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Szabadság  
és elemelkedés
Beszélgetés Karosi Júlia jazzénekesnővel

Előadóművész, dalszerző, szövegíró, zenetanár. Saját zenekarát 2010 óta vezeti, a magyar jazzélet 
egyik meghatározó alakja. Az interjúban többek között alkotói módszeréről, hangulatokról, művészi 
útjáról, spiritualitásról, anyaságról vall.
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– Édesanyja Pászthy Júlia operaéne-
kes. A tehetséges gyerekek általában 
automatikusan követik a szüleik út-
ját, de ön viszonylag későn lépett ze-
nei pályára, csak az ELTE filozófia–
esztétika szakának elvégzése után. 

– Gyerekkoromban kezdtem zenei 
tanulmányaimat, és korán értek az első 
zenei élmények. Hamar fontossá vált 
számomra a zenei kifejezés, de ezzel 
párhuzamosan megmutatkozott a böl-
csész énem is. Tizenkét éves korom óta 
naplót vezetek, régebben verseket, no-
vellákat is írtam. A mai napig megvan 
bennem ez a kettősség, a bölcsész és 
a zenész énem hol harcban, hol har-
móniában, egymást erősítve él ben-
nem. A gimnázium után úgy tűnt, a 
bölcsész oldalam az erősebb, ezért be-
iratkoztam az ELTE-re. De ott mindig 
úgy éreztem, hogy a bölcsészethez és 
magához a tudományos hozzáálláshoz 
túlságosan érzelmi oldalról közelítek 
meg mindent. Művészként pedig sok-
szor úgy érzem, bölcsész módjára ve-
tem bele magam a munkába.

– A szülei hogyan támogatták az 
útkeresésben? Elvárás volt, hogy ze-
nével foglalkozzon, vagy szabadon 
hagyták a szárnypróbálgatásait? 

– Sohasem éreztem, hogy valame-
lyik irányba tereltek volna. Az viszont 
fontos elvárás volt, hogy ha valamit 
csinálok, azt csináljam végig. Példá-
ul a bölcsészkar kapcsán ez a kérdés 
konkrétan felmerült, mert a harmadik 
év környékén eléggé elbizonytalanod-
tam, és ha nincs ez a szülői elvárás, ak-
kor nem biztos, hogy végigcsinálom. 
Azt a hozzáállást is otthonról kaptam, 
hogy ha valamibe belefogok, azt maxi-
malizmussal vigyem végig. Nem az volt 
a fontos, hogy mindenből ötös legyek, 
de az igen, hogy hozzam ki magamból 
a lehető legjobbat. Nagy segítség volt 
számomra, hogy feleslegesnek tűnő el-
várásoknak nem kellett eleget tennem. 

– Komoly filozófiai megalapozott-
sága hogyan hat a zenéjére?

– Akár a tanítás során, akár az al-
kotásban nagyon szeretek belemen-
ni a részletekbe. Ha valamivel foglal-
kozom, akkor alaposan utánaolvasok. 

Szeretem a tematikus programokat is. 
Így történt ez akkor is, amikor Ger-
shwin-feldolgozásokból készítettünk 
egy estet. Ha alkotáskor felmerül, fog-
lalkoztat valamilyen probléma – ez 
sokszor filozofikus kérdéseket jelent 
–, akkor abban elmélyedek, megkere-
sem a választ, a magyarázatot, és ez a 
zeném részévé is válik.

– Mennyire tipikus, hogy egy 
előadóművész maga ír dalokat? Mi-
kor jött rá, hogy képes erre? 

– A  jazzben ez elég gyakori, mert 
maga az improvizálás is real time ze-
neszerzés. A jazz-zenészeknek jó for-
maérzékük van, általában könnyen 
megy nekik a komponálás is. Mivel a 
jazz alapvetően afroamerikai műfaj, mi 
pedig európaiak vagyunk, valahol van 
felénk egy kimondatlan elvárás, hogy 
definiáljuk magunkat, milyen vonalat 
szeretnénk képviselni a műfajon be-
lül. Erre a legjobb mód a komponálás, 
saját zene vagy átiratok, hangszerelé-
sek készítése. Esetemben a komponálás 
oka egyáltalán nem az ennek az elvá-
rásnak való megfelelés volt, mivel már 
kislányként is nagyon szerettem dalo-
kat írni. Anyukám mesélte, hogy már 
egész kiskoromban voltak meglepően 
sötét hangulatú sanzonjaim. Amikor 
felvettek a Zeneakadémia jazztansza-
kára, teljesen evidens volt számomra, 
hogy a saját zene irányába szeretnék 
elmenni. 

– Kelet-Közép-Európából érkezve 
mennyire van esélye sikereket elérni 
a világ jazzszínpadán? 

– A kommunikáció nagyon átalakult 
az elmúlt években. Régebben sokkal 
nehezebb volt külföldi impulzusokhoz 
jutni. Most rendelkezésre áll az inter-
net, a videómegosztó portálokon ke-
resztül gyakorlatilag bárkitől bármit 
elleshetünk. Felnőttek azok a generá-
ciók, amelyeknek a tagjai az amerikai 
zenészeket egy az egyben le tudják utá-
nozni az internetről. Ez óriási előny, és 
nagyon érződik a zenészek tájékozott-
ságán, tudásán. A nemzetközi érvénye-
sülés kérdése azonban más. A magyar 
zenészeknek a klasszikus zenében vi-
lágszinten erős a pozitív megítélésük. 

A világ bármely pontján ismerik Ma-
gyarországot, tudják, hogy itt komoly 
zenei hagyományok vannak. Ez a pozi-
tív előjel a jazzben még nem alakult ki. 
Nincs olyan támogatottságunk, mint 
például a lengyel jazz-zenészeknek. Én 
próbálok minden tőlem telhetőt meg-
tenni azért, hogy nemzetközi szinten is 
elérhetővé tegyem a zenémet. Például a 
Without Dimensions című lemezemen, 
mely egy német–holland kiadónál jele-
nik meg hamarosan, egy amerikai gitá-
ros is játszik, és egy amerikai PR-os is 
felkarolta a programot. Külföldi kiadó 
nélkül nem lehet nemzetközi szinten 
érvényesülni. Aki pedig Amerikában 
szeretne ismert lenni, annak ott kell 
lennie, ott kell élnie. 

– Kinek szánják az új lemezt?
– Nagyon modern az anyag, a klasz-

szikus muzsika és a jazz mezsgyéjén 
mozog. Nagy tér nyílik benne az imp-
rovizációnak, de sok helyen a meg-
szólalás inkább klasszikus irányba 
viszi a zenét. Műfajokon átívelő pro-
jekt. Bartók és Kodály zenei öröksé-
gét is beleszőttem. Még nagyon friss, 
de a visszajelzésekből úgy érzékelem, 
hogy izgatja a hallgatóságot. Azt hi-
szem hangulatilag is elég erős lett. Ez 
Ben Monder gitárosnak is köszönhető. 
Hangzásban annyira széles és színes a 
paletta, hogy szinte egy egész szimfo-
nikus zenekar megszólal a játékában.

– Lehet ezt a zenét egyfajta „han-
gulatjelentésként” is felfogni? 

– A lemez címe is mutatja: olyan él-
ményről van szó, amely kiragad térből 
és időből, dimenzió nélküli lebegést ad. 
Ezt a hangulatot szerettem volna kö-
zölni és megörökíteni. 

– Jól értelmezem, hogy ez a lebegés 
– az élők lebegése – az erős jelenlét 
dimenziója? Ahol csak az itt és most 
van, ami jóval gazdagabb, mint amit 
a hétköznapokban meg tudunk élni? 
Lehet, hogy ez a zene kaput tud nyit-
ni e spirituális jelenlétbe?

– Nekem nagyon fontos a zenében 
a transzcendens élmény. Egyre fonto-
sabb. A zeném is spirituális irányba fej-
lődik. Már a kezdetektől volt egy ilyen 
vonulata, de ez egyre erősebb bennem. 
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Kicsit ellentmondásosnak tűnik a gon-
dolat, hogy a zene, ami térben és idő-
ben létezik, kiragad az adott térből és 
időből – de pontosan így jön létre ez 
a spirituális élmény. Az alkotás és az 
improvizáció közben átélt flow-élmény 
is nagyon hasonló ehhez.

– Ez már a szavak nélküli kontemp-
láció világába vihet át bennünket.

– Az éneklés lélekből fakad. Nem 
véletlen az imádkozással való szétvá-
laszthatatlan kapcsolata. Éneklés köz-
ben olyan rétegét mozgatjuk meg a lel-
künknek, ahová a szavak nem képesek 
elhatolni. Emiatt sokszor el is hagyom 
a szavakat éneklés közben. A lélegzet, 
az énekhang elemel. Az új kompozí-
cióim címei is jelzésértékűek. Inkább 
hangulatban vagy inspirációként van-
nak az adott mű mellett, lelki folya-
matokat jelölnek, de semmiképp sem 
programok. 

– Eddigi albumait nézve látszik-e 
valamiféle folyamat, honnan jön és 
merre halad? 

– Stílusban két irány jelenik meg ná-
lam. Az egyik a saját zeném, az alkotói 
énem útja. A másik egy előadói vo-
nal, ez stílusban kicsit talán populári-
sabb, itt inkább feldolgozások vannak. 
Ennek a folyamatnak része Gershwin 
vagy Cole Porter. Ebben fontos szá-
momra, hogy jazzénekesként is defi-
niáljam magam. A másik kérdés az 
öndefiníció, amit már érintettünk. 
A  Kodály-módszernek köszön-
hetően a népdalokon keresztül 
tanultam meg a zenét, a rela-

tív szolmizációt, a dallamírást. Bar-
tók-kórusműveket is korán kezdtem 
énekelni, ezek nagyon nagy hatással 
voltak rám, illetve a zongoratanulmá-
nyaimat is Mikrokozmosz-darabokkal 
kezdtem el. Ezek a hatások mind be-
lém ivódtak. Alkotóként és előadó-
ként is azt a kérdést görgetem magam 
előtt folyamatosan, hogy ki vagyok én 
ebben az egészben. Fontos, hogy ma-
gamat definiáljam, keressem, bel-
erakjam a zenémbe azt, ami 
belőlem jön, a kultúrám-
ból, az anyanyelvem-
ből. Ezeket mindig 
tudatosan próbál-
tam keresni. A Hid
den Roots lemezembe 
szőttem először nép-
dalokat, a mostani 
lemezen pedig talán 
még merészebb feladat-
ra vállalkoztam a Bar-
tók- és Kodály-da-
rabokkal. 

– Hol tart az öndefinícióban?
– Azt érzem, hogy a helyemen va-

gyok. Nagyon sok út nyílik ebből a po-
zícióból. Mindig vannak a fejemben 
ötletek, hogy merre tovább. Szeretem 
úgy megélni a jelent, hogy nem direkt 
módon döntöm el, merre megyek, ha-
nem hagyom alakulni. Amikor egy 
konkrét lehetőség adódik, több min-
dent tudok előhívni, majd a megoldás 

szinte magától „kigördül”. Zenei 
folyamatok megvalósítása-

kor is leginkább ezt az 
utat szeretem követni.

– Anyaként ho-
gyan változott a 
művészete?

– Az, hogy anyá-
vá váltam, nagyon 

sokat ad nekem. 
A kisfiamra való vá-
rakozás nagyon fontos 

időszak volt számom-
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ra. Aztán a szülés élménye is megha-
tározó volt, hihetetlen nagy erőt adott. 
Sok öröm van az anyaságban, ahogy 
újra felfedezem a világot a kisfiam 
kérdései által, amiket újra és újra meg 
kell válaszolni. Az anyaszerep a nőisé-
gem mélyebb rétegét mutatta meg szá-
momra. Ezt először a színpadon érez-
tem, de az alkotásra is hatással van. 
Az új lemezemben is ezeket az élmé-
nyeket dolgozom fel. Olyan témák ke-
rülnek elő, mint az újjászületés, az ál-
matlanság, ami szintén hozzátartozik 
az anyai élethez, vagy a prousti aka-
ratlan emlékezés. Ezeket a témákat 
nagyrészt az anyaság inspirálta. Prak-

tikusan sokszor nem könnyű össze-
egyeztetni a szerepeket, amelyekben 
helyt kell állnom. Az alkotáshoz kel-
lenek nyugodt pillanatok, amikor el 
tudok mélyülni. Sokszor elég nehéz 
megteremteni, hogy csak a kompo-
nálással tudjak foglalkozni. Hálás va-
gyok, mert ehhez nagy segítséget ka-
pok a férjemtől és a szüleimtől. 

– Férjével együtt zenél. Szétvá-
lasztható-e a családi élet és a művé-
szet, az alkotómunka? Hogyan ins-
pirálják egymást?

– Nem lehet szétválasztani az em-
bert és a zenéjét. Nem tudok hosszú 
távon együtt zenélni olyan személy-
lyel, akit nem szeretek, akit ember-
ként nem tudok elfogadni. A mi ese-
tünkben az a speciális, hogy egy-egy 
koncertidőszakban vagy egy kiéle-
zettebb helyzetben a színpadon a fér-
jem minden rezdülését, izgulását job-
ban érzékelem. Ez hatással van rám 
is. Ugyanakkor mindig megmutatjuk 
egymásnak az ötleteinket, és ez segí-
ti az alkotói folyamatokat. A hétköz-
napokban együtt megélt helyzetek 
is gazdagítanak bennünket, emiatt 
a kapcsolatunkat egy erősebb di-
menzióban tudjuk megélni. A napi 
munkaritmusunk is azonos. Egy 

teljesen civil partner nehezen értene 
meg olyan problémákat, amelyekkel 
egy művésznek szembe kell néznie. 
Egy nagyobb koncert előtti intenzív 
időszakban mondjuk nem az a legfon-
tosabb, hogy megfőzzem az ebédet, 
hanem az, hogy megírjam a kottákat, 
és még egy próbát be tudjunk tenni 
este nyolctól tízig, és ez az én férjem-
nek teljesen természetes.

– Már javában tart a pandémia má-
sodik hulláma: hogyan rendezte át az 
életüket a Covid-helyzet?

– Teljesen átrendez mindent, de 
nemcsak az időbeosztásunkat, a mun-
káinkat, hanem a tudatunkat is átfor-
málja. Nem tudunk előre tervezni. 
Nap mint nap lemondanak különbö-
ző programokat. Ez a teljes bizonyta-
lanság alkotóként nagyon megvisel, 
mert nagyrészt a jövőben élek, és ez 
le van blokkolva. Nem tudjuk, mikor, 
hol fogjuk bemutatni az új lemezt, nem 
tudjuk, eljöhet-e az amerikai sztárven-
dégünk. Ezek a körülmények borzasz-
tóan megnehezítik az alkotást. Egyik 
napról a másikra élünk, sodródunk, ez 
egy ilyen időszak. Remélem, hamaro-
san vége lesz, és visszarendeződhet a 
tudatunk is, már amennyire ez lehet-
séges. 


