jazzmozgalom 1919 — 1950

Jelen kötetben mindazokat az irányzatokat górcső alá vesszük, amelyek ebben a korszakban
Magyarországon s ezen belül elsősorban Budapesten előfordultak. Ezeket a jazz szakirodalomban a jazz, jazzlike (jazz-szerű), semi-jazz
(féljazz), hot-dance (improvizativ szólókkal tarkított tánczene), jazz dance (jazz tánczene),
sanzonjazz, bárjazz, kávéházi jazz, kabaré jazz,
szalonjazz, esztrád jazz, spirituálé, jubilee, gospel, blues, cake walk, ragtime, vaudeville jazz,
jazzoperett, jazzopera, jazztánc, jazzes filmzene,
filmjazz, jazzfilm, swing, western swing, sweet
swing, sweet jazz, szimfónikus jazz, third stream
jazz stb. kategóriákba sorolják.
Foglalkozunk a jazz és az irodalom, a jazz és
a képzőművészet, a jazz és a rádió, a jazz és
a divat, a jazz és a sport, a jazz és a tánc egymásrahatásával. Egyszóval mindazokkal az eseményekkel, amelyeket a maguk korában, tehát
1919 és 1950 között Budapesten jazzvonatkozású eseménynek tartottak.

Előszó
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Már a jelen kötet időhatárának kezdete előtt megjelentek a műfaj kezdeti lépései
Magyarországon is. Erről szólt többek között a három nyelven is publikált, a magyarországi ragtime korszakot átfogó kötet1.
Jelen kötetben a magyar jazztörténet korai korszakáról lesz szó. Egy olyan korszakról, amelyben az amerikai, az európai és ezen belül a magyar jazz párhuzamosan
fejlődött. A jazzfelfogás szinte napról-napra, hétről-hétre alakult.
A korszak hazai jazzfelfogására vonatkozóan részletesen lehetett tájékozódni „A zenetudomány mostohagyermeke” című 2016-os kötet igen bőséges „Mi a jazz? Vélemények – A magyar nyelvű jazz szakirodalom kezdetei” című fejezetéből2.
Jelen kötetben mindazokat az irányzatokat górcső alá vesszük, amelyek ebben a korszakban Magyarországon s ezen belül elsősorban Budapesten előfordultak. Ezeket
a jazz szakirodalomban a jazz, jazzlike (jazz-szerü), semi-jazz (féljazz), hot-dance
(improvizativ szólókkal tarkított tánczene), jazz dance (jazz tánczene), sanzonjazz,
bárjazz, kávéházi jazz, kabaré jazz, szalonjazz, esztrád jazz, spirituálé, jubilee, gospel, blues, cake walk, ragtime, vaudeville jazz, jazzoperett, jazzopera, jazztánc, jazzes
filmzene, filmjazz, jazzfilm, swing, western swing, sweet swing, sweet jazz, szimfónikus jazz, third stream jazz stb. kategóriákba sorolják.
Foglalkozunk a jazz és az irodalom, a jazz és a képzőművészet, a jazz és a rádió, a
jazz és a divat, a jazz és a sport, a jazz és a tánc egymásrahatásával. Egyszóval mindazokkal az eseményekkel, amelyeket a maguk korában, tehát 1919 és 1950 között
Budapesten jazzvonatkozású eseménynek tartottak.
A napi-, heti-, kétheti- és havilapokban, valamint a plakátokon, szórólapokon, prospektusokban, katalógusokban, önálló kötetekben a „jazz” szónak az alábbi változataival találkoztunk:
dsesz – dsez – dszessz – dzsesz – dzsessz – dzsesszzene
dzsez – dzsezz – jassz – jaz – jazz – jazzzene – yazz
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Simon Géza Gábor: K.u.K. ragtime - Az Osztrák-Magyar Monarchia ragtime korszaka (CD melléklettel). Pytheas, Bp., 2007.
Simon Géza Gábor: K.u.K. Ragtime – Die Ragtime-Ära der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (CD melléklettel). Pytheas, Bp., 2007.
Simon Géza Gábor: K.u.K. Ragtime – The Ragtime Era of the Austro-Hungarian Monarchy (CD
melléklettel). Pytheas, Bp., 2008. Limited edition.
Simon Géza Gábor: A zenetudomány mostohagyermeke - A jazz és hatása Magyarországon 19201950. Magyar Művészeti Akadémia, Bp., 2016.,p.19-38
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Ezek csak az alapváltozatok, amelyek számos, a felsorolt írásalakokat már nem változtató összetett szóban szerepelnek, pl. dzsezzkoncert, jazzband, jazzbend, jazzozik, yazzmuzsikus stb., stb.
Mindezeket az idézetekben természetesen eredeti formájukban hagytuk meg.
Külön fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány a jelen kötettel párhuzamosan egy további kötet kiadását készíti elő. Abban
a jelen kötetben csak alig pár példával szereplő jazzfilm, filmjazz kategória kerül
részletesen kifejtésre3.
Jelen kötet felépítésének alapja a napra pontos időrend, amely az egyes jazzeseményekhez kapcsolódik:
Lehetőleg napra pontos dátum
Az adott eseményhez kapcsolatos szerzői bevezető (alkalmilag, ha szükséges)
„ ” jelek között a betűhív korabeli hír, beszámoló, kritika stb.
A csatlakozó lábjegyzetben a lehető legpontosabb bibliográfiai hivatkozási adatokat adjuk meg
A kötetet részletes név- és címmutató egészítik ki.
Az illusztrációk e tekintetben nem kerültek feldolgozásra.
Köszönetet szeretnék mondani annak a körülbelül félezer hazai és külföldi jazzrajongónak, szakembernek, muzsikusnak, akik az elmúlt 55 esztendő folyamán hozzájárultak a magyar jazztörténeti kutatáshoz és ezzel is elősegítették, hogy több tucatnyi magyar és idegen nyelvű szakkönyv jelenhessen meg a jazzről.
A jelen kötet megalkotását illetően külön köszönöm dr. Bajnai Klára, valamint Biszak Sándor, az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) megálmodója segítségét.
Nélkülük ez a kötet lényegesen kevésbé mélyreható lehetett volna. Az elmúlt két
esztendőben éppen az ADT mutatta meg, hogy még mennyi abszolút feltáratlan
magyar jazzkincs létezik a nyomtatott magyar nyelvű sajtóban. Ezek teljes körű kiaknázása remélhetőleg jónéhány doktori disszertáció témája lesz a jövőben. Zenei és
nemzenei egyaránt.
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Simon Géza Gábor–dr. Bajnai Klára–Borsos Tibor: Kölcsönhatások. Film és jazz Magyarországon
1928–1950. Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány, Bp., 2018.

