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A JAZZ HELYZETE MAGYARORSZÁGON 

Hazánkban az ötvenes évek előtt kevesen akad-
tak, akik tudtak volna az igazi jazz létezéséről. 
Mégis v o l t a i néhányan , akik külföldi folyóira-
tok, szaklapok és hanglemezek beszerzése ú t ján 
figyelemmel kísérték az ú j fa j t a zene alakulását , 
stílusváltásait. A jazznek e „veteránja i" 
közül első helyen Kertész Kornél, Marton 
György, Pál Sándor és Tháler Gyula nevét em-
lí t jük ineg. A cool stílus elterjedésének idején 
nálunk is kialakult egy egyelőre még szűk réteg, 
amely behatóan foglalkozott a jazzel, sőt — 
több-kevesebb sikerrel — megpróbálkozott ilyen 
jellegű zene előadásával is. Az „előadások" eb-
ben az időben zártkörű jam sessioneket jelen-
tettek, minthogy a hibás kultúrpolit ikai szem-
lélet következtében a szervezett magyar jazz-
élet kialakítására irányuló összes kísérlet cső-
döt mondot t . Ez a szemlélet, amelyet cikksoro-
za tunkban többhelyüt t bírál tunk, a jazz-zene tel-
jes negligálásán a lapul t : egyszerűen nem vett 
tudomást a jazzről, s így természetesen annak 
jelentőségéről, a 20. század zenéjében játszott 
szerepéről sem. A hatvanas évek elején azután 
bekövetkezett a „frontát törés". Sorozatunk meg-
indulásakor még a jazz és a tánczene különbö-
zőségéről ír tunk, — úgy vél jük, m a már sem 
muzsikusainknak, sem közönségünk tú lnyomó 
többségének nem kell bizonygatnunk, hogy a 
két zene között a szó szoros értelmében minőségi 
különbség van. A frontát törést elsősorban ter-
mészetesen művészetpoli t ikánk felülvizsgálata és 
bizonyos helytelen nézőpontok revideálása tette 
lehetővé. (Soroljuk fel azonban azokat is, akik 
a legtöbbet tet tek azért, hogy a jazz végre el-
foglalhassa az őt megillető helyet zenei életünk-
ben. A felsorolást ismét Kertész Kornéllal kezd-
jük, aki fáradhata t lanul dolgozott ezért az ügyért , 
a legnagyobb elismerés hang ján kell szólnunk 
továbbá Pernye Andrásról, az első olyan ma-
gyar zenekritikusról és esztétáról, aki nemcsak 
felismerte ennek a speciális művészetnek a jelen-
tőségét, hanem kitűnő szakemberré is képezte 
ki magát ezen a terüle ten; Komornik Ferencről 
— a Magyar I f júságban írt a témával foglal-

kozó kitűnő cikkeket —, Nagy Pál szolnoki 
zenepedagógusról, akiről még a jazz-kedvelők 
közül sem sokan hallottak, pedig egyik legoda-
adóbb híve a magyar jazz ügyének — ezen a 
helyen szeretnék köszönetet mondani neki azért 
a jelentős segítségért, melyet cikkeim megírásá-
hoz is nyú j t o t t —, végül, de nem utolsósorban 
a Muzsika szerkesztőségének, amely már ko-
rábban is figyelemreméltó cikkeket közölt a jazz-
ről és lehetővé tette t anu lmányom megjelenését. 
Mondani sem kell, hogy még sokan fáradoztak 
önfeláldozóan és nagy kitartással a közös célért; 
róluk hely h iányában nem elékezünk meg név 
szerint.) 

Az elmúlt két-három esztendőben számos olyan 
kezdeményezés történt, amely nagyban hozzájá-
rult jazz-kultúránk alapjainak lerakásához. Első 
helyen a Kommunis ta If júsági Szövetség által 
patronált Ifjúsági Jazz Klubot említem meg. He-
lyes alapokon nyugvó, jól szervezett, kiváló ve-
zetőséggel 7—800 (!) főnyi lelkes tagot szám-
láló klub ez, olyan, amilyennel sok, a jazzt 
régebben kultiváló ország sem rendelkezik. A 
klub létrehozásában és i rányí tásában különösen 
nagy érdemei vannak Kertész Kornél klubel-
nöknek, Mészáros Péter t i tkárnak, Kőrössy Já-
nosnak, a kiváló magya r származású román zon-
goristának, valamint Deseő Csabának, dr. Gre-
gorils Jánosnak, Kaán Judi tnak , Lipót József-
nek és Radics Gábornak. A k lub rendszeres heti 
foglalkozásain élő-zenei bemutatók, jam sessionek, 
magasszínvonalú elméleti előadások és hang-
lemez-bemutatók hangzanak el. Akik kételked-
nének a magyar jazz „tömegbázisában", azok-
nak különösen f igyelmükbe a j án l juk a k lub fog-
lalkozásait, amikor több száz, különböző foglal-
kozású hallgató a legnagyobb odaadással figyeli 
a nemegyszer bonyolul t és fáradságos figyelmet 
igénylő előadásokat. 

Nagy jelentőségű a Rádió „Könnyűzenei Hír-
adó jában" rendszeresített jazztörténeti előadás-
sorozat is. A Pernye András által szerkesztett, a 
70. előadás felé közeledő ciklus különös jelen-
tősége, hogy segítségével a legszélesebb közön-
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ség is megismerkedhet a jazz alapjaival , nehezen, 
gyakran egyáltalán nem hozzáférhető felvéte-
leket hallgathat meg, esetleg á t is másolhat ja 
magnetofonszalagra. A sorozat sikerét a szerkesz-
tőhöz és a Rádióhoz beérkező nagyszámú levél is 
bizonyítja. 

A Rádió egyébként sok vonatkozásban bírálta 
felül a jazzel kapcsolatos korábbi helytelen mű-
sorpolitikáját. Az említett ciklus mellett rendsze-
resítette — egyelőre sajnos még eléggé rövid 
műsoridőben — a „Jazz kedvelőinek" c. prog-
ramot, kitűnő japán, francia, jugoszláv és német 
jazz-anyagokat hozatott , amelyek részint stúdió-
ban készültek, részint jazz-fesztiválok helyszíni 
közvetítéseiként. Az eredmények közölt emlí t jük 
meg a korábban egyáltalán nem kielégítő Tánc-
zenekar átszervezését, amely ú j a b b formájában 
(„Stúdió 11") helyenként a jazz elemeit is al-
kalmazó, az előzőnél jóval korszerűbb tánczenét 
játszik. A Televízió idáig elhangzott egy-két jazz-
műsoráról nem í rha tunk ennyi jó t : a jóakarat 
megvolt ugyan, a műsorokat azonban kapkodás 
és nagyfokú szervezetlenség jellemezte. 

Az ORI is megrendezte első jazz-koneertjeit. 
Az egyik legelsőt éppen Kőrössy János vendég-
szereplése tette minden ottlevő számára mara-
dandó élménnyé. A jazz-koncertek kérdése azon-
ban távolról sincsen megoldva. Rögtönözni, jazzt 
játszani, jól — csak egészen lazán, feloldódott 
légkörben lehetséges. A magyar közönség szániára 
a jam sessionek és jazz-fesztiválok atmoszférája 
ismeretlen; inkább a hagyományos hangverse-
nyek kissé ünnepélyesebb hangulatához szokott. 
A fennálló nehézségek ellenére meggyőződésünk, 
hogy az ORI az eddigiellnél sokkal merészebb 
kezdeményezéseket is tehetne, anná l is inkább, 
mert mind inkább kiderül, hogy közönségünk 
torkig van a különböző tánczenei „parádékkal" 
és esztrád műsorokkal. 

Nagy jelentőségű vállalkozás volt a Magyar 
Hanglemezgyártó Vállalat részéről a „Modern 
Jazz" lemezsorozat megindítása. A vállalat veze-
tőségét persze nyi lván elgondolkoztatta az a 
ténv, hogy az utóbbi időben feltűnően meg-
csappant a tánczenei lemezek iránti érdeklődés. 
A jazz-sorozat most készülő IV—V. lemeze 
(„Jazz-Antológia") a 12 legjobb magya r jazz-
együttes felvételeit muta t ja m a j d be, s így 
joggal tekinthető jelenlegi jazz-zenénk összefog-
laló áttekintésének. 

Vegyük ezután számba jazz-muzsikusainkat. 
Teljességre itt sem törekszünk, kizárólag az egyes 
hangszerek reprezentáns képviselőinek megem-
lítésére szorítkozunk. Legjobban a jazz-zongo-
ristákkal á l lunk: sok tehetséges, jólképzett mo-
dern pianistánk van (Kertész Kornél, a svéd és 
jugoszláv fesztiválon is sikerrel szereplő Garav 

Attila, a mindig egyéni utakon járó, autodidakta 
Fogarasi János , a Fats Waller és Teddy Wilson 
stílusában kiválóan jártas Szabó József, a nem-
rég fel tűnt nagytehetségű Csiky Gusztáv, továbbá 
Latzin Norbert , Dobsa Sándor, Szabados György, 
Vukán György, Lakatos Béla és Balogh Jenő.) 

Bőgőseink közül az egészen különleges vir-
tuóz adottságokkal rendelkező Pege Aladárt, a 
kulturál t játékú Berkes Balázst, Scholtz Pétert , 
Buvári Tibort és Publik Endré t emlí t jük meg. A 
dobosok „nagy öregje" Kovács Gyula — ő olyan 
kvalitás, amilyen kevés akad m a a világon. Félő. 
hogy képességeit nem ta r t juk eléggé becsben. 
Ra j ta kívül, a fiatalok közül Szudi János, Mé-
száros Péter és Várnai Tibor nevét í r juk ide. 

Az alto-szaxofonosok legjobbja a rendkívül 
kul turál t hangú Sasvári Attila, a most feltűnt 
Papp József, Lakatos Dezső, va lamint Bergendi 
István és Ungár István. A tenorosoik közül 
Kulcsár Imrét, a baritonosok közül Dudás Lajost 
említ jük. A trombitások közül Deák Tamás, 
Stark Tibor, Táncos Gábor és Tornsits Rudolí 
kiváló. Legjobb vibrafonosunk Radics Gábor, 
Káldor Péter és Beimel Károly. Jazz-brácsában 
egyedülálló jelenség Deseő Csaba, fuvolában 
Mátrai Tamás és Vargha Sándor nevét jegyez-
zük fel. Jazz énekessel egyelőre csak eggyel, 
a kiváló Szirmay Mártával rendelkezünk (egy-
ben már operaénekesnő is). Állandó jazz-együt-
teseink közül a Bergendi-, Nebuló- és a Qualiton-
együttest, valamint a most megalakult Radirs-
kvintettet emlí t jük meg. 

Nem ünneprontásnak szánjuk, iha mindezek 
után a magyar jazz problémáira és nehézségeire 
h ív juk fel a figyelmet. Az elmúlt évek ered-
ményei semmiképpen sem lebecsülendőek; de 
félő, hogy a fennálló nehézségek lassítják, eset-
leg meg is gátolják a további előrehaladást. 

Beszélhetünk-e szerves fejlődés eredménye-
képpen létrejött magya r jazz-kultúráról? Nyil-
vánvalóan nom. Ezért a jazz m a is periférikus 
művészetnek számít zeneéletünkben, amelynek 
csak az „elvakul t" jazz-rajongók tu la jdoní tanak 
túlzott jelentőséget. Amíg a m a g y a r jazz az 
amerikai néger és fehér jazz utánérzésének hat, 
addig ezen a helyzeten nem lehet változtatni. 
Egy kul túrá t nem lehet egyszerűen kiragadni sa-
ját táptalajából , más politikai, gazdasági és tár-
sadalmi körülmények közé helyezni és azt várni, 
hogy tovább fejlődjék, min tha mi sem történt 
volna. Röviden: a kul túra nem örökölhető —. 
a kodályi megállapítás ebben a vonatkozásban 
fokozottan igaz. 
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Nem kétséges, hogy az elindulás az adot t kö-
rülmények között nem kezdődhetett másképpen. 
Muzsikusaink figyelték, tanulmányozták és utá-
nozni kezdték azt, ami különösen megtetszett 
nekik, ami felkeltette érdeklődésüket a m ű f a j 
iránt ál talában. Hiba lenne azt gondolni, hogy 
mindez a fejlődés mostani szakaszában is ele-
gendő. Muzsikusaink egy része — ta lán éppen a 
jazz már említett periférikus helyzete következ-
tében — „szektáns" nézeteiket kezd hangoztatni. 
Ha mindig csak a világ legjobb produkcióit tart-
juk szeim előtt kizárólagosan, s ennek megfele-
lően a legújabb stílusra, i rányzatra „esküszünk", 
úgy nem léphetünk tovább. Tradicionális jazzt 
játszó együttesünk nincsen, még az egyébként 
viszonylag népszerű dixielandet sem igen kul-
tiváljuk, az olyan zongorista pedig, aki éppen 
nem a legújabb stílust játssza, nem is számít 
jazz-zongoristának. Sokan nem akarják észre-
venni, hogy a közönség is szívesebben fogadja az 
önálló kísérletezést, mint az utánzást, bármilyen 
stílusos legyen is az. Egy magyar jazz-muzsikus 
nem gondolhat ja ugyanazt és nem is érezheti 
ugyanazt, mint egy amerikai néger —, meg kell 
tehát próbálnia önmagát és egyben a mi való-
ságunkat kifejezni. Félreértés ne essék: nem a 
népi-nemzeti vonásokat hiányoljuk a magyar 
jazzből, hanem az önállóságot, az útkeresést, az 
egyéni és a mi közösségünk életérzéseinek szen-
vedélyes kifejezni-akarását. (Biztató, hogy Radics 
Gábor most megalakult együttese kimondottan 
ilyen törekvések mellett te t t hitet.) 

Sokan szinte már fanat ikusan bonyolódnak a 
műfa j i elhatárolás útvesztőjébe. Semmit sem 
fogadnak el, ami nem stílusos, ún. „tiszta" jazz, 
— de hogy mi a tiszta jazz, erről nagyon is 
megoszlanak a vélemények. Végre már észre 
kellene venni, hogy a jazznek — pontosabban: a 
jazz stilizált elemeinek — nagyszerű alkalma-
zási területei kínálkoznak, ahol egyáltalán nem 
a tiszta jazz dominál. Gondolunk itt a modern, 
improvizatív elemeket is alkalmazó filmzenére 
(legjobb, szinte m á r klasszikusnak mondható 
példa erre a „New York á rnya i " és a „Fel-
hívás táncra" c. filmek zenéje), továbbá a mo-
dern balettzenére és mindenfaj ta színpadi kísérő-
zenére (itt u ta lunk az Irodalmi Színpad „Fe-
kete rapszódia" c. műsorára) , a musicalre (amely 
magyar viszonylatban a jazzhez sokban hasonló 
gondokkal küzd) , vagy akár a modern zenés 
drámára és klasszikus kompozíciókra is. 

Senki sem vi tat ja m a m á r a jazz létjogosult-
ságát sa já t műfa j i keretein belül, — de az 
igazi jazz-kultúra létrejöttének az az egyik fon-
tos előfeltétele, hogy szervesebb egység alakul-
jon ki a jazz és zenei életünk egésze között. 

A jazz-rögtönzés, ritmika stb. — ismételjük — 
sok területen alkalmazható, csak észre kellene 
venni a lehetőségeket és bá t rabban kezdemé-
nyezni. Ebben a tekintetbein sok feladat vár 
klasszikus muzsikusainkra és komponistáinkra is, 
színházi- és fi lmrendezőinkre, ál talában pedig 
zenei életünk vezetőire. Állítjuk például, hogy a 
jazz frazírozási szótárának, a jazz nyelvezetének 
alaposabb ismerete nélkül nem adható elő jól 
és stílusosan musical! — Ennek ellenére a mi 
előadó appará tusunk nagyobbik része egyáltalán 
nem ismeri a jazz-frazírozást. 

Cikksorozatunk bevezetőjében arról ír tunk, 
hogy a magyar zene egészére pezsdítőleg hatna, 
ha komoly zenészeink közelebbről megismerked-
nének a jazzel, jazz-zenészeink pedig semmi-
képpen sem zárkóznának el a zene többi terü-
leteitől és a társművészetektől. 

Tanu lmányom befejezéseként megismétlem ezt 
a felhívást. Igaz ugyan, hogy a jazz különálló 
helyet foglal el a 20. század művészetében, ám 
közeledésre, a ké t fa j ta zene elemeinek kölcsönös 
felhasználására, az alkalmazási területek kuta-
tására, egymás jobb megismerésére, különösen 
a mi körülményeink között, nagy szükség van. 

Könnyű zenénk, magyar nóta-, operett- és tánc-
zenénk tele van giccsel, banális fordulatokkal, 
közhelyekkel és édeskés sziruppal. Végre akadt 
ezen a területen egy olyan művészet, amelyben 
feszültség, drámai erő van, amely képes — ter-
mészetesen megfelelő produkciót feltételezve — 
a modern ember életét, a mi életünket is, a zene 
síkjára kivetíteni, amelyért lelkesedik a fiatalság. 
Becsüljük meg! 

(Vége) 
Gonda János 

A n é m e l o p e r a h á z a k m ű s o r a i 

A Die Tat c. svájci lap érdekes statisztikát 
közöl a német nyelvterület színházainak reper-
toárjáról. Nyugat-Németország 152, az NDK 68, 
Ausztria és Svájc 11 színházában az elmúlt 
szezonban Mozart művei t adták leggyakrabban. 
A Szöktetés a szerájból 28 színházban 430-szor 
került színre, u tána a Varázsfuvola, ma jd a Figaro 
házassága következik. A lista második helyén 
Puccini operái állnak (Pillangókisasszony, Bo-
hémélet, Tosca). A Bigoletto a lista 14. helyét 
foglalja el; Wagner A bolygó hollandijával a 41-
iket: 19 színház tűzte műsorára 178-szor. Modern 
dalmű csak egy szerepel a német operai „bestsel-
lerek" közt : Carl Orff Az okos lány c. műve. 
amely 50-nél több előadást ér t meg. 
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