalmi közeget, amelyből a múlt századnak ez az akkor 
még jellegzetesen amerikai muzsikája kinőtt. Csodálatos képet fest New Orleans-
ról, a jazz idén víz alá temetett bölcsőjéről, a Congo téri rabszolgatáncokról, a teme-
téseken akkor még elmaradhatatlan „marching band”-ekről, Storyville zenés öröm-
tanyáiról, majd a szórakoztatónegyed kormányrendeletre történt felszámolását 
követő időkből - ahogy a zenészek vonultak a munka után észak felé - bepillantást 
nyerünk a nyüzsgő metropoliszok: Chicago és New York rohanó életébe, a minden 
zugából zenét harsogó Kansas City korrupt fénykorába.
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kerekes györgy Az AmerikAi élet sűrűjén keresztül követi a jazz fejlődéstörté-
netét a ragtime-tól a bebopig, átívelve azt a szédületes fél évszázadot, melynek 
során ez a még mindig roppant fiatal műfaj körülbelül akkora utat tett meg, mint 
a komolyzene (nem mintha a jazz tetemes része nem lenne komoly!) Palestrinától 
Stockhausenig négy évszázad leforgása alatt.

ez A legendás stílusteremtők színes arcképcsarnokában bolyongó írás sokkal 
olvasmányosabb, mint egy száraz zeneelméleti fejtegetés vagy szociológiai érteke-
zés, hiszen a jazzben, melynek lételeme a rögtönzés, az individuum magától érte-
tődően óriási szerepet játszik. És ezek az emberek nem mindennapi egyéniségek. 
A riválisok gyakran ellentétes karakterek is voltak.

A  kérkedő, összeférhetetlen botrányhős és alkalmi selyemfiú, Jelly Roll Morton 
legalább annyit tett a nagyzenekari jazz megteremtéséért, mint a halk szavú, 
vegyészből zongoristává avanzsált papucsférj, Fletcher Henderson.

A szóban és gesztusokban egyaránt teátrális, ékesszóló Ellingtonnak mint zene-
karvezetőnek egyetlen kihívója volt: a lakonikus minimalista, az együtteseit jófor-
mán csak a szemöldökével vezénylő Count Basie.

A  jazz-zongora monomániás legnagyobb virtuózának, Art Tatumnak csak egy 
vetélytársa lehetett volna: a nagyétkű, nagyszomjú nőfaló, Fats Waller, feltéve, ha 
a vendéglőasztalnál, a söntésben és a duplaágyban töltött időt is a zenére fordítja.

A még Wallernél is végletesebben önpusztító Charlie Parker, a modern jazz legna-
gyobb figurája csak egy embert talált, aki kezdettől fogva azonos hullámhosszon volt 
vele: a trombitás Dizzy Gillespie-t, kinek zabolátlan bohóctermészete józan életvitel-
lel és hibátlan üzleti érzékkel párosult. Parker 34 évet élt, Gillespie viszont 75-öt.

Ilyen figurák népesítik be Kerekes György könyvét, melynek CD-melléklete, mint-
egy étvágygerjesztőként, nagyszerű ízelítőt ad abból, hogy milyen zene fakadt 
ezek         ben az időkben ezekből az emberekből.

Én sem tudom, hogy „merészelt” Kerekes György ebbe a nagy ívű vállalkozásba 
belefogni, de végtelenül örülök, hogy megtette.

Pallai Péter
(Kerekes György barátja és tettestársa  

a jazzműsor-készítésben, az örömzenék és a  
jazzkoncertek szervezésében)




