
Malecz Attila 

A dzsessz hullámhosszán 
A rádió dzsesszel kapcsolatos tevékenysége elmarasztaló és dicsérő vélemények ke-
reszttüzében áll. Miért e kettősség? A szerző ebben az írásában összefoglalja A jazz 
Magyarországon című tanulmányának1 a rádióra vonatkozó következtetéseit, kiegé-
szítve legfrissebb elemzéseinek eredményeivel. A kérdést alapvetően a kereslet és a kí-
nálat oldaláról közelíti meg. Keresleti oldalról a legaktívabb közönségréteg, a dzsessz-
klubokat látogatók véleményének elemzése látszott kézenfekvőnek. A kínálati oldal 
problematikusabb. Kiderült ugyanis, hogy érdendeges kínálattal — a dzsesszklubok 
mellett — csak a rádió rendelkezik. 

Stúdión innen és túl 

A rádió egyik alapvető, természetes 
dzsesszzenei tevékenysége: műsorok 
sugárzása és hangfelvételek készítése 
dzsesszzenészeinkkel. Ez utóbbi jelen-
tőségét növeli, hogy a műfajban mini-
málisak a lemezfelvételi lehetőségek. 
Ráadásul a rádió fesztiválokat és 
más dzsesszeseményeket is rendez 
és szervez, főleg vidéki városokban, 
s ezekre külföldi és magyar előadókat 
hív meg, sőt foglalkozik a magyar 
dzsesszzenészek külföldre való a ján-
lásával, menedzselésével is. Nincs 
még egy ország, melynek dzsessz-
életében mindezeket a funkciókat ki-
zárólagosan a nemzeti rádió töltené be. 
Nálunk az illetékes intézmények (ORI, 
Interkoncert) „ á t a d t á k " e szerepkö-
röket a rádiónak. 

A rádió jóhiszeműen mindent ma-
gára vállalva szándékától függetlenül 
monopolhelyzetbe került, és éppen 
ezzel vált a krit ikák cél táblájává. 
Nehezebben védhetővé teszi a helyze-
te t , hogy „házon belül" is minden 
egyetlen szerkesztőnek a kezében van. 
Amikor a rádió hatáskörén, profi l ján 
messze tú lmuta tó feladatokat vállal, 
egyrészt elősegíti a magyarországi 
dzsesszélet kibontakozását, másrészt 
tovább erősíti a kulturális életünkre 
jellemző monopolizációt, centralizációt. 

Ez magában hordja annak veszélyét, 
hogy tevékenysége végül szándékával 
ellentétes eredményekre is vezethet. 
Nem nehéz belátni, hogy ilyen körül-
mények között milyen felelősség hárul 
az intézményre. 

A kínálat 

A rendelkezésre álló adatok lehetővé 
teszik, hogy ne csak egy bizonyos idő-
szak rádiós dzsesszműsorkínálatának 
statikus, állapotleíró elemzését ismer-
tessük, de akár háromlépcsős, dinami-
kus időbeni összehasonlításra is vál-
lalkozhassunk a vizsgált tényezők több-
ségénél. 

Az első adatforrás Róber t Péter 
Dzsessz a rádióban című cikke (RTV 
Szemle 1977/4.), mely még csak egy 
hónap — 1977. május —• műsorainak 
elemzésére vállalkozott. (Teljes értékű, 
reális összehasonlításhoz egy hónap 
természetesen nem elegendő.) A kö-
vetkező lépcső már emlí tet t tanulmá-
nyom, ahol az 1979. júliustól 1980. jú-
niusig ter jedő műsorév valamennyi 
dzsesszműsorát vizsgáltam. Mindezek 
után bizonyos időbeli tendenciák áb-
rázolásának és az ellenőrzésnek a lehe-
tőségét rejti magában az 1981. novem-
ber 23-tól 1982. március 21-ig terjedő 
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17 teljes műsorhét (négy hónap) 
dzsesszműsorainak elemzése. 

1977-ben napi át lagban 30 perc 
dzsesszt hal lgathat tunk, 1979—80-ban 
már közel a duplájá t , 59 percet. Ez az 
érték 1981/82-re csaknem az 1977-es 
szintre zuhant vissza (38,3 perc). 
Ugyanez a görbe rajzolódik ki a napi 
átlagos műsorszám tekintetében is: 
1977-ben 1; 1979—80-ban 1,5; 1981/82-
ben 1,1. 

De a műsorszerkezet részletesebb 
statisztikai elemzése előtt fordítsuk fi-
gyelmünket a tar ta lmi vonatkozások-
ra. Az 1979/80-ban vizsgált egyéves 
időszakban 39 magyar és 270 külföldi 
előadót hal lhat tunk. Ez azt jelenti, 
hogy a magyar előadók 1977 májusá-
ban regisztrált 31 százalékos részese-
dése 79/80-ra már csak 19 százalékot 
t e t t ki, míg a legfrissebb adatok szerint 
a 15 százalékot sem éri el. Ha azt is 
figyelembe vesszük, hogy a magyaro-
kat felvonultató műsorok egy része 
10—15 éves felvételeket szólaltatott 
meg, akkor meg kell ál lapítanunk, hogy 
a kortárs hazai dzsessz egyre aláren-
deltebb szerepet játszik a rádióban. 
Meg kell i t t említenünk egy kedvező 
jelenséget is. Míg 1977-ben a műsorok 
80 százalékának t a r t a lmá t a hallgatók 
előre nem ismerhették, addig ez az 
arány 79—80-ra 22 százalékra esett 
vissza, és feltehetőleg a rádióújság 
némileg módosult szerkesztése, na-
gyobb terjedelmi lehetőségei folytán 
ma már csak 4 százalékot tesz ki. 

A tartalom kézzelfoghatóbb, plasz-
t ikusabb ábrázolása érdekében lássuk 
először a 79—80-as vizsgálati évben 
sugárzott előadók (309 magyar és kül-
földi) műsoridő szerinti rangsorának 
első negyven helyezett jét . Az év ösz-
szes dzsesszműsoridejének több mint 
a felét a következő 40 előadó ad ta : 

1. Miles Davis (1082 perc) 
2. Chick Corea (541) 
3. Pege Aladár (413) 
4. John McLaughlin (372) 
5. Molnár D. B. (348) 
6. Dave Brubeck (318) 
7. Weather Report (315) 
8. Doldinger Passport (265) 

9—10. Csik Gusztáv (258) 
Tomsits Rudolf (258) 

11. Jeremy Steig (247) 
12. Vukán György (242) 
13. Eddie Gomez (233) 
14. Dizzy Gillespie (197) 
15. Stephan Diez (194) 
16. Szakcsi Lakatos Béla (192) 

17—19. Herbie Hancock (190) 
Charlie Parker (190) 
MJQ (190) 

20. Ella Fitzgerald (181) 
21. Keith Jarrett (176) 
22. Stan Kenton (170) 

23—24. A lbe r t Mangelsdorff (167) 
Stanley Clarké (167) 

25. George Duke (163) 
26. Jan Garbarek (161) 
27. Jir i Stivin (150) 
28. Víg Tamás (149) 

29—30. Deseő Csaba (148) 
Toshiko Akiyoschi-Lew Tabackin (148) 

31. Maynard Ferguson (143) 
32. Duke Ellington (139) 
33. Jasper Van't Hof (137) 
34. Benkó D. B. (135) 
35. Ralph Towner (134) 
36. Count Basie (132) 
37. Oscar Peterson (127) 

38—40. Gerry Mulligan (120) 
Joe Pass (120) 
Django Reinhardt (120) 

Ha a szemléletesség kedvéért a lis-
táról kiemeljük a magyar előadókat, 
a következő névsort kap juk: 

1. Pege Aladár (413 perc) 
2. Molnár D. B. (348) 

3—4. Csík Gusztáv (258) 
Tomsits Rudolf (258) 

5. Vukán György (242) 
6. Szakcsi Lakatos Béla (192) 
7. Deseő Csaba (148) 
8. Benkó D. B. (135) 

Az összes dzsesszműsoridő 12 szá-
zalékát birtokolja ez a 8 előadó, s ők 
kapták a 39 sugárzott magyar elő-
adóra ju tó műsoridő 62,5 százalékát! 

De té r jünk át a külföldiekre: 

1. Miles Davis (1082 perc) 
2. Chick Corea (541) 
3. John McLaughlin (372) 
4. Dave Brubeck (318) 
5. Weather Report (315) 
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A 270 külföldiből erre az öt elő-
adóra ju to t t a műsoridő 15 százaléka, 
a sugárzott külföldi dzsessznek pedig 
19 százaléka. 

Mielőtt mindezeket összehasonlíta-
nánk a 81—82-es eredményekkel, lás-
suk előbb, mennyiben találkozott ez 
a műsorkínálat a közönségigénnyel! 

Vessük tehát össze a dzsesszklubok 
közönségének „szavazólistáját"2 (ke-
reslet) a rádió 1979—80-as sugárzási 
preferenciáival (kínálat). Pege Aladár 
tekintetében a közönség „egye té r te t t " 
a rádióval. Az előadók sorában a má-
sodik helyep álló Molnár D.B. azonban 
a közönségnél már csak 16—19. he-
lyen szerepelt, míg a 3—5. helyen 
álló Csík Gusztáv, Vukán György, 
illetve Tomsits Rudolf fel sem került 
a közönséglistára. Igen kis műsoridőt 
szentelt a rádió a közönségnél a 4. 
helyen álló Kőszegi Imrének, a 7. 
helyre került Binder Quar te t t pedig 
nem volt hallható a rádióban, még 
az 1979. őszi szegedi dzsessznapok 
közvetítésekor sem, ahol pedig fel-
léptek. Néhány közismert, a magyar 
dzsessz élvonalába tartozó muzsikus 
egyáltalán nem szerepelt a rádió mű-
soraiban: a külföldi versenyt nyer t 
és a közönséglistán 5. helyezett Szaba-
dos György, azután Berki Tamás, 
Gonda János, Kovács Gyula, Bonto-
vics Kat i . . . 

A külföldi előadókat tekintve a kö-
zönségigény és a rádió kínálata kö-
zött látszólag nem volt lényeges kü-
lönbség, legalábbis az első helyeket 
tekintve. De ha alaposabb elemzésnek 
vet jük alá a két rangsort, kiderül, 
hogy minimális egyezés mellett jófor-
mán semmilyen kapcsolat nincs kö-
zöttük.3 

Most pillantsunk bele az előadók 
81—82-es sugárzási rangsorába. 

1. Pege Aladár (138 perc) 
2. Toto Blanke (112) 
3. Spyro Gyra (110) 
4. Lakatos Antal (106) 
5. Thelonius Monk (86) 
6. Count Basie (85) 

7—11. Molnár D. B. (80) 
John Abercrombi (80) 

Pharoah Sanders(80) 
Jack Dejohnette (80) 
Archie Shepp (80) 

(A ráclió dicséretes gyorsasággal 
reagált a modern dzsessz egyik leg-
nagyobb egyénisége, Th. Monk halálá-
ra. Sajnos a legújabbkori dzsessz másik 
nem kevésbé kiemelkedő személyisé-
gének, Szabó Gábornak szintén ez idő 
a la t t bekövetkezett halálára egy perc-
nyi műsoridőt sem szánt.) 

De az összevont lista további rész-
letezése helyett lássuk csak a ma-
gyarokat . 

1. Pege Aladár (138 perc) 
2. Lakatos Antal (106) 
3. Molnár D. B. (80) 
4. Benkó D. B. (60) 
5. Kaszakő egy. (52) 
6. Masina egy. (44) 
7. Deseő Csaba (40) 
8. Lakatos Géza (35) 

E rangsor több érdekességet is 
rej t magában. Az 1979—80-as első 
8 helyezett közül ma is i t t talál juk 
Pege Aladárt (aki nemcsak megőrizte 
elsőségét a magyarok között , de az ab-
szolút rangsorban is á tve t te a vezetést, 
amellett , hogy a magyarok részaránya 
tovább csökkent, és míg 79—80-ban 
a magyarokra jutó műsoridő 13 
százalékát kapta , addig mára már 16 
százalékát), valamint a Molnár D.B.-et, 
a Benkó D.B.-et és Deseő Csabát. 
Hogy a furcsa arányok mi t sem vál-
toztak, a látámaszt ja az is, hogy az 
első öt magyar előadó kap ta a 81—82-
ben vizsgált négy hónap a la t t sugárzott 
26 magyar dzsesszmuzsikusra, illetve 
zenekarra jutó műsoridő fe lé t ! Az 
1979—80-ban hiányolt meghatározó 
jelentőségű magyar dzsesszzenészek kö-
zül néhány végre fel tűnt a műsorokban, 
de sajnos csak jelképes műsoridőkkel. 
A 81—82-es négyhónapos adatok 
szerint: Binder Károly (26 perc), 
Gonda János (25 perc), Kovács Gyula 
(11 perc), Szabados György (23 perc). 
Tovább árnyalja a képet , ha velük 
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szemben a nemrég fel tűnt amatőr 
Masina trió 44 percére vagy az igazán 
nem meghatározó jelentőségű Kaszakő 
52 percére tekintünk. 

Műsortípusok, műsorszerkezet 

Lássuk, mi a helyzet a sorozatokkal, 
melyek bizonyos szempontból a szer-
kesztői koncepciózusság fokmérőinek 
tekinthetők. Míg 1977-ben a soroza-
tok a műsoridő 20 százalékát te t ték ki, 
addig 79—80-ban már 35 százalékát, 
viszont újabban furcsa érzésünk tá-
madhat , ha belelapozunk a rádió-
újságba: mintha megszámlálhatatla-
nul sok sorozat fu tna a rádióban, 
egyszerűbben fogalmazva, mintha csak 
sorozatok lennének. Mindez természe-
tesen az elemzés szempontjából óva-
tosságra int, ezért a konkrét műsor-
típusok, sorozatok áttekintése és az 
aktuális 81—82-es helyzet értékelése 
előtt vonjuk meg az 1979—80-as 
vizsgálati év műsorszerkezeti mérlegét. 
Ebben az időszakban már négy való-
ban sorozatnak tekinthető műsortí-
pussal találkozhattunk (A dzsessz tör-
ténetéből, A dzsessz a 70-es években, 
Örökzöld dzsesszmelódiák, A dzsessz 
világa), azonban már i t t megállapít-
hat juk, hogy a dzsessz kedvelői szá-
mára talán hasznosabb lenne, ha a kü-
lönböző sorozatokat más-más szer-
kesztő-műsorvezetők irányítanák, így 
nemcsak színesebbek, változatosabbak 
lennének, de többféle látásmód is 
érvényesülhetne, s ta lán nem ár tana 
néhány külső szakértőt is bevonni 
ebbe a munkába. A sorozatok meg-
jelenése csak dicsérhető, de vajon 
a műsoridő fennmaradó kétharmadá-
ban milyen szerkesztési elveket kö-
vet tek ? A műsorok ezen nagyobbik 
fele a rádió által szervezett dzsessz-
hétvégékhez kapcsolódott, illetve egyéb 
rádiós dzsesszfelvételek töl töt ték ki, 
de a főtétel t az eléggé esetleges lemez-
bemutatók jelentették. 

Az összesített sugárzási lista élén 
a sorozatok külföldi szereplői állnak. 

Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk 
(mivel a sorozatok egyszeriek és ki-
ugrató hatásúak), akkor a magyarok 
kerülnek az élre, de — mint lá t tuk — 
eléggé egysíkúan (Pege, Csik, Molnár, 
Vukán stb.), illetve a rádiós dzsessz-
hétvégéken i t t járt külföldiek. így 
a műsorszerkesztés 79—80-as elvei 
vázlatszerűen a következőképpenj kör-
vonalazhatók : 

1. sorozatok (35 százalék) 
2. hazai fesztiválok meghívottai-

nak, illetve a fesztiválok hang-
felvételeinek bemutatása 

3. néhány hazai „szupersztár" ál-
landó műsorra tűzése 

4. a fennmaradó időben (40—50 
százalék) a világ „maradék" 
— a fentiekben még be nem 
muta to t t —dzsessztermése, ab-
ból is főleg dzsessz-rock és 
ad hoc új lemezek. 

A rádiós dzsesszműsorok jelenéhez 
ju tha tunk el, ha közelebbről át tekint-
jük a sorozatokat. 

„A dzsessz történetéből" 1979 elején 
indult, és 1980 végén fejeződött be. 
A negyvenperces adások sztereóban 
szólaltak meg a harmadik műsorban, 
általában 20—21 óra körül, hetente 
egyszer, néha melléklettel. Az idő-
pont tehát jó, a hangminőség szintén, 
a harmadik műsor országos elérhető-
sége vételi szempontból már kevésbé. 
A műsorban a vizsgált évben szerepelt: 
Charlie Parker , Miles Davis, Stan 
Kenton, Gerry Mulligan, Django Rein-
hardt , Dave Brubeck, Modern Jazz 
Quartet t , Ar t Blakey, Billy Holiday, 
Ella Fitzgerald. Az adatfelvétel után 
hangzott el a közönséglista nyolcadik 
helyén szereplő John Coltrane mun-
kásságának ismertetése. 

A „Dzsessz a 70-es években" 1979 
decemberében kezdődött, pá lyafutása 
1981 utolsó napjaiban ért véget. Hét-
köznapokon a Petőfi-adón nagyed 
tizenkettőtől éjfélig volt hallható, he-
tente egyszer, országosan t ehá t rossz 
vételi viszonyok között és tú l késői 
időpontban. A sorozatban a felvételi 
év alat t bemuta tkozot t : Chick Corea, 
Stanley Clarké, John McLaughlin, 
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Billy Cobbham, Kei th Ja r re t t , J a n 
Garbarek, a Weather Report , Joe 
Zawinul, Wayne Shorter. A 70-es 
évek jellemző irányzata a dzsessz-rock 
volt, amit a sorozat híven tükrözöt t is, 
de nem hagyható figyelmen kívül 
a main-stream és régebbi stílusirány-
zatok továbbélése. Ez utóbbiakról 
már nagyon egyenetlen képet kap-
hatot t a hallgató. Például érdemes 
megemlíteni az avantgarde-free irány-
zatok 70-es évekbeli folytatását , az ún. 
loft-jazz-t, melynek jelesebb képvise-
lői: Dávid Murray, Lester Bowie, az 
Art Ensemble of Chicago. Róluk 
semmit, de más fontos irányzatokról 
is vajmi keveset hal lhat tunk. 

Az előbbi sorozat jogutódjának te-
kinthető ,,A mai dzsessz", mely 1982 
első napjaiban ve t te át a s tafé tabotot , 
hétről hétre temat ikus adások kereté-
ben muta tva be egy-egy előadót. 
Ez a sorozat azonban már nevéből 
következően is sokat elbír. 

Érdekesnek, közönségcsalogatónak 
tűnik ,,A Beatles együttes és a dzsessz". 
Az öthónaposra tervezett , hetente 
a harmadik műsorban, sztereóban je-
lentkező sorozat 1982 májusában in-
dult . 

Az „Örökzöld dzsesszmelódiák" su-
gárzási szempontból a legstabilabb, 
évek óta szerdán a Kossuth-adón 
kora délután hallható jelentős, át la-
gosan 52 perces időtartammal. A pro-
fil ja dzsessz-sztenderdek több előadó 
ál tal történő bemutatása, de néha 
temat ikusabb adásokkal is jelent-
kezik, amelyekben egy-egy előadó (pl. 
Oscar Peterson, Modern Jazz Quar te t t , 
Duke Ellington, Dave Brubeck, Eroll 
Garner stb.) ál tal megszólaltatott 
„dzsesszörökzöldek" hangzanak el. Sze-
rencsés, hogy ezen tematikus (néha 
már szerzőkhöz is kapcsolódó) adások 
sorozaton belüli aránya 35 százalékot 
tesz ki, amit az átlagműsoridő csekély-
növekedése is kísért. 

,,A dzsessz világa''' — információs 
magazinműsor ál talában havonta, de 
néha ennél r i tkábban, főleg vasárnap 
késő este hallható a Kossuth-adón, 
egyórás időtar tamban. A programok 

fő részét a rádió á l ta l szervezett 
dzsesszhétvégékről ado t t információk, 
a vidéki klubéletről szóló hírek, 
ú j lemezek bemutatása, a Down Beat 
amerikai kortárs zenei lap kritikusi 
szavazólistáinak ismertetése, illetve ha-
zai zenészekkel (legtöbbször Pege Ala-
dárral) készült in ter júk képezték. 

A legfrissebb elemzések, mint ahogy 
azt előre jeleztem, első látásra legalább-
is azt sugallják, hogy 79-—80-nal ellen-
té tben ma már a dzsesszműsoridő 
szinte egészét sorozatok töltik ki. 

Hogy érzékeljük a változást, fel 
kell i t t sorolnunk mindazokat a fenti-
ekben még be nem m u t a t o t t műsor-
t ípusokat , melyeket a rádió kínált 
a 81—82-ben vizsgált négy hónap 
a l a t t : 

Dixieland-felvételekből 
O ld T imer dzsesszfelvételekből 
Bluesfelvételekből 
Big-band-felvételekből 
Dzsesszfelvételekből (ill. Dzsesszfelvételeink-
ből) 
Új dzsesszfelvételeinkből 
Finn dzsesszfelvételek 
Japán dzsesszfelvételek 
Ausztrál dzsesszfelvételek 
Ausztrál big-band-felvételek 
Dzsesszfesztivál-felvételekből 
Nemzetközi dzsesszhangversenyek 1981-ben 

a Magyar Rádió szervezésében 
Szegedi dzsessznapok felvételei 
A X . Szegedi xzsessznapok felvételei 
Emlékezetes dzsesszhangversenyek 
Dzsesszarchívum 
Kaleidofon — dzsesszkedvelőknek 
A 60-as évek hazai dzsesszfelvételeiből 
Magyar dzsesszfelvételek a 60-as évekből 

Nem lehet tagadni, a lista lélegzet-
elállítóan imponáló, ugyanakkor jogos 
a kérdés: ilyen rövid időszak a la t t 
és az amúgy is csökkent, csekély 
műsoridő mellett hihető-e ennyi — va-
lóban koncepciózus szerkesztést igény-
lő — sorozat létezése, vagy csak 
az éppen adásba kerülő, rendelkezésre 
álló zeneanyag hangzatos, a kívülálló 
szemében a gazdagság, koncepciózusság 
csalóka látszatát sugalló elnevezései-
vel á l lunk szemben ? Az a benyomásom, 
hogy az 1979—80-ra k imuta to t t túl-
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nyomórészt „ad hoc" szerkesztés fino-
mított vál tozata született meg, ami 
azonban még nem eredményezte a tar-
talom gazdagodását is. Ahhoz ez túl 
egyszerű megoldásnak tűnik. 

Dzsessz — munkaidőben és éjjel 

A dzsesszirányzatok műsoridő szerinti 
megoszlása 79—80-ban: 

1. dzsessz-rock 
2. swing 
3. bop 
4. avantgarde-free 
5. cool 
6. klasszikus 

38 százalék 
16 százalék 
15,1 százalék 
14,8 százalék 
8,2 százalék 
7,9 százalék 

A Kossuth-adó jellege a sugárzott 
dzsesszműsorok műfaji megoszlása 
alapján (79—80-as adatok) swing+ 
dzsessz-rock, a Petőfi-adóé dzsessz-
rock+f ree , a harmadik műsoré pedig 
dzsessz-rock+bop+cool . A dzsessz-
rock tehát mindenütt dominált , a 
klasszikus irányzatok pedig háttérbe 
szorultak. 

Míg 79—80-ban a műsoridő fele a 
harmadik műsorban hangzott el (a má-
sik felén pedig a Petőfi- és a Kossuth-
adó osztozott 4:3 arányban), addig 
81—82-re a harmadik műsor részese-
dése 29 százalékra csökkent (a másik 
ké t adó a rá juk eső megnövekedett 
műsoridőn fele-fele arányban osztozik.) 
Tehát a dzsessz visszaszorult épp az 
ilyen speciális rétegműfajokra orien-
tá l t harmadik műsorból, a műsoridő 37 
százalékos visszaesése valószínűleg 
részben ennek a számlájára írható. 

A hét egyes napjai közötti műsor-
eloszlásról elmondhatjuk, hogy a szer-
dák amúgy is kiemelkedő (79—80-as 
25 százalékos) részesedése tovább nőtt , 
körülbelül egyharmadra (az „Örök-
zöld . . . " sorozat és a műsoridő-csökke-
nés együttes hatásának eredménye-
képpen), ugyanakkor a hétvégék alul-
reprezentáltsága fokozódott részará-
nyuk 21,7-ről 20 százalékra módosulá-
sával. 

A Kossuth-adó jellege dzsesszműso-
rainak napszaki megoszlása tekinteté-
ben változatlanul délutáni, a Petőfi-
adó is őrzi éjszakai karakterét . A har-
madik adón nemcsak az adásidő csök-
kent, de a délelőtti és délutáni karak-
ter erősödött az esti rovására." Pedig 
az ország aprajá t -nagyját a tévé elé 
láncoló, fél nyolctól fél tízig ter jedő 
esti órákban kellene a harmadik adó-
nak talán az egyik legspeciálisabb kö-
zönségréteghez szóló dzsesszzene köz-
vetítése terén a csúcsot produkálnia 
(mint ahogy ezt 79—80-ban még meg 
is tette). 

1977 és 79—80 között a műsoridő 
növekedésével párhuzamosan kedve-
zőtlen eltolódás tör tént a dzsesszsugár-
zás napszaki szerkezetében: az esti 
órák részaránya csökkent, a délelőttieké 
nőt t . Úgy tűnik, a műsoridő jelentős nö-
velése csak ilyen áron volt megvalósít-
ható. 1981—82-re a napszaki eloszlás 
tovább romlott , de mindezt a műsor-
idő csaknem 1977-es szintre való vissza-
zuhanása kísérte. Az esti (18—22 óráig) 
időszak részaránya tovább csökkent, 
27-ről 17 százalékra, ugyanakkor a 22 
óra utáni műsorok részesedése 28-ról 
37 százalékra nő t t . 

A hét egyes napjain tapasztalható el-
oszlások részletezésétől most eltekintve 
megállapíthat juk, hogy 1979—80-ban 
hétköznapokon a legfrekventáltabb a 
kora délutáni napszak volt, ezt követ te 
az éjszakai. Ezzel szemben hétvégeken 
az esti adásidő volt a legszámottevőbb. 
Hétköznap reggel 8-tól délután 6-ig 
(tehát munkaidőben) lefutott a műsor-
időnek csaknem a fele, míg hétvégén 
csak egyharmada. 1981—82-ben egyet-
len említésre méltó és egyben szeren-
csés változást regisztrálhattunk: szom-
batonként — amikor lehetőség van az 
éjszakai rádiózásra — az eddigi esti 
jelleg helyett az éjszakai adásidő vált 
dominánssá (a 22 óra utáni dzsessz-
adások részaránya 17-ről 40 százalékra 
nőt t ) . 

További kedvezőtlen fordulat : a kö-
rülbelüli kezdési időpontú műsorok ará-
nya a harmadik adón (mert 1977-ben 
és 1979—80-ban még csak ot t voltak) 
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a 79—80-as 5,3-ról 20 százalékra nőtt , 
sőt 3 százalékos részesedéssel már a 
Kossuth-adón is megjelent ez a „műsor-
t ípus". (Összességében arányuk közel 
háromszorosára, 2,6-ről 7 százalékra 
emelkedett.) Gyakorlatilag e műsorok 
az élő közvetítések (melyek mindig el-
húzódnak) utáni űr t kitöltő szerepük-
nél fogva tovább csökkentik az amúgy 
is redukált műsoridőt. 

Az ismertetet t műsorszerkezeti vál-
tozások arra utalnak, hogy a lehetősé-
gek (a műsoridő) jelentős csökkenését 
az elérhetőség (hallgathatóság) esélyei-
nek hasonlóan nagymérvű korlátozódá-
sa kísérte. Kár , hogy a rádió —• talán 
mert túl speciális rétegműfajnak tekin-
ti -—• sugárzási szempontból perifériára 
szorítja a dzsesszt. így nemcsak a rajon-
gók viszonylag széles tábora, de a po-
tenciális közönség számára is legtöbb-
ször lehetetlenné válik az adások meg-
hallgatása. Pedig éppen a rádió nyer-
hetne meg ú jabb rétegeket a műfa j szá-
mára, ami figyelembe véve a dzsessz 
zenei ízlésfejlesztő hatását5 , és egyálta-
lán zenei kul túránk kodályi elvekhez 
méltat lan színvonalát, nem volna le-
becsülendő feladat. 

A kereslet 

Ismerkedjünk meg ezek u t án a klub-
közönségnek a rádió dzsesszkínálatáról 
kialakított véleményével. Majd minden 
negyedik megkérdezett elégedett volt 
a dzsesszműsorok mennyiségével. Ezen 
közönségréteg zenei értelemben vet t 
komolyságára jellemző, hogy csak 42 
százalékuk jár kifejezetten a dzsessz 
szeretete miat t a k lubokba; a többség 
a társaságért , a jó hangulatért , a sörért. 
Ezzel szemben a teljes klubközönség 
ké tharmadának a zene jelenti az elsőd-
leges vonzerőt. 

A klubok közönségének 4 százaléka 
soha, 57 százaléka r i tkán és csak 39 
százaléka hallgatja rendszeresen a rádió 
dzsesszműsorait. (A rendszertelen hall-
gatást 55 százalék technikai, ill. rádió-

tól független tényezőkkel magyarázta, 
míg 36 százalék a sugárzási időponto-
kat okolta, 9 százalék pedig tar ta lmi , 
szerkesztési problémákra hivatkozott.) 

A műsorok színvonalát 51 százalék 
t a r to t t a jónak, 36 százalék közepesnek 
és 13 százalék gyengének. Megjegyzen-
dő, hogy akik jónak ta r to t t ák , azoknak 
58 százaléka jár a dzsesszért a klubokba 
•— az elégedetlenek 71 százalékával 
szemben. A műsorok színvonalát ki-
fogásolók 22 százaléka időpontbeli, su-
gárzási problémákra hivatkozott , 58 
százalékuk tar ta lmi problémákra, míg 
20 százalékuk a szerkesztő munká já t 
bírálta. A szerkesztőre, illetve ta r ta lmi 
problémákra hivatkozóknak már 82, 
illetve 70 százaléka jár a dzsesszért a 
klubokba, ami arra utal, hogy a ko-
moly dzsesszrajongó közönség vélemé-
nye lesújtóbb képet muta t a rádióról. 
A vidéki közönség kevésbé kri t ikus: 
gyakrabban hallgatja a rádió dzsessz-
műsorait, jobbnak t a r t j a azokat, mint 
a budapestiek, és kr i t ikája kevésbé 
heves. 

A bíráló megjegyzések meghatáro-
zott problémakörökre vonatkoztak: 

Időpontbeli, sugárzási problémák (a 
közönség 11 százaléka): „Szinte csak 
éjjel vagv munkaidőben sugároznak: 
sok az ismétlés, a harmadik műsorban 
megy, amit sokan nem tudnak fogni; 
sok az előre nem ismert t a r ta lmú mű-
sor (Dzsesszfelvételeinkből); a legjob-
bak mindig éjjel vannak; ha nem lenne 
dzsessz, nem tudnák kitölteni az élő 
műsorok közötti szüne teke t . . ." 

Tartalmi problémák (a közönség 28 
százaléka): „Több zenészt kéne be-
muta tn i s nemcsak a legnagyobbakat ; 
hiányzik a hazai utánpót lás bemuta tá-
sa; keveset tudunk meg magáról a ze-
néről ; több tör ténet kéne; nem igazán 
dzsesszműsorok; egysíkú; esztétikailag 
nem tá r j a fel a lényeget; vonalas; ke-
vés a friss információ; sok a tárgyi 
tévedés; csak a dzsessz szórakoztatóbb 
oldalát játsszák; r i tkán adnak le egész 
nagylemezt, utol jára Pernye András 
sorozatában volt koncepció . . . " 

A szerkesztő tevékenységét bíráló meg 
jegyzések (a közönség 10 százaléka) 
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„Minimális a szerkesztő szakértelme; 
lényegtelen a szöveg a számok között ; 
mást konferálnak be, mint aki játszik; 
lehagyják a lemez végét; kizárólag Kiss 
Imre ízlésére van bízva a hallgató . . ." 

Ezek u tán tekintsük á t a rádióról 
kialakított vélemények mélyebb össze-
függéseit : 

Akik elégedettek a rádió dzsessz-
műsoraival, de csak r i tkán vagy elvétve 
hallgatják azokat, kivétel nélkül idő-
pontbeli, illetve egyéb kommunikációs 
problémára hivatkoztak. Akik viszont 
közepesnek, illetve gyöngének ta r t ják , 
és rendszertelenül hallgatják a műso-
rokat, azoknak 12, illetve 38 százaléka 
a szerkesztéssel, illetve tar talmi prob-
lémákkal indokolta a rendszertelen 
hallgatást. Az elégedetlen közönség-
rétegre jellemző, hogy minél heveseb-
ben bírálja a szerkesztőt, illetve a mű-
sorok t a r t a lmát , annál r i tkábban hall-
gat ja a rádió dzsesszműsorait. 

A rádióval való elégedettséget, illetve 
a hallgatás rendszerességét erősen be-
folyásolja, hogy szerepel-e a rádió a 
közönség dzsesszhírforrásai között. Ér-
dekes módon a műsorokról kialakított 
vélemény at tól is függ, hogy a meg-
kérdezett kedvenceit a rádióból is-
merte-e meg. Megállapítható, hogy a 
magnótulajdonosok rendszeresebb rá-
dióhallgatók. 

Hasonlóképpen a lemezgyűjtemény 
nagysága is összefügg a rádióhallgatás 
rendszerességével. Akiknek 1—4 
dzsesszlemezük van, azok 25 százaléka, 
akiknek 5—10, azoknak 38 százaléka, 
míg akiknek 11-től akár több százig 
terjedő lemezgyűjteményük van, azok-
nak 51 százaléka hallgatja rendszeresen 
a rádió dzsesszműsorait. Tehát nem az 
történik, hogy a nagy lemezgyűjte-
ménnyel rendelkezők inkább lemezeiket 
hallgatják, mintsem a rádiót, hanem 
éppen ellenkezőleg: viszonylag kis szá-
mig (11 lemezig) fokozatosan növek-
szik a hallgatottsági arányszám (és a 
dzsessz iránti érdeklődés), azután pedig 
beáll egy állandó szintre, valószínűleg 
azért, mert a lemezgyűjtemény további 
növelése már nem annyira az érdeklő-

dés intenzitásának, inkább az anyagi 
lehetőségeknek a függvénye. 

A száznál több dzsesszlemezzel ren-
delkezők éppúgy 50 százalék körüli 
rendszerességgel hallgatják a rádió 
dzsesszműsorait, mint a szerényebb 
gyűjtemények tulajdonosai, viszont a # 
műsorok színvonaláról a lkotot t véle-
ményük utóbbiaktól eltérően — sok-
kal kri t ikusabb: míg a szerényebb 
gyűjteménnyel rendelkezők 50—75 szá-
zaléka elégedett, addig a száznál több 
lemezzel rendelkezőknek csak 14-—15 
százaléka. 

A jéghegy láthatatlan része 

Célszerűnek látszott az eddigiekben is-
mertetet t kereslet—kínálat eredmé-
nyek ellenőrzése szélesebb körben is: a 
Tömegkommunikációs Kuta tóközpont-
ban végzett panelvizsgálatok országos 
reprezentatív mintáján. Kiderül t , hogy 
a nagyközönség véleménye nem tér el 
számottevően a dzesszrajongókétól, te-
hát az utóbbi réteg kritikus véleménye 
nem tekinthető speciálisnak, minden-
képpen megszívlelendő. 

A paneladatok szerint a leghallga-
to t t abb dzsesszműsor az Örökzöld 
dzsesszmelódiák című sorozat. Hallga-
tóinak száma elérte a 150—300 ezer főt . 
Fogadtatása is igen kedvező. 

A Dzsessz történetéből sorozat a har-
madik programban kevesek műsora 
volt (maximum 80 ezer hallgató); a 
vizsgált 1000 fős panelből sokszor senki 
sem hallgatta. Az átlagos hallgatóság 
létszáma nem lehetett több 2—20 ezer-
nél. A sorozat fogadtatása viszont ked-
vező volt. 

A Dzsessz a 70-es években című soro-
zatnál hasonló a helyzet : kedvező fo-
gadtatása ellenére is maximum 5—20 
ezer ember maradt fent a műsor ked-
véért éjfélig. 

A Dzsessz világa című műsorok fo-
gadtatása is kedvező, de a késői (22 
órai) kezdést szintén kevesen vá r j ák 
meg (kb. 20—40 ezer fő). 

8 1 



A DZSESSZ HULLÁMHOSSZÁN 

Az „egyéb" dzsesszműsorok már 
igen vegyes fogadtatás úak; magas kö-
zöttük a közepesnek és a gyengének 
ítélt műsorok aránya. Hallgatottságuk 
is alacsonyabb, bár néha, kora esti idő-
pontokban, illetve a harmadik műsor-
ban délelőtt eléri az 50—100 ezer főt. 

A hallgatottsági számarányok arról 
tanúskodnak, hogy művelődéspolitikai 
szempontból egy számottevő, klubba 
nem járó dzsesszkedvelő réteggel lehet 
számolni: a klubközönség tehát csak 
a jéghegy csúcsa. Ezek az adatok egyéb-
ként több oldalról is a lá támaszt ják a 
vizsgálat eredményeit . Egyrészt lát-
ható, hogy a viszonylag koncepciózus 
sorozatokat a közönség is kedvezőbben 

fogadja , ugyanakkor a műsorok nagy 
részére (65 százalék) jellemző ötletszerű 
szerkesztést valamiképpen érzékeli és 
nem értékeli pozitívan. 

Bevezetőben a rádió dzsessztevé-
kenységével kapcsolatos ambivalenciá-
ból indultunk ki. Az ismertetett vizs-
gálati eredmények eléggé egyértelművé 
teszik az ellentmondások gyökereit. A 
dzsesszéletünkben a rádióra háruló fe-
lelősség az eddigieknél körültekintőbb 
műsorszerkesztést indokolna. Ez nem-
csak sikeresebb műsorokat eredmé-
nyezne, de segíthetné dzsesszéletiink 
s t ruktúrá jának egészségesebbé té telét , 
s a dzsessz tudatosabb felhasználását a 
zenei ízlés formálásában. 
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1 Malecz A t t i l a : A jazz Magyarországon, Tömegkommunikác iós K u t a t ó k ö z p o n t —-
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külföldi dzsessz-előadóművészét . 

3 A rádiós és a közönséglista első 13 közös e lőadó já ra számí to t t rangkorrelációs együ t t -
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4 Déle lő t t : 8—12 ó., dé lu t án : 12—18 ó., es te : 18—22 ó., é j szaka: 22 ó. u t á n . 
5 Lásd „ A jazz Magyarországon" — p. 89—105. 

A B S T R A C T : l l a d i o broadcas t ing ac t iv i ty concerning jazz is subjec t t o criticism a n d 
praises a t t h e s a m e t ime. W h y is th i s cont radic t ion ? I n th is article t he a u t h o r gives a sum-
m a r y of his s t u d y t i t led „ Jazz in H u n g a r y " , add ing t h e results of his recen t analyses. H e 
approaches t h e quest ion f rom the po in t of view of of fe r and demand . A s t o t he d e m a n d 
for jazz, i t seemed to be reasonable t o analyse t he opinions of the mos t ac t ive s t r a t u m of 
t he audience, t hose who regularly go t o jazz clubs. T h e opposite side of t he quest ion is 
more p rob lemat i c , since it has been revealed t h a t a p a r t f r om jazz clubs t h e offer in jazz is 
only conf ined t o t h e radio. 
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