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1.

BEVEZETÉS

2019.  december  21-én  első  koncertjét  adta  a  Medica  presszóban  egy  új  orosházi
formáció  a  Jazz  Man.  A nevének  megfelelően  jazzt  játszó  együttes  indulása  kis  túlzással
mérföldkőnek tekinthető az  orosházi  jazz történetében,  hiszen  az elmúlt  évtizedekből  nem,
vagy alig  találunk olyan helyi zenekart,  amely ezt a műfajt  választotta volna.  A Jazz Man
koncertje így nem csupán egy új zenei kezdeményezés örömteli eseménye, de arra a kérdésre is
ráirányítja  a  figyelmet,  milyen  szerepe  volt  Orosháza  zenei  életében  a  jazznek  az  elmúlt
évtizedekben, egyáltalán volt-e bármiféle hagyománya, kultúrája a városban ennek a műfajnak.
A téma előzetes áttanulmányozását követően azt mondhatjuk, a jazz hosszabb időtávot tekintve
nem volt igazán jelentős, átütő erejű jelenség a városban. Az 1970-es évek második felében
azonban a Petőfi Művelődési Központ égisze alatt megalakult Jazzklubnak sikerült mintegy fél
évtizedre virágzó közösséggé formálnia az orosházi jazzkedvelők táborát.
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2.

ORSZÁGOS ELŐZMÉNYEK

Az orosházi Jazzklub 1977 októberében alakult meg a Petőfi Művelődési Központ zenei
klubjaként.  A jazz  az  ország  zenei,  művészeti  életében  ekkorra  többé-kevésbé  elfogadott
műfajjá vált, miután az 1960-as évek első felében megindult az a folyamat, melynek során az
akkori hatalom előbb változtatott a jazzhez fűződő viszonyán, majd fokozatosan egyre nagyobb
teret  engedett  a  műfajnak.  Budapesten  1962-ben  megnyílt  a  Dália  Klub,  1963-tól  hazai
jazzművészek által készített jazzlemez-sorozatot indított a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat,
az évtized közepén pedig megalakult az ország első jazztanszaka Budapesten a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakiskolában. Közben egyre több könyv jelent meg a műfajról, ráadásul egy
idő után a rádió is felkarolta a kissé különleges, erősen improvizatív zene ügyét. A jazz idővel a
vidéki  nagyvárosok fesztiválszínpadain  is  megjelent:  az  1970-es  évektől  Székesfehérváron,
Nagykanizsán,  Debrecenben,  Szegeden  rendeztek  általában  évente  ismétlődő,  rangos
fesztiválokat.1

Az 1970-es évtized ugyanakkor a jazzklubmozgalom elindulásának és fellendülésének
az időszaka is. “A hetvenes években 40-50 ilyen jazzklub szerveződött teljesen spontán, alulról
jövő  kezdeményezésként  az  ország  különböző  városaiban.  Tulajdonképpen  ezekben  a
klubokban  zajlanak  a  jazz  «hétköznapjai»:  a  tagok  megismerkednek  a  jazztörténeti
korszakokkal, előadóival, hangszereivel, a friss lemezekkel, beszélgetésre hívnak muzsikusokat,
olykor önálló hangversenyeket rendeznek az intézmények anyagi támogatásával.“ - írta Turi
Gábor 1982-ben.2 A székesfehérvári jazzklub 1970-ben3, a győri 1976-ban4, a szekszárdi 1978-
ban5 alakult meg. Érdekes megjegyezni, hogy időben ezeket megelőzve 1964-ben jött létre a
békéscsabai alakulat, ha a sajtó híradásának hihetünk, az ország negyedik jazzklubjaként.6

1 További információ a műfaj magyar történetéhez: Jávorszky Béla Szilárd: A magyar jazz története. [Bp.] 
Kossuth, 2014.

2 http://turigabor.hu/node/832   – Hozzáférés: 2020. jún. 2.
3 https://www.gramofon.hu/archivum/alba-regia-jazz-retkes-attila-tanulmanya-2017   – Hozzáférés: 2020. máj. 

23.
4 https://www.jazzma.hu/hirek/2016/11/20/elso-gyori-jazzklub-1976-1980-kozti-idoszak   – Hozzáférés: 2020. 

máj. 23.
5 http://www.jazzkutatas.eu/article.php?id=464&skey=szeksz%C3%A1rd   – Hozzáférés: 2020. máj. 23.
6 Orosházi Hírlap, 1964. nov. 29. 5. p.; Orosházi Hírlap, 1965. jan. 12. 6. p.
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3.

HELYI ELŐZMÉNYEK

A jazz Orosháza zenei életében az 1960-as 1970-es években szórványosan, esetleges
jelleggel,  tömegbázis  nélkül  volt  jelen.  Erre  utalnak  a  helyi  sajtó  korabeli  cikkei,  illetve
különböző visszaemlékezések. 

Az Orosházi Hírlap 1960 decemberétől egy éven keresztül rendszeresen hírt adott az
Alföld Szállóban és máshol megtartott olyan össztáncokról és bálakról, melyekhez a zenét a
Petőfi Művelődési Ház Melody-Jazz zenekara szolgáltatta.7 Mivel a zenekarról közelebbit nem
tudunk,  így  az  sem bizonyos,  hogy  ez  a  formáció  –  nevének  megfelelően  –  kimondottan
jazzmuzsikát játszott  volna.  A korszakban bevett szokás volt,  hogy a zenekarok az aktuális
slágerek mellett – inkább színesítésként – olykor jazzes jellegű darabokat is megszólaltattak. 

Valószínű jazzt és tánczenét egyaránt játszott a Békés Megyei Iparcikk Kiskereskedelmi
Vállalat  exkluzív  divatbemutatóján  1961.  július  19-én  a  Jazz  Turmix  nevű  formáció  is.  A
Halászcsárdában  megtartott  eseményről  –  nem  a  zenekar  teljesítménye,  inkább  a  körítés
kapcsán – hosszabb elmarasztaló cikk jelent meg az Orosházi Hírlapban.8

A kor igényeinek megfelelő  muzsikát  játszott  az  1960-as  évek első felében a  helyi
erőkből  álló  Musical  együttes  is,  mellyel  Feldmann József  dobos  visszaemlékezése  szerint
Apáti  János  zenetanár  is  együtt  muzsikált  olykor.  Repertoárjukban  dixieland  számok  is
szerepeltek.9 A későbbiekben  sikert  sikerre  halmozó  Apáti  János  1963-tól  1971-ig  tanított
Orosházán a zeneiskolában. Az intézményben jazzoktatás nyilvánvalóan nem volt,  de Apáti
odáig volt a jazzért. A műfaj iránti szeretetét még pécsi főiskolai éveiből hozta magával. 1965-
ben  felutazott  Budapestre  Louis  Armstrong  koncertjére,  ezért  állítólag  majdnem fegyelmit
kapott  munkahelyén.10 Apáti  megpróbálkozott  a  jazz  oktatásával  is  Orosházán,  egy
apróhirdetésben  könnyűzene,  jazz-zene,  összhangzattan,  jazz  összhangzattan  tanítását
vállalta,11 azonban,  mint  elmondta,  egy-két  tanítványán  kívül  erre  nem  volt  számottevő
érdeklődés.

Feldmann József visszaemlékezése szerint a régi Alföld Szálló éttermében a Lepényi-
zenekar játszott profi módon jazzt.

Az  1970-es  években  a  Zenés  presszóban  Kondacs  Mihály  és  felesége  muzsikált.
Kerekes János visszaemlékezése szerint ugyan nem játszottak jazzt, azonban a férfi nagyon
szerette  a  műfajt,  nagy  lemezgyűjteménnyel  rendelkezett,  s  a  környékbeli  (Békéscsaba,
Hódmezővásárhely) jazzkoncertekre rendszeresen eljártak Trabantjukkal.12

A jazzt kedvelők az előzőek alapján tehát nem alkottak túl nagy tábort Orosházán, s
főleg nem voltak szervezettek.  Mindazonáltal  a Petőfi  Művelődési  Központ  révén a  műfaj,

7 Az Orosházi Hírlap zenei írásai. Cikkbibliográfia. 1960-1964. Készítette: Törköly József. 2015.
8 Orosházi Hírlap, 1961. júl. 27.  2. p.
9 Feldmann József – Facebook üzenet (2020. máj. 23.)
10 A szerző telefonos interjúja Apáti Jánossal (2020. máj. 24.)
11 Békés Megyei Népújság, 1965. jan. 1. [1.] p.
12 Kerekes János közlése – Facebook üzenet (2020. máj. 30.)
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illetve  határterületei  országosan  elismert  művészeivel,  zenekaraival  alkalmanként
találkozhattak.  Így  az  1960-as,  1970-es  években több alkalommal  megfordult  Orosházán a
Syrius  együttes,  mely  azonban  általában  nem  önálló  koncerteket  adott,  hanem  különböző
táncdalénekesekkel  együtt  szerepelt.13 Az  1970/71-es  évadban  már  a  korszak  egyik  igen
elterjedt, leginkább a klasszikus zenét a fiatalok körében népszerűsítő Ifjú Zenebarátok című
sorozatába is bekerült a jazz: a tervek szerint Gonda János jazzegyüttesét hallgathatták meg a
fiatalok  1971  márciusában.14 1974.  február  3-án  már  Benkóék  is  megtisztelték  Orosháza
közönségét,15 miközben ugyanebben az évben előbb Gottesmann Viktor zenekritikus,16 majd
Dinnyés  István  az  orosházi  Liszt  Ferenc  Zeneiskola  igazgatója  tartott  egy-egy előadást17 a
műfajról.

Orosháza korabeli jazzéletéhez tartozik, s az 1977-ben létrejött jazzklub szempontjából
fontos láncszemnek tekinthető az Orosházán 1974-ben megkezdett beatfesztiválok sorozata. A
Benkő Benedek által megálmodott versenyeken 1975-től rendszeresen szerepeltek különböző
jazzrock formációk (Panta Rhei, Hat Szív, Narancs-rock, Háromszög, Dzsuvox stb.) 1976-tól
pedig már Gonda János a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola jazztanszakának vezetője is
rendszeres  vendége  volt  e  seregszemléknek,  ő  töltötte  be  a  zsűri  elnöki  tisztét.18 A
beatfesztiválok jazzrock produkcióit  maguk a klub tagjai  is  rendszeresen megtekintették az
alakulást követő években.

A fentiek  alapján elmondhatjuk,  az  1960-as,  1970-es  években Orosháza társadalma,
illetve annak bizonyos része tudott a jazzről, ismerte a műfajt, sokaknak tetszett is ez a zene,
játszani azonban alig játszotta valaki. A jazzklub megalakulása előtt úgy tűnik, nem volt olyan
szervezőerő, amely ezt az érdeklődést összefogta, koncentrálta, irányította volna, közösséget,
fórumot  teremtve  a  műfaj  köré.  Ezt  a  feladatot  vállalta  magára  az  1977-ben  megalakult
jazzklub.

13 Az Orosházi Hírlap zenei írásai. Cikkbibliográfia. 1965-1969. Készítette: Törköly József. 2016; Az Orosházi 
Hírlap zenei írásai. Cikkbibliográfia. 1970-1974. Készítette: Törköly József. 2014;

14 Orosházi Hírlap, 1970. szept. 27. [16.] p.
15 Orosházi Hírlap, 1974. jan. 29. 12. p.
16 Orosházi Hírlap, 1974. febr. 12. [12.] p.
17 Orosházi Hírlap, 1974. okt. 8. [12.] p.
18 Törköly J.: Az orosházi beatfesztiválok története. 1974-1981. Orosháza, Szerzői kiad. 2017
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4.

A KLUB MEGALAKULÁSA

Az orosházi klub létrejöttét döntően – bár némileg áttételes módon – egyrészt az 1974-
ben  megkezdett  beatfesztiválok  sorozata,  másrészt  a  sorozatot  elindító  Benkő  Benedek
személye  mozdította  elő.  A Petőfi  Művelődési  Központ  egykori  főelőadója  így  emlékezett
vissza a klub alakulásának körülményeire: “[...] mindig voltak őrültnek tűnő ötleteim, amiből
aztán volt, ami megvalósult. Ilyen volt a [beat]fesztivál is, meg a jazzklub is. Emlékeim szerint
a  Jazzklub,  a  fesztiválok  hozadéka  volt.  A  versenyek  után  visszahívtunk  bulira  egy-egy
zenekart,  így  volt  a  Lux,  a  Hat  Szív  is.  [Gonda]  Jánossal  a  fesztiválok  kapcsán kerültem
kapcsolatba. Talán Berki Tamás is volt zenekarral. Több beszélgetésen felmerült, hogy kellene
csinálni egy zenei klubot, s a Hat Szív miatt – amely szinte a házi zenekarunk volt – a jazzre
esett a választás.”19 

A  beatfesztiváloknak  a  jazzklub  létrejöttében  más  szempontból  is  meghatározó
szerepük  volt.  A  Táncsics  gimnázium  kollégiumában  1976-tól  nevelőtanárként  dolgozó
Pleskonics  András  ebben  az  időben  került  közelebbi  kapcsolatba  a  beatfesztiválokkal.
Valószínűleg e kapcsolat révén ismerkedett meg a Petőfi Művelődési Központ főelőadójával, a
fesztiválokat szervező Benkő Benedekkel, akivel a későbbiekben egy ideig közösen vezették a
klubot.

Pleskonics András már kissrác korában kapcsolatba került előbb a beatzenével, majd
egy idő után a blues-zal és a jazz-zel. – Arra emlékszem, hogy amikor a televízióban láttam egy
részletet Oscar Peterson Erkel Színház-beli koncertjéből, olyan borzongás futott végig rajtam,
hogy eldőlt: ez lesz az a zene, amiről a legtöbbet meg akarom tudni... –  emlékezett vissza a
jazz-zel való megismerkedésének időszakára Pleskonics, akinek szegedi diákévei alatt is döntő
jelentőségű koncertélményekben volt része.20 A jazz ekkor vált elsőszámú műfajjá az életében.
Még Gerendáson első tanári fizetéséből vásárolt egy URH-vételre alkalmas sztereó rádiót s az
akkori  3.  műsorból,  valamint  Kiss  Imre  jazzműsoraiból  ritka  és  különösen  értékes  zenék
sokaságát vette szalagra. A korszak beszerezhető lemezeit és szakkönyveit Koszorús Oszkár
könyvesboltjában vásárolta meg. Pleskonics ezek után úgy érezte, kellő alappal rendelkezik
ahhoz, hogy a formálódó jazzklubban szerepet vállaljon, legalábbis – saját visszaemlékezése
szerint  –  addig  forgolódott  Benkő  Benedekék  közelében,  míg  a  főelőadó  ki  nem mondta,
szálljon be a klub szervezésébe és vezetésébe.

Ezzel együtt a jazzklub indulásával kapcsolatban érdekes módon sem Benkő Benedek,
sem  Pleskonics  András  nem  emlékezik  együttműködésük  kezdeteinek  ennél  konkrétabb
részleteire. Mindenesetre a beatfesztiválok jazz, jazzrock irányvonalának erősödésével, Gonda
Jánosnak, Deák Tamásnak, majd Berki Tamásnak a versenyek zsűrijében való részvételével,
valamint  Benkő  Benedek  és  Pleskonics  András  találkozásának  és  együttműködésének

19 Benkő Benedek közlése - Elektronikus levél (2020. máj. 21.)
20 Pleskonics András közlése – Elektronikus levél (2020. máj. 30.)
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köszönhetően a körülmények olyan szerencsés együttállása valósult meg, mely lehetővé tette –
a művelődési központ keretei között – egy jazzklub megalakítását.

Mivel  a  klub  a  Petőfi  Művelődési  Központ  csoportjaként  működött,  hivatalosan
dokumentálnia kellett tevékenységét, így a fennmaradt Munkanaplóból tudjuk, e dokumentálás
1977.  október  14-én  kezdődött  el,  s  ugyanez  a  dátum  szerepel  a  klub  alakulásának
időpontjaként is.21 

21 Békés Megyei Levéltár – A Petőfi Művelődési Központ iratai, VIII. 701. 101. doboz – Munkanapló Jazzklub 
1977-1981
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5.

A KLUB MŰKÖDÉSE

Az orosházi  Jazzklub természetesen – az ambiciózus tervek ellenére – nem lehetett
volna jelentős zenei tényező a városban, ha nincs a műfaj iránt érzékelhető érdeklődés. Bár
Benkő Benedek úgy fogalmazott “… a klub is egy hazárdjáték volt, biztos alapja nem volt a
városban”22 volt egy lappangó orientáció, amely a klub ötletének felvetésekor azonnal felszínre
tört.  Pleskonics  András  így  emlékezett  vissza  a  kezdeti  időszakra:  “Az  általam  ismert
értelmiségi  körökben csak szóba kellett  hozni a  dolgot  és csillantak a szemek és  rajongva
bíztató  szavakat  kaptam.  Közöttük  volt  üveggyári  mérnök,  orvos,  ügyvéd,  könyvtáros,
festőművész, zenész, sok diák és tanárok is. Amire a legnagyobb szeretettel emlékszem, hogy
egyszeriben csak megjelent a volt általános iskolai imádott osztályfőnököm, Gombkötő Antalné
Irénke is […]23

Az elsősorban zenei ismeretterjesztésre törekvő célok mellett a szélesebb társadalmi és
korosztályi rétegekre is hatni kívánó közösségformáló elképzelések is szerepet kaptak a klub
életében.   “[…]  volt  egy  nagyon  emlékezetes,  szívemnek  kedves  szubkultúrköre,  eleven
televénye is ennek a klubéletnek: az ún. «szakadtak», vagy ha tetszik, a kultúrcsövesek, akik az
alapvető rock-orientációjukat azonnal és készségesen kinyitották a jazz kínálata és hívogatása
felé…  Talán  még  azt  is  mondhatjuk,  hogy  valami  kultúrmódi  is  lett  a  köreinkbe  járni…
Gyönyörködtető volt a hátközépig érő zsíroshajú, szimatszatyros, vagy bőrcuccos, bakancsos,
ha tetszik  «loncsos» rockereket és a finom, «úri» megjelenésű művész entellektüeleket is, egy
körben látni […] - emlékezett vissza Pleskonics András. 

A jazzklub által megfogalmazott célok megvalósítását döntően élő zenei koncertekkel,
különböző zenehallgatásos eseményekkel, valamint vetítéssel, zenével illusztrált jazztörténeti
előadásokkal képzelték el.

A klub első rendezvényét 1977. október 14-én24 az utolsót – feltehetően – 1982. március
10-én25 tartotta. A két dátum között eltelt négy és fél év során – a munkanapló és az egyes
eseményekről fennmaradt sajtómegjelenések adatai szerint – a klub több élő zenés koncertet
szervezett jelentős hazai jazzművészekkel, ezeket jazztörténeti és zenehallgatásos események
egészítették ki. 

5.1 ELSŐ ÉVAD (1977/1978) – A LEGNAGYOBB SIKEREK

A klub  évadszerű  időbeosztásában  az  1977  őszétől  1978  nyaráig  tartó  időszakban
Benkő Benedekék a magyar jazz környékbeli, illetve élvonalbeli szereplőinek sokaságát hozták
Orosházára. Az alakulás napján, 1977. október 14-én a békéscsabai Hat Szív együttes koncertje

22 Benkő Benedek közlése – Elektronikus levél (2020. máj. 21.)
23 Pleskonics András közlése – Elektronikus levél (2020. máj. 30.)
24 Békés Megyei Levéltár – A Petőfi Művelődési Központ iratai, VIII. 701. 101. doboz – Munkanapló Jazzklub 

1977-1981
25 Uo.
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nyitotta a klub rendezvényeinek sorát. A Szaniszló Jánossal billentyűssel felálló, kategóriájában
többször győztes, sőt  a Ki Mit Tud?-on elődöntőig jutó együttest a beatfesztiválokról már jól
ismerték a szervezők. Fellépésüket több mint százan látták a Petőfi Művelődési Központban.26

A klub későbbi fejlődését  is megalapozó nyitókoncert nem csupán a közönségnek nyújtott
maradandó élményt, de a zenekar tagjainak is, legalábbis ezt tanúsítja a klub – kissé különös
sorsú – vendégkönyvébe tett első bejegyzés.  Ebből idézünk:  “A Hat Szív együttes nevében
köszönöm azt a páratlan hangulatot, ami koncertünkön uralkodott mindvégig. Bármely rangos
jazzfesztivál  vagy  koncert  színvonalával  vetélkedhetett  ez  az  est;  a  közönség  határtalan
lelkesedése  és  együttélése  a  zenekarral  és  a  zenével  rendkívüli  produkcióra  inspirálta  az
együttes  tagjait.  Maradandó  élmény  lesz  az  együttes  történetében  az  orosházi  jazz-klub
nyitókoncertje. [...]27

1977. december 20-án a szegedi Molnár Dixieland együttes muzsikájára már több mint
150-en voltak kíváncsiak. A koncert – melyről több fotó is készült – igen jó hangulatú lehetett,
mert a zenekarvezető Molnár Gyula a Munkanaplóba tett  “Köszönjük a meleg fogadtatást!”
bejegyzéssel hálálta meg a közönség érdeklődését.28

A klub 1977 őszi eseményei között meg kell említeni Benkő Benedek budapesti útját. A
főelőadó  a  Magyar  Zeneművészek  Szövetsége  Jazz  Szakosztályának  november  22-i
találkozóján vett részt, ahol Deseő Csaba tartott beszámolót a Varsói Jazz Jamboree-ról, s ahol
minden bizonnyal a klub számára is fontos zenei, szakmai kapcsolatok építésére is alkalom
nyílt.29

Az  évad  második  részében  –  1978  első  felében  –  a  klub  olyan  minőségi
programsorozatot állított össze és hozott tető alá, amit később megközelíteni sem tudott. Az év
a magyar jazzélet talán legmeghatározóbb művészének, Gonda Jánosnak az előadásával indult.
Az 1978. január 6-i programon Gonda a jazz-zongorázás aranykoráról szólt. Jerry Roll Morton,
Scott  Joplin  működésének  időszakát  archív  felvételek  segítségével,  illetve  személyes
zongorajátékával mutatta be.30 

Két héttel később dr. Gallé László a József Attila Tudományegyetem adjunktusa, esztéta
látogatott  az  orosházi  jazzklubba.  Január  20-i  előadásában  Louis  Armstrong  pályafutását
mutatta be hangfelvételek segítségével.31

A  klub  január  27-ére  egy  különleges  programmal,  jam-sessionnel  készült.  Az
örömzenélésre – többek között – az ekkor már országos hírnévnek és elismertségnek örvendő
Kőszegi Imrét (ütőhangszerek) és Dandó Pétert (bass) várták. A Kőszegi Rhythm and Brass két
tagjával  környékbeli  hírességek  játszottak  volna:  Szaniszló  János  billentyűs,  Kegye  János
tenor- és szopránszaxofonos,  Illyés Miklós trombitás (a Hat Szív együttes tagjai),  valamint

26 Békés Megyei Levéltár – A Petőfi Művelődési Központ iratai, VIII. 701. 101. doboz – Munkanapló Jazzklub 
1977-1981

27 Jazz Klub vendégei [Vendégkönyv]. Pleskonics Andrástól elektronikus levélben kapott szkennelt változat – 
(2020. jún. 17.)

28 Jazz Klub vendégei [Vendégkönyv]. Pleskonics Andrástól elektronikus levélben kapott szkennelt változat – 
(2020. jún. 17.)

29 Uo.
30 Békés Megyei Népújság, 1978. jan. 13. 3. p.
31 Jazz Klub vendégei [Vendégkönyv]. Pleskonics Andrástól elektronikus levélben kapott szkennelt változat – 

(2020. jún. 17.)
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Kiss Tamás fuvolista Szentesről.32 Aztán a legnagyobb nevek végül nem jöttek el. Kőszegi és
Dandó televíziós felvétel miatt mondták le a koncertet, de Kegye János sem tudott részt venni
betegség miatt. A közel száz főnyi orosházi jazzkedvelő azonban nem maradt zene nélkül. A
már többször említett békéscsabai Hat Szív együttes és Falusi László mentette a menthetőt.33

Kőszegiék  aztán  –  elmaradt  vendégszereplésük  után  nem egészen  két  héttel  –  első
élvonalbeli jazzegyüttesként adtak koncertet Orosházán. A Kőszegi Imre, Dandó Péter, Másik
János, Lakatos Antal felállású csapat február 7-én majd százötven néző előtt egyértelmű sikert
aratott,  a  sajtóban  –  nem utoljára  –  maga  a  klub  vezetője  Pleskonics  András  írt  a  csapat
érdemeit is taglaló tudósítást az eseményről.34

A klub  ambiciózus,  nagyratörő  terveinek  újabb  jeleként  két  hónapon  belül  immár
másodízben  látogatott  Orosházára  Gonda  János,  aki  ezúttal  nem  előadást,  hanem  szóló
zongoraestet tartott. A február 21-i szólókoncertet a színházterembe szervezte a klub, mert ott
volt  akkoriban  jó  minőségű  (Steinway)  zongora,  illetve  itt  tudtak  olyan  megkreált,  profi
világítással  ellátott,  hangulatos  helyszínt  biztosítani,  amely  méltó  volt  Gonda
hangversenyéhez.35 A “Pillanatképek  a  jazzimprovizáció  történetéből”  címet  viselő  koncert
végén – Pleskonics András sajtóban megjelent tudósítását idézve – emlékezetes és tanulságos
beszélgetésre került sor.36 Talán ezért is maradt meg sokak mellett pl. Ujvári László klubtag
emlékezetében is ez a koncert a mai napig.37

A jazzklub első évadában egyetlen helyi produkcióként a Liszt Ferenc Zeneiskola gitár
tanszakának  növendékei  adtak  műsort  március  7-én.  A  Rakovits  István  vezette  tanszak
növendékei  közül  Csapó  Anikó,  Bánki-Horváth  Katalin  és  Litauszky  György  klasszikus
szerzők darabjait adták elő.38

Gonda János korábban említett február 21-i kiváló zongoraestjére 71 fő volt kíváncsi,
több mint kétszer ennyien érdeklődtek azonban egy másik országos elismertségnek örvendő,
korábban már említett jazzművész, Deseő Csaba39 kvadrofon bemutatója iránt. A március 14-én
jam-session  jelleggel  megtartott  bemutatón  Deseő  mellett  Pogonatos  Nikost  (dob),  Kegye
Jánost (szaxofon), Szaniszló Jánost (zongora) és Göttler Vilmost (basszus) láthatta és hallhatta
a nagyérdemű.40

A hazai élvonalbeli jazz-zongoristák közül nem csak Gonda János szerepelt Orosházán.
Deseőék kvadrofon bemutatója után március 28-án a Bontovics Katival fellépő Vukán-együttes
adott élményszámba menő koncertet a viharsarkiaknak. Az orosházi jazzkedvelők körében az ő

32 Békés Megyei Népújság, 1978. jan. 22. 11. p.
33 Békés Megyei Levéltár – A Petőfi Művelődési Központ iratai, VIII. 701. 101. doboz – Munkanapló Jazzklub 

1977-1981
34 Békés Megyei Népújság, 1978. febr. 19. 11. p.
35 Benkő Benedek közlése - Elektronikus levél (2020. máj. 21.)
36 Békés Megyei Népújság, 1978. márc. 5. 11. p.
37 A szerző interjúja Ujvári Lászlóval (2020. máj. 21.)
38 Jazz Klub vendégei [Vendégkönyv]. Pleskonics Andrástól elektronikus levélben kapott szkennelt változat – 

(2020. jún. 17.)
39 Deseő csorvási vonatkozásaira Benkő Benedek és Kerekes János hívta fel a figyelmemet. A források alapján 

Deseő családja az 1950-es évek elején a kitelepítések során került Budapestről a Békés megyei faluba. - 
Forrás: Matisz László: Deseő Csaba: Kék húr. http://www.jazzkutatas.eu/article.php?id=751 (Hozzáférés: 
2020. jún. 28.)

40 Békés Megyei Levéltár – A Petőfi Művelődési Központ iratai, VIII. 701. 101. doboz – Munkanapló Jazzklub 
1977-1981
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nevük is jól  hangozhatott, hiszen majd százötvenen voltak kíváncsiak fellépésükre.41 A hazai
jazzművészet sztárjainak koncertjét Pleskonics András klubvezető így méltatta a Békés Megyei
Népújság hasábjain:  “[…] Mindhárom zenész a hazai dzsessz klasszisának számít: dr. Vukán
György zongorázott, Berkes Balázs bőgőn játszott és Jávori Vilmos dobolt. Külön-külön is érett
muzsikusok,  tekintélyes  zenei  múlttal;  együtt  pedig,  a  kollektív  muzsikálás  legmagasabb
minőségét produkálták. A kamarazene kritériumaival mérhető, színvonalas dzsesszt játszottak.
[…]  A  kétórás  előadás  kapcsán  külön  méltatást  érdemelne  Bontovics  Kati  szereplése.  A
legtöbbek  által  csupán  könnyűzenei  rádiófelvételekről  ismert  művésznő,  mint  elsőrangú
dzsesszénekes  először  mutatkozott  be  a  helyi  közönségnek  — tehetségéhez  méltóan,  óriási
sikerrel.  Zömmel  dzsesszstandardokat,  azaz  örökéletű  melódiákat  énekelt.  Különlegesen  jó
hangadottságait  nagyon  kulturált,  kifinomult  énekmodorral  kamatoztatja.  Telt,  «négeresen»
hajlékony hangját sokszínűen képes árnyalni, a dinamikai és melodikus hatásokat jól kiaknázza
[…]42

Az 1977/1978-as évad utolsó koncertje – a Country együttes május 16-i vendégjátéka
után – Szaniszló János zongoraestje volt június 6-án. A békéscsabai Hat Szív billentyűse ezúttal
a fővárosi formációkból már jól ismert Tóth Tamással (bőgő), Gritz Péterrel (dob) és Dresch
Mihállyal (szaxofon) játszott.43

A klub  tevékenységének  egyik  hozadéka  volt,  hogy  a  műfaj  iránt  megnyilvánuló
érdeklődést nem csak helyi programok szervezésével próbálták meg összefogni, de igyekeztek
lehetőséget  teremteni  a  környék  jelentősebb  jazzeseményein  való  szervezett  részvételre  is.
Ilyen  “kirándulás”  keretében  vettek  részt  a  klub  tagjai  április  22-23-án  a  7.  Szegedi
Jazznapokon, ahol olyan hírességek léptek fel, mint Tony Scott, Carmel Jones, a Molnár és a
Benkó Dixieland, vagy Deseő Csaba, Füsti Balogh Gábor, illetve Pege Aladár együttese.44 Az
orosházi jazzklubosok erről az eseményről őrzik többek között Tony Scott autogramját is.45

5.2   MÁSODIK ÉVAD (1978/1979) –  A SYNAPSYS-KORSZAK

A jazzklub következő 1978/1979-es évada jóval szerényebben alakult, legalábbis a klub
Munkanaplójában  –  az  V.  beatfesztivál  jazzprogramjainak  megtekintésén  kívül  –  nincs
semmilyen bejegyzés, ami a csoport tevékenységére utalna. 

1978 novemberében Tatabányára költözött Benkő Benedek a klub ötletgazdája, egyik
vezetője.  Helyére  a  sokféle  zenei  stílusban  otthonosan  mozgó  Rakovits  István  került  a
zeneiskolából,46 így  a  klubot  ebben  az  időszakban  Pleskonics  András  és  Rakovits  István
vezette.  Kettejükkel  készült  1979  májusában  az  az  interjú  is,  mely  a  jazzklub  akkori
helyzetéről,  a  problémákról  és  a  lehetőségekről  is  szólt.  A vélhetően  Fülöp  Béla  későbbi
gimnáziumigazgató  által  jegyzett  írás  a  klub  szépreményű  indulása  mellett  az  akkori
nehézségeket  is  megemlítette.  “[…] Aztán klub  van is,  meg nincs.  Kezdetben nagy volt  a

41 Uo.
42 Békés Megyei Népújság, 1978. ápr. 3. 11. p.
43 Békés Megyei Népújság, 1978. jún. 25. 11. p.
44 Békés Megyei Levéltár – A Petőfi Művelődési Központ iratai, VIII. 701. 101. doboz – Munkanapló Jazzklub 

1977-1981
45 Pleskonics Andrástól elektronikus levélben kapott szkennelt változat – (2020. jún. 17.)
46 Törköly J.: Az orosházi beatfesztiválok története. 1974-1981. Orosháza, Szerzői kiad. 2017. 56. p.
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lelkesedés, sikeres összejövetelek, koncertek, de mind többen el-elmaradoztak. Miért? Csupán
a  kuriózum  miatt  jártak  a  klubba  eleinte?  [...]”  A  klubvezetők  ecsetelték  a  csoport
működtetésére tett próbálkozásaikat, emellett felvetették a pénzhiány kérdését, majd a kettejük
alkotta Synapsys nevű formáció bemutatása után különböző elképzeléseikről is beszéltek.47 

Az ekkoriban különös helyzetben lévő,  alkotóműhely jelleget  öltő klubban az előbb
említett  duó,  a  Synapsys  adott  több alkalommal műsort.  Pleskonics  András  így emlékezett
vissza erre a formációra: “[…] Pista barátom, akkor éppen Orosházán népművelő-bojtárkodott
és megegyeztünk a blues-ban, mint köszönésben…  Mivel ő már akkor nagyszerűen gitározott,
nekem  kapóra  jött,  mert  én  pedig  ambiciózus  dilettánsdobos  vágyakat  fojtottam  el
magamban… Megvolt írva tehát, hogy találkozzunk!  Kitaláltam, hogy ebben az alakzatban
bluestörténeti előadásokra dresszírozhatnám magam, amit a klubban sikerrel ki is próbáltunk
[…] A Synapsys nevű formációból nőtte ki magát aztán a későbbiekben jelentősebb karriert
befutó  Szinapszis  együttes,  melyben többek között  dr.  Gallyas  László,  Süle László,  Tűzkő
Csaba is szerepelt.48

5.3   HARMADIK ÉVAD (1979/1980) – PLESZKÁN ÉS A SZEGEDI JAZZ

QUINTETT VENDÉGJÁTÉKA

Az 1979/1980-as  évad bizonyos  mértékig  újra  a  régi  szép  időket  idézte,  legalábbis
néhány koncert erejéig, rangosabb nevekkel visszatért a klub falai közé a tagok által leginkább
kedvelt élő jazzmuzsika.

Az évad első, a sajtó által beharangozott49 koncertje a beatfesztiválokon rendre kiválóan
szereplő miskolci MB Jazz Combo koncertje volt. Az 1979. október 20-i műsort követően a
Balogh Gyula (zongora),  Korkos Szabolcs (bőgő),  Bóni  Zoltán (dob) felállású trió tagjai  a
vendégkönyvben  így  méltatták  a  koncertet:  “Szívesen  játszunk  itt  Orosházán,  és  örömmel
jövünk mindig ide. Csodálatos rendezésnek voltunk tanúi! Köszönjük a baráti vendéglátást. A
Közönségetek jó!”50

A miskolci formációhoz hasonlóan csupa dicsérő visszajelzést adott december 14-én a
Szaniszló János, Mentes Ádám, Megyesi János, Kelemen István felállású csapat a karácsonyi
jazzkoncertet követően.51

Már  ekkor  óriási  tehetségnek  tartották,  később  pedig  be  is  váltotta  a  hozzá  fűzött
reményeket az akkoriban a hazai jazz fiatalabb generációját képviselő Pleszkán Frigyes. Az
éppen a jazztanszakot végző húszéves zongorista – Oláh Emőd énekes és Gayer Ferenc bőgős
társaságában  –  magas  színvonalú  baráti  hangulatú  koncertet  adott  1980.  február  15-én  az
orosházi klubban. A klubvezető Pleskonics Andrásnak köszönhetően a rangos eseményről a
Békés Megyei Népújság is beszámolt. Idézzünk most ebből a cikkből néhány sort:  “[…] A
dzsessz-trió  műsorában  gyönyörű  «örökzöldek» egyéni  feldolgozásai  változtak  lüktető,

47 Békés Megyei Népújság, 1979. 05. 13. 11. p.
48 Pleskonics András közlése – Elektronikus levél (2020. máj. 30.)
49 Békés Megyei Népújság, 1979. okt. 19. 2. p.
50 Jazz Klub vendégei [Vendégkönyv]. Pleskonics Andrástól elektronikus levélben kapott szkennelt változat – 

(2020. jún. 17.)
51 Uo.
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vérpezsdítő «rythm and blues» témákkal, de hallhattunk egyéni kompozíciókat is. Érdekes volt
egy  LGT-dallam  ritmikailag  a  lehetséges  végletekig  felszított  feldolgozása.  A  «hivatalos»
műsoridőn  túl  is  folytatódott  a  játék,  amolyan  baráti  «örömzenélés» módján,  és  újabb
hangulati  tetőpontok következtek.  A zongorajáték egyre felszabadultabb, könnyedén virtuóz,
telis-tele humorral, zenei leleménnyel, furfanggal, szikráznak az ötletek... Csupa kedves zenei
csínytevés;  az  énekes  Armstrong-paródiáján  hahotázik  a  közönség,  és  miközben  Emőd
zongorán kíséri magát, elnézést kérő pillantásokat vet Pleszkánra... Aztán újra ő a zongoránál;
a közönség kér: egy játékos ragtime motívum, majd egy  «tűzről pattant» bugi-vugi imitáció
végén  újra  hatalmas  derültség   -  «leesett»,  hogy  a  Telesport  jól  ismert  szignáljának  a
paródiája volt az! [...]52 Pleszkán Frigyesék koncertjén nem voltak túl sokan – 42 főt regisztrált
a  Munkanapló  –  ennek  ellenére  nem  mindennapi  élménnyel  távozott  a  közönség  a
hangversenyről.  Kerekes  János  klubtag  ennyi  év  távolából  is  kimagasló  eseményként
emlékszik erre a koncertre.53

A klub tagjai ebben az időszakban is részt vettek szakmai “kirándulás”-on: április 18-
20-án Nagykanizsán a Nemzetközi Jazz-hétvége programjait tekintették meg. 

Ezt követte június 9-én az orosházi klub 1979/1980-as évadának utolsó koncertje, ahol
a Szegedi Jazz Quintet adott – a Munkanapló szerint forró hangulatú – koncertet mintegy száz
főnyi  közönség  előtt.54 Az  évadzáró  koncerten  a  szegediek  társaságában  ismét  hallhatta  a
közönség a Hat Szív  kiváló zongoristáját Szaniszló Jánost is.

5.4   LEÁLLÁS (1980/1981)

A Szegedi Jazz Quintett 1980. június 9-i koncertjével lezárult a klub történetének első,
többé-kevésbé  folyamatos  működéssel  eltelt  időszaka.  Ettől  az  időponttól  egészen  1981
októberéig semmilyen a klub működésére utaló adatot nem találtunk sem a sajtóban, sem a
munkanaplóban, sem a vendégkönyvben. A Szegedi Jazz Quintett június 9-i koncertjéről szóló
bejegyzést  a  munkanaplóban a  PMK részéről  még Rakovits  István  írta  alá,  azonban 1980.
augusztus 1-jén ő már nem volt a művelődési központ állományában,55 ami azt is jelentette,
hogy a fenntartó részéről a jazzklubért felelős személy távozott az intézményből.

5.5   ÚJRAINDULÁS (1981/1982) – ELŐADÁSOK

Az 1980 nyarán leállt klub több mint egy év elteltével, 1981 októberében adott jelet újra
magáról. Ekkor már – 1981. augusztus 1-jétől – Gonda Géza volt a Petőfi Művelődési Központ
igazgatója.56 Ő így emlékezett vissza a klub újraindulásának – vagy ahogyan ő nevezte a 2.
jazzklub – időszakára: “Még kinevezésem előtt minden addigi PMK tevékenységet és a jövőbeli
lehetőségeket is áttekintettem. Munkatársaimmal is megbeszélve úgy döntöttünk, hogy az évad

52 Békés Megyei Népújság, 1980. márc. 7. 6. p.
53 Kerekes János közlése – Facebook üzenet (2020. máj. 30.) 
54 Békés Megyei Levéltár – A Petőfi Művelődési Központ iratai, VIII. 701. 101. doboz – Munkanapló Jazzklub 

1977-1981
55 Törköly J.: Az orosházi beatfesztiválok története. 1974-1981. Orosháza, Szerzői kiad. 2017. 61. p.
56 Gonda Géza közlése – Elektronikus levél (2020. jún. 21.)
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kezdetekor megpróbáljuk, tehát próbáljuk újraindítani a klubot, azt, ami már egyáltalán nem
működött. [...]”57

A jazzklub újraindításával kapcsolatos terveit a Petőfi Művelődési Központ valóra is
váltotta. 1981. október 14-én – talán nem véletlenül az 1977-es indulás napra pontos negyedik
évfordulóján  –  új  munkanaplót  indítottak,  ebben  huszonegy  új  tagot  jegyeztek  be.  A
munkanaplót  az  új  igazgató,  Gonda  Géza  írta  alá,  a  klub  vezetője  a  korábbról  jól  ismert
Pleskonics András lett.58

Az újraindulást követően a klub még egy évadot élt meg. Ebben az időszakban, azaz az
1981/1982-es  évadban  tizenegy  eseményről  készült  feljegyzés.  A  klub  működésének  e
periódusa  azonban  jelentős  eltérést  mutat  a  korábbi  évek  tevékenységéhez  képest.  A
rendezvények döntő többsége ugyanis ekkor már jórészt inkább a jazz történetével, különböző
korszakaival, legnagyobb előadóival foglalkozó olyan zenehallgatásos előadás volt, amelyen
nem  volt  élő  zene.  Az  általában  kétheti  rendszerességgel  megtartott  klubnapokon  főleg  a
klubvezető  Pleskonics  András  mutatta  be  a  műfajt  különböző  tematikák  mentén  (egy-egy
hangszer kiválóságai, hangulatok a jazzban, a műfajon belüli irányzatok, stb.), de alkalmanként
egyes klubtagok is bemutathatták kedvenc lemezeiket (Tamási László, Lázár Péter). Ezeken az
összejöveteleken általában 15-20 főnyi közönség vett részt.59 

A munkanapló adatai szerint a klub utolsó rendezvénye 1982. március 10-én volt, ekkor
a dzsessz trombitásairól, Thelonious Monkról, valamint a bebop születéséről hallhatott előadást
a  közönség.  Ugyanakkor  ennek  némileg  ellentmond  a  klub  működésével  kapcsolatban
fellelhető utolsó írott forrás, Gonda János április 7-i előadásának Békés Megyei Népújságban
megjelent  rövid  előzetese.60 Erről  a  rendezvényről  azonban  egyrészt  semmilyen  adat  nem
maradt  fent  a  munkanaplóban,  másrészt  a  rendezvény alkalmi,  a klubhoz már nem kötődő
jellegét erősítette meg Gonda Géza igazgató is visszaemlékezésében.61

57 Gonda Géza közlése – Elektronikus levél (2020. jún. 21.)
58 Békés Megyei Levéltár – A Petőfi Művelődési Központ iratai, VIII. 701. 101. doboz – Munkanapló Jazzklub 

1977-1981
59 Békés Megyei Levéltár – A Petőfi Művelődési Központ iratai, VIII. 701. 101. doboz – Munkanapló Jazzklub 

1977-1981
60 Békés Megyei Népújság, 1982. ápr. 7. 2. p.
61 Gonda Géza közlése – Elektronikus levél (2020. jún. 22.)
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6.

A KLUB JELENTŐSÉGE

Az orosházi Jazzklub fennállásának négy és fél éve alatt addig ismeretlen népszerűséget
szerzett a műfajnak a város jazzkedvelői körében. A klub – vezetőjének egészségi állapotával,
és egyéb okokkal magyarázható – 1982-es megszűnését követően a jazz ismét eltűnt a város
kulturális  palettájáról.62 A  műfaj  népszerűsítésében,  a  zenei  ismeretterjesztésben  a
közösségformálásban  megjelölt  küldetését  azonban  a  klub  jórészt  betöltötte,  bár  a  város
zenésztársadalmára nem tudott  jelentősebb hatást  gyakorolni,  hiszen – a  kezdetben kéttagú
később  majd  kibővült  és  minőségi  fejlődésen  átesett  Synapsyst  leszámítva  –  egyetlen
jazzformáció sem jött létre a klub működésének eredményeként. Ugyanakkor a klub erejét és
potenciálját mutatja, hogy a korai időszakban Benkő Benedek elsősorban élő zenei koncertek
szervezésére irányuló elképzelései63 szinte egytől-egyig megvalósultak. “A klubot úgy találtam
ki, hogy sok élő zene legyen benne. ... A klubesemények három helyszínen voltak, a tartalomtól
függően,  az  emeleti  klubokban  …  mikor  jam-session  volt,  a  koncertteremben,  nagyobb
lélegzetű koncert esetén a színházteremben. […] Szerettem volna, ha Orosháza nem  a világ
végén van, akkoriban oda lejutni Budapestről nem kis kaland volt. […] A nagyobb koncerteken
többen voltak, de nem volt egy nyereséges buli.  Abban az időben vidéken nem nagyon volt
jazzklub, így felkapottak lettünk. Ennek apropóján kezdtük tervezni egy nemzetközi jazz tábor
megvalósítását Berki Tomi felvetése kapcsán, amit viszont elvittem magammal és Tatabányán
csináltam meg […] – emlékezett vissza Benkő Benedek.64 A klubban folyó magas színvonalú
munkát,  a  mindannyiszor  nagyszerű  koncertkörülményeket  a  „kiművelt”,  értő  és  érző
közönséget  a  korabeli  hazai  jazzélet  Orosházán  vendégeskedő  művészei  is  a  legnagyobb
elismeréssel illették a vendégkönyvbe tett bejegyzéseikben.65

A klub rendezvényeinek megvolt a maguk a hangulata akkor is, ha éppen nem a hazai
jazzművészek krémje adott koncertet. Az előadások alkalmával nemegyszer szalagos magnóról
szóltak  a  jazztörténet  korszakos  alakjainak  muzsikái,  s  a  homogénnek  egyáltalán  nem
mondható közönség hálás volt ezekért az alkalmakért. 

Kerekes  János a  klub egykori  tagja  – aki  még 1973-ban az  Univerzál  58.  Müszaki
boltjában vette meg első lemezeit – már az elején a jazz és a komolyzene mellett kötelezte el
magát.  “A jazzklub majdnem egy álom volt számomra, ott ismertem meg Pleskonics Andrást,
az ő jelentőségét azt hiszem nem kell ecsetelni! Szerettem odajárni, nagyon sajnáltam, hogy
megszűnt, és sajnos azóta sincs ilyen fórum Orosházán. [...] – emlékezett vissza Kerekes János
a jazzklubos évekre.66

62 Lázár Péter 1993-ban a Petőfi Művelődési Központ segítségével néhány esemény erejéig újra szervezett 
jazzklubot. Forrás: Orosházi Napló, 1993. febr. 23. 5. p.

63 Benkő Benedek közlése - Elektronikus levél (2020. máj. 21.)
64 Uo.
65 Pleskonics András közlése – Elektronikus levél (2020. máj. 30.)
66 Kerekes János közlése – Facebook üzenet (2020. máj. 30.)
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Magyarfalvi  Péter  másik  egykori  klubtag  számára  annak  idején  a  Táncsics  gimi
kollégiumában 1974-1978 között eltöltött évek voltak meghatározóak zenei szempontból. Itt
került  kapcsolatba  Pleskonics  Andrással,  akinek  szobájából  akkoriban  esténként  olyan
dallamok és ritmusok szűrödtek ki, melyek felkeltették a fiatalok érdeklődését. Így került be
Magyarfalvi  a  jazzklubba  is,  ahol  emlékei  szerint  például  Deseő  Csaba  adott  kiváló
hegedűkoncertet és kvadrofon bemutatót. Itt olyan hangzást lehetett hallani, amit azelőtt soha.67

Ujvári  László  számára  –  aki  szintén  a  klub  tagja  volt,  bár  nem vett  részt  minden
eseményen – Gonda János és Deseő Csaba programjai maradtak emlékezetesek. A progresszív
rock és a jazz hagyományosabb felállású (zongora, bőgő, dob) irányvonalát előnyben részesítő
Ujvári emlékei szerint a klubban a koncertek jelentették a közönség számára a fő vonzerőt, az
előadás-jellegű programokra kevesebben voltak kíváncsiak.68

Alapvető  szerepet  játszott  az  orosházi  jazztársadalom  korabeli  igényeinek
kielégítésében  a  Petőfi  Művelődési  Központ,  a  jazzklubnak  helyet  adó  kulturális
intézményként. Szerepe elvitathatatlan, hiszen az intézmény biztosította a klub szervezésében
Orosházára látogató hazai jazzművészek koncertjeinek költségeit, illetve a klubfoglalkozások
helyi és technikai feltételeit.

A klub Benkő Benedek, Pleskonics András és Rakovits István személyében a hazai jazz
országos  vérkeringésében  is  jelenlévő,  a  műfajt  jól  ismerő,  imponáló  ambiciókat  tápláló
vezetőkkel  rendelkezett.  Munkásságuk  eredményeként  a  jazz  Orosháza  zenetörténetében
néhány évig  kiemelkedő szerepet  játszott.  Ahogy Pleskonics  András  megfogalmazta:  “[…]
kultúrtörténetileg  mégiscsak  odatettünk  egy  «végvári  zászlócskát»  a  múlt  század  utolsó
negyedében a magyar térképre!”69

67 Magyarfalvi Péter közlése – Elektronikus levél (2020. jún. 14.)
68 A szerző interjúja Ujvári Lászlóval (2020. máj. 21.)
69 Pleskonics András közlése – Elektronikus levél (2020. máj. 30.)
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7.

FÜGGELÉK
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BENKŐ BENEDEK KLUBVEZETŐI IGAZOLVÁNYA



A VENDÉGKÖNYV BELSŐ CÍMOLDALA



MOLNÁR DIXIELAND KONCERT – 1977. december 20.

Garai Márta

Bokor András



MOLNÁR DIXIELAND KONCERT – 1977. december 20.

Molnár Gyula

Mucsi Árpád



GONDA JÁNOS ELŐADÁSA – 1978. január 6.



DR. GALLÉ LÁSZLÓ ELŐADÁSA – 1978. január 20.



A KŐSZEGI RHYTHM AND BRASS KONCERTJE – 1978. február 7.

Kőszegi Imre (dob), Lakatos Antal (szaxofon), Dandó Péter (bass)

Másik János (piano), Dandó Péter (bass), Kőszegi Imre (dob), Lakatos Antal (szaxofon)



GONDA JÁNOS KONCERTJE (Vendégkönyv) – 1978. február 21.



DESEŐ CSABA KONCERTJE (Vendégkönyv) – 1978. március 14.



DESEŐ CSABA KONCERTJE – 1978. március 14.

Deseő Csaba (hegedű), Szaniszló János (zongora)

Pogonatosz Nikosz (dob), Göttler Vilmos (basszus)



DESEŐ CSABA KONCERTJE – 1978. március 14.

A közönség

Kegye János (szaxofon), Szaniszló János (zongora), Pogonatosz Nikosz
(dob)



DESEŐ CSABA KONCERTJE – 1978. március 14.

Deseő Csaba

Kegye János



A VUKÁN-EGYÜTTES KONCERTJE (Vendégkönyv) – 1978.
március 28.



SZEGEDI JAZZNAPOK – TONY SCOTT AUTOGRAM – 1978.
április 22-23.



SZEGEDI JAZZNAPOK – TONY SCOTT – 1978. április 22-23.



ALKOTÓMŰHELY – 1979. március 20.



AZ MB JAZZ COMBÓ KONCERTJE (Vendégkönyv) – 1979. október
20.



PLESZKÁN FRIGYES, GAYER FERENC ÉS OLÁH EMŐD
KONCERTJE – 1980. február 15.

Pleszkán Frigyes



PLESZKÁN FRIGYES, GAYER FERENC ÉS OLÁH EMŐD
KONCERTJE – 1980. február 15.

Pleszkán Frigyes (zongora), Oláh Emőd (ének), Gayer Ferenc (bőgő)

Pleszkán Frigyes (zongora), Oláh Emőd (ének), Gayer Ferenc (bőgő),
Siklósi Imre (fuvola)



A SZEGEDI JAZZ QUINTETT KONCERTJE – 1980. június 9.

Illyés Miklós

Kelemen István



A SZEGEDI JAZZ QUINTETT KONCERTJE – 1980. június 9.

Mentes Ádám

Szaniszló János


