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1. Kutatási előzmények és a téma indoklása 

1.1. Kutatási előzmények 

A disszertációm célkitűzése az, hogy a 2014 ősze óta 

tartó kortárs magyar jazzszcéna belső rétegződését 

vizsgáló, alapvetően kultúraszociológiai referenciákra 

támaszkodó kutatás eredményeinek közlése által 

innovatív módon járuljon hozzá a magyar és 

nemzetközi kultúraszociológia és kultúratudományok 

már meglévő korpuszához. 

A jazz studies („jazztanulmányok”) 

magyarországi kibontakozásával párhuzamosan e 

kutatás – Malecz munkáit leszámítva (pl. 1981) – az 

első, amely szociológiai modellalkotás igényével 

készül a kortárs jazz-zenészek mint kreatív 

munkavállalók (Umney és Krestos 2013) megélhetési 

stratégiáiról, presztízsküzdelmeiről, és elsősorban a 

bourdieu-i mezőkonstrukció relacionális logikájával 

elemzi az erőtér belső hierarchiáját szervező 

tényezőket. A 2014 őszén általam kezdeményezett 

kutatáshoz Ser Ádám csatlakozott 2016 tavaszáig 

(Havas és Ser, 2017).  
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A kutatás meghatározó, kvalitatív részét, néhány 

transzkripció elkészítésétől eltekintve teljes egészében 

én végeztem. Az Institute of Jazz Studies 1952-es 

létrehozása óta különböző diszciplínák tudományos 

rangra emelték ugyan a műfaj szociokulturális 

kontextusainak elemzését, a kutatási terület 

bölcsőjének számító USA-ban is sokáig akadémiai 

undergroundnak számított a jazzel kapcsolatos 

tudományos praxis. Magyarországon a 2010-es évek 

második felében kibontakozó törekvésekig 

gyakorlatilag nem létezett árnyalt 

társadalomtudományi diskurzus a műfaj fejlődéséről 

(Havas és Ser, 2017).  

A jazztanulmányok honi kibontakozása  

szempontjából az Americana  folyóirat jazztanulmányi 

száma, valamint újabban a 101–102-es tematikus 

Replika szám fontos mérföldkőnek számít. A 

tudományterület interdiszciplináris szemléletéhez hűen 

e kötet a dzsendertanulmányok, szociológia, történet-és 

kultúratudomány nézőpontjait képviselő kutatók 

munkáit publikálta (Zipernovszky és Havas, 2017).  
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Ha a populáris zenekutatás szélesebb horizontja felől 

közelítünk a jazztanulmányok emancipációjához, a 

Barna és Tófalvy (2017) által szerkesztett Made in 

Hungary Routledge-kötet is fontos mérföldkőnek 

tekinthető, melynek egy fejezetében a kortárs magyar 

jazz kvalitatív kutatása is szerepet kap (Szabó, 2017).  

 

1.2. A témaválasztás indoklása  

A kutatott téma konstrukcióját alapvetően 

meghatározza az a jazztanulmányokban széles körben 

elfogadott álláspont, mely szerint a jazz nem csupán 

esztétikai és muzikológiai koncepciókkal leírható zenei 

műfaj, hanem a modernitás stílusjegyeit sajátosan 

magán viselő kulturális gyakorlat.  

Johnson Jazz diaszpórák című tanulmányában a 

(1) formális, „textusközpontú”, muzikológiai és a 

társadalmi kontextusokat hangsúlyozó (2) kulturális 

megközelítések eltéréseit a jazz által reprezentált 

különféle kulturális gyakorlatok sokszínűségével 

magyarázza (Johnson, 2002: 34).  
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Magyarországon a jazz szociológiai kutatása 

szélesebb kulturális distinkciók megragadásával 

kecsegteti a kutatót, egy sajátos zenei-kulturális 

mezőben cselekvő ágensek esztétikai praxisainak és 

gazdasági cselekvéseinek elemzése által. A magyar 

jazz a nemzeti kultúra szerves része, a jazz 

nézőpontjából szisztematikusan mégsem tárgyaltak 

olyan komoly szakirodalommal rendelkező témákat, 

mint a kreatív iparban tevékenykedő zenészek 

megélhetési stratégiái, a jazz zenei 

presztízshiearchiában betöltött pozíciója (Lopes, 2002), 

vagy az etnikum szerepe a művészi kifejezőeszközök 

megválasztásában és a szcéna rétegződésében.  

 

1.3. Kutatási kérdések 

Disszertációmban a budapesti jazz-színtér kulturális és 

társadalmi rétegeződésének elemeit vizsgálom Pierre 

Bourdieu (1993, 1996) mezőelméletére támaszkodva.  

A kutatási kérdések arra irányultak, hogy a különböző 

stílusokat képviselő muzsikusok milyen legitimációs 
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konfliktusok révén alkotják meg zenei identitásukat. 

Kvalitatív (mélyinterjús) módszertant alkalmazva a 

következő témákat és szempontokat elemeztem: 

 A műfajon belüli distinkciók és 

rétegződés összefüggései: különbségtételek 

rendszere a mainstream-free jazz distinkcióban. 

 Gazdasági stratégiák és presztízsszerzés 

kapcsolata. 

 Etnikai dimenzió: a „roma jazz” konstrukciója 

(esztétikai vs. etnikai konstrukció). 

A budapesti jazzszcéna kollektív reprezentációját is 

vizsgálom a közeget leginkább meghatározó releváns 

szempontok mentén (pl. stílusok közti relációk, 

generációk, megélhetés). A free/mainstream ellentét 

kapcsán vizsgálom az egyes pozíciókhoz köthető piaci 

stratégiákat, valamint a cigány származású zenészek 

esztétikai gyakorlatait a „zenei habitus” koncepció 

(Rimmer, 2012) alkalmazásával. Fő kutatási kérdéseim 

a téma kapcsán a következők voltak: 

 A cigányzenészek számára a jazz olyan terep 

ahol a zenéből élés generációs tradíciója 

biztosította zenei diszpozíciók átörökítése 
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folytán, nem csupán kompetitív viszonyba 

kerülnek a többségi társadalom tagjaival, de 

föléjük is tudnak kerekedni.  

 A „cigány jazz” esztétikai és etnikai 

konstrukcióinak vizsgálata során arra kérdésre 

keresem a választ, hogy a jazzel összefüggő 

esztétikai kérdések mennyiben etnicizáltak 

Magyarországon, valamint mennyire tekinthető 

„tőkének” a származás a szimbolikus és anyagi 

profitok megszerzésében.  

2. A felhasznált módszerek 

2.1. A „jazz-zenész” konceptualizálása  

A kutatók tudományos orientációjától függően 

különböző koncepciók használatosak a jazzt játszókra. 

Becker és Faulkner (2009) közös könyvükben a 

„hétköznapi zenésznek” mellett kötelezik el magukat 

(ordinary musician). Ennek oka esetükben mind a 

„jazz-zenész” és a Becker (1949) által korábban 

használt „tánczenész” fogalmakkal való elégedetlenség 

volt:  
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míg az előbbi, a művészeti kompromisszumok nélküli 

jazzjáték luxusát hangsúlyozza túlzottan, a tánczenész 

kifejezés pedig túlságosan a kommersz zenei 

gyakorlatokra helyezi a hangsúlyt.  

Kutatásom során a jazz-zenész kifejezést 

használom, mert ugyan a budapesti szcénában is 

rendkívül sokszínű megélhetési stratégiákat 

definiálhatunk, kutatásom fókuszpontjában a legitim 

jazz-zenész definíciójának (diszkurzív) konstrukciói 

állnak.  

 

2.2. A „kvázi-etnográfiai” kutatás általános 

jellemzői 

A 2014 őszétől 2017 őszéig – az 5 „follow up” interjút 

nem számítva – 27, átlagosan másfél óráig tartó interjút 

készítettem eltérő zenei irányzatot képviselő, 

generációt és származást tekintve különböző hátterű 

hangszeres, túlnyomóan férfi jazz-zenészekkel. A 27 

interjú közül két interjút 2–3 fős minifókuszcsoportban 

valósítottam meg, melynek eredményeképp végül 

közel 50 órányi manuálisan kódolt interjú átiratát 
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készítettem el, amely az interjúelemzés fő empirikus 

anyagát alkotta. A legfiatalabb interjúalany 21 éves, a 

legidősebb 60 éves volt, az interjúk többségét 25 és 45 

éves hangszeres zenészekkel végeztem. A 

meződinamika megragadása és modellezése érdekében 

indokolt volt alapvetően kvalitatív módszerek 

alkalmazása (King, 1994), ezeken belül is a (félig-

strukturált) mélyinterjús, valamint a résztvevő 

megfigyelés módszerei.  

A megalapozott elmélet módszerének 

megfelelően (Glaser, 1992) a kutatás hangsúlyai finom 

változásokon mentek keresztül: egyes esetekben, hol az 

egy adott problémakörre fókuszáló félig-strukturált 

mélyinterjús technika, hol a strukturált technikák 

domináltak. A diktafonnal felvett interjúkat és 

terepnaplók formájában rögzített résztvevő 

megfigyeléseimet egy kérdőíves kutatás (n=37) is 

kiegészítette. A „kvázi-etnográfiai” (Rimmer, 2012) 

jelzőt azért is használom a kutatásom módszerének 

leírására, mert noha az interjúelemzés mint fő kutatói 

módszer dominálja az empirikus elemzéseket, a 
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zenészek interakcióinak sűrű  leírása, az etnográfiai 

módszer is hangsúlyos szerepet kap a munkámban. 

3. Az értekezés tudományos eredményei 

3.1. Különbségtételek rendszere a free/mainstream 

jazz distinkcióban 

A Különbségtételek rendszere a free – mainstream jazz 

distinkcióban címet viselő fejezetben a műfajon belüli 

rétegződés összefüggéseinek esztétikai, tradíció-

értelmezéssel és meghatározott esztétikai pozíciókhoz 

kötött megélhetési stratégiáival kapcsolatos 

szempontjait elemeztem. A mellett érvelek, hogy a 

„tiszta” free és mainstream pólusok jól rekonstruálható 

oppozíciós rendszerré állnak össze (lásd a disszertáció 

1. táblázatának oppozíciós párjait), mely alapvetően 

meghatározza az esztétikai praxisokat és a 

presztízsszerzés logikáját. Elemeztem pl. a különböző 

pozíciók jazz-tradíció(k)hoz való viszonyát, 

rekonstruáltam kiket tekintenek referenciának a 

magyar és a nemzetközi jazzvilágból, milyen 

szempontok alapján, majd a tradícióértelmezésekhez 
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kapcsolódó praxisokat kondicionáló osztályozási 

elveket és racionalizálási stratégiákat is vizsgáltam.  

Az elemzés következtetései a következők voltak: 

 A zenei identitások konstrukciója során nem a 

kategóriák, hanem a pozíciókhoz köthető 

alkalmazásmódjaik, interpretációik 

különböznek. A megkérdezett jazz-zenészek, 

beszéljenek bármilyen pozícióból is, a jazzt a 

kreativitás, önmegvalósítás és szabadság 

terrénumának látják.  

 A mainstream és free zenészek nézőpontjából 

származó interjúrészletek és kritikák lényege 

megragadható a progresszív-tradicionalista, 

múltközpontú-jelenidejű, ideologikus-

esztétikai és újító-ortodox ellentétpárok révén.  

A kreatív munkavállalóknak tételezett free és 

mainstream jazz pozíciók megélhetési stratégiái 

kapcsán kimutattam, hogy a tevékenységtípusok 

megítélése hierarchikus struktúrát alkot, és a mezőben 

betöltött pozíciótól függ az egyes tevékenységek 

megítélése. Ez a munkaszociológiai kutatásokhoz 

(Umney és Ketsos 2013) képest annyiban újdonság, 
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hogy a megélhetési stratégiákat a szimbolikus 

különbségtételek kontextusában értelmezi. 

A kérdőíves kutatásban megkérdezettek szinte 

kivétel nélkül úgy gondolják, hogy létezik kimondottan 

„roma jazz”, azt azonban nem definiálták, hogy egy 

elkülöníthető stílust értenek-e a kategorizáció alatt 

vagy pusztán roma származású zenészeket.  

 

3.2. A kortárs jazz esztétikai és etnikai konstrukciói: 

„cigány jazz” és zenei habitus  

A disszertáció másik empirikus fejezetében a roma 

származású, zenészcsaládba született jazz-zenészek 

zenéhez való viszonyát és esztétikai gyakorlatait 

vizsgáltam a zenei habitus Bourdieu nyomán alkotott 

koncepciójával. A mélyinterjús és etnográfiai 

elemzésben egyúttal két hipotézist is próbáltam 

árnyalni, mely szorosan összefügg azzal a jelenséggel, 

hogy a városi zenei szórakoztatást kvázi monopolizáló 

kávéházi zenét játszó muzsikus cigányság a második 

világháborút követően már jazzt kezdett el játszani. 
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Az első felvetésem szerint a romák számára a 

mainstream jazzhez való erős ragaszkodásban 

megjelenő esztétikai dogmatizmus a társadalmi 

mezőben betöltött strukturális pozíciójukkal van 

összefüggésben. Számukra a mainstream jazz 

professzionális szinten játszása státuszlegitimáló elem, 

mely esztétikai szempontokon túl az elemzés során 

részletezett életstílusokkal is összefügg. Másik 

felvetésem alapján a társadalmilag alárendelt etnikum 

domináns frakciója, a jellemzően városi zenészcigány 

(romungró) csoport a jazz révén nem csak kompetitív 

viszonyba kerül a többségi társadalommal, de a 

követendő legitim mintául is szolgál.  

Az elemzés során a történetileg kondicionált 

zenei diszpozíciók különböző dimenzióit világítottam 

meg, elsősorban a zenei szocializáció és család, 

valamint az életstílus és esztétikai preferenciák 

szempontjából. A fejezet fő következtetése a következő 

volt:  

 A mainstream jazz elitnek tételezett 

csoport esztétikai gyakorlatai, 

kifejezőeszközei a szocializáció során 
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újratermelt tartós diszpozíciókkal vannak 

összefüggésben, mely szélsőséges 

esetben a zenei anti-intellektualizmusban 

ragadható meg, melynek legitimációja 

vérségi és genetikai alapon konstruálódik, 

szemben pl. a free jazz-zenészek tudós 

referenciák kölcsönözte legitimitásával, 

mely az „autonóm művész zenén 

túlmutató ethoszát” hangsúlyozza.  

Annak is próbáltam nyomatékot adni, hogy noha 

a belépés nem kizárólagosan „beleszületéshez” kötött:, 

a „roma mainstream” egy olyan felismert körként 

jelenik meg a kortárs jazzen belül, akik jellemzően 

együtt játszanak, és melynek tagjai szélsőséges 

esetekben etnikai kategóriává formálják a mainstream 

jazz esztétikáját. A tanulmányban a zenei habitus 

különböző típusait is bemutattam, melyek további 

kutatást igényelnek, egyúttal árnyalják a fejezetben 

leírt zenei habitus esztétikai gyakorlatokban és 

életstílusban megragadható dimenzióit. 
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