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tagok   members 
Jakab Péter - mikrofon  

Hegyi Áron - billentyűs hangszerek 
Miklós Milán - basszusgitár, vokál 

Czitrom Ádám - gitár 
Szabó László - dob 

  Péter Jakab - lead vocals 
Áron Hegyi - piano, keyboards 

Milán Miklós - bass, backing vocals 
Ádám Czitrom - guitars 
László Szabó - drums 

bio  diszkográfia 
A Jazzékiel egy 2001 áprilisában,     
Dunaújvárosban alakult alternatív   
rockzenekar. A kezdeti felállásból    
mára csupán ketten maradtak: Hegyi     
Áron (zene, zongora) és Jakab Péter      
(szöveg, mikrofon). Az első tagcsere     
óta szintén ős-tagnak számító Miklós     
Milán (basszusgitár, vokál) után    
legközelebb Szabó László (dob), majd     
utoljára Czitrom Ádám (gitár)    
csatlakozott a zenekarhoz.  
 
2005-ben megjelent az első hivatalos     
kislemez "Legenda EP" címen, a     
Mama Records és a kult rádióadó, a       
Radiocafé 98.6 szárnyai alatt. Sok     
viszontagság után a zenekar a     
következő évben leigazolt a Hunnia     
Recordshoz, és két nagylemezt    
készített a kiadónál: az elsőt cím nélkül       
2007-ben, majd a másodikat "Holy     

 Legenda EP (Mama Records 2005) 
 
Instant! 98.6 - radiocafé válogatáslemez     
vol.1 (Mama Records 2006) 
 
(...) LP (Hunnia Records 2007) 
 
Holy Shit (Hunnia Records 2009) 
 
Téli Mesék (digitális, Szerzői kiadás 2011) 
 
Mi már leszoktunk róla EP (7" inch vinyl        
Mamazone 2014) 
 
Jó lesz...'14 feldolgozáslemez (digitális,    
Recorder 2014) 
 
Másokat szeretni (Mamazone 2015) 
 
Masokat_REMIXEK (Mamazone 2015) 
 
Belle Époque EP (Klinik 2016) 
 

 

http://www.deezer.com/artist/4619593
https://play.spotify.com/artist/1stQAlSDtQMwGRjGBsE3pX
https://itunes.apple.com/hu/artist/jazzekiel/id727012939?l=hu
https://itunes.apple.com/hu/artist/jazzekiel/id727012939?l=hu


 

Shit" címmel, ami 2009 májusában     
került a boltokba, egy különleges,     
századeleji Bibliát megidéző   
bőrkötéses csomagolásban. Még ebben    
az évben meghívást kapott a zenekar az       
MR2 Petőfi Akusztik műsorába,    
időközben pedig megjárták az ország     
jelentősebb színpadait és fesztiváljait,    
teltházas koncerteket adva a főváros     
nagyobb alternatív klubjaiban. 2011    
decemberében ingyenesen letölthetővé   
vált a zenekar honlapjáról egy     
ajándéknak szánt, nyolc versikéből álló     
meselemez: a "Téli Mesék", amit alig      
két hét alatt írtak és vettek fel. Az        
újságírók által ekkora már az     
"alternatív klubszcéna egyik   
legizgalmasabb bandájaként" számon   
tartott Jazzékiel életében ezután három     
év pihenő következett. 
 

A hosszú hallgatást a Mamazone      
gondozásásban megjelent és a 2014-es     
Record Store Day alkalmából kiadott,     
Sziámi feldolgozás címét viselő “Mi     
már leszoktunk róla” 7”-es vinyl     
kislemez törte meg. A zenekar az év       
végére a Recorder Magazin Európa     
Kiadó cover-lemezén (“Jó lesz… ‘14”)     
a másik kultikus underground csapatot     
is megidézte, a kiadvány címadó dalát      
előadva. A harmadik nagylemez, a     
“Másokat szeretni” 2015 elején, 5     
évvel a legutóbbi teljes album – és       
napra pontosan a 10 évvel az első       
hivatalos EP – megjelenése után látott      
napvilágot. Mindössze fél évvel később     
elkészült a lemez “tükörkiadványa”,    
egy remixalbum is, amelyen a hazai      
elektronikus zenei élet prominens  

képviselői gondolták újra a visszatérő     
korong dalait, azonos számsorrendben. 
 
2016-ban a Recorder magazin a     
Jazzékiel Holy Shit albumát    
beválasztotta a megelőző 15 év     
legfontosabb hazai kiadványai közé. A     
harmadik nagylemez “A madarak    
elrepültek” című dalához készült videó     
megjárta a II. Magyar Klipszemle     
döntőjét, a zenekar 15 éves fennállását      
pedig egy nagyszabású koncerttel    
ünnepelte a Művészetek Palotájában. A     
legfrissebb kiadvány “Belle Époque”    
címmel, a harmadik nagylemezről    
leszorult, B-oldalas dalokkal 2016-ban    
jelent meg a Klinik gondozásában. A      
Jazzékiel jelenleg negyedik   
nagylemezén dolgozik. 

 

 



 

kiadványok / releases 
 

  

 
2016 - Belle Époque (EP) 

 
2015 - Masokat_REMIXEK (EP) 

Album Link Album Link 

  

 

  

 
2015 - Másokat Szeretni (LP) 

 
2014 - Mi már leszoktunk róla (EP) 

Album Link Album Link 

  

 

  

2011 - Téli Mesék (LP) 2009 - Holy Shit (LP) 

Album Link Album Link 

  

 

https://jazzekiel.bandcamp.com/album/belle-poque-ep-2016
https://jazzekiel.bandcamp.com/album/masokat-remixek-2015
https://jazzekiel.bandcamp.com/album/m-sokat-szeretni-2015
https://jazzekiel.bandcamp.com/album/mi-m-r-leszoktunk-r-la-ep-2014
https://jazzekiel.bandcamp.com/album/t-li-mes-k-2011
https://jazzekiel.bandcamp.com/album/holy-shit-2009


 

 
 

hivatalos videók / official videos 
 

  

Kitty (feat. Musica Moralia)  Éld át újra! - Fishing on Orfű '15  

(Balcony TV Budapest, 2015) (koncertfilm, 2015 Dir.: Kálocz Tamás) 

 

  

A madarak elrepültek  A madarak elrepültek [Sinus Node 
rmx]  

(videoklip, 2015 Dir.: Jakab Péter) (videoklip, 2015 Dir.: Jakab Péter) 

 

  

Átkötő [iamyank rmx]  Portugál (vinyl play)  

(videoklip, 2015 Dir.: Jakab Péter) (videoklip, 2014 Dir.: Kósa Péter) 

 

  

Mi már leszoktunk róla  Fishing on Orfű '12  

(videoklip, 2015 Dir.: Jakab Péter) (koncertfilm, 2012 Dir.: Kálocz Tamás) 

 

  

Negyven Öltés (Akusztik)  Kamilla  

(koncertfelvétel, 2009, Petőfi Rádió Akusztik) (videoklip, 2011 Dir.: Szabó Áron) 

 

  

 Letheon   

(videoklip, 2010 Dir.: Kósa Péter) 
 

 

 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PMKReafPR7k
https://www.youtube.com/watch?v=433dhpGStaA
https://www.youtube.com/watch?v=IR4gKoyhuqo
https://www.youtube.com/watch?v=0On0BqgOYDQ
https://www.youtube.com/watch?v=0On0BqgOYDQ
https://www.youtube.com/watch?v=4XcU5rD4tYw
https://www.youtube.com/watch?v=InVs4ir8dDs
https://www.youtube.com/watch?v=M5Sx53i3r-M
https://www.youtube.com/watch?v=5puAa2IvyE0
https://www.youtube.com/watch?v=o2PrlWW7QCE
https://www.youtube.com/watch?v=T3Xi_H48HYI
https://www.youtube.com/watch?v=juAYGSd2FJw


 

sajtófotók / press photos 
(click for printable size) 
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contact info   technical riders 
 

Booking 
Csaba Dobos 

dobos@kliniklabel.com 
+36.30.687.15.20 

 
Press 

Tibor Kalmar 
press@kliniklabel.com 

+36.70.390.3696  
 

Publishing 
Istvan Gyulai 

hello@kliniklabel.com 
+36.20.316.6729 

 

  KLUB / FESZTIVÁL  
 

NAGYKONCERT  
 

KONCERTTEREM  
 

 
 
 

   www.kliniklabel.com 
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