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.}elen kutatás és a belőle ltész|iló drszlir.lgráíizr egt,t,rrcsírgi loli,tatása a N,Iagvar X,Iiir.észetr Akadémra
tr]nrÓletr'I'agclzatának mcgbízáslrból ]015-bcn kószirlt, tnaj,,1az n{},iA kiadásábarr 2fJ1(l. iieccnrber
B-án nregjelentetett -z1 ryuefudanűn1, nto.tíolltt,g,t,rntlke - A iu"|iís bahísa l1a,gllarg7,9v;!0.rt l92()-1 950 clnű
Ct) rrre]]éli]etes kcjtetnek.

l\z elrnűt 1Ő fé| évszázacl rrrirg},ar jazzt,;rtérre Li kut.ttáser lblyarnán egvértelrrrúr,é r..ált, lro_ev (szin
re) nrrrrden rnirr<]enne1 kcjlcscjrrlutirsbarr á]l, 

^7,íL7, 
d 124,g,ar_fu;tijrtéuele lb.ritllűl interdi.rry.ip/ináis. i\ t,tlzl-

gyar iazz kcjlcsörrlratásban á1l a hr,rszzrdik sz.ázad szintc ll1illden tiltrtosirbb clrszciplin;ijirval. Ez nagyon
jói túktöződik a korrri 1azz ltangf.e1l-étc,lek }iradásában és [orcaln]azásábzrrr is.

,\nnak, aki úsztz'rbatr akzrr lerrtri azzzrl, lroq1l a szóban it:ruő jazz lratrgielvételekre hosyan kerűlt
soí, }rogyan forgalmazták ijket, rrrajd lrúlvcn clképzelú,sek alapllrn kerültck az elműlr sok évtizedben
újrakiaclásra, annali c] kc]l rnélycdrric tnirrirrrl.rnr az alábiri tcriiietckclrr:

1. A magyar jazz gtamolonlemezek
kiadói apparátusai (nemzetkőzi [H.M.V,, Columi:ia, Odeon] és hazai cégek lDurium/pátria,
Radiola Hanglemezgyár, Mesterhang! stb,])

felvételi helyszínei (alkalrni és állandó stLrdiók: Maglar Rádió, Odeon, Katolikus Kör stb.)
az alap- és al-kiadók (lemezmárkák) (Pátria, Odeon, Radiola stb.)
gyártócégek (EKA, Ruggyantaárúgyár, Mocsányi és Társa stb,)

ProsPektusok, katalógusok (lernezmárkánként és/vagy nrűfaj szerint célzottan)
nagY- és kiskereskedelmi lehetőségei (kiaclók közvetlen terjesztése, hangszerüzletek,
rádiókereskedók stb.)

2. A mikrolemezipar kialakulása után
Agratnofonlemezen korábban kiadott hangfelvételek űlrakiadásának jogiháttere
Az Ú.lrakiadás lentezmárkái (Tonalit. M.H.V., QuaIiton, Hlrngaroton, Pannonton stb.)
Arégi/u1 vevói hör

3. A digitalizált világ Új kihívásai
A CD Újrakiadások márkái (Hungaroton, Pannon Jazz, Rózsavölgyi és Társa stb,)
A CD-ROM újrakiadások lehetósége (JOKA)

A hanglemeztörténet irárrt kornolvabban i:rdcklíjdiíknek ajánljuk az alirbbi kiiteteket:
Simon Géza Gábor:,,Csillogó íekete lemekezekelr,.," 10O éves a magyar hanglemezgyártás és -for_
galmazás. Magyar Kereskedelnti és Vendciglátórpar Múzeum - JaZZ oktatási és Kutatási Alapítvány,
Budapest, 2008
Simon Géza Gábor: Magyar hanglenreztörténet. - )azzaktalási és Kutatási Alapítvány, Budapest, 2oO8
dr. Bajnai L{lára, Simon Géza Gábor: Képes lIagyar hanglemez-történet/ Hurlgartan Recording History
in Pictures, Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány, Budapest, 2012

A 1azz és az d,(>1azz (rattirne, cake rvalk és tá rsaik) rnát a 19. százatl r.ése óta lró<Jít N{agvatországon.
A rrrag1,21 zenészc,li }razai é:s kir]ftilcli,.zcrepléscir(j1. a rrernzetkőzi jazzéIet Nlaul,atorszáuralátc>gató
kiválósáeainak vcnclí:gjátókáról számtalar-r }rallgfclvíltcl liószir]t az clnrírlt jó cg1, évszáza<7ban Ezck
je}entós rész,ét a kiilönböző lenrcznrárkiik 7B-as tclrt]rrlatszárrrít gramoíotllerr-rczeken, ma;d mikró_
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és sztereó lerrrezeken, n:iíísclrtls 1iazcttírkrln, (,lJ-ken. CD-RON'I-<lkon. \,'FIS ]<azcttákon. l]VD-ken
publikáiták. X,Iindeiek e,gyiille.ret a ma.yar ja77 íöríénúének tl.rőrendií.fbnto,tst:t§ daklntenltttltai, lli.r7ea ntint

adiuk, a ia71 qgetku llií. autentikus rd,q"iiíési l'orrut.lfa a l1,1ngfi/t,éíe/,

r\ lranq-, és képf'ell,étclt egvaránr Llrtalrnaz<l l1lmck, i_lletve \,idcók jclen cliszkográfiábarr nem

kcrültck Fdclrllgozásra. A kclrszak N{ag1,1rrorsz/-rgtlrr bt:mutatott, 1ll,zzvclnatkozásír ll]agyar, angol. at-ne-

rikai, fi,ancia, ttéíttet, osztrák. sr.-í:t1 és ur3l.ict filrnjeitő1 jelen kiitet szerzőirrc,k tollából 201B-ban je-

lent meg a ,,Iiölcsönhatás<;k , liilrrr és 1azz i\,1llgt,ar-r_,irszágon 1928-1950". -\bban a k<;tetben szárrros

luvatkozás/kereszthivatkozás tzrlál}rató a íilrneklrez kapcsolódó 1azz,hlngíelr,ételekre votratkozóarr.

Jelen kötetben értelemszerűerr rrcrn szerepelnck az, I92() és 1950 kőzrjtt N{agvarországon licence-

kiadásbarr me{clcntctett.ia7,7, lrrrrr,gfclvótclck, alnclvck tcrmószctszerűlcs jclcrltős lratást l]yakofoltak

mincl rr iazzmuzsikusokra, nri,nd a iazzk?:zL>nséqrc. Azokta vonirtkozóan az érdekléjdők egy 99 9'o-os

í-eldolgozást talirlnak Sunon (}éza Cábc:l ,,N,laglar 1azzlenlezek 1912-198-{" círrrű, nrég 1985-ben

kiacicltt kijtetérrck,,Licerrc [elr,ételck" cínrű tejczctéberr a kiltet 1(l3. és 18(l. rlldalai kijzcjtu részben.

,,Á,\,íauvarországcln késziilr jazz lrarigli:lr,ói.,lek tlLszkográfiála 1,92t--19:l)" szenrpottláből 1azz-

t-eivétel rninden crlvan t-elr.ére1. litnelv a rlerllzetk(;zi zcne.i szalirrc,cialcrnrbari a 1azz {rlgalotnkc,rtébe

tattozik, 
^z^z 

2\ jltzz.tt 1azzllkc (,1ar,zsztrő). a scmijazz (,|él1ltzz), a hc>t clance (improvizatív szólí;likal

tarkított 1azzcs t.áncz,cnc), a iazz darx.c (jazz t|lnt,.z,cltt:), l l-rc-,t jazz, tt sanzonjazz, a bárl,azz-, akiwéházi

1azz, a kabrrré 1azz, a sz.alon)azz, az esztrád llzz,, l jezzt,1.1,1g11, A Jazzes lilmzcne, a frInlllz,z, a sÜrrg,

a sweet srl,irrg, a s\\,eet jazz, it szirrrti->rr-ikus jazz í:nlílt ijrxil]ó kategíltrák,

Hbben a tc]<intctbcn 
^7, 

iL cél vt:zór:c]t |rclrrrrirrikct. ]-rogi' az érdcklíjclők lnrnól tcljr:scirb kí:pct kap-
janak a rendc]kr:zésre álIó arrvagról. \ré],et.rérltirrlk szcri.rrt ezen telvételck j,strrcretc teltétlenül sziik-
séqes a térna iránt ércleklődőknek, teljesc,n függe rleniil attó}. lroey az l|,ető lelr étel bány százaIékban

telkintlrető jazzne\< - lra errnck nrértékc r"alaira is c]r-lijrrthctií -. }riszen a st>k-sok határesetet isrncrr,,c

úgy érezzük, hclgt, czekre r.cltratkclztllau l]ag\.()ll rrtllróz ]cnnc 1iözijs álláspclrrtot kial;rkítani.

N4ai fiillel lrallgan-a cgycs korai filzgl2uországi 1azzielvételek nernegvszer naívtrak, tle}rózkcstrek

tíinlretnek, zrmi azonban nrit _oenl r.t.lrr le alll,;ól a térrl,bíi1. htlgy ezek a zenészek7 egt,ütresek a nlaguk
idcjóllcri a n]ágvafországt jazz,blitltciás éh,t,lralribarr jclcrrtkcztck és l1azzkiiejezés 1chctíisógénck bójr,í-

tésé,t sz<ligirltáli. Ezek:r zct-ick:rr<ll< ak]<r;r ós t.rtl ,.il" iazzrrruzst1<1rt jellcrrtetté,k.

Ezcn felr,ételeket le,l-iet és ke,Il is rr korabeü arlrcrikai ós crrróprri fe]wételekkel összelrasonlítani.

kerül(her) tek jeierr cliszkoqr/.riiába is,

A kötct - sok kirl lö]cii lriac]l,ánlt<l] t:ltc:rrjt:n nct-tt csllj. zlz clső. garnr<-,fi.,rllctltczckcn rrrcujclcnt

kiadásokat rcgisztrálja. 1larrenl rrl,itt.i,.tz,ltl írjabb krndásr_>kat'l:resorcllja, arrlc,l1.ck irz cl.nrír]t 55 cszterr-

díjn keresztijl folytetott folv2un,.lt(J-c ktllatr-lnrr_rnka sctrátt előkerultek. Il tekirrretllerr strk rrreglepetés-

sel, igc,n kellerrres mag!2lt 1azzűjdonsággal szcnri;cslLii-rctnek az<l1i is, akili a 2005-tjs ,,NIagvat 1azz-
diszkoqr:irfia 19t]5-2(l0(-) / I,Irrnt:rrian,Jazz 1)iscoeraphv 1905-20t](l" kijtctet isnrcri]< ós rctrdszcrcsctr

íclhaszrráliák. Az ok - bárnrilv ft_rrcsán h,arrqozhat is els,,i ha]lásrrr - hogi, számos egvkoron iten
kis példányszárnban, talárr csak 10-12 pélclán,vbarr n\]()ll1["tott és kereskedelrni íorEalclrnba keti.r"ll

jazz gratnr,forrlcrnez közul rrreglcpíícri s<lk clarab kLr]íijldi gyűjtíikhijz licrr_r]t. Il:rsorrló ir lrclvzcL az

írglrrrcvczett er-árl jazz, mintalctnczcklrc] is, anlclr,clit:t il ]cilrczcínrkókct is figvclcmbcvcvő ,,rlofmál"
hallgatók/érclt'k]ódijk tnegr.etílsstll dclbtirk [élr:c rl'ós az atrtikr-árilrrlok polcai,n i,s.

,\z clnúllt ér,trzcclckbcrr szcrerrcsérc szártttlsarr l,tllla}i i.lil,n1,-,k, akili,,r,,a bal.k" u_vűjrótték a gra-

mcltbr-rlcnrczckct ós gvűjtcrrrílnvilk }ri}rctctlcn tárbáza ]ctt a ritkaságoknak. Eglctlr:n póidának álIjorr

iit a Nlarton-Rrrirrai gvűjternérlv esett:. A tlr. \.Iar:ri,,rl C.r,Lrla , dr. Rajnai lillir:a házaspár rrrirrteqt: het-

íg.,
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vent:zfes gyűitc:rnénve alapvetiíen lJasszilir-rs zc,rrei vtrlt. ,irn amikor 2009-ben a ,,Nfatyar ragtinre
k<ltták bibüográfiája. lrarrgfc]vótclek diszkográhála 1896-20i]9" kutat<imunkálának utcl]só évóbcn
feldolgozrisra keriillrettek a Níarton-Bajtrai gr.űjtcnrénv kincsci j,s. kideriilt, hogv a,lrban közel ugvan-
annr,'i(|) akkor més isnreretlen magvaí \lonalkozású ragtirrre grarnclibrr lenrez volt, nrirrt lrtnennl.it a

magyarclrszágr lrutatók addig i.,sszescn isricltck! ,:\ N{artorr-l]ajrrai-fé}c, lranglemezgyiíjtcrnény azután
201-1. rrvarrr í:s ]01B. rryara k<jzijttaj,Jrnclékkólrt, btlkatillr,lgizlilr,a kcrii]taz Orszáqos Széchi:nyi l(iinl.r-
tár 'Zeneműtárába.

_|elcrr diszkcigráfia 55 csztctldíj ktrtatr.jrnurll<l'rjlinak ilsszcqzt':sc:. A hanganvagoli f'clkritxtása, }:t:azrlncl-

sítászr, a kózr:enríík<,ldő zenész,ek szernélvérrck kiclc:rítcise a r.jlág rnincJerr táláról ilsszescn rn,inregr,55l)
(ötszázötr.ert!) ernber nrunkájárrak. szir,<ls í])ag\lal jztzzttltLéleL irjrnri érde}Jődésérrek. elkcjtelezetrsé_
gének köszijnhetíj.

A kötetűnkllerr tárgvalt iclőszakr:a \-onatkozó, tóbb mirrt FéI évszáz.adon keresztül ibJ1.121o11 f,tr_

tatórrrurrkában e]sősorbatr dt. Biirger N,írk]ós, (,sányi Ártila. Iüss Gábc,r Zr>Itán, liurutz N,íárton,
N,Iátkus ]őzsef. Naqy Péter. Nemes N;rgt, Póter, Pál Sárrdrlt, valarrúnt Rairrer F,, Ltltz (lJrlnn), \\blt-
garrg Hirsc}rerrbcrger (Bóc$ és R:rincr l(irnzlcr (,l\bstatt, NSz§ tanácsiii r.oltak rr lcgjelcrrtiiscbbek.
Utóbbi kettő a milgyef 1azzélet jol;b rrregisr]leri]sc rniatt 1ól íllegtanlilt tn:rgyar:rrl is.

(ierharc] C<lnraci (Nfenclerr, NSz§ ,;l fiaga 1l ki-itctes. 1982 cls 1991 krjzött mctjelcntetett,,I)is_
couraplic dt,r Jazz, r-rrrd St:rrrijirzz :\rrfnahrrlcr-r irr 1}t:rt:icIT cicr 1rcr-rtigcll \i<lll<sdcrrlokraticrr" címíi
körrl-r,-sclrozata ál]ar_rcJci úürrr,rtatili-r_l sz<ll!:.ilt a túllla kt:zelt:sóre, telclolgozásár:a.

Jclen kötet I{IZriRÓLr\(} a valarniii,crr lorrniillan ktrcskccjeinri fi;rgalclnrba is kcrúlt jazz hang-
íclr,-étc]ckkcl foglalk<lzik, F'L]GGIl'l].F.Nl-,], Á l"l'()L, lrclgv az,_;k nrár a lrangril]r.étcl kc,ruli icliipon_
tokban 7B-as fotdulatil sellaklerttezcketl, r-agy csak (:r.tizet]ckke} késóbb LP-ken, CI)-ken kerirltek
eló-.z ör kraclás r:a/ ú jrakiadásra és iiltgallna zá sra,

_]elcn diszktlgrilfia a nlarryítl jazz lríiskllrszaklrrrak ]7,()fl il\zzlclr.étclcit tivLalroaz,z.a, ar-rrclr,ck 1!)27_
tíjl irrrrr:rár N,lagl,arc;r"z:ig<;n, rrcvczetese n llullaplesterr kószülte k, Itt elíjbb htxdrlz,hatő fclr.el,ij eszkcj-
zijkkcl bcrcndczctt alkzrlrni stűrdiókban, lllajci lrl/_rr: srúc]iiicí,lokra készüjt hclvisógc]<bcn készítcttók a
granro tbn letnez [elvételeket.

A ki)tet.et két rnutató (irrdex) teszi igcrr jri1 kczclhcti'i kézikijnr.r.vé:
l. A zenészek mutatója

ABc sorrendben minden zenész felsorolásra kerül

ll, A konlpoziciók mutatóla

ABC sorrendben teljeskörűen feldolgozásra kerLjlnek a darabok és zárójelben itt is feltüntetésre
kerülnek a zeneszerzők és a szövegírók.

Jelen 1az,zcb,szkc-,gráÉárrak 19,95-tól szátnos tllőztrrényc sztilett:tr. I(özös berrniik, lrogy va]arnenn1,,i
zenészcentfikr_rs r-c-,lt. A szócikkek az egvcs zenekarr.cze tók szernélye7'rrel.e kőré csclptlrtclsítotlan ke-
rültclr felclolgozásra, A -"zócik]<eli.err llcir-r] a i'eir.ótclcli rclíjrerrdi sorlcndje vr:rlt itánr,mutaríi._l\ h./rr<;m
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nagv i->sszcfoglaló cliszkogr./lfiával1 cllcrrt ótbcn jclcn diszkc., Eráfra az 1927 - 1950_ie Budapesten készült
hangfclvételclr id(írcrrdji,bcrr k(:szr_rlt. Íll,rnóclorl tcljcscrr iiitgctkn az c,lőac]óműrvílszck szcn-rólvótííl.
illen,e a hangfeh.-éteiek kraclóitól.

_Jelen diszkc,gráfia fildolgozást trrí,dsze re a rrcrrrzctkózileg isrr'crt lrasc-,n11_, rrlr.rnkák legjobbnak
taftott rne.qolclásaiból alakLLit ki.

L,]óször is nélrzírr1 í]emzetközileg clisrrrert, t]aponta lraszrrált, alapadatra szeretnérrk uta]ti. _Az

elsó ilven adat az egves liarrgl-elvételek kiaclási/újrakladási otszágára uta1. ]jrre az aotők í]emzetközi
gépkocsijelei alapjátr mint a 1rerllze[kijzi]eg legel&teecir_lft:r]lb ielzést, lraszrráljLrk.

Fg,v rnásik, a lrzrtrulrot:dclz<j kiac]á-*i szátrlir rrtárl izirlt'ljr:]1lcn ]laszrlált) rt>r,iciítússc-lr, atl-Lc1\, lcljcs rrlór,-

rékben nregteleJ, a nen]ze tközi _.tarrdardcknek:

1_0 CDs 1_0 CD-t tartalmazó összeállítás
78 78 fordLtIatlperces gramofonlemez (sellaklemez)

CD kompakt diszk, CD lernez

D-LP 33 fordulat/perces, 30 crlt-es rnikróbarázdás dupla-lernez

EP 4 számos, 45 fordulatrperces, ]_7 cm-e mikróbarázdás lemez
LP 33 fordulat/perces, 30 cnr-es nrikróbarázdás lemez
MC gyári tnűsoros kazetta

SP 2 számos, 45 fordulat/percesj ]_7 cm-e mikróbarázdás lemez

Ii<jtctünk al;lpla a lclrctólce sz()1]os it]ijr:t:nd. ]-.zcn 1lc]iil scs,.ionclnként (lcrncztclvéteh a]lialnrarrkérrt),
krclno}ógia i s,_>tten c] b err kijvc tke z rrtlk a l-r irrl g fc]ví]lcl c k.

Az elsij atlatsctt rnár az elsií tárgl,alt lerrreztclr,éteji alkalotn (sessi<-,n) adatait tafia7ntazza az a!áb-
bi sorrerrdben: zcnekar mc,gnevczésc. lctlrcz cime, Ilzt :,L zerrészek fels<lr<>11rsa ki.jvet_i. (zátiljelben a

zcnósz á]taj lraszná}t hangszc,r|c]<] ntlvt), rnajd a kcjr.ctkczó sorban a felr.í:tcl l-relyszínc:, évc, hónapja,
trapja (ha isrncrtek) következik.

A tol,1rbbiaklsan az cllclal bal szÉ,létíjl liezc]r,c a lii)r,ttkczó alapaclatclk ta]á]lratók srlrrlnkérrt:
rt-rltricii.szi'trrl, l játsz<ltr tlalalr cirl,rc. izlrrrijcl1.;crr 1rz e§tlcges tntls trr:elr,ű círn) (zitrrijelben a mű

sz.erz,Őjt:.f sz,crz,lii). cscrlcg küii.,tl l szr'l]ist;rl<. í:rli:kc:sek ic]scllolás;-t \.íl1]\I ít7 c:zckrc uta]rj órtclcn-rszcrű
arab s zánrok. a zc:trc:kati lel s r_lrol á s 1ro z igaz tlclilarr.

,l\ sort a lelmcz(e§ rnegtcrrclelési szlrma z,/,tt1,;t ttz alábbr sotrendtlen: lenrczkiaclíl ncve (zátójelben:
kiadási orszáea), kiad;isi szlrnrzr (zárójclbcn: }-iarrglrcltdclző ialtála: LP CD stl,r.).,\mcnnviben a hang-
felvéteiből tt'lllll kiarlris, il]erlc liccncc-kiad/rs, és,/vliqr, újrakiadá_. létezik, r-rkkor azok az eg_r,nrás alatti
s rltokban, núrrteg\. t:ablázats ze rűcrr ker rilrrek i'e]s clrol1r s ra.

,1, scssion lcírlrsát a,,Nfcgjcrr1 zós" rrrr.a| zilrla.F,z alirpr.,ctííerr az LP ós CD újrakiadások pr,intos ki_
adási adatait iartalmazza a lenrezkiadó ne-,-e, (zátójelben: kiadási országa), kradási szárrla (zárójelben:
lrar:ghorclclzó lajtája: LP, CD slb.) a zcrrekar,,/kiadr,áltl rrrcgtrcr,ezésc, Ierrrcz ])t,í}tos citrlc sorrcrrclberr,

sáqa , Birranv;r fircct,c1 Xlíivclt'irlósi l(tlz1l,,nL, i)i,cs. 1!)E5.

ratásr,,\lapítvátl1,, 13p..1 994.

tatrisi ,\lapín,ánv, }Jp,. 20tj5.


