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A dalban gondolkodó énekesnő – Karosi Júlia
A gyönyörű hangja mellett zeneszerzői és szövegírói tehetséggel is megáldott, saját
kvartettjét vezető énekesnő, aki tavaly különdíjat nyert a lengyelországi Voicingers
jazzénekversenyen, 2008 óta a jazz tanszék hallgatója. A Zeneakadémia pályázatán kiemelt
tehetségként egyhangú döntéssel nyert idénre továbbképzési lehetőségét.
Bércesi Barbara
Karosi Júlia zenei közegben nőtt fel: édesanyja Pászthy Júlia operaénekesnő, bátyja Karosi
Bálint orgonaművész. Juli számára a legtermészetesebb dolgok közé tartozott a muzsika
jelenléte, így érthető módon azt sem tudja felidézni, mi lehetett a szikra, mely őt is a zene
bűvkörébe vonta. Egy különös korai tapasztalása még születése előttről származik. Történt,
hogy tizenéves korában igen megérintette egy Villa Lobos-dalciklus, amelyet megmutatott
édesanyjának. Ő csodálkozva mondta: épp ezt a dalciklust énekelte lemezre, amikor Julival
volt terhes.
Írni, olvasni sem tudott, amikor bátyja zongorázását hallva Juli maga is kedvet kapott a
hangszerhez. Hosszú éveken át képezte magát rajta, de mivel a konzervatóriumba zongora
szakra nem, csak szolfézsra vették fel, ő inkább a hagyományos gimnázium mellett döntött,
zongoraművészi ambícióit pedig feladta. Öt évig hegedülni is tanult, de nem érezte
magáénak a hangszert. A kórusban való éneklést annál inkább. Gimnazistaként nyolcadik
helyet ért el a filozófia OKTV-n, ami egyrészt rendkívül tiszteletre méltó teljesítmény,
másrészt egyenes utat jelentett számára az ELTE filozófia-esztétika szakpárjára. „Mindig
szerettem olvasni és írni is, tízévesen például még író akartam lenni” – próbálja érzékeltetni
Juli, mennyire nem volt átlagos kislány. Később sem süllyedt a középszer szürkeségébe... A
filozófia szeretetével is bátyja „fertőzte meg”. „Először talán Platónt kezdtem olvasni, és
azonnal éreztem, hogy olyan élményt nyújtanak a dialógusai, amilyet egy szépirodalmi
szöveg sohasem tudott.”
A szikra, amely Julinak a jazz iránti szeretetét gyújtotta, könnyebben azonosítható.
Jazzrajongó édesapja lemezgyűjteményének több darabját, köztük Oscar Peterson, Shirley
Horn, Ella Fitzgerald vagy Sarah Vaughan albumait is nagy kedvvel hallgatta már tizenévesen.
Aztán a maga örömére megtanult háromkötetnyi Gershwin-darabot. Ez a vonzalom odáig
„fajult”, hogy végzős bölcsészhallgatóként beiratkozott az Etűd zeneiskolába. Winand Gábor
tanítványaként azonnal a mélyvízbe került. „Már az első órán improvizálnom kellett, amit
akkor próbáltam életemben először. Úgy éreztem, szárnyalok, katartikus élmény volt!” –
meséli mosolyogva. Később Lakatos Ágnes is tanította, aki Berki Tamással együtt a jazz
tanszéken jelenleg is oktatja őt. Előbbinél a szisztematikus pedagógusi módszerek és a
hangképzéssel kapcsolatos tanácsok, utóbbinál az ösztönös zenei megközelítések keresésére
irányuló inspiráció adta a legtöbb segítséget Julinak.
A gyerekkori írói ambíciók máig élnek Karosi Júliában: saját dalszövegeket ír, sőt komponál is,
ami nem lenne feltétlenül elvárható egy jazzénekesnőtől – bár tény, hogy manapság e
tekintetben nagyobb nyomás nehezedik a vokalistákra. „Szerintem kétféle hozzáállás létezik.
Mondhatja azt egy énekes, hogy ő interpretáló művész, ezért nem komponál; ez is érthető.
Én viszont a 21. században élő európai és magyar művészként úgy érzem, definiálnom kell,

hogyan viszonyulok a jazz műfajához, amely alapvetően afro-amerikai gyökerű zene” –
magyarázza Juli, akinek valóban komoly célkitűzése, hogy művészete által meghatározza
önmagát. Zene- és szövegszerzőként is az egyszerűségre törekszik, ami a hozzá legközelebb
álló dal műfaj fontos jellemzője, egyszersmind igyekszik távol tartani magát a közhelyektől.
A Balázs Tamás zongorista, Horváth Balázs bőgős és Juli férje, Varga Bendegúz dobos által
teljes Karosi Júlia Quartet már dolgozik első lemezanyagán. „Még kéne néhány számot írnom
dúrban, mert eddig túl borongós az alaphang” – mondja, s hozzáteszi, sokan furcsállják is
zenéje árnyas hangulatát, hisz ő maga kifejezetten vidám, derűs jelenség. A remélhetőleg
napsugarakkal teli végeredmény az év végére várható.
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