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,,,\ 1,;l'zz rnát a'z 192()-as ór.ekbcn rrre{,iclcnt Nlag],ar<>rsziigt;rr.

Nlírs ítlrnrábarr és cl<íaclírs},ran, tlrint nra. dc a k<lrtírts szcmóvcl

és fiiiér,cl észlclr,e. nii,.uis jazznek r.t.llt nr<>ni.llraf<i."
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,,r\ tttágyltl zcnetöftónet csrrk akl<,:l idrct tclies,

1la a 1azz.törréneti kutatás is krteljesecük, ú!lblt részletekkci uirzclagrldik."
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Chappy, a magyaí jazzkirály

Chappy az utókor emlékezetóben

r,: l1l p a rr t r-r1 liirc k c s z t <i j a z z ki :l r-l r, 1t r r l, t :

,,Az 1973-ban a Magyar Zeneművészek Szövetsége )azz-szakosztálya által kiadott, Gorrcla Já-
nos által szerkesztett Who's Who lrt Hungarian 1ur7tt's cílrrű kiadványban rnár nem szerc.pelhet-

tek az idősebb generációs, jazzl játszó n,]itgyar muzsikusok. A hivatkozási alzlp ae volt, hogy akko-
riban ezek a nrllzsikr-tsok reprezentálhatták a leglnbban a Magyar Népköztársaságot, a többieknek
nincs helyilk a koncertlelretóségeket rne$célzó, az lnterkoncert által tárr:ogatott triiadványban.,.

A 39 kiválasztott (Babos Gytlla, Benkó Sánr,lor, Berkes Balázs, Berki Tallás, Csílr Gusztáv, Deseő Attila,

Deseó Csaba, Friecirich Károly, Gallus Gyórgy, Garay Attila, Gonda Járros, Gottesrnann Vrktor, [Kath;lj
Horváth La1os, Hulin lstvárr, Jákó Balázs, Jávori Vilrnos, Kósa Zsuzsa, Kovács Anclcrr, Kor,ács Gyula,

Kőszegi lmre, Kövi László, Krttza Richárc1. ISzakcsiI Lakatos tsóia, Mik|ósi Péter, MolnárÁkos, Molnár
Gyula, Nómeth Jánr:s. Orsz_áczky Miklós, Pege Alrrdár, RárJtrly, Mrlrály, Regós lslván, Rostrnberg Ta-

rnás, Sípos Endre, Szai;ados György, Szalkó József, lbnrsits Rrrdolf, Valiia Sáriclur. Viigi ttiszló, Vukán

Gvörgv) között a kót 1-929-es szijletésű, Kovács Altcjor és Kovács Gyttla voitak a legidősebbek, magya-

rul: 44 esztendősrtél idósebb jazzmtrzsilrus nem létezett Mas/arországon (!?l),"']4

'ie,qrirk ly.lzzit, Ltti!,t, a üsta kőzcl egr,,treul,ecie(!) i,luv rrrírr a trret{jclenels iclcjérr. v,t._ql valtrrrivel kés<jbLl

a í}\,ugat-cLif<)pai és lctrpcrcrttúli r,crrdóglirttilllarl;art zcrlóiuctr:tt.,,

á, sa jnálatcls ttltrtit:trcja gl akorla tilaq nap jainiriuíl) H llr tattlt}ik, I::.q.,, trrlt:nlliiis t.,]fi itlásil lrsziiqi;alr

tiszrelik és ápolják ll, 1lzzbagyt rrlátrvr lkat, kii}i.,rritsellr a haz,ri iazz alayljaittak let'e krr:tijit, .NálLrrrk sa jr:trs

rrrég a l,,iszt licrcrrc Zcrrcrrrűr,észc{_i l'igvctcrrl ,],lzz tllrrszékérr - trunt 
^z 

ctrlc lr:girit"atrlt_tabb intéz-
mérrybtlri! - §cll} áp<lliák t:zt ,.t rr:rr<lkír,iili clismcrósrt: trrí:]tri lragr,<lnrátll,t.

riilt * xrl]inl ez k,)lctilrrl:llr'il is l<iclcrLr] - Útti)ttí s2cfr,l)t: r t,}t (.ira1l1lr.-rrcl<.

:\ krlrai iazzpitirrír:rl1<. í|lil2, llz 19.:íJ t:]t']tl jitltntl]v '1az.l:,il<tltili 
plriv,irt it,lrrrr_rtatrik 1<r'lzLj] ttt i<iilt,lr kj

nri ,\fihálv és \i écsct, j]irLríí rrcr. út, Iclc st>r:t,lnlirrii lr tttál }ttlsszti óvtizcllc]i t,iia \1agr iir()lszltu()1] lt:i.t-

át a }lutricarr egr,iittc*ttl iaerr szél.,s 1,,lzzskáIárl rrrc;zrrqtlk i:s j<irrélrárrt, tagjuk rrróg nz lkk<,rl nt,trg,-líi-

ls.()rhatáí alatt i,tllt.
,l\ f'crrtc}:b t:tn]ítcttck liözúl rrraj<irictrr t-rrirtclctlki szcrcpcit szátrrqrs (Jhappv kc;rtccrlct,t, il]crvc ró..z-

bcrr lratrgt-clví:tr":}lke:rr is. \,'iszt;tlr l<öziili.lk scrrki scrrr kirprlt1 rrrí:g rirairrJrji rncglrír,list st,ni(!) az l9ti5-
bc:tr nrt:gal,akirlt btlclapcst.l, jaz,z,tansz,ako1l,..,... p,crlig rrz akkr,,r: rnég ólíiknck. irorrilii]c Llicttl: c]:cjiik td-
jébeLr levő jazzisráklrak le{laliilrll erlltvi e,listi-teróssc,l iilet vt.,ina szolglilrri, ,\rro] rrliir ncírr is beszéli,e,

]rr;gv czzc] nrcg lc]rct_ctl vr.,lltzi irlallt,ztri rrriricl llrixt\,,iL, l-riirrr] ltz cr-rrt'-lplri. trriLrd az ázsiei. rnirrci az

líii]<ai. nrirr.l irz ilrlrt:riklr,i, j;rzz tiit:tí:rrt:tcrrr:k rórrr,,l.rltl,s, fillr,,lrlTll.tls ,lktatásitt.
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(itttttilL,|áttr;.l (szL rk.): \\'lr,l's \\'lrrt ltt l lurir,,ltr-ilttr lii71. \lil!i\Jr
Sirntlrr ( ir:;zr (i:il;r,r,: \1;rq,,;rr jltzztiilrrirrt:t, \1ll9r,ar .l,t,ll-krrr;tt,i.r

/r,rll llliivll.z.:k Szilrr:r:,Llgr, Ilrl;z },;:,:lrrllt,iir,r. ll1l.. J!)r.,1,

|'lirs,l,.ltil i]p,. 11)99. 1l|11ii;1;1, 1r ltlS



L52 §imon-Bajnai *Borsos

Sajrrálattls, trtlgv a r,ilá.u clstí(!) jazzaklrcli,miáj,Jrt alapírti Scibcr Nl:itr"ás is]i,,1állrrriik'-i lill)asztalatai|.

fanalryirglit ós r:gtí:b kortáit §szél}c sctrl jlrtclrt itónt,bt: r,t:tttti, ir csirk a trrr,,dcfn |37,7.r oktritni kír,ánó ta-

rriirclkrrak és a k]asszikvs 1azzt lérrvcuélren elutasíró(!i') clirikt.,krrrrk. C}urrcl,'rljtrrlk bcje, lrogllra Chaplpv

vczctésél,cl az irtrórrt 1t,lsrlrr.lit jezzrrríivészek lchcttisú,gct krrpt,ak i,tllna ttlclásrctiszrcrcili á taclilsára, a

}rlrrrtfi:ir-ó tcl ek c t ..,

rr_vi lrltílzctc l97tl-burr t:gv h/_rt:<.ln-r|agr]r kr,rltrtót:s()p()ít{)t lrrlztltt iútrt: l-ríirr,;rrr liiilr,rriliizr'j gtltlcrác,irit

rrittnkacrcdtrtérlr,cliérrt ti)1.1bck kilzijtr t>li,ltn t:gvl<t;ril,az.z,alltl>t:trrl:crck]ici kúsziijt irrtcriú rrrint \fihálvi

,\z t\{T:\ Ztrtetuclt,rrrárr,vi l.rrtézeL ka,tesztellLlci. iucü szcrÉlrv [iitrr<;.gatÍTs Lltit1l ,;tzt,nl:;trl llleg\l)ílta
tr;rrábili tárrrouatását a ku,tatricsrlptlrl-tól, Lrttlttclr,i'ttr: ,.fcllrrrrsalri: kutzrtlrs<>kra sinl:s 1.;óriz!" Ncrrllúr.ata-

l<lsarr r.i.sztrtit kijzö]t(:k, }rrlu,v arniv<:l aiazzkut.at(lcs()p()rt filglalkozotr. ilz Jl()lll 1iI7,7. iI7 !1lílxilnr]tn tíinc--

zetlc tróttr.i jazzbelíol_r,ás<.lJtsárrgal, ilh()uy azt a hazaí í1l()tl( rI] jazz pr<.,icsszr,lt:a, ii.,}ylrtrlat()san lriltrg,_;z-

Ncls. a 
'NIatyar:'l.i,rtlr;ttTltrlvt.,-. 

,\kadr':trtia Zr:trt:tt.ri,lrrtlrlrrryi Irrfózt:l ílzt §(]t]1 l,rrdtlr 1li,ztt.lsítanr. htlgv

akart(ak,r leirc|ijsr-lget biztc;sírani. ltc,{tt, a lrár,.-ltrl ltazai 1tt,tz. szakkutat<j rnegtelclii ijrrzz)dipltlnrát sze-

teZhes Se1}.,.

nirrcs rá kellr'j ércleklr'iclés" és ;r szirltérr iil]illlu}li,lr(jpt;lrsla i\lagv,rr lllrnqler-rrezgvártc! \'állaiatnál rteni

tí:k járni.

lhen körtllrnérryek ki.,zött ()lrappi ós k<>rtlrl_.ai e]_isrrretésére, Ilri,trt arrlr kiitr":tiirlk i.lcl"czettijébeLt

rrtar i_rtalturlk, cgi,szert 1987*it kclltlt l,,írrri. Igaz. h<>gi, llz elistrrcrcs czútta1 st:rtl itt'it,lrtrtil. harrcrlr lr

1razai n-:t-ltjct:r_rist,irl<rlá] j<ival ktltlrpt)itlls(:1)lJ ()tlról]íli jazzt(iltílrrcti kut-atrili vilárlli1l,i] t:rliuzclt,

]qcrlcsirk íiuv,"lerriretrrelr1,. lr<>gt ir jc}trlt,is l]elTlze tki:}zi kitckintéssel rencl*.ilteztl llrit szakerrrllet. a

iazz ti)rtórrcl_ét, arrrrak iazzrrrrrzsil<rrsait. J,.,1lp <:z.(rl lz, ig(,1,r tc|ictlclttics.:ltruol t,reltlctillcn 1)-l7 sz,,n,as

11r ü c 1l z i (j § ta rl r,r]rrr á n v á l,r ír1 h <r s s z a ll ll ll rl id ti z irrr k :

77ó i\l l',\ Zt:tlrtttdtlnri:r,vr lrrtuzet l].]2]r

rral trf tllt: Itrtl:rrtltitltt,tl ,\s:lrr:iit|trltr t,i Srltilrll \rt:ltir,t:s l,\S.\, "zi rkt,'szlriir.'



,,KÖszÖnet a sok rernek európai jazz-komttret-rtátrrtak és tJiszkográfusnak, akik egvre több irrformációt
hoznak felszínre az Anrelikán kívül 1átsz,rtt pzz gazdagságáról. Salntrs ennek a ze rlétlek a lörténelrrri
felvételett még rnindig nehéz elérni , bár a l-{arlequltt lai:el arról biztosít, hogl legalábi] egy reprezen_
tatÍv Példát - a killönböző nerlrzetektól * átrnerrt a,Hi$tol"y of Jazzu sorozatábitn. A sorozal hatcltjik
darai:ja, anrelilet 1_984-ben acltak ki, trzenhét példát kínál |azz és hot tánczenélről, magyar együttesek
felvételeivel, amelyek ]-9]-2 és 1949 között készültek, beleértve olyanokat, mitrt az úttöró Ctrappy (iga-

zi nevén Orlay Obendor{er Jenó), a lregeclűs Radios Gáiror, és a kiváló tehetségrl dohos Vig Tarnás,[.",]
.,.az 1_950-es évek netgyon sovárty esztenciók voltilk a 1azz letttez szárrtára Magyarorszagrltl.
Nem lgv ae 1-930-as és ]_940-es évek, amikot- ;ó e llálás volt amerikai és i-;rtl íelvótele.kból, rninci

importként vagy mint licenc újrakiaciás. Túlnyomórésa megint úgy tűnik. hogy a fehérek voltak hatással
és a legnépszerűbbek, nrindenekelőtt a késó 3O-as és kora 40-es években az európaiak, [mrnt példá-
ul] NatGonella, Django Reinharclt. A másik rlaslon aktiv perióclLls, a maslar jazzben el hatvanas évek
kÖzepeitól rraplainki§. Nirgyon keveset turjnak ezekről at rnLlzsikllsokról Nyugatcrrr (bár néhiiny feltűnik
a német ENjA márkán)" Simon Géza Gábor ezen úl ciiszltcrgráfiála az egyetlen elérhetó referencra |]otrt.

amelyből meg lehet kezcjerli e$l személyes ktltatást vagv illl,ézrnenyek szamára, l11illt a Natiorral Sounci
Archive, utá na lehet rrézn i új szerzemónyek l elretősegtlr r it:ii 

^ [, ", 
j

,..a maglarok Ós a Íekete arnerikarali hasilnlóan egy lllélyen éló nlípcjal kincset örőkö|tr:k, neveze-
tesen annak ritmus vitalitását, és ntegkülönböztetó harrlóniai színgazciagságát. Ezen alapszik a zene
integrjtá§a, és ez Óvja meg az oly sok,másodkézből*való }azz banalitásától. Ugyanezek a népi gvökerek
tűnnek ki a virtuóz jazz hegedűsök viszonylag, lllagas szárrráhan, akik Magyarotszágorr lr:;rnezett nlegJe-
lentr,:k: Radics Gábor. Kiss Elelnér, Rácz l-gxi. Btrlkat Be rtalarl. és Csányi Mátyás trlólcláLll" A rtagy alnerjka j

Eddie Sotrth l]'s Htrbaynál tantllt Bttdapesten.

A 1azz korai iclószaha Magyarországon ezzel egyiitt határain túli ügy volt. Serrrmtlven lemezfelvé-
te|hez szilkséges bererrdezés r]el}] volt az 1-930-as éveklg, ós nrinden felvétel külíöldörr készült, fóieg
Berlinben. Sok amerikai, német és brit es/üttes turnézott Maglarországon és közülük kiválva sokan
Magyarországra jÖttek szólóénekesnek" Anita Best (aki felvéte|eit tekintve termékeny volt), Diana Clay-
ton, Edna May, Sac|ie Holrkins, csak egy rréhátlyat említve. Ez a külföldi lratás oda vezetett, hogy sok
lllagyal rnuzsil<us angolclsitotla a nevót, Btrttola tde 6;l [tltly BLrtílerró, eís Szülc Arrrra ilymódOn Anla
Sttlivít vált. Már erIlÍtetlen a leghírcsebb Chappyt, akr tijri.ónetese|l $gy önóletiríisl pLrlllrkátlt t_943-tlarl
Dzsesszcjoblral a világ körül círlrrnel.''//1)

,,\, nlagl,ar j;rzzti,irtí:rrcf_i liutirritsokirt lli}g\- fiqvclcllllncJ kísriLról< sz()ftc,} r.ilá.qorr. ,\z clí:t,t crct]lrr(,:trr.ek

és idéze,tt tivuua|-rlétrlct }lainer J-. L<ltz rLz 198{),as ér,ck kr,zepcrr lrrra l<lt1l<ltt íi:lki:rr],sr. llt,q,l,Sitrrt>rr
(' éza (jlLilrlrra] cqviittlr:rÍlkii,]r,c rrllirlss,,rk ttlcg ll ,"i'}tc Nerr, (irtli,c 1)ictjrlnA11, til:_|;tzz" tri.r;i .,\r 

W/,7-

i-CtllurrrbiaOl{ 1(;'i) ésaz19'l7-es.L)oll"párbaj"iN,lestcllrirrruSuJrt:r()..l0)nrrrrllegjcierrtris.,:bbirang-
ltir,é tclci k |iliirr liicrrrc:lés rc lit r ir] t cli. l§"

f)|s(, 1,,.)lt IJtidll lil rtt,rt

flllvll ,l,}!:ivl]l 5lűr,tll,irii:si l(ilzprlrtt. |'i:cs. 19rt-. tij]rrls, J,,2(t f I

l)it,ttllrrarir:s tli \1urir, lnt,,. Nt:rr, \irrk. l98|i..1l.1(il



.,\ l Iarlcc;Lrit) s(.)r(.)z2tl1()7 k,apcstll<idik az alátlbi t,rlt:gicl:,l zós is:

,,Aligha véletlen, hogy a HarleqLtrn strrozatát alapui nasználó. az európal swlngjazzt reprezentáló, ]_O

ország (Ausztria, Belgiultt, Csehszlovákia, FiltnorszáF,, Hollanciia, Magyarorszag, Spanyolgrszág, Svájc,
Svédország, Szcrr,letunió) 25 felvéte|ét bernutató, angol-porttlgái-cseh koproclukcióllan készillt 1_999-
es extra válogatásbatr/81 Chappy és Blrttola Ecle zenekara róvén a magyar sr,ving;azzisták rs állhatják
és álljáK is a vetsenyt a Dacldy és a Bei mir bist tlu schijrr felvételével."78?

:\ lrl2gl,x1 jazzi.iriikség kezcletr részérrek ápolását iile tt'];crr a rcrrdszerr,áltást trleuclőzóeu és kőzyetle-
trú1 utiulzr lr, 

'jdítő 
kir,ótelt slrjrtcls i)sszc:sctt cgr,, trrócliurltiz'rl, a N,lagvirr Rácliórrál. tt}lrltrrrrk, árrl 1étrt.c-

qí,:bctr nrl'lr rrz is kijzcl két f:l,tizt,lr]t,l trrt:gszíjtrt:

,,Kiss lmre 1avára írhertó az rs, hogv a 70-es éveli tlelilt,t a szárnber.lölretó ót rnécllLrrn (rírcJió, tv, zetrei
szaksajtÓ, kónyvkiadás, hang|enlezkraciás) közűl vé5lLil egveclül ó karolta fei a magyar jazztorténeti ku-

tatások anyagának pLrblikálását és Csányr Attila és Pal Sárrclor közrernűíköc]ésével lrosszú sorozatbatr
mutatta be a magyar iazzmuzsikusok addig gyakorlatilag szinl,e teljesen isn]erstlen feivóteieit.

Neni hallgathatjLik el azt a tényt sem, hogy a tnonopolizálódás ellenére Kiss lrnre neíyi tett lépéseket
az ellen, hogy más rádiós munkatársalr saját nrűsoraikban 1azzt szerepeltessenek, Ezzel a hallgató i§

1Ól ját-t, met1 tLilalclonképperl olyan nrtisoridőilell hallhatott 1ő 1azzt, amelyet nelll ]ázzle szántak. Ebtlől
a legtÖbb Nentes Andr,ás ide;stova htjsz esztendele 1'uttl Gramofonsztátok cirnL] su|'ttzal_ábit|l voltak hall-
hatÓ[k]. Belnutatásra kerúltek az Osztráh-Magyiir Mollarcnla ragtiíT]e íel\,ételei. Dutre, Eílingtrln, Li:Llis
Arnrstrong, Cottnt Basie, Stan Kenton, a Mills fivérek, Tcrmnry Dorsey, Wocldy Hernran lemezei és nem
Lttolsósorban egész kis sorozatolt szóltak a masiar )azzolyanjelentós egyéniségelről mint Martiny La-
jos, Chappy, a Mocsányi-Lakos c]uó és mások, Ezen műsoroknak köszötrhetően még a gO-es évek végén
sem múlt adásnap artélkül, ltrlgy a két világháború kőzöltr lT}agyar .jazzrnuzsilrusuk legalább egy-két
felvétele í"le hangzott volna fel, [...l

Az egész magyar ktrltúrát szinte teljesen lllaga alá tenletö fislrális szemlólet szép |assan elsöpri
nlindaá a kultr,rrális értóhet, arnelyet, "a szocializntus t!pittístlnekl sg'i évtl alatt rrregsziiltek, Akkor na-

§yon kevesellték a tárrrogatásokat. Az alikori keveslók lla vajon rnit szólllak aeoti liívül, hogy eltlennek
venciéglátózni, azaz hakrtizni? Ha egyáltalában erre ts van lehetősé§ük,.,|,..l

A 70-es és a BO-as évek döntő változásokat hoztak a magyarországt 1azzéletlren. A külőnllözó kor-

szakok jazzúttörőinek egész sora (Beamter BLtbi, BLrlka !3ertalan, BLtttola [cle. ühappy, Filti, Horváth
,Kis Patkány" Lajos, Len Hughes, Kárp?iti-Klein Józse;f, Keil Ernói5:', Kcrtesz Korrlól, Kovác;s Andor, Mar-

tiny Lajos, Mocsán_vi László, Obencloríer ,Lecák" Árpáct, Pál Sándor. rd, Pege Aiatiár/-a, Sr:lyrlossy Lu|u,

Sthymmel Miklós, Szal",ó Gábclr, Vécsey Ernő, stlr.) itthcn, vagy külíöldön egyr,r: kevesebbei szerepelt a

nyilvánosság, mindenekelőtt a jazznyilr,ánossá§ elótt. AZ általUk képviselt zenei irányzatok általában
háttérbe szorultak. Kevésüknek adatott lneg, hc"lsl óletük végéig jazzt játszhassanak. A felsorolt, ma
rnár jobbára kevósbé ismert zenészek az utóbbi évtizr,,ciekben elhunytak. Érdernerk a rrragyarországi

;azzélel ki bontakozása/kibontakoaatása terén elévülhetetlenek.'! 78i')

* {: *,i.,i.

ll's l')ictj,,lr:itits r;{' Nltr"ii: ILlc,, \t,rv \ilLk. 1')i"iij.lr.-]t)|

7[j]I,-tlLtlsrt,tntllt),]ói!).lii. IíilLísl]rl(llltllc:tlL,rirtl(,lJl-.51't:, l|(_l ll,ill:(l),r {19'.l9l

1ti-l K,ciil,.rrriii181)1,198,1)Jrrl72111;.,(,rlte],,iJt,:z.,txrríiit-ttls.hilttlisz,1,11.,.2ll}cIirl].if
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-\ rrrár a liijtctiirrk }lcr.,czctiíllcrr is cnllítctt l.:r:,t ,,|l,zz ;lrrtl 1-1<lt_ l)irnr:c lrl l lurrgari, 19L2-|91.)".
i}Iaricqrurr I,IQ 2015) L,P t(irtc át cl,riszi)r ahazai jazzir:ányítás ttlljes c],szig,,:tcj,ósóncli ialát.,,\ r,ilire
jelcntíís 1azzá1.1am.aít. lrctrr,utato sorclzirtllatr r.ir],í.l rószr.óttljr:tl a trrctkercsóst rijstijrl a sclrclzaI itrcltr-
lásakrlr.1!)B,'l -lrcn li.lirrcr I:. Lorz ltlr,itlrbíltitta a í}]ágvar 1az,zt<>rté.neti ktrtatokrrait. ,\ (,sarrtt r\rtila

- Sirrttrn (iéza (]irlltlr: latlclctt-t a rrtcu]icrtsi,sjit,r ltzrlltt,tlt] ti,1l,crcstc a lllrngltrt>tr_ilr t]lcti:kcscit, lr,igt,a

r'álrr-lztrttI A tclicscn filcícv clzár:k<izás ,rlit-llt <)rir ll;lrf rrlr:gjl'irt! .,\ tijrttlnt:t c.zi;tnl,ir |<>lt,lrtii.s:ir az is
errv}tétr szóLva rrel,elségessé rette" lr<>gv a l,,lulruartit<;nriá] c-kkc>rrrrár r,ógre(!) kl.,rly.;iv Ll] í,s rnílstlros
kazc,tt_a írlraluaclásr nrLrrrkálatrlk ltllvtlrk, nróupcdig igcrr nagvpéldánvszárrrú eladásrl]ilia1,,. lJgvanakkor

szárr-rt>kat plr:clcltrká,1 tl

igv *r.tr ll]eg az ít liucs,.t t:§tt. eg\: rt_:r,rclkir,iil kt,nillh,^:lz cuész vil/rg k()rat iazzi:lcrút ítii;t1,'r st_,rr-l-

zatbáli jclcrrhctt_cli tl-icg clrjszL!t: ll kt,rai I]1ilg!ár jlzzíi-lr,i,telt,].l. ,\ 17 -.zlinttrs ]:rtr j,l),rr (.lrappv lrárr.,nt
ragvtlgr) c]a,ra1.1lra1 szcrcl)dt. .,\z _,\,rtlrur l1r:igts'Savr;v St,rrt:tlp's (]r<:ht:*st.ra által !í)21 (jsz,in rögzitctt
,,\\ihclo-oo? \'._lu-t)o?'L'}rat's \\'lro! (\\tr:s ist csi)" n]c]]et[ a (Jlrappv anrl Ilis C)rclrcstra ttór,ctr felvt:tr

,,l)aclcl-v" és a Clrappv Tánczerrakarlt trér,alatt_ felrett elerllentáris,,llotlral,, l,'rll 1Jol1yrr,<rt-,t1" igerr-
csak beltrpla nragát az irfrc,l-európ,ailaz,zt keclve],ik szír.ébe. llrr:re hirrrrractik l-elr,éte] rrrár csrrk lzér.is
íigl,gl.rrr',.'rrólt'<i. rrrclt a lclrrczc:ítrrki,rr szcrcpló,.1,1trtczcrrckar:" liittir:zés rrútí.t az r-Lltr:tl::iit,s íI)()dcín

liz crrl]ítctt f'clr,ílc]r ils rársrit r}l(,gl"1il}j*itlí}i s(íl) \1)]íxk lr.rlirni,l,ik. S akk,r.,r ntóg t-tt,:1,1-1 i;cszóitr_ilrk az
itlh<>rt elrl!szijr Cslirrvt,,\túla ált"ai Ícllct(jt.t tlsszchasr-lrrliv'l 1ltzztörtéLlet, tuclt.rrnltrivár, 11" irrrlt:lr,rtil az
rrltrlrba]t.lsr;k nréc cszrk ttcrrr is lullclttali,,.

..\. sikcrt i:gvcbkúnt nti si:l,t-l rrltrtatja jtli>l:arl, hrlgr, az l.]) ll rrvLtrlat-rrót:rt:t ,,dt:r: ..|irzzirt:ritt(l" í_,\,cs

sikcrlistáián ,,Az ór. jazzlr:rrrczt:" lctr!

1lószbcn a I IarlcclLrirl 1,1) tlt,r,ttllrrr liialalitr]t l]vLi.,l1tt-1)(it]icl,tl[szi't,Ji jazzkcr,.:sict.ct ll1rirlr, )l1,1 1,1]cg-

hír-óinck kcaveir. ,Ígv lrretkcr:esrék Sirnclr"t L)éza ()ábort, h,'lgl. a,z akkor nrót É,]ó Nl,artinv ,L'ajossal
egvLirtrrríiki.iclvel állÍlsanak ilsszc, esv Ll)-rrvi í]í1\I1]got a rrríi,",elsz 19.;lL)-es ér.,ekbelt jazzielvéteieibói.
Ígv sziiletett lrieg a2 ,,It's _,\ 1,1:rp-1,1ap l,1a;l1;1 L)x1." (t}lack lack 30 l7).,'\ szttrlén a kiacli.r irltal nénrer
rrlclvcn(!l isórrvclt- quasi jazz örrélctrajzi kt'il,ctrc a trlű,r,és;u 198.i-llctr bc]<iNc|kezctt ]lalurla nrtat,t trrirr

rrclt-rr kc:rii]lrc:tctt s()11.

l,kkrll trllir [<lrrt rlaliltrri a 1Tríl.gvaI kulrúrlltllrtiklri é]e lilcrr is. ,\ dorosi letrrezlrrés ú:lerriircrt elíjszi)t
csali, rlsztráli Ós nt'r,iu:lt,rtórrrct. n-rlrjcl 11)ílg\"rrí trrcqrcnr_lcltiiirrck is lclrcttir,é tettéli a lcrrlezgi,l'rrtatirst, Á

jclcn}rctct-t az clsó }razai kiaclirsr_i, 17 száttr,..,{ rrtltglillarl í,)cialí, íl}agvílr )ezztötLéflctL l.,I) il}artrtt,lrtr.lri ]i,_

10,{) is ,l\ sikcr nróu lr llizrrktl<]Ó kitd<lt is rlrr:glt,irtt:, .'\ u},likt.,r:letilag nujilncrn llltl]ii icric§zrói ]rál(rzattal

llar}eqrúrr a rerrdkír,iij s-tlie]tes saját tr-liru1.1lr jazztrlrtétre|1 1,1'.jéllíil az egész vi]ágoll! A sikcrberr ezúrttal

csxk egycdelr ('ilrappt,t'elr,étel,.Iiriurr!, l)<lrsetl ,,r\ Nlan l\rrcl llis L)rultt" círrrű szerzelrrérlle osztozott,
ll.z visz<;rT t igt]rr s()]isz().r szcrcpt:lt irz aklltlr trróg rrúticlcrr }rirzai r,ícüí;slr-rclií;l:aLr irJaptilszcr:cllségbcn

ki:r:iileti r;icliti srrrra-re:nclte nlííst,lrrlra tíizrc ir le,rlle:zr ós tr.lrtrrószt:l-c§cn tl{]í]-} }xrgr:lrirrták l:i e lla]lgat,ik
eu\,ik kedverrcét. ()lrappt,t seíIl. ,\ 1,azzd<.lbt.>s-ztltrekarl,ezct<:i íenlltrrérl (Jhappl trrellt:tt clikc,rtlrjt nlég
a N{artinv i.ajtls,'l'abátlr,i i\,íihálv ós a N,locsálrl,,,i-l,akos dLró rpltak a Partrlt,lntr.;rr kiar]ású J,P sláscrci,
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A kt,rai (,lrapp1, jazzlilvótc}ck újrakirrcltlsái.1arr (i:s t,gtiltell'r|,1all: ;l li,.lr,ti ll]lii{vitt] jazzir)rtótrcd érLé-

,{}apínrinv i|OKA) lótl:cji_,rttc. A rnár a tlclvóLlt:tt is iirLtetást rrrcuc(l]z,i alapítvrirrv i:4ctr szisztr:nratikrr-

san iátott ír ínag!ar jazzti)rtérrcti enr],ékek begiíijréséhcz, lt:lrt2festa,Lrrái:islrtiz és pLrblrkálásálroz, Az
r_r,irakiac]lrstrl< cl<ikószitúsc s()fál) a grltrrttlír,nicnrczcs 1r:rnqu,víijtíili kijzLil (.sáLryi 

"\túia. liiss 
(ilrllilr

krilának írjr:aól,esz rósóhcz.

,\ N,íagvar.|azzlir_rr_a{ási'I'ársasirg. valatrrirrt a.]azz C)l<tatlrsi ós liulatási ,\lapírvánv irltal szcrvczett
jitzztáLltlt:t-ll< ós rr hclzzálrlk is kap<,:s,lirjció irr:c}rír. CD ki,.rdástll< jr:lctrtris órcickii,i.']óst kt:i,tcttck ahazai

iazzki_lzr)ssóqlrr,,rl. .\z cls,i ilt,crr jcllt,l!:íi. ]ó harrgfi:lr,ólt,il r-rrag1llla 1'oglalil ,,l lt:rlgari:rrl ;Crr,ling i929-

2íX}O-bcrr ..1 1-11ilu\]ití filrrrgvílrtás}rr;z kapt:stllílriti grarlrt,íirttlcnrt,,zcl<. l^7,7, {:s ki)rrrrt,íízt:nci ,,rlk,.ltir-

s<lk kerii],tck Cl)-rci8ú, A rraqt, (,lrrrplrv-bariit hirrrtiir:tórli,sz K,trrrrfz N,l,ártcirr alig}ra l.élcr}cniil tctt lrat

Chappy szernélt,éLrez kapcs<rl<icló lrarlgit,lr,érelt a Cl)-l,,:. ],|,z a CD e.gt, írgvele tnrctriélrri újra}iradrist is

rrlr l<lt:zvt!trr, óhr:z.

;\z itnérrt ielst.,r,';lt űrjrakraclás...rk alapjárr szártrc>s (jtlct, kerés érkezett az rrlliotrjklr,lz,.lllaqyatiazz.-

tiirrérrct alic rsülcrt. rcit_ctt_. lapparr.gl i,rtékcirc \ ()í}írtk()z(iarr. -§zánrc.,s. a .jclcrr kijtcLbcrr is cnilítctt, Cl)
nrr:llí:k]ctcs tl]ágyar iazztörtórreri liijtct ús tt<lltt utr;i-.tistlr}ral: ti.ib1,1 ilrrirllti t-D lijaclás szi,t]t:ttltt.

A le5pagl,clbb r,áll,alkoz.ás a 20()7-ben iridíttitt. t:reclcrilcq tnilrirrrtrtrr 18 C.[)-sr:e ierr-(]7ctt,,Jrrzz ,[ Iirn-

uaricurrr" sofozilt v<_llr..\ végtil 2(|1(l llarl l>efejezett. 1í) CDs re zsrrg,:.ltoclc.rt.t kiarivltnr, í.|azz llrrrrgari-

curn 19()5-2()15. l)arrrrtlrt..lazz]>_| 5(]í_Xtt els<istllllatr a traclicirltlális 1zL7,vkorsza]r:aira kotrcerrlrált

tásokbarr is rrregielerrtck, Llzzc} cg\,(.,i\aí] ktlzr)r,rséti^]r(,z, li1lc.q iiatalabbaklrr,,z is eljtrt}ratott Clrappv

jazztltu.zstk|ljl. lmclv k<lrlrbl:,an jrlbllárl llL)lT} is }rall,>tt (-lrappv zcriót-. Ih,cn vt.,ii, it Sllv Noérrri által

rcrrdczctt,,}}udapest Nagt,kávóház" ]<iillítás i,I)-jt ' 2l)()]-bc,rr í:s a dr. i.laillai li1ára-Sitn<lrl (.,óz.tl

Gábor á]te] rcnclczr..tt 20(},B-as,.(.sil}orl,i lckr:ti,]ertl..,,z..,lkctr" kiállírás 2-1 arc-lrív [e]r.í:tr,:lr tiutal,n]az(i

(iI)- je:'i3.

1;crr igazi ínvr:nccse:trtcge kószii.lr e tíz (]I)-s ,..|azz IIlrrrrlari.cr,rnr"'3'' i,,sszcál],ítá_us-.r], ..\ 7f olcialas. nra-

uvar-att.gcll rrvelvii kísélíjl'iizct. az ér:cleltlljclíík részi,rc j<i t>r:icrltácit'lrt:lk llizr>ril,1;,ll.

"'S(lSirtl,rtt(],z_r(ilill,rr:\lilu\;]r]"!7rl{(;íLiriet,\1.LlrlrrIitzzl<Lii.ttlil;ilir.;ts;rg.iJr..l()'/1).rrklÓllr:r.11.1§2

]'illrl1.,,),\fc]ljv iI j) l).\ óó(;l i(..l')) 1]i}i)'])

(:008),
7,\.) .|aly llulllr,ltrir:trti ]!X)_i-20 l5 ( l) ]-11). I)ittrt:rln.}azz (l I) lt} ]0{)() ll0 (]l)sl (]01í,)
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,:\ FIungan.,tt,;n úirakiadirsai" rrrirtt cz a ki)tctilrrk vúeó11 Ltlál}ratrj korrrplett cliszlitlsrírtiírilól is ki-
clcr:i_tl. (:ppcrthc;gy,,:sak i:rirrrcttí:l< ()lrappv ztlrlt:i tc:r,í:kt:nr,stlgtit. Itrhorr mél: a R<izsll,villgvi ós'l'ársa

(Jirappv (-[),,1s/l,agr, ttríist,lr<ls lrarr.qkazctta kia,,l1isr'rr,r nc:llt kcrir.ll s,.lr.

_.Jcicrr k(,itct szcrzt'ii csak rt:trri:]tl<. htlgt,a trr,.lsran,ill;rlr fi:llr(ir.íi l.ct;rrtlti zt:llctut]<isr_rk ós lltilr:si:szck

elnlóh.ii|nck a ('happr,, é],ctrrríibcrr, liccp srvinuin'.

:= : i:,
=]] 
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