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kronologikus áttekintő

kb. 1970 – 1976 szórványos jazzkoncertek
(Petőfi Sándor Ifjúsági Ház)

1976-1978 (az első) Győri Jazzklub
(Petőfi Sándor Ifjúsági Ház)

1977 (az első) Győri Jazznapok
(Petőfi Sándor Ifjúsági Ház & KTMF Főiskola)

1978 Jazz Majális
(Petőfi Sándor Ifjúsági Ház & KTMF Főiskola)

1979 szórványos jazzkoncertek
(Petőfi Sándor Ifjúsági Ház)

1979 megjelenik a Jazz Studium
(eme első számot később nulladikra kereszteltük, mert 4 évre megszakadt a folyamat)

1980 (az első) Tanítóképző (Spitball) Jazzklub
(Tanítóképző Főiskola, majd a betiltás után 

Spartacus Csónakház és Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ)

1981-1983 Győri Jazzklub
(Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ)

1982-1983
Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat

(Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ)

1982-1990 Jazz Studium folyóirat
(1982-83-ban a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ módszertani kiadványaként,

majd szamizdatként, félszamizdat állapotban)

1984 a klubot leállítják, szórványos koncertek
(Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ & KTMF Főiskola)

1985 Győri Jazzklub
(igazgatóváltás a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központban, a klub ősszel rövid

időre megint működik)

1986 szórványos jazzkoncertek
(Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ)

1987-88 nemzetközi jazzkoncertek
(Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ)

1987-1990 TK Jazzklub
(Tanítóképző Főiskola)

1988-89 Jazzkávéház
(Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ)

1989-1995 Adyton lemezekés és CD-k
(civil szervezetként)

1991-2007 Vasutas Jazzklub
(VOKE Arany János Művelődési Ház)

1991-2009 Mediawave Fesztivál jazzprogramjai
(civil szervezetként)

1999-2008 Rómer ház
(Rómer Ház közalapítvány)

2000-2012 GyőrFree Egyesület
(ciuvil szervezetként)

2000-2016 Dresch Mihály honlap
(civil kezdeményezésként)

2003-2016 Mediawave jazzfilm archívum
(civil szervezetként)

2006-2012 Blues van online magazin
(civil kezdeményezés)

2007-2016 Dániel Balázs & Boogiefeszt
megjelenése

(muzsikus kezdeményezés)

2010-2016 szórványos jazzkoncertek
(Vasutas és egyéb klubbok)

2011-2012 „Kallódó töredékek” underground CD
sorozat

(civil kezdeményezésként)
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A jazz győri betiltása 1940



1976 - 1980
AZ ELSŐ GYŐRI JAZZKLUB INDÍTÁSA

A KLUBÉLET ELSŐ ÖT ÉVE
Előzetes megjegyzés: Egy 1981-es, Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének írt, szerencsésen megőrzött válaszlevél alapján sikerült legpontosabban rekonstruálni
az első öt évet, mert erről az időszakról – főleg az első évről - csak töredékesen maradtak fenn a programok. A megtalált programokat a levél után közöljük.

„A Győri Jazzklubot 1976. november 16-án indítottuk be Palatinus Szabolcs, Kovács Zoltán évfolyamtársaim – akkor hárman a KTMF harmadéves hallgatói voltunk - és Tolnai Kornél
barátommal közösen.  A klubnak a Petőfi Sándor Ifjúsági Ház adott otthont. Tudomásom szerint ’76 előtt Győrben nem működött jazzklub, de az Ifjúsági Házban 2-3 havonta (a ház
60 körüli alapítása óta) szerveztek jazzkoncerteket. Nem véletlenül, mert a klub alapításában nagy segítségünkre lévő igazgató, Scharek Béla (80-ig volt ő az igazgató) mellékesen
muzsikus is volt és jazzel is próbálkozott. Kiválóan ismerte a jazz korai korszakait és később előadásokat is tartott erről számunkra. 
A klub a 1976-os iskolai évben kéthetente működött, programja a jazz népszerűsíteni szándékozó lemezbemutatókból, később jazztörténeti előadásokból és átlag havonként egy
jazzkoncertből állt. Ebben az időszakban – tapasztalatok híján – nagyon sok technikai, szervezési és minőségi problémával küszködtünk. Ennek ellenére a klubfoglalkozásokat 40-
50 fő látogatta stabilan.
Évzáróként – a (közhasznú nevén) Ifiház és a KTMF pénzügyi támogatásával – sikerült megszerveznünk egy kétnapos koncertsorozatot, „Győri Jazznapok” néven (1977. május 13-
14.). 13-án először egy jazztanszakos kvintett (Lakatos Tóni és Dresch Mihály – szaxofon, Pleszkán Frigyes - zongora, Becze Gábor - bőgő, Baló István – dob) játszott, utána a Csík-
Fogarasi-Jávori Trió, a Regős Quartet, majd 01 órai kezdettel a Szabados-Horváth Duó - a nap egyértelműen legjobb teljesítményével – aratott nagy sikert, az addigra már kisszámú,
de lelkes közönség előtt.
Másnap a Vukán-Berkes-Jávori Trió kezdett Bontovics Kati szólóénekessel, és mint kiderült, ők voltak a nap legsikeresebb együttese. Utána Szakcsi Lakatos Béla szólózongora-
estje következett, majd a koncertsorozatot a Kisrákfogó együttes, Deseő Csaba (hegedű) szólistával kiegészülve zárta.
Főiskolai tanulmányaink befejezésével (1977 közepe) Palatinus Szabolcs és Kovács Zoltán visszaköltöztek Budapestre, Tolna Kornél pedig elhagyta az országot (disszidált). Magamra
maradtam.
A klub 1977 szeptemberében indult újra, változatlan – talán még egy kicsit nagyobb – népszerűséggel. Kezdtek a környező városokból és falvakból is járni rendezvényeinkre. Egyes
népszerű együttesek koncertjein már nem volt ritka a 300-400 fős közönség sem. Szeptembertől hetente tartottunk klubfoglalkozásokat és ezek már sokkal színesebbek és szerve-
zettebbek voltak, mint az előző évadban.
Már nemcsak „önerőből” vagyis saját magunk tartottuk az jazztörténeti vagy jazzszemélyiségeket bemutató előadásokat, hanem felkértünk nevesnek számító előadókat is (Simon
Géza Gábor, Sárközi Gábor, stb.). Az előadások és lemezbemutatók skáláját is kiszélesítettük, kirándulásokat szerveztünk különböző hazai jazzhétvégékre, jazzfesztiválokra. De
például a ’77-es varsói Jazz Jamboree-re is kb. 15-en rándultunk el Győrből. Egyre élénkebben tartottuk a kapcsolatot más jazzklubokkal, különösen a miskolcival és a fehérvárival.
Utóbbiak kezdtek egyre központibb szerepet betölteni a jazzhírek áramoltatásában.
Ebben az időben Bognár Imrével (ő Mosonmagyaróváron élt/él) vezettük, szerveztük a klub ügyeit, és természetesen tartottunk előadásokat, lemezbemutatókat, élménybeszámolókat.
Ekkortájt Scharek Béla, a ház igazgatója is tartott több nagyon sikeres jazztörténeti előadást. A főiskolával való kapcsolattartás és a koncertek szervezésében nagyon sokat köszön-
hettünk Lázár Károlynak (ő ekkor még a KTMF-re járt), mert egyrészt klubtagjaink egy része főiskolás volt és kellett az utánpótlás, másrészt reméltük, hogy néha ott is tudunk
koncerteket szervezni.
Olyan jól jöttek össze a dolgok, hogy időnként havonta két-három koncertet is sikerül összehoznunk. Többek közt például 1977. december elsején a Zbigniew Namyslovski Quartet
koncertjét. (Ami az első nemzetközi koncertünk volt és Namyslowski akkor már az európai jazzélvonalba tartozott.) Szintén ez év december 13-án bemutatkozott klubunk zenekara
a Lattmann Quintett. (A zenekarból a bőgős Lattmann Béla később első vonalas jazzmuzsikus lett. A zongorista Nyári Károly is a könnyűzenei élet hírességévé vált.) A zenekar akkor
a győri Zeneművészeit Szakközépiskola diákjaiból alakult. Az előbb említetteken túl Nagy Sándor klarinétozott (elismert komolyzenész lett), Fenyő Zoltán fuvolázott (balesetben korán
elhunyt), Gombos László dobolt. (Utóbbinak is szépen indult a jazzkarrierje, ma tanít.) Az együttes zenei világa nem volt egységes, megtalálható volt benne a népdalfeldolgozástól,
a divatos jazzrock-ig minden.
1978 elején kivált Nagy Sándor, majd később két új tag Tiborcz Dénes (tenorszaxofon) és Sirsom László (gitár) csatlakozott az együtteshez. (Később mindketten disszidáltak, előbbi
Németországban muzsikál. Utóbbi Ausztráliában muzsikál és tanít. Orszánszky Jackie – a legendás Syrius együttes  frontemberének – ausztrál zenekarában játszott tartósan.) A
zenekar hangzása ekkorra már sokkal egységesebb lett, bebop-os és hard bop-os témákat játszottak. Egészen 1978 végéig együtt voltak.  Aztán elkerültek Győrből, mert a Zene-
akadémiára, a Zeneművészeti főiskolára kezdtek járni (vagy disszidáltak).
Évzáróként ismét jazzkoncert-sorozatot rendeztünk „Jazz Majális” néven, április 28-30 között. A majálison fellépett szinte minden magyar együttes, de a szervezés hibái, és az egy
hét különbséggel rendezett Szegedi Jazznapok sok nézőt elvont az eseménytől. A rendezvény sikere és színvonala meg sem közelítette az előző éviét. Ekkor már a klubfoglalkozások
látogatottságában is a hanyatlás jelei mutatkoztak. De ellenben kialakult egy 10-15 fős központi mag, akikre mindig és mindenben lehetett számítani.
Magánjellegű okból kifolyólag - váltam és vártam a katonai behívót – lemondtam a klub vezetéséről, amit átadtam Vadócz Tibornak és Sárosi Ilonának (ma Veszprémben élnek), akik
a legaktívabb klubtagok voltak ebben az időszakban.
Szeptembertől újra indult a klub, de a népszerűsége egyre csökkent. A koncertekre járó közönség száma is egyre fogyott. A klubfoglalkozásokra pedig nem jöttek új emberek, és a
régiek is elmaradoztak. Még sikerült októberben megszervezni egy „Amatőr együttesek találkozó”-ját, miskolci, fehérvári, tatai és győri együttes részvételével, mérsékelt siker mellett,
de 79-ben már nem indult újra a klub.
1979 februárjában bevonultam 18 hónapos katonai szolgálatra. 79-ben összesen 3-4 koncert jelentette a város jazzkínálatát. A Magyar Rádió által, 1979 decemberében szervezett
győri nemzetközi jazznapon – melyen fellépett Albert Mangelsdorff is -, az egyik szünetben megkeresett Jokesz György és Csípő Dezső (katonai kimaradással sikerült kijönnöm a
laktanyából, mint később kiderült Jokesz a Tanítóképző Főiskola, Csipő pedig a KTMF-re jár), hogy jó lenne ismét alapítani egy jazzklubot. Az ötletet tett követte, 1980 februárjában
a két győri főiskola és az Ifjúsági Ház támogatásával, helyileg a TK-n megkezdte működését az új győri jazzklub (Spitball). Jokesz György, Szaller László, Csípő Dezső, Fenyő Zoltán
szervezték a programokat, én (katonaként a háttérből) adtam tanácsokat.
Számomra meglepően módon, sokan jöttek össze és jól is működött a klub, de nem sokáig, mert március közepén, kafkai módszerrel beszüntették. A bonyodalom ott kezdődött,
hogy a TK főiskola klubvezetője, és még páran elhoztak az USA követségről különböző művészeti témájú filmeket /köztük volt egy film Ellingtonról/ és véletlenül egy diplomata táskát,
amely mint később kiderült az egyik követségi dolgozóé volt. (Aki elhozta, azt hitte, hogy a másiké, mert cipeltek egy csomó klasszikus filmtekercset, akkor még nem volt videó. Rá-
adásként abban az időben minden férfiember diplomata táskával járt Magyarországon.) Telefonáltak a követségről a suliba, mert kamera rögzítette a dolgot, és amikor tisztázták a
félreértést, a követségről azonnal autó indult és a tulajdonos még aznap délután sértetlenül visszakapta a táskáját. De hát ezen incidenst valahogy megtudta a rendőrség (nyilván le-
hallgatták az akkor ellenségnek számító amerikai nagykövetség telefonjait), ami ezután történt, az kémregényekbe illő. (Hogy mi is történt még, azt részletesen az írás után fejtem
ki.) A vége pedig az lett, hogy kiosztottak egy-két fegyelmit a főiskolán és beszüntették a jazzklubot. 
Természetesen különböző pletykák terjedtek el erről, és a város hivatalos személyeinek fülében a jazz szó – még ma is – a nagyon gyanús kategóriába tartozik. Ez nagyon megnehezíti
a dolgunkat mostanság.
A kronológiai sorrendet folytatva, egy hónap „pihentető” szünet után ismét sikerült beindítani a klubot, megint az Ifjúsági Házban, ahol szerencsére tudták, hogy mi történt valóban.
Elindítottunk egy hangszerbemutató sorozatot, először a bőgőt mutatta be Tiborcz András (később disszidált és először Ausztráliában élt, ma Berlinben neves muzsikus), és lemez-
bemutatókat tartottunk. Január folyamán sikerült meghívnunk a tatabányai Nemzetközi Jazztábor egy-két növendékét és tanár együttesét, aminek nagy sikere volt.
Júniusban leszereltem és így teljes erővel belevethettem magam a klub szervezésébe. Novembertől klubunk két helyszínen az Ifjúsági Házban és a Spartacus csónakházban
működött. A csónakházban csak lemezbemutatókat tartottunk, kéthetente. A másik két héten az Ifiházban előadások és koncertek szerepeltek a programban. Átszervezés folytán az
Petőfi Sándor Ifjúsági Házból, Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ lett, úgy, hogy az összes, a város területén lévő művelődési házat összerakták és új igazgató lett. Valószínű,
hogy az átszervezés folytán keveredtek el az ő címűkre küldött leveleink, így az Önök levele is, amelyről aktuálisan egyébként senki sem tud!
Összefoglalva: az én véleményem az, hogy a hetvenes évek közepén Magyarországon fellendülő jazzklub mozgalom, legnagyobbrészt a 70-es évek elején az USA-ban, a rock és
jazz fúziójaként létrejött jazz-rock és rock-jazz-nak köszönheti népszerűségét. Mivel tapasztalataim szerint a jazzklubok ebben az időben, hogy közönséget szerezzenek és meg is
tartsák azt, kénytelenek voltak jobb s rosszabb jazz-rock felvételekkel teletűzdelni műsorukat. Ez részben érthető is, mert a „rockon nevelkedett”, még alakítható fiatal nemzedéket
ezen az úton lehetett megismertetni a jazz-el. De egyben ez hamis utat is jelentett, ha a jazzel ismerkedő egy idő után nem veszi észre vagy nem vetették észre vele a jazz-rock üres-
ségét, üzletiességét.
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(első) GYŐRI JAZZNAPOK
1977. május 13-14. Győr
(az első részletesen fennmaradt program)
kétnapos jazzkoncert-sorozat a Petőfi Sándor Ifjúsági
Házban és a Távközlési Műszaki Főiskolán a jazzklub
szervezésében
május 13. (péntek) Ifjúsági Ház 18:00
Pleszkán Frigyes együttese, Regős István együttese,
Csík-Fogarasi-Jávori trió, dr. Szabados György és ifj.
Horváth Lajos Duó

május 14. (szombat) Műszeki Főiskola 18:00
Berkes-Vukán, Jávori-Bontovics, Szakcsi L. Béla szóló,
Szakcsi-Vukán duó, Deseő Csaba és a Kisrákfogó
Belépő: 20.-Ft A műsorok után Jam Session
GYŐRI JAZZKLUB  – 1977 ŐSZI FÉLÉV
Petőfi Sándor Ifjúsági Ház
SZEPTEMBER 6.
(fennmaradt műsorterv)
Charles Mariano, Jean-Luc Ponty, Anthony Braxton, La-
boratorium, Herbie Hancock, Keith Jarreth – Jean Gar-

ÍRÁSOK, TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÓK, RIPORTOK

Ma 2016 legelejét írjuk, és mint szemtanú a 40 éves évforduló okán megpróbálom rekonstruálni az egykor történteket.
Pár nappal ezelőtt egyszer már nekifutottam a megírásnak, közvetlenül azután, hogy az első porosodó dossziét kinyitottam
és elkezdtek tódulni az emlékek. Az történt, ahogy a régmúlt dolgokkal alapvetően történni szokott, az emlékek többsége
mára erősen foszladozott, egymásutánisága összekuszálódott, elfelejtődött vagy akár teljesen kitörlődött az agyból. Emiatt
az egykor történtek folyamatba való összerakhatósága is napokig erősen kétséges volt számomra. Találtam ugyan szám-
talan nyomtatott programot, géppel vagy akár kézzel írt programtervezetet és ráadásként ezek megvalósulására részben
visszajelzést adott a székesfehérvári JAZZ INFORM. E hírújság ebben az időszakban, pontosabban a hetvenes évek vé-
gétől, az egyre terebélyesedő magyarországi jazzklub-hálózat központi „hírharang”-jává vált (a jazzklub-hálózatról később
bővebben). Mindezek ellenére több fehér folt maradt e kezdeti jazz időszak győri folyamatában. Ezeket nem, vagy csak
részlegesen, sokszor feltételezésekre, halvány emlékekre építve tudtam csak áthidalni. Gondoltam, hogy ez vagy így
marad, vagy esetleg más kortanú segít majd oszlatni a homályos foltokat. Aztán történt, pontosabban beugrott, hogy egy
tavalyi rakodásnál találtam egy dobozt, amely tele volt régi levelekkel és nem kis kutakodás után ismét a kezemben volt
e poros doboz, sok száz levéllel, nagyrészt még szét is szortírozva az egykori küldők alapján. Ilyet ma már nem nagyon
tesz az ember. Egyrészt, mert papírra nem ír kalligrafikusan levelet, az elektronikusat meg már elküldésekor is távlatosan
az űrkukába tudja. Úgy látszik abban az időben még szokás volt a kapott leveleket elrakni. Nem tudni miért, de szokás
volt. Én is éltem eme szokással. Ez most az ügy, a 40 éves évforduló kapcsán nagyon jól jött, mert előzetesen azt reméltem
a porosodó és sárguló levelektől, hogy pár adalékot szolgáltathatnak a fentebb említett homályos foltok tisztázáshoz.
Nem csalódtam. Nem szaporítva tovább a szót, de a lényeg, hogy találtam egy mindent tisztázó levelet 1981 legelejéről.
Ekkor, kaptam a következő sorokat a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetétől:
„Kedves Hartyándi Jenő!
Az ide mellékelt kérdőívet még 1980 decemberében postáztuk az országban működő jazzklubokba. A címlistát a Zene-
művészek Szövetségének jazz-szakosztálya bocsátotta rendelkezésünkre.
Így küldtünk kérdőívet a győri Petőfi Sándor Művelődési Házba is, ahonnan válasz azóta sem érkezett. Márkus József, a
székesfehérvári jazzklub egyik vezetője azt írta nekem, hogy a győri jazzklub „labilis”, de a „stabil jazzman” Ön.
Ezért fordulok Önhöz, hogy – amennyiben mégis működik a klub, úgy a kérdőívet kitöltve küldjék vissza, ha pedig a klub
megszűnt, akkor írja meg, hogy milyen okai voltak, és írjon arról is, hogy milyen a jazzélet Győrben. Van-e új, frissen
alakult klub, stb.
Fáradozását előre is köszönöm, és üdvözlöm
Szeverényi Erzsébet”
Ez az egykori érdeklődés az olvasó és az én szerencsém is, mert erre a levélre reagálva viszonylag részletesen megírtam
válaszként – és ennek kéziratát a fenti levél mellé tűztem - az első Győri Jazzklub addigi négy-öt évének történetét, olyan,
a történetiségen túlmutató megjegyzésekkel fűszerezve, amelyek értelemszerűen hiányoznak az eddig fellelt száraz prog-
ramismertetőkből. E kézirat pár bizonytalan programpontot, lyukat is a helyére tett. Úgyhogy a jobb oldali kronológia sáv
kezdetén ezen 1981-es, az MTA-nak írt klubtörténet olvasható, amely az akkori közelség okán biztos sokkal pontosabb,
mint a mai puzzle kísérletem. A kézzel írt – akkor még így dolgoztak, fogalmaztak az emberek – történet bizton át lett
még valamelyest fogalmazva, stilizálva, de sajnos a végleges változat nem őrződött meg a szerencse által. Úgyhogy a
stilizálást minimál szinten most tettem meg. Úgy gondolom, az ember saját írásánál ezt bátran megteheti. Egyes részek
megértéséhez azonban célszerűnek látszik utólagos kiegészítő megjegyzéseket fűzni, mert akkor, 81 elején – ne felejtsük,
még közel 10 évvel a rendszerváltás előtt vagyunk - mindenki értette a sorok mögötti fogalmazás és értelmezés módszerét.
Ez egy, a szocializmusra jellemző, köznépi kódolási módszer volt, amelyben a kényes ügyeket áttételesen fogalmazták/fo-
galmaztam meg én is. Ezen akkor leírhatatlan hátterekre vagy a szövegben szereplő zárójeles részekben utalok, vagy az
írás után magyarázom el őket. Az eredeti levélszöveg a győri jazzélet kronológiájának elején olvasható, az utólagos meg-
jegyzések, korkép pedig a következőkben
2016 elején kezdtem meg a 40 éves győri jazztörténet felgöngyölítését, indítottam meg a gyűjtőmunkát és az egykori sze-
replők megkeresését.

Korrajzok, hátterek a 70-es évek történéseinek megértéséhez

Mint jeleztem, több az MTA-nak írt levélben megjelenő dolog/hozzáállás hátterét tán érdemes 40 év távlatából némiképp
megvilágítani, hogy jobban meg lehessen érteni a történéseket. A szövegben megjelenő, utólagos rövid zárójeles meg-
jegyzések is ezt próbálják szolgálni. Pár esetben azonban hosszabb háttér információ szükséges, amelyeket itt, utólagosan
fogok megtenni.

A hetvenes évek vége felé Magyarországon is feléledő rock divat, (talán) szerencsére elvonta a jazztől azokat az elemeket, akik nem jutottak túl a jazz-rockon. Ezek az emberek,
most a rockért vannak megőrülve, ugyanúgy, mint pár évvel előtte a jazz-rockért. Természetese azért, mert akkor az volt a divat. A jazz ismét rétegműfaj lett. Ezt az egész viselkedési
formát nagyon jól foglalják össze Szabados György szavai: …az írásból hiányzik az idézet….
Véleményem szerint ezen okok miatt hanyatlott a jazzklub-mozgalom az utóbbi időben. De én már azt is eredménynek tartom, hogyha valaki nem tekeri el a rádiót, ha véletlenül jazzt
hall. De sajnos ennek ellenére úgy érzem, hogy a jazz még mindig zenekultúránk hiányzó láncszeme, és az ország területén – több-kevesebb sikerrel - működő jazzklubok valamelyest
betömték a zenei nevelésünkben a jazzoktatással kapcsolatosan tátongó űrt. Legalábbis az érdeklődők számára. Mert az, hogy az általános iskolában a 8 évi ének-zenei oktatásból
1 órát, a középiskolában – ha jól tudom – két órát fordítanak ennek a műfajnak vagy inkább előadási formának megismertetésére, az egyszerűen nevetséges. Az ezen irányú oktatás
minőségéről nem is beszélve, mert többségében olyan hozzá nem értő emberek oktatják, akik többet ártanak, mint használnak.
A jazzel elmélyülten foglalkozók olyan kevesen vannak, hogy szinte mindenki ismer mindenkit, és ezért az egész országot egy – Szabados György szavaival élve – „szektaszerű
szervezet” hálózza be, amely segíti egymást, hírszolgálatot biztosít. Az a fő cél, hogy minél több ember tudatából töröljük ki a jazzel kapcsolatos hamis képet és próbáljuk megismertetni
az érdeklődőkkel az igazi, tiszta zenei értékeket felmutató jazzt. Ennek a célnak eléréséért, és hogy a jazz hazánkban is közkinccsé váljék, dolgozunk az ország különböző jazzklub-
jaiban, nagyrészt lelkesedésből, mindenféle anyagi támogatás nélkül.
Még ez évben szerkesztettünk egy stencilezett kiadványt „Jazz Studium” néven, melyben tanulmányok, fordítások, riportok és kislexikon részt olvashatnak az érdeklődők. Ezt a kez-
deményezést folytatni szeretnénk. 

Hartyándi Jenő”

AZ ELSŐ GYŐRI JAZZKLUB TAGJAI
1976
Fennmaradt egy kézzel írt lista a 1976 évi klub tagjairól – 57 név, felerészt győriek, néhány móvári, a másik rész a címekből láthatóan koleszes főiskolás:
Arnics Árpád, Bencsik Tibor, Busa Péter, Bordás Valéria, Bognár Imre, Csákány Csaba, Csonka László, Csobay József, Czuzy Csaba, Czikora Gábor, Dömötör Péter, Girgás István,
Gindli Zsuzsa, Hartyándi Jenő, Hölgye Henriette, Hucker Ferenc, Eördög András, Édl József, Fodor Tamás, Fodróczi Ildikó, Jankovich Nándor, Jankovich László, Kiczenko Alexej, Kic-
zenkoné Pozderka Magdolna, Kiss Lídia, Kiss Zoltán, Kovács Ferenc, Kovács Zoltán, Liptay László, Lázár Károly, Lakics Hilda, Ludány Gábor, Miklósi Zsolt, Mike Lajos, Nagy Péter,
Nagy Tibor, Nagy Sándor, Pintér Csaba, Palatinus Szabolcs,  Pawlik Béla, Pozsgai László, Sólyom László, Söre Imre, Sárosi Ilona, Révész Béla, Szabó Jenő, Szabó József, Szántó
Jenő, Szalai Attila, Szalczer Tamás, Tatai Mihály, Takács Szilárd, Tímár Béla, Tóth Miklós, Újváry Dénes, Vadász Tibor, Veres Zoltán
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A kémhistória

Ezt akkor, 1981-ben nem lehetett leírni. Az amerikai nagykövetséges „incidens” vagy „diplomatatáska lopás” után, még
aznap délután és este kemény kihallgatások következtek. Kiderült, hogy az alapvetően tohonyának gondolt szocialista
rendőrségünk tud gyorsan is cselekedni. Pár óra alatt összeszedték a „diplomatatáska lopás” elkövetőit. Elsősorban a
diplomatatáska tartalma érdekelte őket, de mivel azt senki nem nyitotta ki, ezért csalódniuk kellett. De azért nem adták
fel ilyen könnyen, és fogást akartak találni a „jazzklub” nevű szervezkedésen, amely során elég sokszor szóba került a
nevem, és láthatóan sokat tudtak rólam, mint a kihallgatásokon a vallatottaknak feltett kérdésekből nyilvánvalóan kiderült.
Azaz rendes nyilvántartást vezethettek tevékenységemről, pedig csak - az ártatlan tevékenységnek gondolt - jazzmúltam
adatai sorjázhattak a nevem mellett. Lehet, hogy egykori megfigyelő szerveinktől kellene emiatt megkérni a jazzklubban
történtek pontos nyilvántartását? Sok homályos folt tisztázódhatna ezzel. És persze az is kiderülne, kik voltak a beépített
emberek, pontosabban az álnevük. Azt azért egyébként is tudtuk, sejtettük, érzékeltük, hogy szemmel tartanak bennünket.
Mivel az első időszakban nagyon sokan jártak és sokat változott a közönség, akkor ez még nem volt feltűnő. De amikor
egy év után már elkezdtük megismerni a törzstagokat, akkor hamar felfedeztük a „furcsán” viselkedőket, akik túl sokat
kérdeztek és/vagy túl tájékozottak voltak. Észrevettük, hogy - általában intenzív „munkavégzés” után - elég rövid idő után
el is tűntek, majd más hasonló „szellemiségű” kérte a felvételét a klubba, mert a klubtagsági rendszer miatt mi is viszony-
lagos kontroll alatt tartottuk őket. De valójában egy idő után nem is zavart, érdekelt ez bennünket, mert meg voltunk győ-
ződve, hogy ártatlan/ártalmatlan dolgot csinálunk, amiben nincs semmi rossz. Főleg nem rendszerellenes. Mi csak a saját
szenvedélyeinket, zenei rajongásunkat próbáltuk kiélni. Az egy másik történet, hogy mit gondolt/gondolhatott erről a párt
és jobb keze a rendőrség, de erre szabados választ - azt gondolom ennyi idő után - nem fogunk kapni. 
Visszakanyarodva az akkor történtekhez, csak az volt a szerencsém és mentett meg a „kémkedés” vádjától, és a futkosótól
(katonáknak az járt vétségeikért), hogy abban az időszakban épp tartósan nem engedtek ki a laktanyából. Bár bent is
nyomoztak utánam, de valószínű amiatt úsztam meg szerencsésen, mert nem tudták bizonyítani a tényleges részvételelem
az „incidens”-ben. Azért utólag belegondolva nem volt ez annyira vicces ügy, mert egy első lépcsős felderítő alakulatnál
szolgáltam katonaként, ugyan „csak” rádió felderítőként, akit a gyakorlati életben az „ellen” ugyanúgy be tud mérni és el-
sődleges célként elsőként kilőni. A ránk vonatkozó hivatalos veszteségi ráta 90-100 %-osnak volt tervezve. És ráadásként
az általam fejtegetett időszak bizony nem volt békeidőszaknak mondható, amint azt a következő évben, a lengyelországi
rendkívüli vagy más néven szükségállapot kihirdetésekor a gyakorlatban megismerhettünk sorstársaimmal. Kortörténeti
párhuzamként leírom, mert van jazzes vonatkozása is. Már pár hónapja leszereltem, amikor egy ifiházas koncertről ha-
zafelé tartva (az ifiházas programból beazonosíthatóan valószínű december 10-éről van szó, amikor a Gombos és a
Binder Quintet játszott a jazzklubban), a győri városháza előtti átkelőnél a piros lámpánál ácsorogva feltűnt, hogy egykori
zászlóaljam vonul el előttem veszettül nyugat irányába, katonai konvojban. Integettem nekik, ők vissza, hiszen nemrég
még együtt voltunk, mert engem a főiskolai végzettségem miatt 24 helyett 18 hónapra szereltek le. Gondoltam, megint
gyakorlóriadó miatt szívnak, bár feltűnt, hogy nem erre szoktunk vonulni, de alapvetően ekkor még nem gyanakodtam.
Mindez olyan este 10 óra tájban lehetett, az utolsó buszra mentem valószínűleg. Otthon még vacsoráztam egyet és épp
lefekvéshez készülődtem, amikor csöngettek. Nem volt szokásos az éjszakai csöngetés annak idején a külvárosokban,
Szabadhegyen sem (Győr déli külvárosa). A kapuban egy ember a kezembe nyomta a „sasbehívót”, amin az állt, azonnal
vonuljon be. Volt otthon egy készenléti, tartalékos katonai hátizsákom, ruhával és alapfelszereléssel. Csak arra volt időm,
hogy – a biztonság kedvéért - pár üveg bort és pálinkát beletegyek. Ady-város közepén egy buszkonvoj várt, sortársakkal
telve és kivitt bennünket egy Győr melletti erdőbe, mint később kiderül, az „éles” riadókörletbe, ahol addig gyakorlatozás
miatt sem jártunk, annyira titkos volt. Hamarosan a régi századom körében voltam, ölelgettük egymást egy kicsit a régi-
ekkel, sorkatonákkal, tisztekkel, majd alakzatba állítottak bennünket. Ám nem volt az a hivataloskodó, álkeménykedő
hangulat, amit a kiképzéskor megszoktunk. A tisztek is feszültek voltak és csak épp ügyeltek a formaságok felszínes be-
tartására. Lehetett érezni, hogy itt most másról van szó, „éles” a dolog. Aztán jött a parancsnok és azzal kezdte: „Elvtársak!
Ne ijedjenek meg, nem Lengyelországba megyünk!” Ebből rögvest mindenki levonhatta a következtetést, hogy komoly a
dolog és bármi lehet! Csak az Isten vagy nem tudom kicsoda mentett meg bennünket attól, hogy ne keveredjünk egy
1968-as Csehszlovák megszálláshoz hasonló „eseménybe”, csak Lengyelország esetében. Pár napot táboroztunk ott és
aztán mintha semmi sem történt volna, hazaengedtek. Valószínű egybeesik e nap a lengyel szükségállapot kihirdetésével.
A lengyelek elintézték – szocialista, internacionalista segítség nélkül - magukat, egy időre. 

Civil mozgalmak a szocializmusban – klubok kialakulása, hálózatosodása

Utólag jól látható, hogy pár gondolat és történelmi visszatekintés erejéig a nagypolitika személyemet érintő eseményeit
sem tudtam kikerülni. És még egy kitérő is szükségeltetik a kor megértéséhez, mert az 56-os forradalom letörése után, a
70-es években puhulni kezdő szocialista rendszerben érzékelni lehetett, hogy sokáig már nem lehetett elfojtani az érzé-

berek, Mahawisnu John McLaughlin, Shakti & McLaugh-
lin, Extra Ball, Chick Corea, Gato Barbieri (film), Weather
Report, Miles Davis, Albert Ayler, Albert Mangelsdorff,
Eberhard Weber, John Surman, dr. Szabados György
Hírek: 
Előreláthatólag szeptember végén Győrben fog fellépni
Európa legjobb tenor szaxofonosa, Zbigniew Namyslo-
waki együttesével.
Szeptember 12-én rendezik meg a debreceni Jazz
Napok Gála koncertjét, Pesten, az Erkel Színházban.
Fellép Erich Kleinschuster Szextet /osztrák/, Greem Col-
lier Big Bandja /London/, Kriztof Sadowski Quartet /len-
gyel/ és egy nemzetközi „workshop” együttes, melynek
tagjai Csík Gusztáv – el.zongora, Veszelin Nikolov-sax,
/bolgár/, Cseszlaw Bartkowski – dob /lengyel/ és az
NSZK-ból hazalátogató Pege Alaldár – bőgő.
Új klubtagok neve és címek a lap hátulján:
Dömötör Péter, Girgós István, Czikora Gábor, Vadócz
Tibor – KTMF Diákotthon
Szántó Jenő, 9026, Damjanaich u. 58.
Szalczer Tamás, Győr, Bécsi u. ??
Csákány Csaba, 9024, Győr, Bartók Béla u. 40/A.
Tóth Miklós, 9024, Győr, Hunyadi u. 7/c.
Szerkesztői megjegyzés: Közülük Dömötör Péterrel a
mai napig együtt dolgozunk, operatőrként keresi a ke-
nyerét. Vadócz Tibor fő segítőmmé vált, míg a főiskola
elvégzése után Veszprémbe nem költözött a feleségévé
lett Sárosi Ilonával, aki szintén vezetőségi tag volt ezen
időszakban. Mai napig is járnak a Mediawave jazzkon-
certjeire. Szalczer Tamás is központi szerepet játszott a
klub életében, vele megszakadt kapcsolat, nem tudjuk,
mi van vele.
OKTÓBER HAVI PROGRAM
A Petőfi Sándor Ifjúsági Ház szeretné rendszeressé tenni
jazz-programjait, ezért megindítja a MINDEN KEDDEN
JAZZ sorozatát.
A sorozatot a Ház jazz klubja szervezi, melynek kereté-
ben a következő programokra kerül sor:
október 4. Benkó Dixieland Band
október 11. Zenés, diás bemutató az 1977 évi május
14-15-én lezajlott kétnapos győri jazzhétvége anyagá-
ból.
október 18. Jazz koncert – Vukán György együttese vagy
Gallusz György együttese
október 25. A blues – Simon Géza Gábor zenetörténész
előadása
Tehát ne felejtsétek? HA KEDD, AKKOR JAZZ!
(Felhívjuk a figyelmet, az október 4-én beinduló „PHO-
NODA”, azaz fonotéka szolgáltatásaira. Jazz lemezek,
folyóiratok, pop és jazz zenészek képei, és RÜTYI vár-
nak benneteket minden kedden, szerdán, csütörtökön,
pénteken és szombaton 17-től 20 óráig.)
Szerkesztői megjegyzés: 
A fenti program a jazzklub és az „ifiház” jazzprogramjai-
nak összegyúrásából állt össze. Jól emlékezem rá, hogy
eléggé idegesített bennünket, hogy ily módon be kellett
vennünk a programunkba a nem általunk szervezett
Benkó Klubbot. Benkó Sándort - finoman fogalmazva -
nem nagyon szerettük. Nem is annyira a csapat zenéje
miatt, hanem az együttesvezető arrogáns, lekezelő és
kirekesztő modora miatt. Ez olyannyira nem volt alapta-
lan ellenszenv, hogy később, elhíresülésünk idején
(Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat), nagyon sokat
tett keresztbe nekünk. A budapesti Zeneművész Szövet-
ség Jazz Szakosztályában lévő „beépített” embereink
révén hallottuk vissza ellehetetlenítő tevékenységét.
Pedig személyesen nem ismertük egymást. Valószínű
pártfeladatként tette ezt, mint a Műegyetem kari párttit-
kára, akinek elveit és üzleti érdekeit sértette a mi underg-
round, más típusú jazz hozzáállásunk. Kiirtandónak
tartotta a magyar jazzvilágból. A következő időszakban
majdnem sikerült neki.
Rütyi és a nevéhez kötődő „Phonoda” felbukkanása a
programtervben fontos momentum, mert ugyan vele a
mai napig jó viszonyt ápolok, és régen is több mindenben
együttműködtünk, tiszteltük egymás munkásságát, de
Győrből való 2000-es évekbeli elköltözésével belőle
győri tevékenysége és Győr neve is kitörlődött. Nem haj-
landó erről beszélni, oly mély a seb még mindig benne.
Ugyanakkor nagyjából ettől az időtől kezdve, 25-30 éven



át Győr zenei életének alakítója, fiatalokat, idősebbeket
befolyásoló tényezője volt. Személye és tevékenysége
nélkül nem rekonstruálható Győr város 70-80-90-es
évekbeli alternatív, underground, egyszóval nem hivata-
los kulturális élete. Mivel ő nem hajlandó erről beszélni,
több kortárs emlékezetére építve kell valahogy rekonst-
ruálni győri munkásságának főbb állomásait. Talán itt
megleltük az elsők egyikét.
JAZZ JAMBOREE
Varsó, 1977. október 20-23. 
október 20. - Old Timers, Trio Jana, Adam Makovicz,
Novi Singers, Studio Jazzowe
október 21. – Vistula River Brass Band, Big Band PWSM
Katowice, Leonid Czizik Trio, Guido Manusardi Quartet,
Yosuke Yamashita Trio
október 22. – Barrelhouse Jazzband, Crash, New Jazz
Trio „Neighbours”, Fogarasy – Csik Trio, Marianna Wron-
lewska, Johnny Griffin-Kenny Drew Quartet
október 23. – Konrad Bauer Trio, Quintet Janusza Muni-
aka, Simeon Sterev Quartet, Shivkumar Trio, Woody
Herman Big Band
Szerkesztői megjegyzés: Ott voltam, voltunk fanatikus
jazzer társaimmal Győrből és máshonnan, mert akkor
már tudtuk, hogy a „dzsembori” a számunkra egyetlen,
elérhető és színvonalas, kultikusnak számító jazzfeszti-
vál a szocialista táborban. Ha Magyarország a „legvidá-
mabb barakk” volt, akkor Lengyelország a művészeti
értelemben mindenképpen „legszabadabb barakk”. És
ez nagy különbség, számunkra mindenképpen az volt.
A nagy fesztiválokra jellemző „vegyes” stílusú program
jellemezte. A leghagyományosabb jazz formáktól a telje-
sen friss avantgarde, free jazz vonalakig. Itt ismertem
meg több fontos lengyel jazzmuzsikust, Adam Makovicz-
ot, Kanusz Muniak-ot. A szovjet Leonid Czizik-et, az eu-
rópai free jazz csúcsát jelentő NDK-s Konrad Bauert és
a japán Yosuke Yamashitát. És nem utolsósorban a nagy
fekete szaxist, Johnny Griffint és társait.
NOVEMBER HAVI PROGRAM
november 1. Benkó Klub
november 8. Az 1977. évi „Debreceni Jazz Napok” fel-
vételeiből. A mozgófilm, dia, hang bemutatót Bognár Imre
tartja. Hallhatjátok többek közt Albert Mangelsdorff és
John Surman együttesét, Eberhard Weber együttesét és
Tony Scott együttesét.
november 15. Jazz koncert – Jávori Vilmos új együt-
tese – Tagok: Babos Gyula – gitár, Lakatos Antal – Fen-
der zongora, Német János – szaxofon, Jávori Vilmos
–dob, valamint Tóth Tamás.
november 22. A jazz stílusirányzatai – A bebop (előadó:
Scharek Béla)
november 29. A jazz nagy egyéniségei – Miles Davis: A
cooltól a jazz-rockig (előadó: Hartyándi Jenő)
AZ ELSŐ NEMZETKÖZI KONCERTJE
Petőfi Sándor Ifjúsági Ház
december 1. Zbigniew Namyslowski Quartet (POL) 
Megjegyzés: ez volt az első rangos nemzetközi koncer-
tünk. Namyslowski már akkor európai hírű, az egyik leg-

jobb lengyel muzsikusnak számított. És nem árt tudni
háttérként, hogy ebben az időszakban még nagyon rit-
kán jutottak el külföldi és főleg meghatározó jazzmuzsi-
kusok Magyarországra. Azok is elsősorban a pár
fesztivál egyikére. Az ehhez hasonló vidéki „klub” kon-
certek nagyon ritkák, események voltak. Győrben külö-
nösen, mert ekkor még a város nem tartozott a magyar
jazzfelegvárak közé. De talán itt fogható meg nemzetközi

kelhető jólét fokozódásával párhuzamosan megjelenő civil mozgásokat, mert a terror eszközével csak időlegesen lehet
fenntartani a rendet. Ezt a Rákosi-rendszer átélése és bukása egyértelműen bebizonyította a kádári vezető réteg számára.
Kellettek új szelepek. Az új „gazdasági mechanizmus” kísérlete, majd az utólagosan „kádári konszolidáció korszaká”-nak
nevezett, 56 utáni időszak, tudatosan és kényszeresen is kénytelen volt lassacskán, adagolva, kisebb-nagyobb társadalmi
engedményeket tenni. Nem lehetett elkerülni, hogy ne engedjék meg lépésről lépésre az „ismételt” önszerveződések
megjelenését. „Ismételt” írom, mert a II. Világháború előtt számtalan önszerveződő közösség, ipar- és sportegylet, klub
jelentette a magyar kulturális fejlődés/lét alapját. Akik – a mai rossz szokással ellentétben – nem is várták ehhez az állam
segítségét, hanem saját forrásból, a közösség önerejéből, a tagok különböző mértékű hozzájárulásából fedezték a csoport
igényeit (színházi előadás, koncert, sportesemény, stb.). A mai helyzettel ellentétesen, természetesnek tartották, hogy ha
valamit akarnak, szeretnének, annak költségei őket terhelik. A szocializmus megjelenésével ezek az önszerveződő kö-
zösségek az új rendszer automatikus ellenségévé váltak, legalább is így gondolta a rendszer, mert nem lehetett őket be-
folyásolni, a saját fejük után mentek, még ha nem is volt bennük semmilyen rendszerellenes él. Ezen önszerveződő
magyar közösségek módszeres és sikeres szétverése a szocialista rendszer egyik legnagyobb bűne. Persze a sikeres
végigvitel után, létre kellett hozni a saját, ellenőrizhető közösségi rendszert, amin keresztül csoportosan és áttételesen
befolyásolni tudják az embereket. De mivel ezeket a közösségeket – kultúrházakat, sportegyesületeket, stb. – az állam
hozta létre, ezek többségében nem önkéntes tagjai már nem gondolták úgy, hogy a saját költségükre – sokszor kényszer
hatása alatt - kell mindezekben részt venniük. Ezért az államnak mélyen a zsebébe kellett nyúlnia ezen formák stabil mű-
ködésének fenntartásához. És hát mindez – lássuk be – költséges tevékenység. 
Ezt hagyományozta ránk - komoly negatívumként - a szocializmus, aminek hatása a mai napig tart, hiába lett közben
rendszerváltás. A régi magyar közösségek többsége nem épült újra, már nem volt, aki annyi szünet után öntevékenyen
újraépítse. Azért érdekes tény ez, és volt nagy a rombolási faktora, mert a nyugat-európai – szocializmust át nem élt – vi-
lágban megmaradt az öntevékeny közösségi forma, amely nem az „állami csecs”-en lógva akarja csak megvalósítani
saját közösségi, kulturálódási céljait, hanem saját erejéből (is) tesz érte. Ezért van az – a magyarok értetlenkedésére -,
hogy az EU-ban alig van kulturális típusú támogatás, mert náluk azt a közösség saját dolgának tartják. Igaz, társadalom-
építési, szélesebb átfogású programokkal közvetve támogatják a közösségeket, csak ezt a mai magyarok nem nagyon
akarják érteni. E szocialista átok sajnálatos módon elkényelmesített bennünket. Az állami csecs szopogatása sokkal egy-
szerűbb, mint saját közösséget öntevékenyen fenntartani. Ezen ügyek átlátása okán sem árt néha elmélyedni történel-
münkben.
Na, de ennyi előkészítés után térjünk vissza vizsgált időszakunkhoz, a 70-es végek végéhez. Az 56-os krízis hatásait
lassan sikerült leküzdeni, elfedni. A nép érezhetően gazdagodott, jobban élt és nőttek vágyai, működött a kádári konszo-
lidáció, ebben megjelent, mondhatni visszatért valamilyen szinten a feltételezhetően ősi ösztön, az öntevékeny közösségek
létrehozásának vágya is. Valahogy engedni kellett a szocialista államnak, de természetesen minél jobban ellenőrzött ke-
retek között. Ezért „vegyes” technikát kezdtek el alkalmazni. A saját rendszerükön, tehát a művelődési házak rendszerén
belül adtak lehetőséget a spontán szerveződő kisközösségeknek. Hiszen itt azok önállónak hihették magukat, helyet, inf-
rastruktúrát, programok megvalósításához pénz, azaz támogatást kaptak. Elvileg nem beszéltek bele, hogy mit csinálnak,
de azért a művelődési ház munkatársain keresztül „finom” ellenőrzés alatt álltak. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy
az idősebb, 56-ot megért emberek óvatosak voltak, csak finoman kezdték el feszegetni korlátaikat. 
Fontos itt megjegyezni, hogy a szocializmus előtti egyesülések, egyletek, saját vagyonnal, telephellyel, klubépülettel ren-
delkeztek. Ilyenről ebben a lazuló szocialista formában szó sem lehetett. De nem is érdekelt senkit, mert annak a réginek,
ha voltak is átélői, gyakorlói, erre az időszakra már az öreg generációhoz tartoztak, akik annyi mindenen átmenve, már
más, inaktív kor felé haladó élethelyzetben voltak, nem jelentettek tényezőt.
Ám ott voltunk mi, az újonnan jövő, épp felnövő, és tettre kész, 56-ot át nem élt, valamit csinálni akaró tizen-huszonéves
fiatalok, akik az előzményekről keveset tudtak, történelmi léptékeit nem látták át, mert nagy volt ekkor még a családi el-
hallgatás. Legfeljebb néhány elejtett nagyszülői példáról hallottunk, leginkább az „aztán vigyázz fiam” szóösszetétel ke-
retében. De mint lobbanékony fiatalok, minket a saját mániáink, hobbijaink, sztárolt zenekaraink, zenei stílusaink
érdekeltek, amint az így lesz, amíg világ a világ. Győrben az Ifjúsági ház 60-as évek eleji megépítésével – 2016 márciu-
sában rombolták le mélygarázs építés címszóval, azóta zöld gyep van a helyén, igaz a nagyon öreg gesztenyefát (a nagy
tiltakozás ellenére) azért a biztonság kedvéért kivágták - gyorsan átvette ezt a fiatal közösségeket befogadó fő intézmény
szerepet az Úttörőháztól (mai Gyermekek háza). Amikor mi 1976-ban megjelentünk ott jazzklub alapítási kérésünkkel,
akkor már vagy 10-15 éve gyűltek ott a nagyon sokféle irányultságú közösségek valamilyen klubformában. Itt fontos kitérni
arra, hogy akkor még csak rádió és TV működött (csekély adásszámmal) a családokban. A telefon és az autó luxuscikk
volt, nagyon keveseknek adatott meg. Mindezt csak azért írom le, mert ezek a klubok az információcserének, a többle-
tinformáció/tudás szerzésnek is fontos központjai voltak/lettek. Amikor én/mi, mai szóval „rákattantunk” a jazzre, őszintén
szólva, alig tudtunk róla valamit. Csak a furcsasága, a megszokottól elérő ritmusai, az akkori beat- és rockzenéhez képest
rendkívül bonyolultnak tűnő zeneisége fogott meg bennünket. És persze volt benne valami misztikus, hogy ez a fekete
rabszolgák zenéjéből alakult ki. Elég gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy ahhoz, hogy valaki játszani tudja, zenei felkészültség
kell, nem elég lelkesnek és/vagy vadnak lenni, mint a rockzenéhez, vagy a punkhoz. 

Az első Győri Jazzklub alapításának érdekes előzménye

És hogy miért mi alapítottuk meg az első győri jazzklubot? Mert pl. Budapesten is csak 15 évvel előtte (1962) hozták létre
az első jazzklubot, a Dáliát, a KISZ égisze alatt. És ezt utána sokáig nem követte további. Vidéken talán a székesfehér-
váriak a legöregebbek, 5-6 évvel megelőzve bennünket. Ott már már 67-től volt egy hivatalos nemzetközi jazzfesztivál,
amely lökésére indult be a helyi klub. Ehhez képest, az egykori és jelenlegi fővároshoz képest Győr nem tartozott a magyar
kultúrvárosok közé. Vizsgált időszakunkban a „füstös gyárkémények árnyékában” (külső pejoratív jelző a városra) létező
fejlett iparváros kategóriába tartozott és tartozik ma is. Csak akkor a Rába, most pedig az Audi birodalom miatt, és füst
nélkül.  Intellektuális hátérként egy műszaki és egy tanítóképző főiskola működött, ami nehezen összemérhető egy Deb-
recen, Pécs, Szeged kulturális és egyetemi súlyával. Valójában ezek a főiskolák – hosszú időn át megtapasztaltam –
nem tudtak lendíteni Győr kulturális potenciálján. Jazzklub alapító társaimmal Pesten jártuk az első két főiskolai évünket,
csak a harmadikra költözött le Győrbe a távközlési szak. Pest 70-es évekbeli, erőteljesen beinduló progresszív egyetemi
légkörében, és Lengyelországban – ami kulturális szempontból a legprogresszívebb ország volt a szocialista táborban,
és amit el is érhettük, mert nyugatra nem mehettünk - kaptuk meg azokat a kulturális dózisokat, amely Győrbe visszatérve,
számomra hiányként jelentkeztek. Fiatalon, tele progresszív indulatokkal, élményekkel, bizony a 70-es évek Győrje nagyon
is provinciális, kéményfüst általi ködös világnak tűnt. Na, majd mi megmutatjuk, gondoltuk, legalább erre az egy évre csi-
náljuk azt, amit szeretünk. Telve ifjúkori lendülettel, önbizalommal és persze néha nagyképűséggel/sznobizmussal is.
Az külön érdekes, honnan jött a jazzklub létrehozásának ötlete, mert elsőre nem nyilvánvaló célként fogalmazódott meg
bennünk. Történt, hogy egy külvárosi művház, a szabadhegyi József Attila, jelesül szülőhelyem, diszkó versenyt hirdetett.
Itt fontos megjegyezni, hogy a diszkó műfaj a hetvenes évek elején indult. Én először Lengyelországban találkoztam vele,
pár évvel magyar megjelenése előtt. Még nem lehetet pontosan tudni mi is lesz belőle. A fentebb említett szabadhegyi
diszkó verseny hátterében Györkös László állt, mint a hely igazgatója. Progresszív gondolkodású íróember, kötete jelent
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meg a Magvető Kiadónál. Ő egyáltalán nem provinciális gondolkodású figura volt, mint a helyi hivatalosságok többsége.
Van ilyen, minden rendszernek vannak hibafaktorai, mint annyiszor megtapasztaltam később is. Györkös Laci - egy kül-
városi művházban – mert nem félt olyat tenni, amit a városközpontban senki. Nyilván nem is figyeltek oda rá annyira és
volt vér a pucájában, mint később sokszor megtapasztaltuk, amikor a 80-as évek elején, már a Petőfi ifiház igazgató-he-
lyettesekénk támogatta, védte, elfedte az akkori szocialista rendszerben egyre „vadabb”-nak számító nemzetközi kísér-
letezéseinket. Nélküle - az ő védőszárnyai nélkül - nem tudtunk volna nemzetközi rangú koncertsorozatot létrehozni
1982-83-ban. Utólag derült ki, hogy az első magyarországi független nemzetközi koncertek voltak ezek (8 alkalom) a szo-
cializmusban. Minden műfajban először! Ebben is nagy segítségünkre volt, hogy a periférián egy kis füstös iparvárosban
kíséreltük meg ezt, a fővárosban előbb elbukunk. Tehát Györkös Laciban volt érzék a progresszív dolgok mellé állni, és
nemcsak mellé, hanem határozottan segíteni azokat. (Laci később – sok hányódtatás, meghurcolás után - autóbalesetben
hunyt el.)  
Ismét visszakanyarodva: Laci meghirdette a diszkó versenyt, nyilván azzal a hátsó szándékkal, hogy hátha kihozható va-
lami érdekes dolog ebből az új műfajból. És mondhatni szerencséje volt, mert észrevettük a felhívást és a kb. 10 jelentkező
közt személyünkben (Palatinus Szabolcs és én) megjelent két nagyon szokatlan versenyző. Mindketten blues és jazz-
programmal jelentkeztünk, két-két szettet kellett nyomnunk.  Jól emlékezem, én jazztörténetet és Miles Davist pörgettem,
meglehetősen megdöbbentve a zsűritagokat… Ma biztos, hogy minimum kidobnának bennünket ilyen stílusidegen arcát-
lansággal, de akkor még – mondom - nem volt ilyen tiszta, egyértelmű a műfaj tisztán szórakoztató jellege. Hát el kell
mondanom, hogy nyerni nem nyertünk, de Györkös Laci azonnal felhívta a Petőfi ifiház igazgatóját, Scharek Bélát és el-
mesélte neki, hogy mi történt. Persze tudta, hogy Béla aktív muzsikus, aki a jazzel is kacérkodik. Elég az hozzá, hogy be-
protezsált Bélához és pár hétre rá elindult az első Győri Jazzklub. Ilyen értelemben, úgy gondolom, nem is mi alapítottuk,
hanem inkább Györkös Laci és Scharek Béla, akik meglátták bennünk a lehetőséget.

A kor adta technika és reklámlehetőségek

Egy 40 évvel ezelőtt induló eseménysorra emlékezve nem árt összefoglalni az akkori időszak, tehát a 30-40 évvel ezelőtti
intervallum technikai, információközvetítési, promóciós lehetőségeit. Ugyanis mindezek leképeződnek az archív doku-
mentumokban, amelyekből jócskán mellékelünk e kiadványhoz. Valószínű a korosabb olvasók is elfeledkezhettek már
róla, a fiatalabbja pedig számára már szinte a hihetetlen kategóriába tartozó dolgokkal, formákkal találkozhat köztük. Mik
is ezek a mai, az információs forradalom hajnalán, kőkori állapotoknak tűnő állapotok, lehetőségek? 
Kérdés:
A 40 évvel ezelőtt adottságok mellett, a mai kor gyermeke, hogyan állna neki a közösségi élet alakításának, abba prog-
ramok szervezésének, azok reklámozásának? E kérdés alapos körüljárása miatt ne is azzal kezdjük, hogy mi volt akkor,
hanem, hogy mi nem állt rendelkezésünkre a hetvenes évek közepi Magyarországon, ami ma mindennapjaink triviális
része (elsőre csak felsorolásszerűen):
- telefon, mobiltelefon
- fénymásoló, nyomtató
- internet, facebook, stb.
Ezen eszközök birtokában, egy íróasztal mellett ülve, legyünk nagyvonalúak, egy lelkes szervező, egy nap alatt kényel-
mesen leszervez egy koncertet. Mobilon tárgyal a zenésszel vagy a menedzserével, miközben már propagandaanyagot
fabrikál a netről lehalászott fotók és leírások alapján. A reklámanyagot felnyomja saját weboldalára, egy gombnyomással
elküldi a helyi írott és internetes médiának, jazzel foglalkozó portáloknak, potenciális érdeklődőknek hírlevél formájában.
Még csinál hozzá egy facebook kampányt, közben hátradől a székében  és boldogan várja koncertet.
De hogy is volt ez a hetvenes években? Lássuk részletezve:

1./ Telefon, mobiltelefon
Azt gondolhatnánk, hogy a telefon már rég általános része életünknek. Mint távközlési mérnök, aki 20 évet aktívan dol-
gozott a szakmában (1996-ig), eléggé hitelesen beszélhetek az akkori helyzetről.  Leegyszerűsítve azt mondhatom, hogy
egy vidéki magyar városban nagyon nagy embernek kellett lenni valakinek ahhoz, hogy középtávon (1-2 év alatt) telefonhoz
jusson. Mellékelem egy hetvenes évek végén beadott telefonigényem elutasítását. Pedig én szakember voltam és a cég
dolgozója. És semmivel sem biztattak. A munkahelyről a helyi telefonálás még így-úgy ment, persze ellenőrizték, de a
tárcsahangra, hogy tárcsázni lehessen, többségében perceket kellett várni. (A tárcsahang ma már nem is értelmezhető
fogalom.) Egy pesti hívás már nagyobb falat volt. Akár fél-egy órákat kellett várni egy helyközi tárcsahangra, ami után

tevékenységünk egyik gyökere. Pontosabban elültettük
a magot.
GYŐRI JAZZKLUB – 1978 TAVASZI FÉLÉV
JANUÁR HAVI PROGRAM
január 3 és 10 Téli szünet
január 17. Évnyitó klubfoglalkozás – Az 1978. évi klub-
program megbeszélése. Utána ismertetjük az amerikai
jazz szaklap, a Down Beat, 1977. évi népszerűségi lis-
táját. Az 1978/I. félévi klubtagságik 50.-Ft-ért, 19-ig vált-
hatók. A klubtagságik az Ifjúsági Ház jazzkoncertjeire
ingyenes, a Főiskola jazzkoncertjeire félárú belépőként
szolgálnak.
január 24. Jazzkoncert /az elmúlt év végén elmarad kon-
cert helyett/
DOB – SHOW
január 31. – Kedvenc felvételeimből – klubtagok be-
mutatói
Hírek: Az Országos Rendezőiroda közlése szerint 1978-
ban az alábbi időpontokban rendez hazánkban több
napos jazzkoncerteket:
1978. április 21-22. Szegedi Jazz Napok
1978. május 25-27. ALBAREGIA Nemzetközi Jazzfesz-
tivál (6 év szünet után Székesfehérváron)
1978. június 23-24. Tatai Dixieland Napok
1978. szeptember 8-10. Debreceni Jazz Napok
1978. november 24-26. Nagykanizsai Jazz Hétvége
A tervek szerint ismét lesz Győrben, az 1977. májusihoz
hasonló több napos jazzkoncert április 28-30-ig.
FEBRUÁR HAVI PROGRAM
február 7. Lemezekről válogatva – A Phonoda új lemez-
anyagából
február 12. Jazzkoncert – ismét együtt a közkedvelt
RÁKFOGÓ együttes, Szakcsi Lakatos Béla – Fender
zongora, Babos Gyula – gitár, Göböly lakatos Béla –
basszgitár, Jávori Vilmos – dob
február 14. A mai amerikai jazz – Simon Géza Gábor
zenetörténész előadása
február 21. Jazzkoncert – Pleszkán Frigyes és a Ka-
szakő jazzrock együttes közös műsora
február 28. Kedvenc felvételeimből – klubtagok bemu-
tatója
MÁRCIUS HAVI PROGRAM
március 6. Jazz-rock koncert – PERISZKÓP együttes
/nem jazz klub rendezvény/
március 7. Jazz-Farsang
17:00 Népszerű jazzegyüttesek felvételeiből
18:00 Kőszegi Funky Group koncertje – Kőszegi Imre
– dob, Lakatos Antal – sax, Másik János –el.zongora,
Dandó Péter – bassgitár
19:30 Filmvetítés a Weather Report együttes bácsi kon-
certjéből /Jazz-tot/
20:00 Az ÚJ Kaszakő együttes koncertje. Az együttes-
ben Pleszkán Frigyes zongorázik. Utána jam session!
március 14. Charlie Parker & Paul Desmond – Sárközi
Gábor újságíró, a székesfehérvári jazz klub vezetőségi
tagja, összehasonlító előadása a két világhírű szaxofo-
nosról /Phonodában/
március 21. Jazztörténeti előadások – Az európai jazz
kialakulása, Ének a jazzben /Bessie Smits, Ella Fitzge-
rald, Sarah Vaugham, Flora Purim, Lion Thomas/ - elő-
adó: Scharek Béla
március 23. Test és ritmus – jazz és pantomim improvi-
zációs est – Köllő Miklós és a Dominó pantomim együt-
tes, valamint Gonda János és együttesének
közreműködésével /nem jazzklub rendezvény/
március 28. Kedvenc felvételeimből – klubtagok bemu-
tatója
ÁPRILIS HAVI PROGRAM
Petőfi Sándor Ifjúsági Házáprilis 4. Szünnap
április 11. Benkó Dixieland koncertje
április 18. A csehszlovák jazz – Jiri Stivin, Rudolf Dasek,
Prágai Jazz Q, stb. felvételeiből
április 25. Kedvenc felvételeimből – Hartyándi Jenő vá-
logat kedvenc felvételeiből + a Jazz Majálison fellépő
együttesek felvételeiből
április 28-30. JAZZ - MAJÁLIS – a jazzkoncert-sorozat
a KTMF Főiskola halljában, valamint az Ifjúsági házban
kerül megrendezésre. A fellépő együttesek a tervek sze-
rint: Kőszegi Funky Group, Kovács Gyula együttese,
Vukán-Berkes-Jávori Trió – szólista: Bontovics Kati, az
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Új Kaszakő, Pleszkán Frigyes, Gárdonyi Quartet, Deb-
receni Jazzegyüttes, Hatszív és a jazzklub együttese a
Lattmann Sextet. A koncertek szünetében filmvetítés és
jazztotó lesz, vasárnap a koncertek után pedig jam ses-
sion.
1978 ÁPRILIS – A SZÉKESFEHÉRVÁRI JAZZKLUB
TÁJÉKOZTATÓJA
Hírek: A klub vezetősége megszervezte a levelező
tagok hálózatát. A 20 levelező tag az ország különböző
részeiről tájékoztatja a Jazzklubot a legfrissebb esemé-
nyekről. Cserébe levelezőink ingyenes klubtagságit kap-
nak: Baczur László (Eger), Bolla Béla (Miskolc), Cseh
Sándor (Várpalota), Felvinczy Attila (jazzklub vez., Mis-
kolc), Gombos Ilona és Ida (Debrecen), Halász Gyula
(Körmend), Hartyándi Jenő (jazzklub vez., Győr), Kará-
csonyi István (Szeged), Kádár István (Pétfürdő), Mihály
Zoltán (Orosháza), Nagy Gyula (Várpalota), Pawlik Béla
(fotós, Mosonmagyaróvár). Sándor Zoltán (fotós, He-
renc), Simon Géza Gábor (Budapest), Sipos Csaba (Bu-
dapest), Szaniszló János (jazzklub vez., Békéscsaba)
A Győri Jazzklubban március 14-én klubunk tagja, Sár-
közi Gábor összehasonlító előadást tartott Charlie Parker
és Paul Desmond művészetéről. A remek technikai kö-
rülményekkel és óriási lemezkészlettel rendelkező klub-
ban nagy érdeklődés kísérte az előadást. Április utolsó
napjaiban egyébként Győrött is terveznek többnapos
jazzkoncert-sorozatot.
1978 JÚNIUS – A SZÉKESFEHÉRVÁRI JAZZKLUB
TÁJÉKOZTATÓJA
Hírek: Győr, Nagykanizsa és Pécs a vidéki jazzélet bá-
zisai. E városok jazzklubjaiban a meghívott fővárosi ze-
nekarok mellett helyi együttesek is tevékenykednek… A
győri Főiskolai Jazznapokra /április 28-30/ az ismert
együtteseken és a helyi Lattmann-sextetten kívül egy
egészen új összetételű együttes aratott sikert békéscsa-
bai és fiatal budapesti tagokkal: Vincze Zoltán – altsza-
xofon, Győry Kiss Tamás – fuvola, szaniszló János –
zongora, Tóth Tamás – bőgő, Gritz Péter – dob.
1978 ŐSZI FÉLÉV
SZEPTEMBER HAVI PROGRAM
szeptember 12. Évadnyitó jazzkoncert – Lakatos Antal
Quartetje – Lakatos Antal – szaxofon, Gárdonyi László
– zongora, Tiborcz András – bőgő, Gritz Péter – dob
szeptember 19. Őszi évadnyitó klubest – visszatekintés
az elmúlt jazz évadra /Tony Scott, Eberhard Weber,
Zbigniew Namyslowski és Jiri Stivin felvételeiből
szeptember 26. A jazz hangszerei: A szaxofon – Simon
Géza Gábor előadása
szeptember 29-október 1. IV. Országos Amatőr Pop-
Jazz Találkozó, Győr
Hírek: Klubunk együttese,a  Lattmann Sextet szeptem-
bertől Quintet formában dolgozik tovább, mert Nyári Ká-
roly zongorista a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskolában folytatja tovább tanulmányait.
Nyáron történt – Tamásiban rendezték a IV. Győri Amatőr
Pop-Jazz találkozó dunántúli területi döntőjét. Megyén-
ként a soproni Páternoszter /jazzrock/ és klubunk együt-
tese, a Lattmann Sextett képviselte, a megyei elődöntőn
elért eredményeik alapján.
OKTÓBER HAVI PROGRAM
KTMF (Közlekedési és Műszaki Főiskola), PSIH (Petőfi
Sándor Ifjúsági Ház)
október 8. (KTMF) Lemezbemutató – Julia „Cannon-
ball” Adderley + előadás – A jazz történetéből: Az afri-
kai folklór (Hartyándi Jenő előadása)
október 15. (PSIH) A jazz nagy egyéniségei: Bill Evans
(Hartyándi Jenő előadása)
október 22. (KTMF) Gitár a jazzben – Jokesz György
előadása
október 29. (PSIH) Jazzpódium – játszik az Új Rákfogó
együttes
TANÍTÓKÉPZŐ JAZZKLUB
1979
A GYŐRI JAZZKLUB LEÁLL
Szerkesztői megjegyzés:
Ezen két évben azért tűnt el a Győri Jazzklub az orszá-
gos jazzklub-hálózat térképéről, mert engem behívtak
katonának, és akikre ráhagytam a klub összetartását, va-
lószínűleg nem rendelkeztek elég szervezőerővel és ki-
tartással a tartós folytatáshoz. Az első győri jazzklub

megkezdhette az ember a tárcsázást és ez még nem volt biztosíték arra, hogy eljut a végéig a folyamat, tehát felveszi a
hívott fél. (Sok esetben hibázott a rendszer, félrekapcsolt, leterhelt volt a hálózat, tehát a hívás el sem jutott a hívottig.)
Egy vidéki nagyváros elérése is hasonló vagy még nagyobb feladat volt. A kisebb városokat (pl. Csorna, Kapuvár) és fal-
vakat, csak kezelő bevonásával lehetett megkísérelni elérni, azaz le kellett adni a vágyott számot, aztán várni, mikor hív
vissza a kezelő és manuálisan összekapcsol bennünket. Az igazsághoz tartozik, hogy a 80-as évek közepétől gigantikus
fejlesztések indultak a telefon fronton és a kilencvenes évek elejére gyökeresen megváltozott a helyzet. De még csak a
hetvenes éveknél tartunk. Közben pedig már mocorgott a mobiltelefon, mint új verzió. A mobiltelefon sokkal később, a
90-es évek közepén kezdett el terjedni, emiatt inkább státuszszimbólum volt, mint használati tárgy, mert a kezdeti időben
keveseket lehetett vele elérni. Közhasznú beceneve - főleg emiatt - a „bunkofon” volt. Az értelmiségnek ciki volt használni,
ezért sokan - én is - titkoltuk a létét. Csak sok év múltán oszlott el ez a mai szemmel fura hangulat a mobil körül.
Tehát ilyen – gyakorlatilag - telefonmentes helyzetben telt el szervezkedésünk első 10 éve. Mit lehetett tenni? Maradt a
klasszikus hírközlési módszer, a levél, ha városon túlról kellett információt kérni. Helyben pedig az volt járható út, hogy
személyesen megkeressük az illetőt. De nem autóval, mert az nem volt, 10-20 éveket kellett egy családnak várni egyre.
És akkor berakták a garázsba, védték széltől, naptól, esőtől, esetleg vasárnap vették elő és kimentek vele a családi vi-
kendházhoz vagy nyáron elmentek a Balatonra. De pl. a mi családunknak még nem volt autója ebben az időszakban, de
ha lett volna, apám akkor sem adta volna oda egy huszonéves fiatal gyereknek. Ezért gyalog, biciklivel, busszal kellett a
problémáinkat megoldani… 
Gondoljon bele az olvasó, hogy mit tenne abban az esetben, ha mobil híján egy megbeszélt vagy lelevelezett randira
nem érkezik meg a partnere? Hogy oldja meg a helyzetet? 
Van olyan visszaemlékezés a birtokomban, mikor két erdélyi barát valahol Magyarországon beszélt meg egy találkozót,
de az egyik nem jelent meg. A másik majdnem egy teljes napot várt rá és egyszer csak megérkezett a várt személy…
Számtalan ma már nem ismert megoldási kulcs volt a mobilmentes világban az ilyen helyzetek megoldására, ezek mára
kivesztek, ezért nagyon nagy zavarok keletkezhetnek majd egy-egy jövőbeni mobilmentes napon. Még belegondolni is
rossz, hány tanácstalan, megoldást kereső ember fog üvöltözni és módszeresen szidni a szolgáltatót, és folyamatosan
előkapkodni az agyat egyre jobban helyettesítő mobilt a zsebből, annak feléledésében reménykedve. 
Kicsit hasonló eset nemrég megtörtént velem és vonaton utazó társaimmal. Figyelmeztetésnek szerintem jó! Talán még
sokan emlékeznek a tavaly nyár végi eseményre, amikor a Keletiben összezsúfolódó menekültek egyszer csak gyalog
megindultak nyugat felé. Ezzel egy időben nekem, utastársaimmal együtt közel kilenc óra alatt sikerült leküzdenünk a
Budapest-Győr távolságot. Vagy nyolcszori átszállással. Vonatról buszra, onnan megint vonatra, stb. De a lényeges elem
az volt, hogy soha senki nem tudta mi fog történni velünk akár a következő fél órában. Utazótársaim fiatal része folyama-
tosan telefonált közben, riasztotta a rokonokat, barátnőt, családot, és folyamatosan az internetet nézegette a mobilon,
hogyha ezt a csatlakozást lekési, akkor majd melyiket éri el. Közben folyamatosan át kellett tervezni a tervet, mert a ká-
oszban nem volt semmi megfogható, menetrend, csak teljes káosz.  Az idő folyt és egyre inkább elvesztette a jelentőségét.
Csúsztunk bele az éjszakába és a mobil, internet megléte, működése ellenére is egyre inkább értelmét vesztette a bennük
lévő „tudás”, mert a káoszra nem volt felkészítve a memóriája. Nem volt mit tenni, az emberek elkezdtek egymással be-
szélgetni és közösen keresni a megoldásokat. Már éjfél felé járt az idő, és Komáromban leszállítottak bennünket a vonatról,
hogy az eddig jött, itt a végállomás. A vasút rendszere összeomlott, nem volt elérhető a főnökség (ők nyilván otthon ké-
nyelmes fotelből nézték a híreket a TV-ben), a vasutasok tanácstalanul széttárták a kezüket. Akkor mutatkozott meg a
közösség ereje: egy delegációt küldtünk tárgyalni a „sofőrrel” azaz a vonatvezetővel, aki már épp pakolt össze, hogy
megy haza. Igaz, több száz, több vonatnyi utas verődött addigra össze az állomáson. Hontalanoknak, menekülteknek
éreztük magunkat, akiket magára hagyott a „rendszer”. Megoldást kellett találnunk, és láss csodát, eredményre vezetett
a tárgyalás, a vonatvezető elvitt bennünket Győrig. Bár lehet utólag megbüntették érte. Nagyjából hasonló, sokszor bizony
„partizán” módszerekkel dolgoztunk, szerveztük az egykori jazzklub programjait. A cél elérése volt a fő, az eszközökben
pedig ötleteseknek kellett lennünk, akár a szabályok kijátszásával is.

2./ Fénymásoló, nyomtató
Reklámanyagainkat ma fotóshopban szerkesztjük, vagy megszerkesztetjük a haverrel. Színes nyomtatóval kinyomtatjuk,
majd sokszorosítóval lemásoljuk annyi példányban, amennyi kell. És már indulhat a terjesztés. Egyszerű, triviális folyamat.
A hetvenes években és még utána sokáig nem jelent meg a számítógép. Amikor később, a nyolcvanas években, a szo-
cialista nagyvállatoknál kezdett lenni, többségében státuszszimbólum jellege alakult ki. Általában teljesen használaton
kívül álltak az íróasztal valamelyik sarkán. Sok helyen még csipketerítőt is raktak rá, hogy védjék. Néhol cserepes virágot
is, de bekapcsolni nem kapcsolták, legfeljebb ha unalmukban játszani akartak rajta. Valójában sokáig nem is volt konkrét
haszna. A többség nem is értett hozzá, tanfolyamokat indítottak ezért. A mi vizsgált időszakunkban, a hetvenes években
még csak szoba méretű számítógépek voltak a nagyobb egyetemeken. Győrben még az sem. Talán a Rábának volt
valami. Ezért kézzel írtuk meg a klub programtervét, majd lassan, „sikító titkárnő” módjára megtanultunk gépelni, persze
írógéppel. Mint öntevékeny kultúrmunkásoknak muszáj volt ezt a lépést megtennünk, mert senki sem volt hajlandó ezt
felvállalni helyettünk, főleg nem a művelődési házak lusta és minket semmibe vevő, megtűrő alkalmazottainak nagy része.
Persze voltak jó szándékúak és dolgosak is. Tisztelet a kivételnek. Mindez mindez nem nagyon zavart bennünket, ehhez
szoktunk,  erre szocializálódtunk, természetes volt, hogy ha valamit meg akarunk oldani, annak megoldási lehetőségeit
nekünk kellett kitalálni és végigvinni. 1-2 fénymásoló volt a városba, de ahhoz mi nem férhettünk hozzá, ezek használatát
szigorúan ellenőrizték. 
A számunkra elérhető sokszorosítási forma a stencilezés volt, az sem egyszerűen. A „stencilezés” régi, primitív sokszo-
rosítási technika. A stencilkészítéskor egy keménypapír hátterű hártyapapírra kellett rágépelni írógéppel a szöveget. A
hártya sérülékenysége miatt a javítás nehézkes volt, ezért nagyon kellett vigyázni a gépeléssel. Persze ezt is mi, én csi-
náltuk. Ki más lett volna erre? Később rájöttünk, hogy a finom hártyába karcolni is lehet. Külön technikája volt ennek.
Ehhez kellettek képzőművész hajlamú barátok. Majd egy festékhengerrel ellátott gépre helyeztük e stencillap hártyát, és
némi tekerés után a gépelés és karcolás helyén átjött a festék az oda helyezett írógéppapírra. Kézzel is lehetett hajtani
a gépet és villanymotorral is. Egyfajta primitív nyomdai technika volt ez. Tele korlátokkal, hátrányokkal, ebből kellett ki-
hoznunk a legjobbat. A plakátokat montázstechnikával készítettük. Írógéppapírra ragasztottunk fotókat és öntapadós be-
tűkészletből raktuk ki a címet… Ezek, a ma kőkorinak tűnő módszerek sugároznak az akkor dokumentumokról.

3./ Internet, facebook
Az interneten kutakodva ma könnyen hozzájutunk fotókhoz, információkhoz, ami a propaganda, reklámanyag gyártás
alapja. Az internet azonban már főleg a XXI. század vívmánya. A jazzklub indulását ettől legkevesebb 25 év választja
még el. Ebből következőleg és abból, hogy akkor mi még a szocializmus nyugati kultúrától meglehetősen elzárt világában
éltünk, nagyon nagy volt a jazz területén az információhiány, mert a jazz egy imperialistának bélyegzett, nyugati kultúr-
termék volt. A könyvtárakban 2-3 magyar nyelvű könyv volt elérhető (Gonda János, Pernye András) e témában, azokat
ronggyá olvastuk. Néha már az újságokban is megjelent pár cikk, azokat gyűjtöttük, aztán lassan felfedeztük, hogy Len-
gyelországban a honihoz képest nagyon komoly jazzélet zajlik és van angol nyelvű (!) jazzújságjuk is (Jazz Forum). De
hát nálunk addig az orosz volt a kötelező idegen nyelv, angolul kevesen tudtak, nosza vadul nekiestünk annak is, hogy le
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szép lassan feloszlott, szétesett…
A katonaság 18 hónapja alatt gyakorlati munkára nem
volt lehetőségem, mert egy „első lépcsős” (harci helyzet-
ben először bevetendő) alakulat felderítő századához
kerültem, ami nem volt leányálom. De a város nem ma-
radt jazz nélkül, mert jött az új generáció és a Tanító-
képző Főiskolán elindult egy másik klub néven, amellyel
azért volt egy híres kalandom, amely a szocialista kém-
históriák világába vezet. (A történet részletei a szomszé-
dos hasábban olvashatók.) A klub szervezői főiskolások
voltak és az elején még nem volt erejük és tájékozottsá-
guk, hogy bekerüljenek az országos jazz vérkeringésbe.
Ezért nem is maradt fent a működésükről semmilyen írá-
sos nyom. De amíg nem jött el a fenti „kémhistória” miatt
a kihallgatások időszaka, emlékezetem szerint hetente-
kéthetente működött a klub. Néha én is ott voltam, ami-
kor „kimaradás”-ra engedtek a katonaságtól.
Év végén pártfeladatként a magyar jazzt uraló Kiss Imre,
az akkor szokásos „rádiós  jazzfesztivál”-lal próbálkozott
Győrött. Valószínű nem jött be neki, mert többet nem
tette.
RÁDIÓS JAZZEST
December 1. Győr, Rádiós Zenei Hét – Albert Mangels-
dorff, Bosko Petrovic és két magyar zenekar. /Fehér-
vári Jazzklub hírlevele őrizte meg a nyomát/
JAZZ STUDIUM no.1
Szerkesztői megjegyzés:
A klubbozás nem ment a katonaság mellett, de Zombo-
rácz Tibor (1956-2007), hasonlóan fanatikus jazzbará-
tommal együtt azért sikerült összehozni, a később
jelentős időszakot megért Jazz Studium folyóirat első –
teljesen illegális - számát, amelyet aztán csak 1982-ben
sikerült folytatnunk, ezért ezen első kísérletet utólag „0”-
ik számnak neveztük el.
KASSÁK KARÁCSONY
Budapest, 1979. december 26. 
Közreműködnek: a Kortárs Zenei Műhely tagjai, Szaba-
dos Trió, Binder Quintet, Somogy Győző és barátai, Dés
László, Lakatos Tóni, Regős István, Regős István, Baló
István, Réti János és minden jelenlévő. Belépő: 15.-Ft
Megjegyzés: kis országos kitekintés a példaképnek te-

tudjuk fordítani az izgalmasnak tűnő jazzcikkeket. Ilyen apró morzsákból szedegettük össze a tudásunkat, ami épp csak
egy lépéssel járt a többi klubtag előtt, és azt előadtuk nekik. Ez abban az időben normális volt. Persze nem volt elég be-
szélni a jazzról, demonstrálni is kellett az előadásokat.  Az első időkben még lemezekhez sem fértünk hozzá, mert azok
nem jöttek át a vasfüggönyön. A rádióhullámok ellenben igen. Vadásztuk a BBC és „Az Amerika hangja” jazzadásait és
szalagos magnetofonokra rögzítettük azokat.  A klubban is ezeket játszottuk le. Igazi ősidők voltak ezek. Aztán lassan fel-
fedeztük, hogy pl. a Lengyel és NDK Kulturális Intézet budapesti székházában lehet jazzlemezeket kapni, majd beindult
a csempészvonal jugoszláv irányból is, ami akkor fejlett és nyugati típusú világ volt. Csaknem olyan nehezen lehetett oda
átmenni, mint nyugatra. A pesti fejesek gyerekei azért így-úgy hozzájutottak igazi amerikai és nyugati lemezekhez is.
Megindult a biznisz és a cserélgetés, magnóra másolás. Azt kell mondjam, hogy kb. 1-2 év lelkes gyűjtés és kapcsolat-
teremtés után, már nagyon sokat ledolgoztunk az elmaradásunkból és kezdtük tudni követni a világban zajló friss áram-
latokat. Ez jól követhető a jazzklub programjainak alakulásán. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy gombamód kezdtek
alakulni magyar zenekarok, érzékelve a fokozódó érdeklődést a műfaj iránt. Jobbak, rosszabbak, lelkesek, divatutánzók,
pénzéhesek, mint ahogy az lenni szokott.

A vidéki jazzklub-hálózat kialakulása

A hatvanas és hetvenes évek eleji Budapest-központúság – legalábbis a jazz területén - a hetvenes évek végére megszűnt,
mert rengeteg vidéki klub alakult. Mai aggyal szinte elképzelhetetlennek tűnik, de Orosháza, Csorna, Kapuvár nagyságú
kisvárosok tömegében alakult jazzklub és persze minden nagyvárosban is biztosan volt. Sok helyen kettő is. Ezek mind-
egyike – mai szóval - „civil” kezdeményezés volt. Akkor ezt a kifejezést még nem használtuk, de semmi más sem volt he-
lyette, de az teljesen tiszta volt mindenki fejében, hogy ezek független kezdeményezések voltak és általában a helyi
művházra építették működésüket. Mint korábban említettem, a klubforma volt az egyetlen lehetséges civil és független
gyülekezési, közösségi forma, amit a szocialista rendszer tolerált. Arra azonban nem volt felkészülve, hogy gyakorlatilag
pár év alatt az egész országot behálózzák a jazzklubok. Utólag belegondolva rejlett ebben bizonyos „állambiztonság koc-
kázat”, ahogy ma mondanák. Bizton meg is indult megindult a megfigyelés és ellenőrzés. Ennek szelíd verziója lehetett
a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének felfigyelése és adatgyűjtése a jazzklubok burjánzására,
1980-ban. Amely érdeklődés – szerencsésen – megőrizte a Győri Jazzklub első négy évének tevékenységét. 
Előkutatva régi dossziéimat, rengeteg dokumentum került elő nemcsak a mi klubunk működéséről, hanem az ország más
klubjainak programjáról is, mert azokat egy idő után elkezdtük egymásnak küldözgetni, míg nem a 70-es évek vége felé
az egyik talán legöregebb vidéki jazzklub, a fehérvári, Jazz Inform néven elkezdett kiadni egy országos átfogású informá-
ciós hírlevelet. Országos levelező hálózatot hozott létre – amelynek személyen is oszlopos tagja voltam -, az országban
történő jazzesemények begyűjtésére.  Utólagos köszönet ezért Márkus Jóskának, aki szívós munkájának köszönhetően
ma, 30-40 év távlatából is kiválóan és sokrétűen átlátható ez a ritka hálózatosodási jelenség, amelyet a vidéki jazzklubok
akkor végigvittek.  Valószínű más művészeti irányokban is voltak hasonló kezdeményezések, csak nem ilyen alaposan
őrizte meg őket a közösség egy magas rendszerező képességekkel rendelkező személyisége, aki muzsikusként is bőven
kivette részét a jazz népszerűsítésében.
Talán sokan nem tudják, hogy a hálózatelmélet a 70-es években talán még csak nagyon elméleti síkon létezett. A mi há-
lózatunk ellenben a gyakorlatban prosperált telefon, internet és mindenféle információs forradalmi eszközök nélkül, a ha-
gyományos levelezés útján. Ez bizton kuriózum a maga nemében. A hálózatelmélet ma már komoly tudományág, amelynek
gyakorlati életre kivetített módszerei vannak, melynek kidolgozásában magyar származású kutatók is központi szerepet
játszanak, bár biztosan nem tudtak a mi korai kísérletünkről. 
A Győri Jazzklub programjain kívül, e különleges hálózatosodás jellegét megmutatni próbálván, idézek pár oldalt a Jazz
Inform első időszakából, majd a nyolcvanas évek résznél a kiteljesedés állapotából is, amikor már szinte mindenre kiterjedt
Márkus Jóska figyelme, ami a jazzhez köthető.

A vidéki jazzklub-hálózat ereje

A hetvenes évek közepétől és az egész nyolcvanas években a vidéki magyar jazzklub hálózat olyan erős és szervezett
volt, hogy bátran elmondhatjuk, hogy az egyébként mindig és mindenben központként és vízfejként működő Budapest
szerepe emellett eltörpült. Persze a jazz tekintetében. Ugyan Budapest ebben az időszakban is tele volt fellángoló és
eltűnő jazzklubok sorával, de ők sosem voltak képesek egységesen fellépni, és kifelé erőt mutatni, mint a vidéki hálózat.
Úgy is mondhatnám, hogy míg  Pesten a klubok, mint szuverén „egyéniségek” léptek fel, saját stílussal, hangulattal, addig
a vidékiek, akik szintén különbözőek voltak stílusban és hangulatban, szervezettségben, de az egyéniségük hangsúlyozása
helyett közösségként tudtak fellépni, és ez adta az erejüket.

A vidéki jazzfesztiválok

A klubok kialakulását nem kell komolyan befolyásolta, hogy a hetvenes években, elsősorban a Magyar  Rádió szervezé-
sében, jazzfesztiválok jelentek meg  vidéki városokban, Székesfehérváron, Nagykanizsán, Debrecenben, majd szaporodott
a sor. A bővülésben szaporodásban fontos tényező volt a fentebb részletezett vidéki jazzklub-hálózat és a mögötte rejlő
közönség és közösség.  Érdekes, de emlékezetem szerint a Rádiónak nem is volt komolyabb kísérlete Budapesti Jazz-
fesztivál létrehozására. Pedig mai aggyal nyilvánvalóan Pest tűnhet az első számú befutónak. Tán érdemes lenne ezt
nálam okosabb embereknek megkutatni egy kicsit.
A szaporodó vidéki klubok titkos szándékai között biztos ott volt, hogyha elég jók és híresek lesznek, akkor ők is lehetnek
egy rádiós jazzfesztivál helyszínei és nem is volt ez irreális elképzelés abban az időben. Bennem is maradt meg valami
ilyesmi emlékcsíra. Már a második évünket (1977) egy Győri Jazz Napok elnevezésű kis fesztivállal zártuk, mintegy kö-
römpróbálgatásként. 
Aztán egyre tájékozottabbak lévén a magyar jazzviszonyokban, leálltunk a rádiós jazzfesztivál vággyal, bár egyszer Győr-
ben is megpróbálkozott nélkülünk a Rádió 1979-ben, amikor épp katona voltam, és a klubunk tecchalott állapotba került,
de nem jött be nekik. A fő baj az volt, hogy addigra köztudott lett, hogy a rádiós jazzfesztiválokat vivő Kiss Imre, aki nem
is titkolta, hogy pártfeladatként vállalta el a tömegesedő jazz kezelését, meglehetősen arrogáns ember. Egyre rosszabb
híre lett a „szakmában”, bátran kimondhatjuk, hogy közutálatnak örvendett, és aki fesztivál szinten szóba állt vele, annak
nem sok köze lehetett a programhoz. A muzsikusok is utálták, mert kapcarongyként bánt velük, de ők ki voltak szolgáltatva
neki. Minket nem vonzott ez a világ és ez vezetett oda, hogy amikor másodjára összeszedtük magunkat, a nyolcvanas
évek elejére, akkor 1982-83-as, 8 állomásos sorozatunkkal megtörtük a Magyar Rádió nemzetközi jazzfesztivál szervezői
hegemóniáját. (Nagyon nem is tetszett ez Kiss Imrének és rendesen tett is ellenünk.) És mint utólag kiderült, ezzel meg-
csináltuk az első független szervezésű nemzetközi koncerteket a szocialista Magyarországon – Győri Nemzetközi Jazz-
koncert-sorozat. Nemcsak a jazz területén. Ez később derült ki, mert akkor nem ez volt a cél, és ez már egy másik történet,
a következő évtized jazztörténetének része.
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kintett Kassák Klubra, amelyen természetesen ott vol-
tunk.
GYŐRI JAZZKLUB – 1980 TAVASZI FÉLÉV
(fennmaradt műsorterv, nem tudni milyen arányban va-
lósult meg)
március 4. (Spartacus csónakház) – lemezbemutatók
március 11. (Ifiház) Hangszerbemutató. Tartja Binder Ká-
roly – „A zongora”
március 18. (Ifiház) Jazzkoncert – Berki-Szakcsi-
Babos-Berkes-Jávory Quintet
március 25. (Ifiház) Jazztörténeti sorozat II.: „Az afro-
amerikai népzenék I.” – „Dél- és Közép-Amerikai nép-
zenék” - utána lemezbemutató
április 1. (Spartacus) Tréfás klubest sok zenével és já-
tékkal, jazz-totó
április 8. Hangszerbemutató: „A dob” – tartja: ???
április 15. (Spartacus) lemezbemutatók
április 22. (Ifiház) Jazzkoncert: ???
április 29. (Spartacus) lemezbemutatók
május 6. (Ifiház) Jazztörténeti előadás III.: „Az afroame-
rikai népzenék II.” – „Észak-Amerika fekete népzenéi”
– utána lemezbemutatók
május 13. (Spartacus) lemezbemutatók
május 20. (Ifiház) Félévzáró jazzkoncert
Jazzklub tagok (fennmaradt lista alapján):
Szaller László, Jokesz György, Deák Tamás, Mihály
Jenő, Grekszik György, Vaczula István, Csípő Dezső,
Waszlavik Zoltán, Giczely Péter, Szatmáry Ferenc, Csípő
Tünde, Barlai Gábor, Eördög András, Tóth Miklós
Szerkesztői megjegyzés:
E jazzklub próbálkozás – a nevekből jól láthatóan – az
1979-es kémhistória miatt a Tanítóképző Főiskoláról ki-
ebrudalt Jazzklub más helyszíneken való továbbélésé-
nek kísérlete. Emlékezetem szerint a Spartacus
Csónakházat ők találták, én pedig az „Ifiház” felé prote-
zsáltam őket. Ha jól emlékszem itt jött elő a Spitball
Jazzklub elnevezés és így jött létre e két helyszínes
klubverzió. Arra sajnos már nem emlékszem, milyen
szinten valósulhatott meg, mert az év közepéig még ka-
tonai szolgálatomat teljesítettem. Sajnos e forma vezető,
hangadó rétege vagy már elhunyt (Jokesz György, Deák
Tamás), vagy disszidált (Csípő Dezső), eltűnt Győrből
(Szaller László). Eddig nem sikerült feléjük kapcsolatot
találni. Talán utóbbi tudná ezt az időszakot pontosítani.
BEINDUL A JAZZPRESSO
május 12.  A Dunakapu ételbár pincéjében minden hétfőn
19-22 között.
Szerkesztői megjegyzés: nem tudni mi lett vele, való-
színű pár alkalom után megszűnt…
NEMZETKÖZI JAZZ EST A BORSOS HÁZBAN
Győr, 1980. augusztus 10. 
The Quartet (POL), Gonda János, Erik Kolarick Quartet
(SWE), Binder Quintet
1980 ŐSZI FÉLÉV
NOVEMBER HAVI PROGRAM
november 25. (PSVMK) Kőszegi Quintet
november 26. Spartakus Csónakház) Jazzklub lemez-
hallgatás – Stan Getz, Jaco Pastorius, Billy Cobham, al-
berr Mangelsdorff, stb.

A magyar jazzmuzsika és jazzközvetítés minősége

A keleti és nyugati kulturális közvetítés, jazzközvetítés összehasonlítása elkerülhetetlen terület, hiszen enélkül irreális
eredményre juthatunk. Önmagában minden lehet szép. De azt is jól tudjuk, hogy a helyben népszerű, rajongott formák,
személyiségek vagy erős helyi marketinggel, rokoni szálakkal azzá tettek, külső helyzetekkel összemérve sokszor törpévé,
finoman fogalmazva lokálissá, vagy partikulárissá, keményebben provinciálissá válnak/válhatnak. Különösen igaz ez az
önmagukba bezáródó vagy külső erők által bezárt verziókra. Magyarország sajnos ilyen volt, ilyenné tették a szocializ-
musban, aminek az átkát – véleményem szerint – negyed évszázaddal megszűnése után is nem, vagy csak részlegesen
sikerült levetkőzni. 
Általánosságban elmondható, hogy nagyjából 50 évig, ugyan nem önszántunkból, de kimaradtunk a világban zajló folya-
matokból. Teoretikus kérdés persze, hogy ha nincs szocializmus és önállóan dönthetünk, mennyire tartjuk, akarjuk tartani
a lépést a világgal. Az előzmények azt mutatják, hogy félő, hogy akkor sem tartoztunk volna az élvonalba. Lásd hány vi-
lághírnévre szert tett magyar művész (pl. Bartók) és tudós (Nobel-díjasok) - akikre ma nagyon büszkék vagyunk - ment
el Magyarországról és jórészt már nem itthon érte el hírnevét. Kérdés: vajon ha itthon marad, elérte volna?
A szocializmus alatt, a hatvanas években beinduló, majd a hetvenes, de leginkább a nyolcvanas években felvirágzó
magyar jazzre sajnos elmondható, hogy egy tartósan és erősen belterjes forma felé haladt módszeresen.  Miért? Keressük
az okokat. Persze ráfoghatjuk a szocializmusra és némiképp joggal, de azért ebben jócskán benne volt a korábbról örökölt,
majd a szocializmusban továbbfejlesztet és ma is gyakorolt urambátyám ősi magyar technika is.
Hogyan és miben jelentkezett ez?  Itt elsősorban a magyar jazzmuzsikusokról, együttesekről fogok szólni. Amikor a magyar
muzsikusok megpróbálták megismerni és megtanulni a jazzt a hatvanas/hetvenes években, elsősorban a jazz őshazájának
tartott amerikai jazz felé fordultak mintaként. A többség elkezdte utánozni az amerikai formákat, ami elsőre nem elítélendő,
mert hát valahol el kell kezdeni. A baj ezzel csak az, hogy a többség és a lassan kialakuló jazzoktatás is leragadt ennél a
szintnél, sajnos hosszú évtizedekre konzerválta azt. Közben a világ már egészen máshol járt, mert ott folyamatos volt a
változás. Az amerikai jazz mellett megjelentek az európai formák, az angol, a holland, a francia, a német, később a skan-
dináv vonal. Tehát kialakultak nemzeti karakterek, és a nyugat-európai jazzközönség azt mondta: - Ha amerikai jazzt
akarok hallani, akkor elmegyek az amerikaiak koncertjére, de a mieink ne őket utánozzák, van nekünk saját zenénk is.
Tőlük az akarjuk hallani. Persze könnyen mondhatták ezt, mert egész Nyugat-Európa állandóan tele volt a jobbnál jobb,
turnézó amerikai csapatokkal, sztárokkal. Ellenben hozzánk azokból igen ritkán jutott el egy-egy. És akkor ráadásként
azok meglehetősen túl lettek sztárolva. A magyar jazzközönség agya is elsősorban az amerikaiakra volt (van a mai napig
is) hangolva. A lengyelek a pozitív ellenpélda arra, hogy nemcsak ez a „begyöpösödött” út létezett a szocializmusban.
Náluk már történetünk idején, tehát a 70-es évekre kialakult a saját jazzkarakter. A nálunk és Magyarország több klubjában
sokszor fellépő és népszerűvé vált Zbigniew Namyslovski is ilyen, lengyel egyediséggel rendelkező muzsikus volt, és ma
is az. Mégsem tőle vettek mintát a magyarok, hanem  szinte csak az amerikaiaktól. Jól emlékezem, hogy a nyolcvanas
években minden második magyar jazz-zongorista McCoy Tyner-t utánozta, aztán meg jött a Keith Jarreth „imitátorok”
sora. Félre értés ne essék, ezek sokszor nagyon kiváló produkciók voltak, még mondhatnánk is, hogy büszkék vagyunk
fiainkra, mert ők is tudják az a szintet, néha még többet is, mint az utánzott előadó, de… és itt jön egy fontos, nálunk
sokszor a szőnyeg alá söpört jazz idóma: a jazz improvizációra épül, amely feltételezi az egyéni hang, az egyéni hozzáállás
létét. Tehát nem utánzásra, az ugyanúgy eljátszásra épül. Ettől lehet egymástól megkülönböztetni a híres előadókat.
Hiszen pár hang után megkülönböztethető John Coltrane szaxofonhangja Archie Sheppétől, stb. 
Bátran megállapítható megállapítható, hogy nagyon kevés volt az egyéni hang a hetvenes, majd ugyanúgy a nyolcvanas
évek magyar jazzmuzsikusai között. Az ebben az időszakban betörő jazz-rock hullám, igazi divathullámnak bizonyult. A
világban gyorsan jött és gyorsan el is ment, amikor egyre felszínesebbé, virtuózabbá vált, nálunk sokkal tovább tartotta
magát. Hiába, a magyar hagyományőrző nép, a rossz hagyományt is sokáig tudja őrizni.
Eddig soraim inkább a stiláris és művészi hozzáállásbeli problémákat feszegették. Kellemetlenebb beszélni a magyar
jazzt eluraló emberi problémákról, a kiszorítósdiról, a klikkesedésről, a politikával való haszonszerző lepaktálásról, és úgy
általában a „gizdaság”-ról, amely kemény átokként „segítette” az amúgy sem haladó, progresszív magyar viszonyok kon-
zerválást.
Most, ezen visszaemlékezés írása közben szembesültem azzal a ténnyel, hogy míg az előzőekben  sokat emlegetett
vidéki jazzklub-hálózat egy kifejezetten progresszív, előremutató, egymást fejlődésre, a világ friss dolgait folyamatosan
figyelő magatartásra, az egymással való kapcsolattartásra ösztönözte a résztvevőket, addig az egyre Budapest-centriku-
sabb muzsikus rétegre pedig  a fenti negatív irányultságú bezáródás vált jellemzővé. Itt még megjegyzendő, hogy a het-
venes évek végén gombamód szaporodtak a vidéki zenekarok is, sok klubnak volt saját zenekara. Feltételezem, hogy a
klubhálózat progresszív volta és a muzsikusok többségének bezáródó metódusa közt a PÉNZ húzódott meg választóvo-
nalként. Fontos megjegyezni, hogy a klubhálózat egy nonprofit, civil dolog volt. Akik ezt csinálták, azok mindezt ingyen
tették, legfeljebb a klubvezető kapott valamilyen jelképes honoráriumot az otthont adó művháztól. A koncerteket pedig a
művház költségvetéséből, később pályázatokból szervezték. Annyit, ami az aktuális keretbe belefért. Tehát mai szóval
nem hatotta át a biznisz a klubhálózatot. 
Ellenben a muzsikusok más helyzetben voltak, ebben (70-es évek) a prosperáló időszakban volt bőven koncert és a me-
nőbbek joggal hihették azt, hogy ebből meg lehet élni. Csak hát a jazz-rock hullám lecsengésével a koncertek is csökkentek
és elkezdődött a kenyérharc, amiben mindenki a maga stílusában vett részt. Aki ráadásként beállt valamilyen állami rend-
szerbe, elköteleződve a szocialista politika felé, az versenyelőnyre tett szert. Ez persze szúrta a többiek szemét. Pl. a
magyar jazzben emberileg rendkívül negatív szerepet betöltő Benkó Sándor - úgy emlékszem - kari párttitkár volt a Mű-
egyetemen, és maximálisan ki is használta az ebből származó előnyöket, de ami még csúnyább, terrorizálni is próbálta
a neki nem tetsző jazzirányokat. Mi ezt élőben megtapasztaltuk. A piac összeszorulásával a vidéki zenekarok többsége
is Pestre költözött és emiatt ott még nagyobb koncentráció jött létre létre, tovább növelve a megélhetési problémákat.

A magyar hang erősödése a jazzben

Ennek betetőzéseként nagyon bezavar a magyar jazz összképbe, hogy egyre erősödött és bővült a Szabados György
által fémjelzett és összefogott karakteres magyar improvizatív zenét játszó vonal. Szabados már a 60-as években feltűnt
a magyar jazzéletben, de a nem amerikai mintát utánzó zenéjét politikai okokból csak kis klubokban játszhatta, és a
magyar jazz-zenésztársadalom is kirekesztette magából. 1972-ban elnyerte zenekarával (Ráduly Mihály és  Kimmel
László – szaxofon, Vajda Sándor – bőgő, Jávori Vilmos - dob) a San Sebastian-i Nemzetközi Jazzverseny nagydíját, free
kategóriában. Ez akkora nemzetközi elismerés volt, hogy ezzel egy normális zenei társadalmú országban el kellett volna
nyernie a saját helyét a rendszerben. (Zárójelben megjegyzendő, hogy Szabados zenei kísérletezése párhuzamban haladt
a vele nagyjából egyszerre indult nagy amerikai fekete avantgardisták /Ornette Coleman, Cecil Taylor, stb./ próbálkozá-
saival, csak kölcsönösen nem ismerték egymás eredményeit, mert egyik szál sem érte el ekkor még a nyilvánosságot.)
Szabados díjával hazaérve kapott egy Erkel színházi koncertlehetőséget, de a koncert botrányba fulladt, elsősorban a
magyar muzsikusok bekiabáló, füttyögő demonstrálása miatt. Hiába az irigység fontos motiváló tényező. Kortanúként
hányszor megtapasztaltam az adott kor jeles magyar jazzmuzsikusai szájából, hogy köpködtek Szabadosra: „Nem tud
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DECEMBER HAVI PROGRAM
december 5. (PSVMK) Molnár Dixieland Band
december 10. (Spartakus Csónakház) Jazzklub lemez-
hallgatás – Chick Corea, Herbie Hancock, Csík Gusz-
táv-Jimmy Wood-Kenny Clarke Trió, Thelonious Monk
Quartet, Jazz Jamboree…
december 17. (PSVMK) Jazzklub évzáró klubest – Jazz
GT koncert – Muck Ferenc – szaxofon, Schnéberger Fe-
renc – gitár, Gadó Gábor – gitár, Gayer Ferenc – bőgő,
Szabó Ferenc – dob 
Az ezt követő jam session-ön fellépett még Gárdonyi
László.
Megjegyzés: akkor mindegyikük jazztanszakos volt, töb-
ben azóta európai hírűek. Gárdonyi a világhírű Berkeley
Jazz School tanára.
Az előkerült jazzklublista (37 név és sok köztük a KTMF
hallgatója):
Molnár László, Bertalan Károly, Albert Tóth Attila, Takács
Gyula, Somodi Géza, Tóth László, Párizs Sándor, Mé-
száros Attila, Győrvári Bella, Lukács Katalin, Hadabás
Zsolt, Kopácsi Zoltán, Márton Zoltán, Horváth Marianna,
Kocsis Anikó, Pintér István, Baráth Imre, Farkas István,
Szalai Tamás, Mazug Júlia Horváth Ákos, Fejes Tibor,
Takács Zoltán, Rapkai Zoltán, Csepi Alfréd, Csányi
László, Farkas Ervin, Köles Ágoston, Simon Ferenc,
Bazsó Judit, Waszlavik Zoltán, Tatai Mihály /elhunyt,
Győr híres fodrásza és underground kultúra alakítója
volt/, Jankovich Nándor, Jokesz György  /elhunyt/, Barlai
Gábor, Eördög András, Tóth Miklós 
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zenélni, össze-vissza zenél, kamuzik, az nem is jazz” - voltak a legenyhébb kifejezések. Szóval a lehetetlenné tevés, a
lejáratás fontos része volt a magyar jazz-zenésztársadalom működésének és bezáródásának, magyar zárvánnyá alaku-
lásának. Hogy neveket is mondjak, Benkó Sándor, Pege Aladár, Babos Gyula, stb. voltak az éllovasai ennek a vonalnak. 
Eközben Szabados tábora – ettől függetlenül - egyre nőtt és egy új zenészgeneráció is úgymond aláállt, a zenei kör
tagjává vált, Dresch Mihály, Grencsó István és a többiek, hogy pár nevet említsek… Már a hetvenes években szerencsénk
volt élőben megtapasztalni zenéjének erejét és különlegességét a Győri Jazzklubban. Én ugyan már pesti főiskolás ko-
romból ismertem, több helyen hallottam koncertjét, izgatott zenei hozzáállása, zenefilozófia fejtegetései… Lehetett érezni,
hogy ő „bartóki” szintű egyéniség, nem egy sima, jó muzsikus. Végül is az idő Szabadost igazolta, de aktuálisan nem volt
más lehetősége, mint a zenei ellenállásba vonulás és tudatos kizáródás a magyar jazznek nevezett valamiből. Ezért is
használom rá és használta ő is zenéjére pl. a magyar improvizatív zene kifejezést.
A 70-80-as évek magyar jazzvilágában az az igazi paradoxon, hogy míg a magát magyar jazznek nevező, amerikai min-
tákat utánzó budapesti zárványt nem tudta komolyan venni a nemzetközi jazzvilág, addig a magát nem jazzt játszónak
nevező Szabados és köre lett külföldön a magyar jazz megjelenítője. A tanítványokat hívták, hívják ma is nemzetközi
jazzfesztiválokra, ha karakteres magyar jazz muzsikára vágynak. A zárvány pedig maradt saját maga, és a félrevezetett
magyar közönség hívő része számára a magyar jazz képviselője.

A Győri Jazzklub helye a magyar jazzklub-mozgalomban

A Székesfehérvári Jazzklub június havi tájékoztatója írja: „Győr, Nagykanizsa és Pécs a vidéki jazzélet bázisai. E városok
jazzklubjaiban a meghívott fővárosi zenekarok mellett helyi együttesek is tevékenykednek…”
Az első négy év programjait átnézve azonban azt kell mondanom, hogy biztos túloz a fehérvári hírharang, vagy mai kife-
jezéssel élve jó volt a marketingünk, mint annak idején Mátyás királynak. Összehasonlítva a miénket más vidéki magyar
jazzklub programjával - szerencsére megmaradt pár hírlevél ebből az időszakból -, a többség ugyanarra a kaptafára dol-
gozott: lemezbemutató, jazztörténeti előadás, koncert. E repertoárt lehetett válogatni az anyagi lehetőségek és belső am-
bíciók függvényében. Amint korábban már leírtam, a szegényes információs háttér okán mindegyikünk tanuló fázisban
volt. Sziszifuszi gyűjtőmunkával csipegettük össze a jazzmorzsákat, fordítottunk és raktuk össze előadásokká a frissen
megszerzett tudást. Ebben a korai korszakban ezért, aki a fanatikusok közül idősebb volt, az valószínű régebben gyűjtö-
getett, ezért többet tudott. Én éppen csak húsz múltam, amikor 76-ben elkezdtük. A korábban kezdő székesfehérváriak
inkább a 30-as korosztályhoz közeledtek, nyilván több tudás és szervezői tapasztalat gyűlt már fel bennük. A tapasztalás
azt mutatja, hogy az szinte mindegy, hogy valaki 52 vagy 57 éves, az azonban egyáltalán nem, hogy 20 vagy 25. Fiatal
korban még jelentősek a tapasztalás nagyságából eredő különbségek. 
Ahogy megindult a klubok hálózatosodása a fehérváriak kezdeményezésére, az újabb segítséget, lépcsőfokot jelentett,
mert gyorsabban mozogtak az információk, a megszerezhető jazztörténet anyagok, lemezfelvételek és hamar kiderült,
ha valamelyik klubban valaki valamit jobban, mélyebben tud, és esetleg még jó előadó is valamely jazztörténeti témában,
vagy valamelyik híres előadóról rakott össze jó szöveg és hangzóanyagot. Őket meg lehetett hívni, és ez jó pont volt a
klubtagok irányába, mert a kívülről jött ember mindig hitelesebb, mint a helyi. 
A helyi zenekarok kialakulásban sokat segített, hogy a klubtagság biztos helyi közönséget jelentett, ezért sűrűbben játsz-
hattak, mintegy „éles” gyakorlásként, ami gyorsabb előrehaladást jelentett. A mi klubunkból több országos hírű muzsikus
került ki: Lattmann Béla, Nyári Károly, Gombos László, Juhász Zoltán „Nyunyi” (Hot Jazz Band), többen disszidáltak és
nem vesztek el, pl. Tiborcz András és Dénes vagy Sirsom László… Egyszóval kimondható, hogy volt bennünk egy indí-
tólöket.
Összegezve, úgy gondolom, hogy a Győri Jazzklub első négy-öt éve (1976-1980) egyfajta ősállapot volt, a kialakulás
nagyjából úgy zajlott, mint a többi magyarországi klubnál, kerestük az utakat, tanultuk a formákat, próbáltuk behozni le-
maradásunkat a világtól, és még csak formálódott a 80-as évek elején karakteresen megjelenő szál, ami a magyar és
nemzetközi avantgarde vagy free jazz központjává tette Győrt.


