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kronologikus áttekintő

kb. 1970 – 1976 szórványos jazzkoncertek
(Petőfi Sándor Ifjúsági Ház)

1976-1978 (az első) Győri Jazzklub
(Petőfi Sándor Ifjúsági Ház)

1977 (az első) Győri Jazznapok
(Petőfi Sándor Ifjúsági Ház & KTMF Főiskola)

1978 Jazz Majális
(Petőfi Sándor Ifjúsági Ház & KTMF Főiskola)

1979 szórványos jazzkoncertek
(Petőfi Sándor Ifjúsági Ház)

1979 megjelenik a Jazz Studium
(eme első számot később nulladikra kereszteltük, mert 4 évre megszakadt a folyamat)

1980 (az első) Tanítóképző (Spitball) Jazzklub
(Tanítóképző Főiskola, majd a betiltás után 

Spartacus Csónakház és Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ)

1981-1983 Győri Jazzklub
(Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ)

1982-1983
Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat

(Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ)

1982-1990 Jazz Studium folyóirat
(1982-83-ban a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ módszertani kiadványaként,

majd szamizdatként, félszamizdat állapotban)

1984 a klubot leállítják, szórványos koncertek
(Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ & KTMF Főiskola)

1985 Győri Jazzklub
(igazgatóváltás a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központban, a klub ősszel rövid

időre megint működik)

1986 szórványos jazzkoncertek
(Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ)

1987-88 nemzetközi jazzkoncertek
(Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ)

1987-1990 TK Jazzklub
(Tanítóképző Főiskola)

1988-89 Jazzkávéház
(Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ)

1989-1995 Adyton lemezekés és CD-k
(civil szervezetként)

1991-2007 Vasutas Jazzklub
(VOKE Arany János Művelődési Ház)

1991-2009 Mediawave Fesztivál jazzprogramjai
(civil szervezetként)

1999-2008 Rómer ház
(Rómer Ház közalapítvány)

2000-2012 GyőrFree Egyesület
(ciuvil szervezetként)

2000-2016 Dresch Mihály honlap
(civil kezdeményezésként)

2003-2016 Mediawave jazzfilm archívum
(civil szervezetként)

2006-2012 Blues van online magazin
(civil kezdeményezés)

2007-2016 Dániel Balázs & Boogiefeszt
megjelenése

(muzsikus kezdeményezés)

2010-2016 szórványos jazzkoncertek
(Vasutas és egyéb klubbok)

2011-2012 „Kallódó töredékek” underground CD
sorozat

(civil kezdeményezésként)
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ÍRÁSOK, TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÓK, RIPORTOK
ÚJRAKEZDÉS

1980 közepén szereltem le, és nagy erőbedobással nekiálltam a jazzklub felélesztésének. Volt már mögöttem pár sikeres
és sikertelen esztendő, amiből tanulhat az ember. A katonaság nagyon más tapasztalásokat hozott, de végül is azok is
belém épültek. Egyáltalán nem cinikus hangsúllyal írom mind-
ezt, mert egy nem önkéntes és tartós együttlétben is ki tud ala-
kulni közösség, és a miénk a viszonylag jók közé tartozott.
Ugyanakkor még bőven a szocializmusban vagyunk, 10 évvel
a rendszerváltás előtt, és a mi generációnk igen jól el tudott la-
vírozni a hivatalos és a nem hivatalos együttlevési formák kö-
zött. Gond nélkül tudtuk mindezt kezelni már a sereg előtt is,
és ezek a tapasztalások jól jöttek, erősödtek a kényszerű ösz-
szezártságban. Az én századom többségét hajdúsági kemény-
legények alkották, akikre teljesen igaz volt az a sztereotip
mondás, hogy a „keménység vajszívet takar”. Sokat tanultam
ezektől a többségében egyszerű és iskolázatlan legényektől,
amit később rendesen tudtam kamatoztatni, elsősorban akkor,
amikor elkezdtem a népi dolgokkal foglalkozni, népzenét gyűj-
teni, Erdélybe és a Vajdaságba járni. Még főiskolás koromban
kezdtem el filmezni és szép lassan ebbe a műfajba is bele-
csúsztam. 
Visszatérve a fő mániához, a jazzhez, ösztönösen éreztem,
hogy valamit változtatni kéne a hozzáálláson, mert az abban az időben szokásos és ország szerte elterjedt klubozási
módszer kezdett ellaposodni. Odavolt már a klubtagok furcsaság iránti lelkesedése, közben egyre jobban átláttuk a jazz-
világ múltját, történetét és jelenét. Észrevettük, hogy minél komolyabb előadókat akarunk a klubtagok elé tárni, az őket
egyre jobban riasztja. Eddigre már lefutóban volt a jazzrock hullám, ami a jazz műfajának 70-es évekbeli nagy felfutását
okozta. Ekkor már a jazzrock előadók többsége rég kiüresedett, virtuóz futamokban élte ki magát, és ezzel etette közön-
ségét. A mélyebb tartalommal bíró előadók pedig egyre népszerűtlenebbek lett. Emiatt az országban lévő jazzklubok több-
sége elkezdett sorvadni, kezdte elveszteni közönségét. Sokan ez ellen azzal próbáltak védekezni, hogy egyre populárisabb
irányba mentek el, de látszott, hogy már az sem segít, mert hát az ilyen divathullámok jönnek és mennek. A közönség
egyre nagyobb részét lassan más izgatta. Új divathullámok jöttek, és persze azok is csak elmentek, ez a divat rendje.
Csak hát ott volt a „baj”, hogy mi, egy szűk fanatikus mag, túlságosan belemélyültünk már a műfajba, és ahogy mondani
szokás, rajta ragadtunk a szeren. Ráadásul többen ekkor már a jazz kreatív, avantgarde, free ágai mellett tettük le a
voksot, amelyek alapszinten sem voltak sosem népszerűek. Ugyanakkor e műfaj körül - lévén magyar mestere is Szabados
György személyében - egy országot behálózó kör kezdett felépülni, nemcsak zenészek, hanem a szervezés, a kritika és
publikáció területén is. 
Amíg alig látszottunk, nem is volt baj ezzel, hanem amikor a kör elkezdte meresztgetni a körmeit, a magyar jazz – a sza-
porodó nemzetközi tapasztalataink hatására felismert, többségében amerikai mintákat utánzó - belterjes zenészvilága
összezárt, pontosabban kizárta a Szabados kört, akik egyfajta karakteres magyar jazzmuzsika megteremtésén fáradoztak.
De ne ugorjunk ennyire előre, mert még eme új mozgások elején tartunk, pontosabban ott, hogy a jazzklub 1981 évi, iga-
ziból 1980 végi újraindításánál már munkáltak bennünk ezen gondolatok, de kellett egy év, amire beértek, és aztán nagyon
el is durrantak. Nemzetközi Jazzkoncert-sorozatunkkal számos tabut döntöttünk meg és mi lettünk az avantgarde jazz-
központ Magyarországon, amelyet már nemzetközileg is kezdtek ismerni, jegyezni.
Hogy új útra merjünk lépni, és ne a kommersz iránnyal keressük az egyre fogyó, divathullámon lovagló közönség kegyét,
karakteresen más utat kellett választani, valamint teljesen más közönségréteget, egy egyre erősödő szubkultúrát kellett
felépíteni, amelynek egyik lába már egyre izmosodott, a Szabados zenészkör tekintetében. Az ő bemutatásukat és pub-
licitásukat, kritikájukat kellett más szintre emelni, amit végül úgy értünk el, hogy nemzetközi közegbe helyeztük őket, rá-
adásként a bálványként tisztelt amerikai avantgarde Istenek közé.  Mindez olyannyira bejött, hogy teljesen átértelmezte
országos és nemzetközi pozíciójukat – kifelé és önmaguk számára is. Nagyon erős lökéseket kaptak a fejlődéshez, kire-
kesztett helyzetük ellenére. Az idő végül is Szabadosékat igazolta. Ők nem bizonyultak divathullámnak, Szabados halála
után is, napjainkban, egyre bővülően él a mozgalom és jelenleg egyértelműen reneszánszát éli. Rengeteg fiatal muzsikus
jelent meg az utóbbi években az avantgarde, kísérletező zenei világ különböző alműfajaiban. Ebben az országos moz-
galommá duzzadt folyamatban Győr az elmúlt 30 évben, több szakaszban, központi szerepet játszott. Nemcsak a konc-
ertek szervezésében, hanem lemez és CD, szakmai folyóirat kiadásában, valamint nemzetközi kapcsolatépítésben is.
De kanyarodjunk vissza még egy kicsit a helyi realitásokhoz, mert a 80-as évek elején Győrben is már más idők jártak,
többféle szempontból. Az ifiház is átalakult. A neve is átváltozott Petőfi Sándor Ifjúsági Ház-ról Petőfi Sándor Városi Mű-
velődési Központra. Az ifjúsági és közösségi tevékenységeknek teret adásról a hangsúly az általános művelődés irányába
mozdult. Persze huszon-pár évesen már én is kikerültem az igazán ifjúnak tartottak köréből. Az ifiház vezetése is meg-
változott, a jazzkedvelő és művelő Scharek Bélát eltávolították, helyette pártember került főnöknek, már a nevére sem
emlékezem, nem is volt lényeges, de szerencsére a város kultúrházainak összevonása után helyettesnek Györkös László
került oda, aki végül is annak idején elindított bennünket, engem a szabadhegyi Művelődési ház diszkóversenyéről, mint
akkori és ottani igazgató. Ez nem volt rossz jel. Ekkorra már országosan ismert szervező voltam, és Győrnek az országos
jazzhálózaton belül egyre inkább a fent részletezett, avantgardista szerepe kezdett egyre határozottabban körvonalazódni.
Mint már jeleztem, 1981-ben még egy rövid ideig kísérleteztünk a jazzklub új formájának keresésével, a fentieken túl azért
is, mert ekkora már a lemezmutogatós, magnószalagos klubdélután ideje kezdett lejárni. Egyre inkább az élő jazz, azaz
a koncertek igénye került előtérbe. A magyar együttesek száma véges volt, és egy része számunkra/számomra már

ESEMÉNYEK KRONOLÓGIÁJA, KIADVÁNYOK

GYŐRI JAZZKLUB
1981 TAVASZI FÉLÉV
január 7 és 14. Téli szünet
január 21. Évnyitó Klubest 
január 27. Muzsikus Műhely – Dandó Péter előadása
és képzése.
január 28. Dimenzió együttes – Dés László – szaxofon,
Másik János – zongora, Tóth Tamás – bőgő, Baló István
– dob.
február 4. (Spartacus Csónakház) Jazzklub – Akik sokat
tettek a jazzért: Miles Davis (Hartyándi Jenő előadása)
február 11. A szaxofon – Dresch Mihály
február 17. Pege Quartet – Németh János – szaxofon,
Tornóczky Tamás – gitár, Pege Aladár – bőgő, Jávori Vil-
mos – dob.
február 18. (Spartacus Csónakház) Jazzklub – Akik sokat
tettek a jazzért II: Miles Davis II. (Hartyándi Jenő elő-
adása)
február 25. Jazztörténeti előadás: Az afrikai fekete nép-
zene (Hartyándi Jenő előadása)
február 27. Nemzetközi jazzkoncert – Jazz GT és a
ZGRAJA & Bednarek Duo – Krzysztof Zgraja – fuvola,
Jacek Bednarek – bőgő
Megjegyzés: az ismeretlen lengyel duó megerősítette
bennem azt az érzést, hogy a lengyeleknek tömegével
van saját jazzt játszó formációja. E duó is kíválóan bizo-
nyította ezt.
március 5. ÚJ ZENEI STÚDIÓ – Jeney Zoltán, Sáry
László, Vidovszky László, Wilheim András, Dukai Barna-
bás, Serei Zsolt
március 18. Vajda Quartett 
április 1. New York zenész szemmel – Berki Tamás szí-
nes-diavetítéses élménybeszámolója és jazztörténeti
előadása
április 12. Dixieland matiné – Molnár Dixieland Band
április 15. Csík Gusztáv és Berki Tamás kamara-jazz
estje, előtte előadás „a modern jazztől napjainkig” (Berki
Tamás)
április 21. Szabados Trió – Szabados György – zongora,
Vajda Sándor – bőgő, Faragó Antal - dob
május 12. Jazzpresso – zenei blokkok Hartyándi Jenő
és a Phonoda-Hangtár gyűjteményére alapozva.
május ?. Jazzegyüttesek találkozója: Gombos Duó –
Juhász Zoltám – bőgő, Gombos László – dob, Gárdonyi
László – szólózongora koncert, Binder Quintet – Dresch
Mihály – tenorszaxofon, Friedrich Károly – pozan, Binder
Károly – zongora, Benkó Róbert – bőgő, Weszely János
– dob + jam session a fellépő zenészek, valamint Latt-
mann Béla, Bige István, devecseri és győri zenészek
részvételével

1981 - 1986
A LEGENDÁS GYŐRI NEMZETKÖZI JAZZKONCERT-SOROZAT FEL- ÉS

LEÉPÜLÉSE
A JAZZ STUDIUM FÉNYKORA

TEVÉKENYSÉG ORSZÁGOSSÁ SZÉLESEDÉSE
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május 19. Jazzpresso – zenei blokkok a Phonoda-Hang-
tár gyűjteményére alapozva készültek.
május 29. A szaxofon – bemutatja: Dresch Mihály + ka-
marazene: Dresch Mihály – szaxofon és Baló István –
dob.
Nyári jazzterasz az ifiházban:
július 1.  Hard bop-felvételek
június 17. Oscar Peterson felvételeiből
június 10. A new orleansi jazz
június 13. Charlie Parker felvételeiből
június 17. A swing korszak neves zongoristái
június 19. Jazzudvar – győri és meghívott popzenészek
kamaramuzsikája a belső udvarban
június 20. A jazz nagy egyéniségei – Duke Ellinton
június 24. Bebop-korszak jazz-felvételeiből
június 25. A jazz tanszék fiatal növendékeinek udvari
hangversenye
június 26. Rahssan Roland Kirk felvételeiből
július 1. Hard bop-felvételek
július 4. Miles Davis felvételei
és egész augusztus végéig az Ifiház nyári udvari prog-
ramja heti 1-2 alkalommal tartalmaz jazzfelvételeket, ami
háttérzenét jelentett a gyakorlatban.
1981 AZ ELSŐ NYUGATI UTAZÁS
augusztus 12 – 30.
első állomás: Nickelsdorfer Konfrontationen, augusztus
13-16. – Centazzo/Coxhill/Koglmann, European Saxop-
hone Quartet (John Tchicai, Francois Jeanneau, André
Goudbeek, Piere Mate), Dionysos Ensemble, Wallace
McMilllan Quartet, Ted Daniel Trio (ted Daniel, Ken car-
ter, Ste McCraven), Oliver Lake/Jeroma Cooper Duo, Gi-
selger Smekat/L.D.Éevy Duo, Origona Bass Clarinet
Choir (Keshavan Maslak, George Bishop, John Tchicai),
Andrew Cyrille/Don Moye Duo, Roscoe Mitchell’ 1750
Arch Ensemble, Keshavan Maslak/Charles Moffett Duo,
Don Moye Trio
végállomás: Saalfelden Jazzfest, augusztus utolsó nap-
jai, programot még nem találtam meg, de az biztos, hogy
Lester Bowie blues bandája és különösen Pharoah San-
ders Quartetje örökre emlékezetes maradt koncertnyi
hosszú ráadásszámával, amelyen teljesen extázisba
hozta a több ezres közönséget. Az ilyen táncos, kultikus
hozzáállás nálunk teljesen ismeretlen volt. Nálunk min-
den szakállas – mert a jazzfanok többsége az volt –
csendesen himbálta a fejét a kedvenc jazzszámokra…
1981 ŐSZI FÉLÉV
október 2-4. (PSVMK) Országos Pop-Jazz-Rock Napok
– a Masina Jazz Csoport részvételével
október 9. (PSVMK) Jazzklub – évadnyitó klubfoglalko-
zás – lemezbemutató - Keith Jarreth: My Song + Fiatal
Jazzmuzsikusok Fóruma: Pleszkán & Gayer & Gombos
Trió – Pleszkán Frigyes – zongora, Gayer ferenc  - bőgő,
Gombos Ferenc – dob.
Megjegyzés: helyi muzsikusaink elkezdtek budapestiek-
kel keveredni, ezzel kinyílt a helyi élő zenei élet.
október 23. (PSVMK-Phonoda) Jazzklub – hangfelvéte-
lekből válogatva – Roland Hanna, Chick Corea, Anthony
Braxton
október 30. (PSVMK-Phonoda) Jazzklub – jazzfelvéte-
lekből válogatva – Art Ensemble of Chicago + Binder
Quintet koncert
november 6. (PSVMK-Phonoda) Blues lemezekből vá-
logatva
november 13. Fiatal Muzsikusok Fóruma – Gombos
Quintet – Muck Ferenc – szaxofon, Szász tamás – zon-
gora, Mákó Ferenc – trombita, Juhász Zoltán – bőgő,
Gombos László - dob.
november 20. (PSVMK-Phonoda) Jazzklub – jazzfelvé-
telekből válogatva – Chick Corea, Dexter Gordon
november 27. (PSVMK-Phonoda) Jazzklub – jazzfelvé-
telekből válogatva – Kenny Burrell, John McLaughlin
december 4. (PSVMK-Phonoda) Jazzklub – jazzfelvéte-
lekből válogatva – Elvin Jones, Oliver Lake – Julius
Hemphill
december 10. (PSVMK-Phonoda) Jazzklub – évzáró
koncertek – Gombos Quintet & Binder Quintet – Dresch
Mihály – szaxofon, Friedrich Károly – pozan, Binder Ká-
roly – zongora, Benkő Róbert – bőgő, Baló István – dob
1982 TAVASZI FÉLÉV
január 29. Fiatal Jazzmuzsikusok Fóruma – Gombos

avíttas és öreges, amerikai mintákat utánzó, stb. volt. Első nyugati utunk hozta meg az ötletet és megoldást, nemzetköziség
kell a magyarnak, csak máshogy, mint eddig a pármegbízásból dolgozó Kiss Imre rádiós fesztiváljai.

1981 - AZ ELSŐ NYUGATI UTAZÁS

1981 augusztusában sikerült először kijutnunk Nyugatra az azóta sajnos elhunyt Zomborácz Tibor „Czongi” jazzbarátom-
mal, szerkesztőtársammal. Igazi jazzközpontú út volt ez. De itt most átváltok egy 2012-es MaJazz interjúra, amit Maloschik
Róbert készített velem, és idézem magamtól az ide vonatkozó részeket:
„Nagy tervezgetés után – 1981-ben – először léptük át a nyugati országhatárt, aki ezt annak idején nem élte át, annak
nem is próbálom megfogalmazni azt az érzést, de eszembe jutott erről egy akkori történet. Már visszafelé, a nickelsdorfi
Jazzfest-en, azaz a magyar határ túloldalán, a falusi utca járdáján átment előttünk egy egér, mit ment, sétált! És jól em-
lékszem, arról kezdtünk filozofálni, hogy 100 méterre hazánk határától már az egerek sem fogják menekülőre. Itt – nyu-
gaton - béke és szabadság van!
Szóval ez az első út olyan volt, mintha Kőrősi Csoma Sándorhoz hasonlatosan, megindulnánk felfedezni a nyugati jazz
világát! Voltunk olyan fanatikusok, hogy egy működőképesség határán lévő Renault 4-essel nem rögvest a Maria Hilfer
Strasse-t támadtuk meg Gorenje hűtőszekrény zsákmányolása céljából (amint az magyar szokás volt akkortájt), hanem
Csehszlovákia, NDK, NSZK, Hollandia, NSZK, Ausztria útvonalon minél több jazzprédát próbáltunk begyűjteni. (Ugye ér-
dekes, lassan feledésbe merülő országnevek ezek. Szétváltak, egyesültek. Változik a világ!)
Az első komoly kalandunk az volt, hogy a kocsi az NDK-ig bírta, ott egy kisvárosban feladta. Hétvége, szombat volt.
Rendes szocialista országban ilyenkor senki nem csinált semmit. Öntudatból. De az NDK-ban ráadásként még a ma-
szekvilág sem létezett, mint nálunk. Vagy mi nem találtuk nyomát. Miközben Czongi a megoldás miatt a várost járta,
engem a kocsi mellett vesztegelve elkezdett kerülgetni egy jó formájú NDK lány. (Jó híre volt annak idején felénk az NDK-
s lányoknak.) Egyszer csak odajött hozzám és pár magyar szóval vegyített némettel próbált szót érteni. Nem sikerült, de
látszott, hogy valamit nagyon el akar magyarázni. Kezdett felrémleni, hogy lehet, hogy nem is engem akar? Aztán feladta
és elment. Én pedig elgondolkozhattam a nyelvtudás hiányának problémáin. Majd egyszer csak megjelent egy öreg bá-
csival, aki tökéletes magyarsággal szólt hozzám. Hamarosan kiderül, hogy egy Magyarországról kitelepített sváb családról
van szó, akik azóta sem mertek hazajönni, még látogatóba sem. Végül náluk aludtunk és sokat beszélgettünk. Az öregnek
nagyon fájt a kitelepítés és láthatólag azóta sem emésztette meg azt. Biztattuk, hogy most már nyugodtan hazajöhet.
Mindenesetre fontos véletlen hozta élmény volt ez. Élesben ismertük meg a magyar múlt egy akkortájt nem nagyon em-
legetett, pontosabban elhallgatott problémáit. Se a sváb kitelepítésről, se a határon túli magyarokról nem volt szó nyilvá-
nosan akkortájt. 
Eljött a reggel és friss ismeretségünk segítségével hamar kiderült, hogy az NDK-ban, a legnagyobb protekcióval sem
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Quartet – Csepregi gyula – szaxofon, Szász Tamás –
zongora, Juhász Zoltán „Nyunyi” – bőgő, Gombos László
– dob. 
Megjegyzés: Itt feltétlen meg kell említenem a „tanít-
vány”, a Győrből a jazztanszakra került újabb generáció
friss tagját, Juhász Zoltán „Nyunyi”-t, aki már régóta a
Kossuth-díjas Hot Jazzband oszlopos tagja.
február 4. Vajda Quintet – Dresch Mihály – szaxofon, Fe-
kete István – trombita, Gárdonyi László – zongora, Vajda
János Bőgő, Baló István - dob. 
március 5. Hangszerbemutató – Dob a jazzben (Baló ist-
ván előadása) + Kamarakoncert: Dresch & Baló Duó –
Dresch Mihály - szaxofon, Baló István – dob. 
március 19.  Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat 1. 
Masina Jazz Band, Binder Quintet, Szabados Trió, Ant-
hony Braxton (USA) programon kívül: Anthony Braxton
& Szabados trió szabad improvizációja, amihez csatla-
kozott egy idő után Dresch Mihály (szaxofon) és Baló Ist-
ván (dob). E koncertekről hangfelvétel készült. Ami a
„Szabados György világa” weboldalom meghallgatható.
Belépődíj: 150.-Ft
Megjegyzés: Rengeteg kritika jelent meg róla!
Megjegyzés: E koncertje jelent meg a Jazz Studium fo-
lyóirat első száma. Az ifiház módszertnai kiadványának
álcázva. Egy ideig tudtuk így működtetni. A Jazz Studium
minden száma olvasható a Mediawave weboldalán.
április 16. A jazz hangszerei – A vibrafon – Márkus József
bemutatója + az New Reflexion koncerje.
május 14. - Csepregi Quintet
május 28. Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat 2. 
Bacillus Combo, Szabados György szóló, Roscoe Mit-
chell Sound and Space Ensemble (USA)
Megjegyzés: Rengeteg kritika jelent meg róla!
június 30. „Szavak a sötétben” – Erdélyi György Ladá-
nyi-estje – zene: Binder Károly – zongora, Benkő Róbert
– bőgő
Nyári jazzterasz az ifiházban:
július 1. Csepregi Jazz Band
július 2. Csepregi Jazz Band – vendég: Dresch Mihály
július 7. Cseptegi Jazz Band
július 9. Kátai Zoltán énekmondó, Süle László szólózon-
gora és a Csepregi Jazz Band,
július 15. Dresch Mihály Quintet
július 16. Dresch Mihály Quintet + Latin Trió – Schnét-
bereger Ferenc – gitár, Lattmann Béla – bőgő, Horváth
Kornél – konga, fuvola
július 22. Csepregi Együttes
július 23. Kátai Zoltán – énekmondó, Lakatos Antal Jazz
Band
július 29. Botond Gyula együttese
július 30. Németh Lajos citera, Botond Gyula együttese 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI JAZZKLUB TÁJÉKOZTATÓJA
(a győri események kiemelve)
JANUÁR-FEBRUÁR
Elkészült a Győri Jazzklub programjának negyedéves
terve. Január 29-én a Fiatal muzsikusok fóruma” soro-
zatában a Gombos Quartet ad koncertet, február 4-én a
Vajda Quintet hangversenyére kerül sor. Mindkét élőze-
nei műsor előtt lemezbemutatót tartanak. Március 5-én
Baló István a dobról tart illusztrált előadást, majd Dresch
Mihállyal dióban kamarakoncertet. Március 21-én figye-
lemreméltó nemzetközi jazzkoncetet rendeznek, ame-
lyen a magyar résztvevők mellett /Binder Quintet,
Szabados Septet/ fellép az Egyesült Államokbeli Muhal
Richard Abrams Quartet is /Wallace McMillan, Howard
Johnson, Andrew Cyrille/. az együttes egy Bécsben ren-
dezett jazzfesztiválról ugrik át.
A szombathelyi Masina Jazzcsoport nívódíjat kapott a
Népművelési Intézettől.
MÁRCIUS
Az előző számunkban említett nemzetközi jazzest idő-
pontja megváltozott: 2 nappal előbb, március 19-én tart-
ják meg a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A
fellépő együttesek: Binder Quintet, Szabados György és
Septettje és Anthony Braxton. Érdeklődni lehet…
A Jazz Studium című folyóirat több éves szünet után
ismét megjelent. A következő címen igényelhető: Har-
tyándi Jenő…
ÁPRILIS
Óriási érdeklődés előzte meg, kirobbanó siker kísérte a

tudtak nyugati autót javítani, mert azokat ott nem letetett kapni és emiatt nem voltak szervizek. Ezért egy ismerős elhúzott
a 20-30 km-re lévő NSZK határig. Ott autót stoppoltunk és egy jószívű nyugat-német áthúzott bennünket a nyugati fertály
első Renault szervizéig. Azonban még mindig hétvége volt, vasárnap és a nyugati oldalon sem dolgozott senki. Más okból.
Lesátoroztunk a benzinkúttal összekombinált szerviz elé, a tulaj engedelmével. Látta rajtunk, hogy szerencsétlen keletiek
vagyunk. Egyébként Czongi jól beszélt németül, ezért értették és tolerálták a problémánkat. Vasárnap délután volt, csendes
kisváros széle. Vártunk, nem volt mit tenni. Egyszer csak egyik szomszédos ház felől rettenetes csörömpölést hallottunk.
Odamentünk és azt láttuk, hogy egy mikrobusz tele van porcelán tányérokkal és két pasi módszeresen dobálja be őket a
ház kerítésén, amik az állaguknál fogva összetörnek. Az udvaron egy fiatal pár vigyorgott ezen és lelkesen rakták a lát-
hatóan odakészített kukába. Aztán megtudtuk, hogy ez egy eljegyzési népi szokás, errefelé így szokták felvezetni az ese-
ményt. Mint rendes magyar turisták fel voltunk szerelve mindennel, így a mindent megoldó pálinkával is. A látvány és
csörömpölés örömére megajándékoztuk őket egy üveggel. Mégiscsak a kalandozó magyar ne csak vigyen, hanem hozzon

is, gondoltuk. Örültek neki és estefelé, amikor  már lefekvéshez készülődtünk, meglepetésre jöttek és meghívtak a falu
sportcsarnokában rendezett eljegyzési bulira. Finom volt a káposztás-knédlis hús, na és sör is volt bőven, ami számunkra
akkor nagy értéket jelentett, az alig megfizethető kategóriába tartozott. Persze ott is előjöttek a magyar kapcsolatok. Az
öregek közül többen voltak katonák Magyarországon a német megszállás alatt, láthatólag nem utáltak, hanem szerettek
bennünket. Így aztán közösen sikerült jó állapotba kerülnünk. Kellemes volt az álmunk. Reggel jött csak az igazi megle-
petés, mert kiderült, hogy a szerviz tulaj fiának eljegyzésén voltunk és egyébként a szerviz melósaival sörözgettünk köz-
vetlenül. Emiatt a lehető legjutányosabban – használt alkatrészekkel - hozták mozgásképes állapotba a verdát, de nem
sok jövőt jósoltak neki. Na, Czongi nem is ezzel akart hazamenni. Frankfurt környékén kicseréltük egy másikra. Persze
úgy, hogy Czonginak volt terve, ő tudta, hogy e típuson nem beütött alvázszám van, hanem csak egy pléh lap. A Frankfurt
melletti Aschaffenburg volt az első tervezett állomásunk, ahol Czongi korábbról ismert,  lemezboltos ismerőse lakott, Rudi
Kraus. Rudinak egy környékbeli, kb. 1000 lakosú faluban volt a lemezboltja és ott is lakott. Azt, hogy hozzánk hasonló
jazzbolond volt, azt az is jelzi, hogy csak szigorúan jazz lemezeket tartott. Olyan volt, mint mi, csak németben. A T. olvasó
nem tudom, el tudja-e képzelni azt a helyzetet, hogy mi, a jazz lemezt kincsként, szent tárgyként kezelő magyar jazzőrültek,
2-3 napon keresztül több ezer jazz lemez közt aludtunk? Olyanok közt, amelyek elérése a magyar piacon elképzelhetetlen
volt abban az időszakban.
Aztán továbbmentünk Amszterdamba, ahol megtapasztaltuk, amit ott lehet. Na, nem amire elsőre gondol a nagyérdemű.
Azt egyiket sem, mert pénzünk az minimális volt, épp csak nem haltunk éhen. Csak szemlélődtünk, szívtuk magunkba a
holland levegőt, mert holland ismerősünk akkor még nem volt. A legnagyobb élmény mégiscsak az lett, hogy megtudván,
honnan jöttünk, ingyen beengedtek bennünket a Bimhuis-ba, a legendás, talán Európa egyik legnagyobb és legkomolyabb
jazzklubjába, ami egyébként akkor a prosti- és szexipar méltán híres központjában volt megtalálható. Mára egy elegáns
épületet kaptak az államtól és gyakorlatilag egy folyamatos jazzfesztivál zajlik benne. Az igazgatóval azóta jó kapcsolatot
ápolunk, többször járt a Mediawave-en és szervezett nekünk egy négy napos bemutatkozást, „Budapest Nights” reklám
elnevezéssel, ami valójában egy igazi MEDIAWAVE Fesztivál volt Amszterdamban, 2004-ben.
Visszafelé ismét Rudinál szálltunk meg, majd együtt indultunk a saalfeldeni jazzfesztiválra, amely utunk egyik fontos, ter-
vezett állomása volt. A München és Salzburg közt félúton, de Ausztriában lévő fesztiválra aztán évekig visszajártam, egyre
bővülő magyar csapattal.
Kisváros-széli hatalmas, évről-évre egyre méretesedő sátorban rendezett, sátortáborral körülvett fesztiválnak meglehe-
tősen jó hangulata volt. A látvány is pazar a völgyet körülvevő havas csúcsokkal. Mindenesetre itthonról kiszabadulva
Pharoah Sanders-t, Lester Bowie-t és a többi jazzkirályt tömegével együtt látni élőben, az valóságos jazz-sokk volt. (Rudi
egyébként megajándékozott bennünket fejenként kb. 100 lemezzel. Ez akkor rettenetesen nagy kincs volt. Iszonyú gond-
ban voltunk, hogyan hozzuk át ezt a határon, mert akkor még volt vám és rendesen át szokták kutatni az autókat, kurrens
csempészcikkek után kutatva. Elképzeltük, hogyha egy vámos megtalál a kocsinkban 200 jazzlemezt, rögtön letartóztatnak
bennünket és ki tudja mi lesz a vége. Ettől való félelmünkben taktikát eszeltünk ki. Az én adagommal egy hátizsákban ki-
szálltam és gyalog indultam a határnak. Dög nehéz volt. Ajánlom kipróbálásra bárkinek. Ekkor volt alkalmam igazán át-
érezni milyen nehéz műfajt űzünk. Ebben a verzióban se volt túl rózsás a helyzet, mert 100 lemez egy hátizsákban is
ugyanolyan bukta, de valahogy hittünk benne, hogy sikerül. És sikerült.  Kutya sem nézett meg bennünket. Boldogan,
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19-i nemzetközi jazzkoncertet. Az Ifjúsági Ház aulájában
400 főnyi közönség szorongott. A műsorban fellépett a
Binder Quintett, a Masina Jazzcsoport, Szabados Trió,
Anthony Braxton – szólóban és a Szabados Trióval. kon-
certet követő jam sessiont a Csepregi Quintet nyitotta
meg. A jazzklub legközelebbi, április 16-i programjában
„a jazz hangszerei” sorozatban Márkus József vibrafon
bemutatójára és a New Reflexion koncertjére kerül sor.
MÁJUS
A jazzklubban május 14-én a Csepregi Quintet lép fel,
majd 28-án ismét nemzetközi jazzkoncertet tartanak
Roscoe Mitchell /Art Ensemble of Chicago szaxofonosa/
és 7 tagú „Sound Ensemble”-je, valamint magyar együt-
tesek közreműködésével. Júniusban Jazz-Pressót indí-
tanak, a tervek szerint heti 1-2 alkalommal.
Tetszetős külsővel, a győri Petőfi Sándor Művelődési
Központ kiadványaként jelent meg a Jazz Studium című
elméleti folyóirat idei első száma. Szerkesztette Har-
tyándi Jenő és Zomborácz Tibor. A tartalomból…
Május 20. (a székesfehérvári jazzklubban) Beszélgetés
a klubban – XXVIII. Vendégünk Hartyándi Jenő a Győri
Jazzklub vezetője. Élménybeszámoló és színes, hango-
sított amatőrfilm-vetítés ausztriai jazzfesztiválokról /Nic-
kelsdorf 1981, Saalfelden 1981/. Amatőrfilm a VIII. Alba
Regia Interjazz Fesztiválról /Art Pepper Quartet, Csík-
Pedersen duó/.
JÚNIUS
Anthony Braxton márciusi fellépése után május 28-án
ismét nagysikerű nemzetközi jazzestet rendeztek Győr-
ben (PSVMK) Roscoe Mitchell Sound Ensemble közre-
működésével. A hangverseny első részében fellépett a
Csepregi Quintet, a duó formátumú Nyitott Csoport /Ba-
bits Antal – klarinét, Lőrinszky Attila – bőgő/, a Bacillus
Combo, valamint Szabados György (zongoraszóló/. A
legközelebbi nemzetközi jazzestet július 23-ra tervezik
Burton Grrene chicagói zongorista triójának közreműkö-
désével.
Győr. Június 3-tól egész nyáron át minden csütörtökön,
péntekken este jazzpresszó működik a Petőfi Művelődési
Központ belső udvarán. Házigazda a Csepregi Jazz
Band /Marosi Zsolt, Csepregi Gyula, Juhász Zoltán,
Cséki Kálmán, Fekete József/. Pénteki napokon vendég-
szólisták, vendégegyüttesek és közreműködnek. A júni-
usi vendégek: 4-én: Ferenczy András /ének/, 11-én:
Gárdonyi László /zongora/, 18-án: Gadó-Schnétberger-
Tornóczky gitártrió. 30-án, szerdán Erdélyi György „zseb-
színházával” közreműködik a Binder-Benkő Duó. 
1982 ŐSZI FÉLÉV
október 8. Hangszerbemutató: Rézfúvós hangszerek a
jazzben (Friedrich Károly előadása)
október 15. Jazztörténet I.: Afrikai és afroamerikai nép-
zene (Hartyándi Jenő előadása) + Lemezbemutató: Art
Ensemble of Chicago
október 22. Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat 3. 
Dresch-Baló Duó, Rova Saxophone Quartet (USA)
október 29. A jazz új csillagai: Arthur Blythe
november 7. Fiatal Jazzmuzsikusok Fóruma: Csepregi
Quintet
november 14. Jazztörténet II.: A New Orleans-i jazz és a
dixieland
november 26. Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat 4.
Calcutta együttes & vendég: Sri Anthony Dass /India,
tabla/, Binder-Lőrinszky Duó, East-West Trio - Burton
Greene /USA, zongora/, Jamalludin Bartiya /India, szitár/,
és Glenn Hahn /Suriname, ütőhangszerek/, Burton Gre-
ene Quartet (USA/HUN) – Burton Greene – zongora,
Dresch Mihály – szaxofon, Benkő Róbert – bőgő, Baló
István - dob
december 3. Jazztörténet III.: A bebop, cool és a modern
jazz
december 9. Latin zenei est – Kóczián-Bodor Duó
(Pécs), Szabó Sándor gitárszóló (Törökszentmiklós),
Latin Trió (Budapest) – Schnétberger Ferenc – gitár, Latt-
mann Béla – bőgő, Horváth Kornél – fuvola, konga
A SZÉKESFEHÉRVÁRI JAZZKLUB TÁJÉKOZTATÓJA
(a győri események kiemelve)
SZEPTEMBER
Július-augusztusban a házigazda Csepregi Jazz Band
vendégei voltak többek között Dresch Mihály, Lakatos
Antal, a Rátonyi-Gadó Duó és Süle László.

jazz-zel és izomlázzal telve értünk haza.)
Hogy mi is hatottunk később Rudira, az jelzi, hogy először nagy Szabados fanná vált, majd egy hosszan eltűnés után (20
év) ő hozta létre nemrég - magyar segítőivel (én is köztük vagyok) - a „Szabados György világa” weboldalt, ahová Gyuri
bácsi fellelhető felvételeit gyűjtik össze és teszik meghallgathatóvá. 
Első nyugati (jazz)utunk az osztrák-magyar határon lévő karakteres, avantgardista jazzfesztiválon zárult – Nickelsdorf
Konfrontationen. Hogy mennyire magyar vidék volt ez a monarchiában, azt a templom magyar feliratai jelezték számunkra.
Az öregek még a mai napig is beszélnek magyarul, de a fiatalok már nem. A szervezők a legnagyobb kedvezményben
részesítettek bennünket és Hans Falb főszervezőnek sokat köszönhetünk a következő évben induló nemzetközi jazzkon-
cert-sorozatunk beindításáért.”

AZ ESZMÉLÉS ÉS MEGOLDÁSKERESÉS

„És persze Nickelsdorf-ban is megkaptuk a magunk jazzdózisát és e turnénk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy erőteljesen
feltevődjön bennünk az a kérdés: Miért nem csinálunk mi is nemzetközi fesztivált? Hiszen szervezők vagyunk, a nyugat-
európai és amerikai zenészek is csak zenélni akarnak! Miért jönnek közülük csak kevesen Magyarországra? És miért
azok csak, akiket Kiss Imre hoz és miért nem mások? 
A másik fontos tanulság volt számunkra, már ennyi idő is elég volt átlátni, hogy Európa nyugati felén egy kicsit mást
értenek jazzen, mint nálunk. Kezdett kicsi hazánk jazzvilága kicsit zárványnak, zenészi köre despotikus szabályzásúnak,
a világban zajló mozgásokról, max. csak Amerikára figyelőnek tűnni. Míg nálunk a virgázós, amerikai mintákat utánzó
világ dominált - lehettünk volna akár akkortájt a kis McCoy Tyner-ek hazája is -, addig Európában egyre kevésbé figyeltek
Amerikára. Rengeteg új, nemzeti szál jelent meg a színen. Máshogy álltak a jazzhez a németek, mint a franciák vagy az
angolok. Nagyon máshogy a skandinávok, de még a mi szocialista régiónkat képviselő lengyelek is. Ekkor szembesültünk
határozottan azzal, hogy az általunk kultivál zenészkör, az itthon lenézett és félresöpört avantgardsták és etnikusok gya-
korlatilag kifelé a magyar jazz karakterét jelentik. Beigazolódott, még ha viszontagságos is, a jó utat járjuk. Nemzetközi
közegbe ágyazva magyarjainkat, azok pozitív töltéseket kapva felerősödhetnek és esetlegesen egyszer csak a nemzetközi
jazzélet részeivé válhatnak. Nagy szavak, ideák ezek, de akkor nem akartunk már kispályások lenni. Láttuk a nyugati
mintákat, elhittük, hogy meg tudjuk csinálni! Felpörögtünk és határozottan beindítottuk a nemzetközi jazznap első koncert
szervezését.
Mielőtt ennek részleteibe belemerülnék, az ifjú generáció miatt muszáj arról beszélni, hogy miként lehetett annak idején
nemzetközi jazz koncertet szervezni Magyarországon. A vidéki jazzklub-hálózat potentát tagjai egy idő után mind meg-
próbálkoztak ezzel (Debrecen, Szeged, Nagykanizsa, Miskolc). Mert mi is kellett egy ilyen fesztiválhoz, a pénzen kívül?
Mert a mai agy így gondolkodik. De ki kell ábrándítanom a fiatal generációt, akkor a leglényegtelenebb tétel a pénz volt.
Nyilván kellett szaktudás, ami e tekintélyes kluboknál, egyes tagjaik fanatikussága miatt megvolt, ilyen-olyan stílusirá-
nyultsággal. Legfeljebb azon vitatkoztak, hogy melyik muzsikust szeretnék jobban vagy mi az, ami még elmegy. Azaz a
vágyak felgerjesztésében nem volt hiba, amelyhez ráadásul hozzáértés is társult. A realitás azonban messze állt a vá-
gyaktól, mert az akkori Magyarországon senki nem mert önállóan fesztivált szervezni.
Valahogy úgy alakult - a benne lévő, még emlékező szemtanúk majd talán elmondják a részleteit, én is csak pár momen-
tumát ismerem -, a magyar jazz fesztiválokon a Magyar Rádió, és annak megszemélyesítőjeként Kiss Imre tartott rajta
óvó kezét. A pletykák szerint ez egy párfeladat volt számára, azaz ő volt a magyar jazz Acél elvtársa, vagy lehet csak mi
hittük el az ő vélt hatalmát? Mindegy is, hogy hogyan volt, de a lényeg az, hogy a Kiss Imre nélkül fesztiválügyben nem
lehetett mozdulni, zenekart választani, a pénz kifizetését elintézni, stb. Utálták is őt a jazzerek rendesen, de ha fesztivált
akartak csinálni, nem merték kikerülni. Meg kellet hunyászkodni előtte.”
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Szabados György két európai fesztiválon is szerepelt a
nyáron. Berlinben, az NDK fővárosában június 10-12 kö-
zött rendezett Jazzbühne-n  szólóban lépet fel /a dél-af-
rikai Dollar Branddal közös műsorban/, az ausztriai
Nickelsdorfban július 8-11 között megtartott „Nickelsdor-
fer Konfrontationen”-on pedig triójával. Mindkét alkalom-
mal ráadást kellett adni a közönség követelésére.
Kisalföld, június 3.: Nemzetközi jazzest – Barlai Péter be-
számolója a május 28-i győri koncertről. Június 9.: Kon-
cert után Roscoe Mitchell együttesével. Új zene
jazz-hagyományokból – Pió Márta beszélgetése az
együttes tagjaival.
OKTÓBER
A Petőfi Művelődési Központban  - ahol augusztus 27-
én a Jávori Együttes koncertjével véget ért a nyári „Jazz-
udvar” sorozat – újabb nemzetközi rendezvényre
készülnek. Október 22-i koncerten fellép Dresch Mihály
különleges felállású /szaxofon-cselló-bőgő-dob/ új együt-
tese és az amerikai ROBA Saxophone Quartet,a mely-
nek tagjai John Raskin, Larry Ochs, Andrew Voight és
Bruce Ackley a legkülönfélébb fafúvós hangszereken ját-
szanak. /A kvartettről a Jazz Forum legfrissebb, 1982/4.
számában olvashatunk cikket./ November 26-án egzoti-
kus, meditatív zenét játszó együttesek hangversenyét
rendezik meg. Indiai klasszikus zenével lép fel a buda-
pesti Calcutta együttes, vendégszólistaként közreműkö-
dik az indiai Sri Anthony Dass /tabla/. A koncert további
résztvevői: a Binder-Lőrinszky Duó és az East-West Trio:
Burton Grrene /USA, zongora/, Jamalludin Bartiya /India,
szitár/, és Glenn Hahn /Suriname, ütőhangszerek/.
NOVEMBER
A Petőfi Művelődési központban ismét hetente jelentke-
zik a Jazzklub. Október 6-i nyitóesten Friedrich Károly
tartott illusztrált előadást a jazz rézfúvós hangszereiről.
Október 22-én nagy sikerrel folytatódott a nemzetközi
jazzkoncert-sorozat: fellépett a Dresch-Baló Duó és az
amerikai ROAV Saxophone Quartet. /Az utolsó ráadász-
számban az együttes Dresch Mihállyal kvintetté bővült./
November 5-én kezdődik, december 3-án folytatódik Fri-
edrich Károly jazztörténeti előadássorozata. A következő,
november 26-i nemzetközi hangverseny címe: Meditá-
ciók – Kelet – Nyugat zenéje. Fellép a Budapesti Calcutta
Trió, az indiai Sri Anthony Dass, a Binder-Lőrinszky Duó
és az amerikai Burton Greene által vezetett East – West
Trio.
Megjelent a győri Petőfi Művelődési Ház kiadványának,
a Jazz Studiumnak 3. száma. Szerkesztette Hartyándi
Jenő. Tartalmából…
DECEMBER
A Petőfi Művelődési központ Jazzklubjának decemberi
programja: 3-án? Friedrich Károly előadása „A klasszi-
kustól a modern jazzig” címmel, 9-én: Latin zenei est,
amelyen közreműködik Szabó Sándor / gitárszóló/, a
Kóczián-Bodor gitárduó és a Latin Trió.
A győri Petőfi Művelődési Ház terve, hogy a jövő évben
is rendszeresen megjelenteti a Jazz Studium című kiad-
ványát. Az előállítási költségek emelkedése miatt évi 80.-
Ft hozzájárulást kérnek minden igénylőtől. A Művelődési
Ház kéri az érdeklődőket, hogy ezzel, és általában a ki-
advánnyal kapcsolatos észrevételeikkel a szíveskedje-
nek visszajelezni a következő címen:….
Megjelent a Jazz folyóírat 1982/2. száma benne Har-
tyándi Jenő beszámolójával a nickelsdorfi jazzfesztivál-
ról…
GYŐRI JAZZKLUB – 1983 TAVASZI FÉLÉV
Helyszín: Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ Ifjú-
sági Háza 
március 13. Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat 5.
Dresch-Grencsó-Baló Trió, Binder Quintet, Gonda János,
Keshavan Maslak-Burton Greene Duo (USA), Anthony
Braxton-George Lewis Duo (USA)
április - Megjelent a Jazz Studium, a győri Petőfi Műve-
lődési Központ kiadványa 1983/1 száma.
május 4. Regős együttes
május 18. Gonda & Kruza Duó – Gonda János – zon-
gora, Richard Kruza /POL/ - vibrafon
május 20. Bop Art Együttes – Malecz Attila – szintetizátor,
billentyűsök, Makó László – szaxofon, Laczó Zoltán –
bass gitár, bajer Sándor - dob
május 29. - Hans Theessink (HOL) blues gitáros + Szabó

A GYŐRI NEMZETKÖZI JAZZKONCERT-SOROZAT INDÍTÁSA

„És akkor jöttünk mi, vidéki suttyók és Kiss Imrét megkerülve, kihagyva, 1982-ben összehoztuk az első nemzetközi jazz-
napunkat, amely a szocialista időszak minden tekintetben első független szervezésű koncertje volt. Az első nem állami
vagy tanácsi (önkormányzat szoci előde) szervezésű koncert. Erre magunk is csak később jöttünk rá, mert nem ez volt a
cél, hanem egy új jazzvilág megmutatása Magyarországon.

A dolog mögött volt egy magyar hagyományoktól eltérő jazzfelfogás, koncepció, amely a korábbi írásrészből értelmezhető.
A később két éves nyolc koncertnapos sorozattá vált ötletben olyan megkérdőjelezhetetlen, első vonalas muzsikusokat
hoztunk az országba, amelyhez mérhetők ritkásan fordultak meg a Kiss Imre által kontrollált mainstream jazzvilágban.
Például Anthony Braxton, aki a sort nyitotta, nem egyszerűen egy jó muzsikus volt, hanem pályafutásának csúcsán álló
„király”. Az akkor megkérdőjelezhetetlennek tartott Down Beat jazzszaklap éves kritikusi minősítési listáján, több helyen
is az első-második helyen állt. Avantgardista muzsikus létére. Nemcsak muzsikusként, hanem komponistaként is. Lehetett
ezt itthon leavangardozni, de ha az amerikai Biblia leírta, azt azért nehéz volt nyíltan támadni vagy cikizni. Az már inkább
önmagában volt ciki.
Erősen indítottunk és melléraktuk az akkor általunk legjobbnak tartott magyar minőséget - feltörekvőket, a fiatal erőket,
és a nagy öregeket: Binder Quintett (benne az akkor még önállóan nem próbálkozó Dresch Misivel), Masina Jazz Csoport
Kőszeg/Szombathelyről (benne Grencsó Istvánnal és Geröly Tamással) és a Szabados trió (Gyuri bácsi talán legjobb ka-
maraformációja)  Vajda Sanyival és Faragó Kázmérral.
A dolog annyira hihetetlen volt, több későbbi jazzfan törzsközönségünk elmeséléséből tudjuk, hogy azt hitték, hogy ez
csak valami lemezbemutató, vagy valami kacsa és nem jöttek el. De a dolog még így is működött, mert voltak, akik hittek
a honiak közül, de meglepetésünkre a környező országokból is szépszámú közönség verődött össze, különösen az akkor
félkapitalista Jugoszláviából és még Ausztriából is. Hiába, azért Braxton akkor nagyon nagy név volt.
Rendesen megtelt az Ifjúsági ház aulája és nagy volt az izgalom, amely az egész rendezvényt körüllengte, hiszen a több-
ség tudta, hogy mit művelünk, hogy ez nem egy
sima koncert jó zenészekkel. Sőt, egy kicsit még
az ott lévők is kétkedtek, hogy egyáltalán lehet-
séges mindez? Most már bevallom őszintén, ben-
nünk is voltak kétségek és olyan sok volt a
buktató, hogy szerencsés csillagzat kellett ahhoz,
hogy ezek mindegyike jól álljon.
Ráadásul Braxton még nem érkezett meg a konc-
ertek kezdetére. Mi hívogattuk a hegyeshalmi ha-
tárállomást, mert nem a mobilos korszakban
éltünk még, hogy átlépték-e a határt? Akkor nyu-
godtunk meg, amikor ezt közölték velünk a határ-
őrök. Aztán a közönség között is elkezdett terjedni
a hír, lehetett látni, érezni. Egyre sűrűbbé vált a
levegő, ami persze a magyar zenészeket is sten-
kelte. Pontosan tisztában voltak ők is a helyzet
erejével, fontosságával. Kiss Imre is ott volt persze. Mi nem hívtuk, sőt, nem is ismertük személyesen egymást, mert nem
tartoztunk ahhoz a körhöz, aki érintkezett vele. Egyszerűen nem volt dolgunk egymással. Kicsit sajnáltam, mert láttam,
hogy olyan közutálatnak örvend a jazzkedvelők körében, hogy a széksorok melletti lépcsőn állva az emberek mintegy vé-
letlenül meg-meglökik, mintha véletlenül nekimentek volna. Mai szóval polgári engedetlenség állt elő.
Aztán Braxton kicsit lehűtötte a kissé mindig is hűvös zenéjével a közönséget, de aztán könnyen belement félve előadott
ötletünkbe, hogy a második szettben a Szabados trióval lépjen fel. Gyorsan felmérte a helyzet jelentőségét és idomult

hozzá. De a híres zenészekre nem
jellemző módon meghallgatta Binde-
réket, Szabadosékat. Ez az egyszeri
hallgatás lett az alapja az együttmű-
ködésnek, amely a vártnál sokkal
jobban sült el. Jól tudjuk, hogy az
ilyen spontán improvizációk, egymás
kellő ismerete nélkül lehetnek rossz
eredményűek vagy udvarias „meg-
csináltuk” jellegűek. Na, ez nem az
lett, mert a magyarok annyira fel vol-
tak pörögve, hogy Braxtont is kibil-
lentették hűvös, professzoros
mentalitásából. Pár perc egymás ke-
resése után a dolog egyszerűen el-
szállt. Szabados és Braxton is a
konstruálás mestere, de itt erről szó
sem volt, szabadon áramlott a zene
csodálatos ívet leírva. Egy Szabados
szóló alatt Braxton a színpad mellett
ácsorgó Dresch Misit is felhívta a
színpadra, Misi annyira izgatott volt,
hogy már a színpad mellett elkezdte
fújni a szólóját, mindez jól hallatszik
a felvételen, kicsit később Kázmért
Baló Pista váltotta. És lassan kide-
rült, hogy a nagy avantgardista ott-
honosan mozog a modern jazzben
is.
Erős kezdés volt, erős híre terjedt,
nemcsak itthon, hanem a Jazz
Forum (angol nyelvű lengyel jazz-
szaklap) révén Európa szerte. A foly-
tatás szellemi részét ez alaposan
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Sándor /gitárszóló/ + a helyi „Gospel” jazz-rock együt-
tes.
július 11. Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat 6.
Süle László szóló, Horváth Péter Free Bop Trió, Lő-
rinszky Attila bőgőszóló, Roscoe Mitchell Sound En-
semble (USA), Zbigniew Namyslowski Quartet (POL)
Július 29. Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat 7.
Miskolczy Balogh Gyula, Győri Jazz Trió, Dresch-Baló-
Benkő Trió, Burton Greene (USA) szólózongora

A SZÉKESFEHÉRVÁRI JAZZKLUB TÁJÉKOZTATÓJA
(a győri események kiemelve)
JANUÁR
A nagy sikerű nemzetközi jazzkoncertek sorozata 1983-
ban is folytatódik a PSVMK-ban, Többek között Don Pul-
len, Elvin Jones és a dél-afrikai Dollar Brand meghívását
tervezik.
A Győri Jazzklub Jazz Studium című kiadványa 1983-
ban négy alkalommal jelenik meg a tervek szerint. A fo-
lyóiratot az Ifjúsági Házban lehet megrendelni, egy évre
80 Ft-ért. Az újságban lemezbörze rovat is indul….
FEBRUÁR 
Ismét rangos nemzetközi esemény színhelye lesz a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Központ, ahol március 4-én pén-
teken Dollar Brand/Abdullah Ibrahim/, dél-afrikai
származású világhírű zongorista ad koncertet együtte-
sével, a „Dollar Brand’s African Group”-pal.A kvartettben
rajta kívül Charlos Ward /szaxofon/, Essiet Essiet /bőgő/
és Clarence Becton /dob/ játszik. Az estnek szokás sze-
rint hazai résztvevői is lesznek.
MÁRCIUS 
A Petőfi Művelődési Központban a március 4-re tervezett
nemzetközi jazzkoncert /Dollar Brand közreműködésé-
vel/ elmarad. Helyette március 13-án, vasárnap 19 órai
kezdettel nem kevésbé rangos hangversenyre kerül sor.
Fellép két duó az Egyesült Államokból. Keshavan Maslak
– Burton Greene, valamint Anthony Braxton – George
Lewis, továbbá Gonda János és Szabados György /zon-
goraszóló/. 200Ft átutalásával lehet jegyet igényelni és
13-án a feladó szelvény felmutatásával a helyszínen át-
venni.
Megjegyzés: Dollar Brand sztori ????
ÁPRILIS
A Jazzklubok III. Országos Találkozóját május 28-29 kö-
zött rendezik meg Szekszárdon. Azok a klubok, amelyek
még nem kaptak meghívást, vagy nemrég alakultak, még
jelentkezhetnek a szervezőknél.
Megjelent a Jazz Studium, a győri Petőfi Művelődési
Központ kiadványa 1983/1 száma. Tartalma…
MÁJUS-JÚNIUS
A Petőfi Művelődési Központban május 4-én  a Regős
Trió, a Gonda-Kruza Duó, és a Bop-Art együttes adott
koncertet. a közeli jövőben két nemzetközi koncertet
szervez a jazzklub: Május 29-én Hans Theessink holland
blues gitárost látják vendégül; ezen a koncerten közre-
működik még Szabó Sándor /gitárszóló/ és a helyi „Gos-
pel” jazz-rock együttes. Július 11-én ismét egy nagyobb
szabású hangversenyt rendeznek, amelyen fellép Ros-
coe Mitchell Sound & Space Ensemble, Zbigniew
Namyslowski a Gárdonyi Trióval, a Horváth Freebp Trió,
Süle László zongora- és Lőrinszky Atttila bőgőszólista.
Utóbbi koncert a szokásostól eltérően korábban, 18 óra-
kor kezdődik. A továbbiakban szeptemberre Don Moye
együttese meghívását tervezik /Joseph Jarman, Jimmy
Lyons, Andrew Cyrille/.
Szabados György zongoraművész, jazzéletünk kima-
gasló egyéniségét felszabadulásunk 38. évfordulója al-

megalapozta, és rá két hónapra jött a héttagú Roscoe Mitchell Band, másik nagyágyú, később a Rova Saxophone Quartet,
majd ismét Braxton, de most George Lewis-zal és a többiek. 
Egyébként Braxtonban egy rendkívül szerény és csendes, sztárallűrök mentes embert ismertünk meg. Nemsokára egy
lemezt is felvett Szabadossal: „Szabraxtondos”, de – Isten bocsájtsa - szerintem a spontán koncert nekem jobban tetszett,
mint a konstruált lemez. Ilyen a szervezői elfogultság. Egyébként a felvétel megvan a koncertről. És itt jön megint Rudi
Kraus a képbe, mert ő kezdeményezte a „Szabados György világa” weboldal létrehozását és ott hallható az említett fel-
vétel.
És hogy mi történt az első győri jazzfesztivállal párhuzamosan Budapesten... 

Kádár & Honecker
A sok megélt, furcsa tapasztalás közül
most csak egyet említek példaként,
amely szintén jól mutatja szocializmus
anakronisztikus voltát. Már a Győri
Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat má-
sodik évfolyamában, 1983-ban történt,
hogy sikerült „elkapnunk” Abdullah Ib-
rahim, korábbi nevén Dollár Brand vi-
lághírű zongoristát, együttesével. Ő is
nagyon nagy fogás – lett volna, ha
nem bukik meg a koncert a következők
miatt. Dollár Brand dél-afrikai állampol-
gár volt, de ebben az időben, tartósan
az USÁ-ban élt és prosperált. Mindkét
fél nagyon akarta a koncertet, kivéve a
magyar hatóságok. Ha Brand amerikai
állampolgár lett volna, szó nélkül meg-
kapja percek alatt a vízumot a határon,
mind Braxton, Michell és társaik, mert
a szocialista kormányzat ekkor már na-
gyon jóban szeretett volna lenni az
USÁ-val. Elsősorban a szocializmus
érezhetően emelkedő életszínvonalá-
nak fenntartásához szükséges kölcsö-
nök miatt. De Brand sajnos dél-afrikai
állampolgár volt és akkor az egész
szocialista tábor mélységesen elítélte
és a diplomácia kapcsolatot is megszüntette a dél-afrikai un. „apartheid-rendszerrel”. Ez tényleg csúnya dolog volt, mert
akkor még a „maroknyi” fehér ember uralkodott a dél-afrikai feketéken, ami aztán Mandela áldásos tevékenysége miatt
a 90-es évek elején összeomlott. No, ezért a tényleg elítélésre méltó rendszer miatt nem kapott Dollar Brand vízumot
Magyarországra. Csak az volt a bibi a dologban, hogy Brand szín fekete volt, azaz üldözött, még csak nem is élt otthon
emiatt!!! De ezt hiába magyaráztuk a magyar szerveknek. Így sajnos pótolhatatlanul elmaradt egy olyan koncert Győrből,
Magyarországról, amely fénykorában mutatta volna meg a később dél-afrikai nemzeti hőssé váló Dollár Brad Abdullah
Ibrahimot.

A SZÍNFALAK MÖGÖTT

De mi zajlott közben a háttérben, a színfalak mögött? 
Érdekes lenne ennek a szervezői oldalát is egyszer leírni, de most nem akarok belebonyolódni, bár komoly kortörténeti
adalék lehetne, hiszen olyan dolgok merültek fel, amelyek honi koncertek szervezésénél nem jelentkeztek. Egyre többet
hallottuk minden irányból, hogy már a pártbizottság foglalkozik az üggyel és a rendőrség is ránk állt. Utóbbi felől pl. Gonda
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kalmából Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki.
Szabados György május-júniusban koncertturnén vesz
részt az NSZK-ban. Fellép többek között a Daxbergi Szi-
tuációk (GER) elnevezésű fesztiválon – olyan előadók
között, mint Anthony Braxton, Don Cherry, Lee Konitz,
Albert Mangelsdorff és Peter Brötzmann.
Nickelsdorban,  magyar-osztrák határ melletti községben
az idén július 8-10-ig rendezik meg a hagyományos Kon-
frontationen Fesztivált. A nevesebb együttesek között fel-
lép a Max Roach Double Quartet és a Steve Lacy-Mal
Waldron Duo.
Zbigniew Namyslowski júniusban Magyarországon tur-
nézik Gárdonyi László triójávan. Fellépnek klubokban,
többek között Győrött, Budapesten, Miskolcon. Rádiófel-
vételt is készítenek.
1983 ŐSZI FÉLÉV
Helyszín: Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ Ifjú-
sági Háza 
szeptember - megjelent a Jazz Studium 5. száma
december 8. Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat 8.
Szabados Szeptett, Harri Tavitian (ROM) zongoraszóló,
ráadásként Tavitian & Dresch Quartet
A SZÉKESFEHÉRVÁRI JAZZKLUB TÁJÉKOZTATÓJA
(a győri események kiemelve)
SZEPTEMBER-OKTÓBER
A Petőfi Művelődési Házban június 11-én rendezett nem-
zetközi koncerten az előző számunkban meghirdetett
együttesek léptek fel. Július 29-én újabb koncertet szer-
veztek, amelynek külföldi vendége Burton Greene zon-
goraszólista volt; rajta kívül fellépett a
Dresch-Benkő-Baló trió, a Győri Jazz Trió és Miskolczi
Balogh Gyula /zongoraszóló/. A Győri zenei Napok ke-
retében június 20-án a Megyei Művelődési Központban
rendeztek jazzkoncerteket a Benkó Dixieland Band,
Kósa Zsuzsa és a Jávori Latin Együttes közreműködé-
sével.
Szabados György zongoraszólójával kirobbanó sikert
aratott az NSZK-ban a május végén megrendezett „Dax-
berger Situation” résztvevőjeként. „A fesztivál legnagy-
szerűbb produkciója” – írta műsoráról a „Main Echo”
zenekritikusa. Szabados ezután fellépett még a közeli
Aschaffenburgban és Karlsruhében is – mindkét helyen
nagy sikerrel.
Saalfeldenben /Ausztria/ szeptember 2-4. között rendez-
tek nemzetközi jazzfesztivált. A nevesebb fellépők közöl:
Lester Bowie, Archie Shepp, Dave Holland, Sony Rollins,
Cecil Taylor Unit, Jan Garbarek Quartet
A Jazz Studiumnak, a győri Petőfi Művelődési Ház kiad-
ványának 5. számát teljes egészében Szabados György-
nek szentelték abból az alkalomból, hogy a
zongoraművész Liszt-díjat kapott. A folyóirat Szabados
György írásait, vele készített interjúkat, valamint a róla
szóló cikkeket, kritikákat gyűjti egybe. A következő 6.
szám Szakcsi Lakatos Bélát fogja köszönteni 40. szüle-
tésnapján.
A Jazz Forum 1983/2. számában Gonda János össze-
foglalóját olvashatjuk magyar jazzeseményekről és – ter-
vekről, továbbá Lázár Károly beszámolóját az 1982.
őszén rendezett két győri nemzetközi koncertről. 1983/3.
számban Hartyándi Jenő a márciusi győri hangverseny-
ről számol be.
DECEMBER
Szabados György november közepén koncertkörúton
vett részt az NSZK-ban, ahol közös hangversenyen lé-
pett fel többek között Steve Lacyvel és Peter Brötzman-
nal. A Szabados Szaxtett decemberben nyugat-dunántúli
hangversenykörútra indul. 8-án Győrött az Ifjúsági ház-
ban, 9-én Sopronban, az egyetemi KISZ-házban, 10-éb
Szombathelyen a Megyei Művelődési Központban lép-
nek fel. A műsorban közreműködik Romániából Harri Ta-
vitian /zongoraszóló/.
1984 GYŐRI JAZZESEMÉNYEI
január ??? (PSVMK) – Felmondanak a Győri Jazzklub-
nak
április 12. (PSVMK) - Berki Team koncert – vendég: Dés
László /szaxofon/ 
április 24. (KTMF) - Új Masina Jazzcsoport
Megjegyzés: felmondásról…
JAZZINFORM - A SZÉKESFEHÉRVÁRI JAZZKLUB
TÁJÉKOZTATÓJA

Jánostól bizonyosodhattunk meg, aki jóindulatúan figyelmeztetett erre bennünket. A zeneművész szövetségben is hajba
kaptak miattunk, ahol szintén Gonda János hatott oda, hogy elcsituljanak a fenyegetőzések. Utólagosan is köszönet neki
érte!
Szóval rendesen zajlott az élet körülöttünk, fejünk felett, amelynek mi nyilván csak egy részét érzékeltük. A rendszer mű-
ködőképességének hibáit és reagálási lassúságát jelzi, hogy két évig el tudtunk benne evickélni. 
A vége - két év után - nagyon egyszerű volt. Kaptam egy száraz hangú levelet 1984 január elején az Ifjúsági ház azóta
elhunyt, legújabb igazgatójától, hogy sajnos a továbbiakban nem tudják támogatni a jazzklub munkáját és a Jazz Studiumot
sem. 
Mondhatni elegáns, finom megoldás,
amit egyébként már az első alkalom
után is kitalálhattak volna, de persze
kellett az idő a kimunkáláshoz. A szép-
séghiba csak az, hogy akkor már rég
nem támogatták pénzügyileg a klubbot
és a nemzetközi koncerteket, de az
kétségtelen tény, hogy intézményi hát-
teret/fedezetet adtak hozzá, amely nél-
kül tényleg nem lehetett abban az
időben semmit sem csinálni. Nem
sokra rá a nekünk védőszárnyat adó
Györkös Lacinak is távoznia kellett az
ifjúsági házból. Szóval ilyen egyszerű
valamit abbahagyni, persze mondhat-
juk egyik megközelítésből, hogy milyen
szerencse a csúcson, a másikból meg,
hogy örüljünk, hogy végül megúsztuk
csak a kényszerű abbahagyással.
Tehát nem volt más lehetőségünk,
kényszerűen leálltunk a koncertek
szervezésével, de egyre nagyobb
energiát nyomtunk bele a koncertekkel
párhuzamosan indított JAZZ STUDIUM
kiadvány és zenei mellékletei kiadá-
sába (kazettamellékletek voltak ezek,
ma már zenetörténeti jelentőségű több-
ségük), szerkesztésébe, amely eddigre
gyakorlatilag egy országos mozga-
lommá vált. A legalitás és illegalitás ha-
tárán mozogtunk, éjszaka tekertük a
stencilgépet, stb., de ez egy másik tör-
ténet. De jó, hogy még ma is vannak olvasói az interneten és időnként jönnek visszajelzések. Szakdolgozatot írnak belőle,
belőlünk, stb.
Persze koncertszervező kedvünket nem lehetett örökre lefojtani. Búvópatak módjára előbb-utóbb valahol felbukkantunk,
de ebben a szakaszban (1984-86) már Győrött nem sikerült. Illegális országos tevékenységünkben éltük ki magunkat
(Jazz Studium).
De az biztos, hogy a ma már legendásnak számító, majd vérbefolytott Győri Nemzetközi jazzkoncert-sorozat (1982-83),
szervezői tevékenységünk első csúcsa volt. A Jazz Studium is fénykorát élte. Illegálisan is évi 2-3 számot sikerült kiadnunk,
országos összefogással.
Végezetül fontos megjegyeznem, hogy ezen időszak vázlatos felfestésén túl erről a korszakról jelent meg a legtöbb kritika,
tanulmány és elemzés, amelyek elérhetők a Mediawave weboldalán. Ezt a korszakot a legjobban az 1997-ben kiadott
emlékkiadvány foglalja össze, amelyet a Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat 15 éves évfordulójára adtunk ki. És e
második kötet első fele: REPEDÉSEK – valami jazz Győrött (76 oldal). Tovább ezen időszak Jazz Studiumai meg több
írást tartalmaznak ezen időszakról nagyon sok szerző tollából, ugyanis ma már bártan kijelenthető, hogy e koncertek ma-
gyar zenetörténeti jelentőségűvé váltak, amelyek nagy hatással voltak a magyar kreatív improvizatív zenei életre. Ez a
nagyszámú kritikából, elemzésből jól lejön, látszik.

JAZZ STUDIUM 1979, 1982-1990

Részletek egy 2005-ben írt szerkesztői visszaemlékezésből:

„Ma már tudható és történelem, hogy a JAZZ STUDIUM a magyar jazztörténet leghosszabb időt megért folyóirata volt.
Ezt, mint szerkesztő, bátran megállapíthatom. Hogy milyen szellemi súlyt képviselt az akkor is erősen megosztott magyar
jazzvilágban, ennek megállapítása, meghatározása nem az én feladatom. Az mindenesetre jól esik, hogy azóta, a befe-
jezés óta 15 évvel is keresnek meg ismerősök és ismeretlenek egyes számok után kutatva, legutóbb húszas évei felé kö-
zelítő jazztanszakos hallgató, hogy valahol kezébe került egy szám és izgatja a többi is.
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(a győri események kiemelve)
FEBRUÁR-MÁRCIUS
A JAZZ folyóirat legújabb 1983/2. száma megváltozott
külsővel jelent meg. Tartalma…. /benne/ Hartyándi Jenő
– Sziman István: Ellenpontok /képes riport ausztriai fesz-
tiválokról/…
A Jazz Studium kettős száma /1-83-4./ a győri és a mis-
kolci Városi Művelődési központ közös kiadványaként je-
lent meg. Ez az eddigi legterjedelmesebb, legszínesebb
szám /sok fotóval/, és - sajnos – valószínű az utolsó,
mert a további számok kiadása gazdasági okok miatt
megoldhatatlan. Tartalmából:….
MÁJUS-JÚNIUS
Győr. A Petőfi Művelődési Központban április 12-én a
Berki team adott hangversenyt Dés László /szaxofon/
vendégjátékával. A Műszaki Főiskolán április 24-én az új
Masina Jazzcsoport mutatkozott be.
NYÁR 
Anthony Braxton és Szabados György közös felvételeit
is kiadja lemezen a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat.
GYŐRI JAZZKLUB – 1985 ŐSZI FÉLÉV
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ, Ifjúsági ház
október 23. Jazzklub – Élménybeszámoló a saalfeldeni
jazzfesztiválról videóval, filmvetítéssel egybekötve Elő-
adó: Hartyándi Jenő – Belépő: 10Ft 
október 31. Szabados György szólókoncert – Belépő:
40Ft 
A JAZZ STUDIUM MÓDSZETANI KIADVÁNY ZENEI
MELLÉKLETEI 1983-1988
No.1. MASINA JAZZ CSOPORT / TMK ALKOTÓ MŰ-
HELY: 83-as vázlatok (1983)
Grencsó István – fuvola, altszaxofon, klarinét, Scheer Jó-
zsef – bőgő, Geröly Tamás – dob, közreműködnek még:
A1. és B4. Dresch Mihály – ts,fl, B4. Baló István – dr
Felvételek: Kassák Klub, Budapest, 1983. szeptember,
MMK, Szombathely, 1983. november, PSVMK, Győr,
1983. szeptember
No.2. SZABÓ SÁNDOR: FELESZMÉLÉSÜNK ÜNNE-
PÉRE (1983)
Szabó Sándor – 6, 10, 12 húros akusztikus gitár, vendé-
gek: A/2, B/3. Major Balázs – tablá, timpani, gong, guino,
A/2, B/3. Grencsó István – fuvola, tülök
A felvételek 1983. október 25-én Szolnokon (A/1, B/1,
B/2, B/4) /Szöllősi István/ és 1984. október 2-án Győrben
(A/2, B/3) /Szakács István/ készültek. 
No.3. DRESCH QUARTET: SÓHAJKESERŰ (1985)
Dresch Mihály – szaxofon, Grencsó István – szaxofon,
Benkő Róbert – bőgő, Baló István - dobok 
Felvétel: Bem rakpart, Budapest, Magyarország, 1985.
május 3.

No.4. GRENCSÓ KOLLEKTÍVA (1985)
A oldal Készülődés - Ladányi Mihály "Készülődés" című
versét olvasván komponálta és hangszerelte: Grencsó
István. 1984. XI.
Bokor Andrea – ének, kések, Bokor Edina – ének, kések,
Horváth Edina – ének, metalofon, Kovács Katalin – ének,
hegedű, kések, Geröly Tamás – dob, xilofon, perc, fű-
rész, kések, Grencsó István – p, afl, acl, as, perc, próza,
A felhangzó hangmontázsik jólétünk lenyomatai… …is.
B oldal - Hegyi tánc, Hálóba repült madár, Hegyi tánc,
Happy Oh Happy…, Sietős
Geröly Tamás – üstdob, perc, dob, Grencsó István – as,
bass blockfl, duda, perc, comp, arr., Benkő Róbert –
bőgő
A felvételek 1985 júniusában és szeptemberében készül-
tek Szombathelyen, az MMIK színháztermében. 
No.5. SZABÓ/MAJOR DUÓ: EGY SZELLEMI UTAZÁS
RITUÁLÉJA (1987)
Szabó Sándor – 6, 10, 12 húros akusztikus gitár, Major
Balázs – tablá, szamaba, percussions, vendég: A/1, B/1,

Simon Géza Gábor "Magyar jazztörténet" c. könyvében a következőket írja róla: "Az avantgarde háromszög szellemi irá-
nyítói hozták létre a Jazz Studium című, elsősorban elméleti jellegű folyóiratot, amely hosszú éveken keresztül a magyar
jazzélet legjelentősebb sajtóorgánuma volt" (SGG: magyar jazztörténet, 188.oldal)
Utólag is elnézést a rengeteg helyesírási és stilisztikai hiba miatt, de akkor ilyesmi nem érdekelt bennünket, csak elvakultan
ütöttük az írógépet és tekertük a stencilgépet. A fiatalos lendület, a hitünk és az igazunk tudata vitt előre bennünket, a
számtalan akadályon át.
Az újság 1982-90 közti periódusából sok adalék és háttérinformáció megtudható a magyar jazz nagyjából ezzel egy időben
zajló két részre szakadási folyamatából… Az újság 1984-ig az általunk szervezett, majd megfojtott nemzetközi jazzkon-
cert-sorozat ( (Anthony Braxton, Roscoe Mitchell, Rova Saxophone Quartet, George Lewis, Szabados, Dresch, Grencsó,
stb.) mögé bújva, mintegy annak mellékleteként jelent meg fél legálisan. Utána minden hivatalos háttér nélkül, szamiz-
datként. Első időben lopódzkodva, éjszakánként stencilgépeken másolva, majd illegális nyomdai módszerekkel. Lassan
belejöttünk mindenbe. Nagyon sokan vettek részt a készítésben – szerkesztésben, fordításban, gépelésben, sokszorosí-
tásban, terjesztésben. Utólag is köszönöm mindenkinek, akik részben név szerint látszanak az egyes kiadványokban,
másrészt rejtőzködve segítettek.
…82-83-ban 6 szám jelent meg, az ötödik és hatodik dupla számként… 1984-ben szólt Szigeti Péter, hogy próbáljuk meg
folytatni a Studiumot a budapesti Kassák Klub "módszertani kiadványa" fedőnév alatt. A Kassák Klub adott fellépési lehe-
tőséget e szellemi csoportnak indulásától napjainkig. A Klub nevét kiadóként ráírtuk újságunkra, de pénzügyi támogatást
nem kaptunk.
A nyolcvanas évek közepén beinduló és egyre erősödő Közgáz "Jazzz" Klub /Czabán György, Reményik Kálmán/ prog-
ramjaival a súlypont mindinkább ide helyeződött át. A klub lett a Studium fő támogatója, "kiadója", szerzett Soros-alapítványi
támogatást, stb.
Végül a körülményekről. Az újság ára sosem fedezte az előállítás költségeit, a terjesztés esetleges, nehezen jut el az ér-
deklődőkhöz. Az író, szerkesztő gárda továbbra is anyagi érdekeltség nélkül végzi munkáját. Van úgy, hogy egyes kész
számok kiadása fél-háromnegyed évet késik nyomdaköltségek hiányában. Erőink összpontosítására, amint lehetőség
adódott /1989/ egyesületet alapítottunk "ADYTON" Egyesület az Improvizatív Zenéért néven…."

Aztán az Adyton alapítója lett 1991-ben a MEDIAWAVE Alapítványnak és megindult egy újabb folyamat, immár a felsza-
badult országban, vagy inkább folytatódott valami, ami nem előzmények nélkül született…
Hartyándi Jenő”
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2, 3. Bagi László – indiai tampura
A felvételek 1986-ban készültek és megegyeznek a LEO
RECORDS 1987-ben ugyan ezen a címen megjelent le-
mezével.
No.6. DRESCH QUARTET: HAZAFELÉ (1987)
Baló István – ütőhangszerek, Benkő Róbert – nagybőgő,
Grencsó István – alt- és baritonszaxofon, Dresch Mihály
– tenor- és szopránszaxofon
A/1-3. Budapest, Bem rakpart, 1987.04.24., B/2. Buda-
pest, Közgáz Klub, 1987.04.23. (A felvételeket Pataki
Béla készítette), A/4, B/2. Budapest Bem rakpart,
1987.06.10., B/1. Budapestm Bem rakpart, 1987.05.22.
(A felvételeket az együttes készítette), B/4. Győr, tanító-
képző Főiskola, 1987.05.08.
(a felvételt Fülöp Péter készítette)
No.7. GRENCSÓ KOLLEKTÍVA (1978)
A oldal - Grencsó István – klarinét, altszaxofon, fuvola,
Dresch Mihály – basszusklarinét, fuvola, tenorszaxofon,
Kovács katalin – hegedű, ének, Benkő Róbert – bőgő,
Geröly Tamás – ütőhangszerek
A felvétel 1986. október 11-én készült az Újvidéki Jazz-
fesztiválon, az ’M’Stúdióban rendezett hangversenyen.
B oldal - 
Grencsó István – fuvola, baritonszaxofon, fujara, Kovács
Katalin – hegedű, ének
A felvételek 1987. március 26-án az újvidéki ’M’Stúdió-
ban készültek, az Új Symphosium újság rendezett Új Mű-
vészeti Fesztiválon. 
No.8. TICKMAYER FORMATIO (1988)
A oldal - Kovács Tickmayer István – preparált zongora
A felvétel 1988. március 26-án készült a "Muzika
danas/Zene ma" című újvidéki fesztiválon, az ’M’Stúdió-
ban rendezett hangversenyen.
B oldal - Borislav Cicovski – oboa, Nenad Vasic – kürt,
Milan Vrsajkov – gordonka, Zdravko Brenecki – trombita,
Dresch Mihály – basszusklarinét, tenorszaxofon, Gren-
csó István – klarinét, baritonszaxofon, Djordje Delibasic
– ütőhangszerek, Kovács Tickmayer István – zongora,
bőgő, melodika
A felvétel 1987. március 30-án készült az Újvidéki Rádió
stúdiójában.
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1987 - 1990
AZ ÚJ ERŐ, A TK JAZZKLUB MEGJELENÉSE

ISMÉT NEMZETKÖZI KONCERTEK

ESEMÉNYEK KRONOLÓGIÁJA, KIADVÁNYOK

1987 GYŐRI JAZZPROGRAMOK
március 13. Nemzetközi Jazzkoncert – N’DA (USA) –
Loe Smith – trombita, James Emery – gitár, Wilbur Morris
– bőgő, Truman Barker – dob, Grencsó Kollektíva – Ko-
vács Katalin – ének, Grencsó istván – altszaxofon,
Dresch Mihály  - tenorszaxofon, Benkő Róbert – bőgő,
Geröly Tamás – dob. Belépődíj: 100Ft - Petőfi Sándor
Városi Művelődési Központ

április 8. Szabados György zongoraszóló – TK Jazzklub
(Tanítóképző Főiskola – szervező: Fülöp Péter) kazetta
készült róla
április 12. KIXX (USA/GER) – Lars Rudolf – gitár, trom-
bita, Wigald Boning – éneke, szaxofon, Willy Hart – basz-
szusgitár, zongora, Jim Meneses – ütőhangszerek -
Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ
április 16. Gilbert Isbin (BEL) & Szabó Sándor & Major
Balázs Trió - Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ
(?)
április 14. Grencsó István és a Közgáz Amatőr Filmklub
estje – TK Jazzklub (Tanítóképző Főiskola – szervező:
Fülöp Péter)
április 29. Dresch Kvartett koncertje – TK Jazzklub (Ta-
nítóképző Főiskola – szervező: Fülöp Péter)
november 12. Paul Termos – Grencsó István Duó
(HOL/HUN) - TK Jazzklub (Tanítóképző Főiskola – szer-
vező: Fülöp Péter) kazetta készült róla
1988 GYŐRI JAZZ ÉS EGYÉB ZENEI PROGRAMOK
január 19. Jazztörténeti sorozat - I. Afrika és Európa ta-
lálkozik Európában – előadó: Szigeti Péter – videóvetítés
és hanganyag az afrikai és más népzenék, amerikai
zenei formák, rabszolga-korszak néger zenéje, rezes-
bandák, kocsmai zene, a zene és a tánc összefonódása
- Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ, Kávéház
február 22. Peter Kowald (NSZK) & Grencsó Trió – Gren-
csó István – szaxofon, Benkő Róbert & Peter Kowald –
bőgő, Geröly Tamás  - dob. – TK Jazzklub (Tanítóképző
Főiskola – szervező: Fülöp Péter) + Közeljövő kutatás a
BBS filmje - kazetta készült róla
március 17. Jazztörténeti sorozat - III. Forradalom a jazz-
ben – Modern és antimodern – előadó: Szigeti Péter – A
bebop, A cool, A néger egyenlőségi mozgalom kezdetei,
A harmadik út avagy tapogatózások a nyugati zene felé,
Tragikus sorsok, siker és önpusztítás: Charlie Parker, Bil-
lie Holiday, Chet Baker és mások - Petőfi Sándor Városi
Művelődési Központ, Kávéház

ÍRÁSOK, TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÓK, RIPORTOK

ISMÉTELT ÚJRAKEZDÉS, FIGYELŐ SZEMEK LANKADÁSA, ’ELLENZÉKISÉG’

Egy idő után, a nyolcvanas évek vége felé közeledve, azt érzékeltük, hogy valószínűsíthetően eltompult a Győri Nemzet-
közi Jazzkoncert-sorozat háttértraumája a megfigyelő és általában a hivatalos szervek agyában, kevesebb figyelem esett
ránk. Ennek örültünk. Ekkorra már mi is fel voltunk vértezve mindenféle ellentaktikákkal, módszerekkel, amelyekben egyre
ügyesebben mozogtunk. A rendszerváltáshoz közelegve biztosan sokasodtak feladataik és kisebb dolguk is nagyobb volt
annál, hogy a nagy egészhez képest a mi egyre jobban eltörpülő szervezkedéseinkkel tovább terheljék magukat. Végül
is ők is emberek voltak, tele korláttal és munkabírással. Még csak belegondolni is rossz, hogy korábban mennyi problémát,
fölösleges munkát adtunk nekik és végül még valószínű igazi sikerélményük sem lett belőle. Mennyit kellett hallgatniuk
az általunk felvonultatott magyar és külföldi - érthetetlen és számukra biztosan - hallgathatatlan muzsikákat, hogy meg-
próbálják megérteni mi bennük a probléma, ellenzékiség? Hány embert kellett ránk állítani, információkat gyűjteni és ke-
resni a fogásokat és nem találni? A korai időszakunkkal ellentétben ekkorra már ténylegesen kezdtünk belecsúszni a
különböző és egyre nyíltabban megjelenő ellenzéki mozgásokba. Valahogy azok is kerestek bennünket, mert sütött rólunk
a szabadon gondolkozás, amely persze a free jazz alapja is volt, mint a nevéből is egyértelműen kiderül. Szép lassan
eszméltünk, vettük észre hogy hány pesti ellenzéki figura és ellenzéki megnyilvánulás bukkan fel a közelünkben és magunk
is próbáltunk ezeket, megtalálni benne magunkat. De azért erős volt bennünk a védekező és óvatosságra intő elem is, fi-
gyeltünk a részletekre, mert előéletünk, környezetünk szavai erre intettek, tanítottak bennünket. Szüleimnek még a mai
napig sem mertem elmondani, hogy miért állt időszakosan a házunk előtt egy Zsiguli, elsősorban akkor, amikor pesti, el-
lenzékinek számító emberek jártak nálunk. Egyébként sosem ellenzéki okok miatt jöttek. Az maximum „melléktevékenység”
volt. Ezért mondhatom ki bátran, hogy elég nagy volt a szervek vakrepülése a mi ügyünkben, sok fölösleges munkaórát
pazaroltak ránk. Örömmel megtekinteném jelentéseiket, elemzéseiket, mert ha másra nem is, arra jók lennének, hogy hi-
telesen megismerhetnénk belőle, mi mindent tettünk akkortájt, mert az agy felejt és erről az időszakról kevés írásos anya-
gunk maradt fenn a Jazz Studium különböző számain kívül, de azok napi híreket nem tartalmaznak. 

RENDSZERVÁLTÁS ELŐTTI IDŐSZAK VIDEÓZÁSA, 
HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG FELFEDEZÉSE

Személyesen nekem ebben a viszonylagos „jazzstop”-os időszakban, előtérbe került a filmezés, amit a videó technika
1986-os megjelenése, majd egyre folyamatosabb hozzáférése is egyre erősített. Érzékelve a társadalmi mozgások lé-
pésről-lépésre szabadabbá válását, meglehetősen sok mindent sikerült ledokumentálni a videótechnika adta új lehetősé-
gekkel. A korábbi kisfilmes technika ezt nem tette lehetővé, a hangszinkron hiánya és a nyersanyag drágasága miatt. A
videóval szinte korlátlan és olcsó nyersanyag állt hirtelen a rendelkezésünkre, és lubickolni kezdtünk az egyre gyorsuló
rendszerváltást megelőző izgalmakban. Érdekes, eddig senki által nem vizsgált ügy, hogy a videótechnika közkézbe ke-
rülése - mert persze a televízióknak előtte is volt - mennyire befolyásolta a rendszerváltás előtti folyamatot. Ha közvetlenül
nem is hatott rá, de mindenképpen az első olyan vértelen forradalmi esemény volt ez, amelynek különböző állomásait
rengeteg civil videókamera rögzítette. Pl. 56-ról is csak nagyon kevés filmfelvétel maradt fenn, azokat ismételgetik állan-
dóan. Ehhez képest a rendszerváltás egy erősen agyondokumentált és ráadásul hivatalos kontrol nélkül dokumentál ese-
mény, amelyben személyesen is rendesen kivettem a részem. Kezdve az 1989 március 15-i győri Pozsgai beszédtől, az
első nagy Hősök téri erdélyi tüntetésig, a bős-nagymaros mozgásokig, stb. Filmkészítésem dokumentálás utáni feldolgozási
fázisában - azért ebben az időben is - sűrűn felbukkant a jazz, ha másként nem, hangulaterősítésként. Pl. az ős Dresch
Quartet (Dresch, Grencsó, Benkő, Baló) „Gondolatok a régiektől” című, Kós Károly szöveget idéző számában, sok fontos
eseményen elhangzott és filmjeimben is sűrűn előfordul nyomatékosító elemként. Másik példaként 1986-ban, a forradalom,
pardon, akkor még ellenforradalom, 30 éves évfordulójára készítettünk Grencsó Pistivel egy kis protest filmet. Tudni kell
hozzá, hogy mindketten 56-os születésűek vagyunk. A film címe „Születésnapi hallucinációk, avagy 30 évesek vagyunk”
volt, és erős hatást váltott ki az első Országos Videószemlén. Akkor a profi filmesek még nem mertek 56-hoz nyúlni.
Amikor filmem híre haza is eljutott, a győri filmstúdió akkori vezetője komolyan nekem esett, hogy biztos tönkre akarom
tenni őket, stb. Pedig a film csak egy „ártatlan” mese volt. A 30 éves évforduló kapcsán futott a TV-ben egy ellenforradalmat
sulykoló filmsorozat, Berecz elvtárs, az egyik pártfővezér kommentálásával. Egyszerűen csak annyit tettünk, hogy felvettük
ezeket az adásokat és az azt megelőző „köpőmacis” esti mesét. Majd az esti mese keretébe 56-os archív felvételeket
raktunk és Berecz elvtárs kommentárját kicseréltük Grencsó Pisti zenéjére és szövegére. Utólag nézve nem egy nagy
ötlet, de abban a fojtott hangulatban erősen hatott. Aztán más szocialista és Kiszes relikviákat is észrevettünk és „idéző-
jelbe” tettük. Pl. a KISZ „Jövőnk a tét!” című reklámkirakatát, a nagy free jazz kedvenc Albert Ayler „Spirit Rejoice” forradalmi



22

zenéjével hangoltuk át. (Filmarchívumunkban megtekinthetők.) E groteszk filmecskéket sem kísérte kitörő öröm az idősebb
és sok mindent átélt generáció részéről, inkább további óvatosságra próbáltak inteni, de mi akkor már mondhatni vakmerők
voltunk. Kezdtük feszegetni határainkat. Továbbá elkezdtünk járni a Vajdaságba Tolnai Ottóékhoz, Bicskei Zolihoz és má-
sokhoz a Dresch Quartettel, külön Grencsó Pistivel. Majd jött Ceausescu Erdélye, és rá a román forradalom… Két héttel
a forradalom után a Dresch Quartet, Nesztor Ivánék és Kerényi Robiék már a kolozsvári egyetemházban zenéltek, román
jazzerekkel együtt, elmondhatatlan hangulatban. Szerencsére e megdöbbentő hangulatú koncertet és az ott elhangzott
„Gondolatok a régiekről” Dresch Quartet szám hatását őrzi videófelvételem. Horváth Csabával elkezdtük feljavítani és a
„Kallódó töredékek” sorozatba elhelyezni, de még nem értünk a folyamat végére. E koncert után közvetlenül Gyimesbe
és Moldvába indultunk népzenét gyűjteni… 
Na de nem folytatom tovább. Az elején még én is azt gondoltam, hogy nem sok minden történt ebben az időszakban, ám
ahogy jönnek elő az emlékek, most már inkább azt mondom, túl sok minden zajlott ebben a rendszerváltás előtti zavaros
és átláthatatlan, de nagyon izgalmas korszakban. A filmezés kissé előtérbe került, de láthatóan mindig ott volt mellette
valamilyen formában a jazz és a zene, csak ezek már nem győri, hanem országos és határon túli szinten történtek.

A TK JAZZKLUB MEGJELENÉSE

Győrben is történt azért egy és más, amely időszak adja, keretezi e korszak időhatárát (1987-1990). Megjelent az új és
fiatal - a mi korábbi jazztevékenységünktől - független jazzerő Fülöp Péter vezetésével, aki akkor kezdett a Tanítóképző
Főiskolára járni. Nem egyedül volt, de ő volt hangadó, összefogó személyiség. Még Kis Géza, Jobbágyi Zsolt, Makk
Tamás nevére emlékszem, de sokkal többen voltak. Úgy kezdték, mint mi annakidején. Ők is klubot csináltak közösségi
módon, és viszonylag rendszeres koncert programot alakítottak ki, és elég hamar eljutottak a nemzetköziségig, nem is
akármilyen felhozatallal. Hozzánk nagyon hasonló szellemiséggel és hozzáállással működtek, csak a fiatalságukból adódó
nagyobb merészséggel. A háttérből, ha kellett segítettem munkájukat, de örültem, hogy végre azt is megélhetem, hogy
nem nekem kell vinnem a klubélet és koncertek minden nyűgét-baját. Lehet, hogy furcsa, de nagyon szeretem ezt az ál-
lapotot is, amikor csak a zene hallgatására kell koncentrálnom. A TK Jazzklub addig működött, míg Fülöp Péter az iskola
hallgatója volt (1990), majd átvitte magával első munkahelyére a Vasutasba. A mellékelt koncertlista azért mindenképpen
önmagáért beszél. Ezen kívül még egy különlegessége, amit mi csak szórványosan gyakoroltunk, szinte minden koncertet
felvettek jó minőségű kazettás magnóval, majd kazettán, borítóval ellátva sokszorosították is azokat. Így a TK Jazzklub
élete nagyon jól dokumentált, hangzó anyag szintjén is megőrződött az utókor számára. A felvételek nagy része Holper
Péter csornai jazzfan honlapján elérhető.
Kis ellenzékieskedő körkép Fülöp Péterék repertoárjából, mert ebben az időszakban ez jellemző tevékenység volt minden
jó érzésű fiatal csoportosulás esetében. Ha jól emlékezem, egy gyufás skatulyán látott furcsa reklámból jött az ötlet, már
nem tudni kitől származott, de Péterék a korábban említett, Grencsó Pistivel készített 56-os filmünkből kifotózták az abban
szereplő pártvezéreket. Berecz és Grósz Károly elvtársat. De a TV kép interferenciája és a fotózás szöge miatt kissé hul-
lámos, torzított lett a fejük. Ma ez fotóshoppal pár perces kísérletezés, de hol volt még akkor a számítógép? Úgyhogy fő
politikusaink kissé torzított fejei kerültek Péterék jóvoltából a gyufásskatulyákra, 56 fillér és 87 fillér feliratokkal. Ezek a
kézzel készült alkotások ott lettek felejtve különböző szórakozóhelyeken, vagy elmésebb megoldásként, visszacsomagolva,
visszacsempészték őket a boltokba. Később – a rendszerváltás után - egyik jeles győri újságíró egy beszélgetés alatt
megemlítette, hogy természetesen az éberség révén eljutottak az illetékesekhez is, de Grósz elvtárs diákcsínynek minő-
sítette a dolgot és nem vizsgálódtak tovább. Fáradt eddigre már a rendszer ébersége, pár évvel előbb ebből még komoly
balhé lehetett volna.

ISMÉT NEMZETKÖZI JAZZKONCERTEK A PETŐFIBEN

Másik szálként a háttérből mi is kaptunk ismét egy kis lehetőséget. Nyilvánosan, óvatosságból ugyan nem jelenhettünk
meg még, valószínű túlaggódtuk, de az Ifjúsági Házba került Kecskeméti Anikó megkeresett, hogy nem segítenék e neki,
elsősorban nemzetközi jazzkoncerteket szervezni, ötleteket adni. Ezen új kapcsolat révén, a mi nemzetközi kapcsolat-
rendszerünkre építve két évig ismét voltak, elsősorban avantgarde irányultságú hazai és nemzetközi jazzkoncertek a Pe-
tőfiben. Nem is kis nevek, Leo Smith, Kixx, Gilbert Isbin és a Maarten Altena Quartet, Szabados György, Dresch Mihály,
Grencsó Isván, Szabó Sándor, stb. E kis sorozat némiképp megidézte az 1982-83-as nemzetközi koncertek világát. Emel-
lett a nagy példakép jazzgurut, Szigeti Pétert meggyőzve a Petőfiben jazztörténeti és jazzszemélyiségeket bemutató so-
rozat indult Kávéházi Jazz-es címmel. 
Mivel Fülöp Péterék a TK Jazzklubban is nagyon hasonló stílust képviseltek, és olyan nemzetközi hírességeket sikerült
meghívniuk, akkor már Közgáz Jazzklubbal együttműködve, mint Peter Kowald, az Original Negerlander, Paul Termos,
egészen boldogok voltunk, hogy 2-3 évig ismét Győr volt az avantgarde jazz központja kis hazánkban.

ADYTON, EGYESÜLET AZ IMROVIZATÍV ZENÉÉRT

Még az évtized zárásaként (1989), a hasonló gondolkodású magyar jazzerőkkel (Közgáz Jazzklub, Szabados Kör, Balogh
Tibi, aki egyike volt a későbbi Fonó Budai zeneház alapítóinak és persze a győriek megalapítottuk az Adyton Egyesületet
és Kiadót. A névadó Szabados György volt. Mindez az tette lehetővé, hogy a II. Világháború után, a rendszerváltás első
szeleként először nyílt lehetőség civil szervezetet létrehozni Magyarországon. Az Adyton győri bejegyzésű és telephelyű
cég lett és lemezkiadó tevékenységét elsősorban 1991-től fejtette ki megszűnéséig. A következő fejezetben erről bővebben
szólunk.

március 22. Nemzetközi Jazz Est – Maarten Altena Quar-
tet (HOL) – Maarten Altena – bőgő, Wolter Wierbos –
pozan, Michael Moore – klarinét, Maartje Ten Hoorn –
hegedű - 90Ft - Petőfi Sándor Városi Művelődési Köz-
pont
április 20-tól Fiatal alkotók fotókiállítása – Tanítóképző
Főiskola
április 27. Bak Zoltán gitárestje – Egy endes ember pa-
raméterei – BBMMK Színházterem – „A muzsikában a
muzsikával élek… 16 éves korom óta gitározom, ez az
egyetlen szenvedélyem… és a jó bor. Amit játszom, mo-
dernnek klasszikus,klasszikusnak modern. Stílusomat
egyéninek tartják, bár erre sosem törekedtem. Nekem
olyan ez, mint egy álomvilág… és az embernek miért ne
lehetnének időnként jó álmai is.”
október 11. Original Negerlander (GER) - TK Jazzklub
(Tanítóképző Főiskola – szervező: Fülöp Péter) kazetta
készült róla
december 7. Peter Kowald bőgőszóló (GER) - TK Jazz-
klub (Tanítóképző Főiskola – szervező: Fülöp Péter) ka-
zetta készült róla
1989 GYŐRI JAZZPROGRAMOK
január 26. Kávéházi Jazz-est – vendég: Lőrinszky Attila
– az estet vezeti Szigeti Péter – koncert + kötetlen be-
szélgetés + lemez- és videó anyag Lőrinszky Attila ked-
venceiből (Belépő: 30Ft) - Petőfi Sándor Városi
Művelődési Központ
március 30. Kávéházi Jazz-est – vendég: Grencsó István
– az estet vezeti Szigeti Péter – koncert + kötetlen be-
szélgetés + lemez- és videó anyag Grencsó István ked-
venceiből (Belépő: 30Ft) - Petőfi Sándor Városi
Művelődési Központ
május 25. Kávéházi Jazz-est – vendég: Szabados
György – az estet vezeti Szigeti Péter – koncert + kötet-
len beszélgetés + lemez- és videó anyag Szabados
György koncertjeiből (Belépő: 30Ft) - Petőfi Sándor Vá-
rosi Művelődési Központ


