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Ha nem maradtak volna ránk kották, lemezborítók, kon-
cert- és színházi plakátok, festmények, grafikák, művészi- 
és sajtófotók, és ezeket nem gyűjtötték volna megszállot-
tan néhányan, főleg olyanok, akik ott is voltak ezeken a 
koncerteken, akkor most lényegesen kevesebbet tudhat-
nánk a jazz idestova egy évszázados történetéről. A kiállí-
tás a műfaj izgalmas magyar vonatkozású képes és tárgyi 
dokumentu mai ból válogatott, amelyet Simon Géza Gá-
bor állított össze saját gyűjteményéből, kiegészítve dr. Baj-
nai Kára magángyűjteményével, az Országos Széchenyi 
Könyvtár Zenemű- és Színháztörténeti Tára és a ceglédi 
Dobmúzeum kollek cióiból, valamint Gyémánt László, 
Külüs László és Nyakas Attila festőművészek, továbbá Siklós 
Péter és Hutton László fotóművészek képeivel. A tárlatot 
Simon és Bajnai, illetve a Múzeum igazgatója, Kiss Imre 
rendezték egységbe.

Az óbudai múzeum két emeleti termében a jazz előzményeit 
egészen Ira Aldridge Shakespeare-színész vendégszereplésé-
től követhettük a mai fiatal magyar jazzalkotókig. Bőven 
dokumentálták a két világháború közötti első aranykort is, 
amikor a jazz és a tánc(zene) kéz a kézben jártak. Ebből az 
időből származik a már a Gramofon előző számában is 
reprodukált, „görbelábú” Márkus Alfréd-Dénes Oszkár 
kottacímlap, mely a kiállítás plakátjára került és a kataló-
gus borítóján is látható. Innen fokozatosan vezetett át a 
kronológiai rendbe szedett tárlat a háború utáni évekbe, 
valamint a hanglemezgyártás lábra állásának és a műfaj új-
bóli elterjedésének évtizedeibe.
A kiállítás egyik erénye az volt, hogy a sok fotó, plakát, le-
mezborító és egyebek között felismerhettük a következő 
kortárs együttesek és muzsikusok portréit: Babos Gyula, 
Berki Tamás, Binder Károly, Csík Gusztáv, David 
Yengibarian, Deseő Csaba, Dresch Mihály, Dudás Lajos, 
Egri János, Kőszegi Imre, Grencsó István, a Molnár Dixie-
land Band, Oláh Tzumo Árpád, Roby Lakatos, Szabó Sán-
dor, Szakcsi Lakatos Béla, Tabányi Mihály, Tony Lakatos, 
Török Ádám, a Trio Midnight, Yoch’ko Seffer. A 100 négy-
zetméteren ugyanis több száz magyar jazzelőadó neve for-
dult elő, csak azok közül soroltam fel néhányat, akiknek 
arcképe jól azonosíthatóan feltűnt az anyagban. Mások, 
például a májusban a Müpában újabb nagyszerű produk-
cióval előrukkolt Tommy Vig neve is felbukkant a kiállí-
táson, ahogy természetesen a Benkó Dixieland Bandé is. 
A tárlathoz igényes kiállítású, 68 oldalas, kétnyelvű kataló-
gusfüzet készült, amelyek reprodukciói sok látogató számára 
megőrzik a látottak emlékét, de sajnos a katalógus általános 

Magyar Jazztörténeti Projekt
Bár május elsején bezárt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tavaly ősszel 
nyílt kiállítása, a Képes Magyar Jazztörténet, ez csak a zászlóshajója volt az NKA hathatós 
támogatásával megvalósult Magyar Jazztörténeti Projektnek, hiszen pazar koncertsoroza-
tot is rendeztek a helyszínen, ezen kívül könyvek és lemezek is napvilágot láttak, amelyek 
mind ingyen népszerűsítették a műfajt.   
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bevezető szövege után az egyes kiállítási tárgyak kísérő szö-
vegeiből nem sokat tudunk meg azok korára, anyagára, ere-
detére stb. vonatkozóan.
A Magyar Jazztörténeti projekt, amely a Simon Géza Gábor 
vezette Magyar Jazzkutatási társaság és a hozzá kapcsolódó 
Magyar Jazzkutatási Alapítvány égisze alatt zajlott, nem 
csak kutatta és dokumentálta a magyar jazztörténetet, eb-
ből a jelentős támogatási összegből létre is hozta a muzsi-
kát. Live jazz született, mondhatnánk a lemezek feliratá-
nak szavajárásával, és a legnagyobb dolog ebben nem 
csupán maguknak a koncerteknek a megvalósulása, az új 
közönséggel való találkozást nagyban elősegítette, hogy az 
estek a Múzeumban ingyenesek voltak. A tavaly novemberi 
nyitás óta 17 koncertet rendeztek, sorrendben: Bohém 

Trió,  Kőszegi New5, Dobmúzeum Jazz Quartet, Binder Ká-
roly–Borbély Mihály duó, Balogh Tamás Quartet, Oláh 
Krisztián Trió,  eFF3kted, Szabó Sándor/Major Balázs/
Heidrich Roland Trió, Gáspár Károly Trió feat. Babos Gyu-
la, Gyárfás István Trió feat. Molnár Enikő, Elek István 
Quartet, Bágyi Balázs New Quartet, Halper Hendrix 
Experiment, Deseő Csaba és a Gyárfás Trió, Csík Gusztáv 
együttese, Dresch Quartet és végül Szakcsi Trió, utóbbi a 
Nemzetközi Jazznap alkalmából lépett fel. Már a színes név-
sorból is lemérhető, hogy a meditatív világzenétől a jazz-
rockig, az etnojazztől a mainstreamig és oldtimerig igen 
széles stíluspaletta színei nyilvánultak meg. Hiba lenne bár-
melyiket a mindig teltházas Kultea-koncertek közül kiemel-
ni, de annyiban vállalom a szubjektivitás ódiumát, hogy 
talán a friss Szabó Gábor-díjas Gyárfás István – aki több 
együttesben is szerepelt – volt a közönség legnagyobb ked-
vence. Az MKVM egyébként azóta is folytatja koncertsoro-
zatát.
A már novemberi nyitásra elkészült katalógus után a Pro-
jekt következő könyve áprilisban jelent meg, címe: Magyar 
Jazzkutatási Konferencia – Budapest, 2016. március 11. 
A konferenciát is a Múzeum-beli Kulteában rendezték ezen 
a napon, a meghívott előadók itt is igen eltérő terminológi-
ai ráfogással dolgoztak. A jazzkutatás fogalmába sok min-
den belefér, de nem minden előadás tisztázta előre fogalmi 
és módszertani kereteit, miközben többen vállalták isme-
retlen vagy alig ismert jazztörténeti epizódok, fejezetek új 
kutatásainak ismertetését, mások pedig szubjektív élménye-
ikből indultak ki. A kiadvány szerkesztője, Simon Géza Gá-
bor joggal hangsúlyozta előszavában, hogy az előadók korát 
tekintve (29–76 évesig) is változatos kiadvány született. A 
projektet lezáró Bacsik Elek-monográfia, szintén Simon tol-
lából, lapzártakor már nyomdában volt. n

Mi a Magyar?
A magyar Jazztörténeti Projekt keretében a Jazz Hungaricum 
1905–2015 tízlemezes boxot kiteljesítő, most megjelent dupla 
CD úttörő vállalkozás. A legterjedelmesebb magyar jazz an
toló gia, amióta megjelent a háború utáni magyar jazz lemez
kiadás első, reprezentativitásra törekvő, de csak évente ada
golt sorozata. Éppen olyan nehéz pontos fogalmi definíciót 
adni ahhoz, hogy mi a magyar, mint ahogy a jazz meghatáro
zása is változik. Nos, a kiadvány a lehető legbefogadóbb ma
gyarságfogalommal dolgozik, és ezt becsületesen előre is bo
csátja a címével, amelyben összeházasítja a fogalmakat: 
Jazzhungarians Around the World I–II. Vagyis azt hirdeti, 
hogy mindenki, aki valamilyen részben magyar, jazztevékeny
sége révén érdemes a figyelemre.
A dupla CD a tízes sorozat 5–6. számát kapta, de a megjele
nés időpontja szerint a legutolsó a tízes dobozban. A váloga
tás fő szempontja szerint a felvételek külföldön, magyar (szár
mazású) muzsikusok közreműködésével készültek, s azok a 
lehető legnagyobb változatosságot mutatják. Kaleidoszkóp
szerű hatást kelt, hogy egymás mellé kerültek Dajos Bélának a 
weimari Németországban készült lemezei Oláh Lacinak az 
ostromlott Szovjetunió fővárosában 1944ben és a már Bécs
be költözött Zoller Attilának 1946ban készült hanganyagai
val. Míg az első 1924től 1955ig, a második CDkorong 1955
től 2008ig rögzített számokat ad közre, széles stilisztikai 
spektrumon. A két lemez és az egész felvételsorozat célja 
nyilvánvalóan az lehetett, hogy felhívja rá a figyelmet, mennyi 
felfedezendő kincs rejtőzik még szerte a világban, ahol meg
fordultak vagy hosszabban éltek magyar (származású) muzsi
kusok. És mivel az egész projekt többi dokumentumához ha
sonlóan ezeket sem kereskedelmi forgalomba, hanem oktatási 
intézményeknek, könyvtáraknak, kutatóknak, újságíróknak 
szánták, ezért ennek csak örülhetünk, hiszen jó hírünket keltik 
a világban, és remélhetőleg ki is váltják a szakma érdeklődését.

A Jazz Hungaricum darabjai: 
1.  ragtime In Hungary
2.  Dixieland In Hungary
3–4.  Swing In Hungary I–II.
5–6.  Jazzhungarians Around the World I–II.
7–8.  Hungarian Gypsies In Jazz I–II.
9–10.  Early Modern Jazz in Hungary I–II.




