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/ LOUIS ARM
STRONG

idővonal

dömötöR EndRE.

a Chappell 
publishing cég 

már javában 
árulja a populáris 
balladák kottáit is 
a klasszikus zene 

mellett

1854

megjelenik  
a hangrögzítés 
és a fizikai kiad-

ványok nagyapja, 
az Edison-féle 

fonográf-henger 
(cylinder)

1877

megszületik  
a zongoraszalag 
(piano roll), vele  

a gépzongora

1883

megjelenik az 5”-
es sellak gramo-

fonlemez, Berliner 
találmánya már 

könnyebben 
reprodukálható

1889

megjelenik kottán 
a korszak legna-

gyobb slágere, az 
After The Ball

1892

elkészül a magnó 
és a szalagos 

rögzítés első őse, 
a dán Poulsen-féle 

wire recording

1898

piacon a 10”-es 
gramofonlemez, 

erre három 
percnyi zene fért 

el oldalanként

1901

megalapul Ameri-
ka legnépszerűbb 

lemezcége, a 
Victor

1901

piacon a 12”-es 
gramofonlemez, 
erre már négy-öt 
perc zene is elfért 

oldalanként

1903

Popzene + idő = felejtés. A streamingfelületeken, valamint a YouTube-on, 
a Bandcampen, a SoundCloudon naponta ezrével érkező friss dalok korában nem 
könnyű elképzelni azt az időt, amikor az emberek hónapokat vártak egy-egy új sláger-
re. De az internet korában azt is nehéz elképzelni, hogy ezeknek a most dömpingsze-
rűen érkező felvételeknek egyszer nyomuk vész. Pedig a nem is annyira régmúltnak, 
a popzene őskorának, a 20. század első felének dalait már nemcsak, hogy nem talál-
juk meg, de még azt sem tudjuk megmondani, hogy mik is voltak a legnagyobb slágerek 
– mondjuk 1927-ben. Meglehetősen izgalmas vállalkozás tehát ebbe az őskorba visz-
szautazni és régészeti munkát végezni, tartson velünk a kedves olvasó. 

Feltárjuk, hogy mire épült az 1954-ben berobbant rock and roll és az utána jövő tel-
jes popzenei korszak. Felidézzük, hogy mik voltak a popőskor legfontosabb krono-
lógiai történései. És felelevenítjük az elfeledett sztárokat, slágereket, lemezeket.

A populáris zene első száz éve.

popőskor.
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POPzenei eMlékezet 
Tetszik vagy sem, a popzene nagy korszaka 
véget ért. De a legjobb esetben is a végéhez 
közelítünk. Hogy akkor nem is lesz popzene 
száz év múlva? Dehogynem! Ám az az időszak, 
amikor kialakultak a nagy, meghatározó stí-
lusai, és az az időszaka, amikor akár havonta 
változott és alakult tovább jelentősen, már 
aligha fog sokáig tartani. Ez a korszak pedig  
az elmúlt bő hatvan év, pontosan 1954 óta,  
a rock and roll megjelenése óta tart. És itt 
álljunk is meg egy pillanatra. A Rock Around 
The Clock, a That’s All Right és a Shake, Rattle 
And Rollon kívül vajon hány korabeli, ’54-es 
slágert tudunk még felidézni? Tudjuk ki volt az 
előadója a Reconsider Babynek? És a Penguins 
milyen stílusú zenekar volt? A popzenei em-
lékezet erősen szelektív. Mindent tudunk Jimi 
Hendrix ki nem adott dalairól, Madonna botrá-
nyairól, Kurt Cobain utolsó napjairól, de nagyon 
keveset nagyon sok minden másról, például 
arról, hogy a barokkpop-mesterművet, a Love-
féle 1967-es Forever Changes-t leginkább ki, mi 
ihlette (egy Bobby Jameson nevű elfeledett 
dalszerző-előadó, különben). És ez a memó-
riazavar idővel nyilván még szélsőségesebben 
fog romlani. Bizony, az ember és a történelem 
viszonya ilyen és ezen a „mindenre emlékező” 
internet sem fog jelentősen változtatni. 

Szóval a nagy aranykornak alighanem lassan 
vége, és reménykedni persze lehet benne, 
hogy ötven-száz év múlva többet jelent majd  
a popzene Jimi Hendrixnél, Madonnánál és  
a Nirvanánál, de most például nem állunk túl 
jól az ötven-száz évvel ezelőtti időkből, a pop-
zene nagy öntudatra ébredése előtti, 1954-et 
megelőző korok poptörténelméből, előadóiból. 
Azért Bessie Smith-nél, Louis Armstrongnál, 
Robert Johnsonnál, Billie Holidaynél, Frank 
Sinatránál csak volt ott több is. Ennek jártunk 
most végre utána.

a zeneiPar kezDete 
1710-ben a brit parlament megszavazta azt  
a törvényt, amely a szerző jogait védi a leírt 
műveivel kapcsolatban. Azaz, ha egy írás egy-
szer megjelent, akkor annak jogai tizennégy 
évig a szerzőt illetik (és még negyvenig meg-
hosszabbíthatja – szólt az akkori szabályozás). 

Mivel a zenét le lehet írni – kotta, ugyebár – így 
ez a törvény arra is vonatkozott. Innentől tehát 
bárki, aki rendelkezett egy zenemű jogával, az 
kinyomtathatta azt, másolatokat készíthetett 
belőle és árulhatta. A zene üzlet lett. És ha 
egyszer valami üzlet, az onnantól megállítha-
tatlan. A zenekészítők ekkortól kezdve tehát 
egészen új utakra léptek, mert a zenei kiadók 
pénzt akartak velük keresni és hajtották őket. 
Amerika brit gyarmatként átvette ugyanezt  
a joggyakorlatot és az üzletemberek ott kreál-
tak belőle sokmilliós üzletágat. 

a zeneMűkiaDás 
De a kezdetek Londonhoz kötődnek. 1810-ben 
egy Samuel Chappell nevű zongorakereskedő 
publishing céget alapított Johann Baptist 
Cramer zongorista-zeneszerzővel közösen és 
sorra jelentették meg utóbbi bestseller kottáit, 
majd aztán más szerzőkét is, még a korszak 
klasszikus popsztárja, Beethoven is náluk 
publikálta műveit. Amikor Chappell fia, Thomas 
vette át az üzletet az 1840-es években, akkor 
a cég kottakínálatában a klasszikus zene 
mellett szép lassan megjelent a populáris zene 
is. Az a populáris zene, amely igazából a nép-
zene, a szájról-szájra hagyomány útján terjedő 
népdalok finom eltolódása volt a szerzőiség 
felé – ugyan ekkoriban az eredeti alkotó a leg-
többször megfejthetetlen maradt. Eleinte  
a korszak népszerű műfaját, balladákat kezd-

tek árulni – tehát a popzene általunk most 
önkényesen az 1854-nél meghúzott képzelet-
beli kezdete, ha megfelelő is, de nem szigorú 
határvonal. Tom Chappell nagyon érezte  
a trendeket és az 1870-es években leszerződ-
tette Nagy-Britannia akkori legnépszerűbb 
dalszerzőpárosát, a színházi zenéket, nagyon 
sikeres operetteket író Gilbert-Sullivan duót, 
akik ontották a középosztályt meghódító, 
zongorán könnyen lejátszható slágereket. 
Chappell – a későbbi lemezcégek elődjeként – 
lett a legnépszerűbb zeneműkiadó, az üzleti 
modell pedig már ekkor világos volt és azóta 
sem sokat változott. A zeneműkiadók dalokat 
vettek, amilyen olcsón csak tudtak, aztán 
megpróbálták azokat népszerűsíteni, majd  
a sikerszámok kottái után számolhatták is  
a bevételt. Ismerős?

az aMerikai zene és a tin Pan alley 
A dalok és az azokat népszerűsítő kották 
zeneipari világa Amerikában is hasonlóan 
működött. Az iparágat az 1880-as években 
betelepült módos zsidók fejlesztették fel (az 
üzleti élet többi területe eddigre már telített 
volt, maradt a zene és hamarosan a film). 
Dalok terén pedig az egyszerű balladisztikus 
és operettszerzemények után a behurcolt 
afrikai rabszolgák és a betelepült európaiak 
zenéje kezdett fejlődni, kereszteződni egymás-
sal. Az amerikai zeneipar központja a New York 

megalapul Anglia 
legnépszerűbb 

lemezcége, a His 
Master’s Voice

1908

piacon az első 
jukebox

1915

megjelenik az 
első jazz-felvétel, 

Nick LaRocca 
dixielandje 

1917

megjelenik az 
első afroamerikai 

bluesfelvétel, 
Mamie Smith: 
Crazy Blues

1920

az első countryfel-
vételek, két 
hegedűstől: 
„Uncle” Eck 

Robertsontól és 
Henry Gilliardtól

1922

az első gyűjtött, 
field recording-
bluesfelvétel, 
Lucille Bogan

1923

az első egymil-
liós lemezsiker! 
Vernon Dalhart 

countrydala (The 
Prisoner’s Song)

1924

78-as fordu-
latszámban 

standardizálják  
a gramofonleme-
zek sebességét, 

beindul a piac

1925

első Delta 
bluesfelvételek: 

Blind Blake & 
Freddie Spruell

1925

/ BILLIE HOLIDAY
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slágER timElinE
Az 1800-as évekből fennmaradt két leg-
nagyobb „sláger” a Sousa’s Band-féle The 
Stars And Stripes Forever és az After The 
Ball, Charles K. Harris 1892-es dala volt. Az 
1900-as években már megjelentek az első 
énekessztárok, Enrico Carusótól a Vesti la 
giubba volt az egyik legnépszerűbb lemez,  
de Billy Murray is sok sikerdalt énekelt  
(például Give My Regards To Broadway).  
A tízes években nemigen volt nagyobb szám 
Sophie Tucker Some Of These Days-énel.  
A húszas évektől aztán nagyon megsza-
porodtak a lemezek és így a slágerek is, de 
Louis Armstrong (West End Blues, 1928; St. 
James Infirmary, 1928), Bessie Smith (St. 
Louis Blues, 1925), Mamie Smith (Crazy 
Blues, 1920), Ma Rainey (See See Rider 
Blues, 1925), Fats Waller (Ain’t Misbehavin’, 
1929), George Gershwin (Rhapsody In Blue, 
1924), Jimmie Rodgers (Blue Yodel, 1928) 
ott voltak az élmezőnyben. A harmincas 
években megjelentek a nagy énekesnők, Billie 
Holiday (Strange Fruit, 1939) és Judy Garland 
(Over The Rainbow, 1939). A klasszik blues-
szerzők, Robert Johnson (Cross Road Blues, 
1936; Love In Vain, 1939) és Lead Belly (The 
Midnight Special, 1934). Valamint az örökzöld 
jazz-sztenderdeket szerzők, Glenn Miller (In 
The Mood, 1939; Moonlight Serenade, 1939), 
Count Basie (One O’Clock Jump, 1937), Benny 
Goodman (Sing, Sing, Sing, 1937) és Duke 
Ellington (Mood Indigo, 1930). A negyvenes 
években Hank Williams írta a legjobb dalokat 
(I’m So Lonesome I Could Cry, 1949; Lovesick 
Blues, 1949), Bing Crosbyé volt a legnagyobb 
sláger (minden idők legtöbb példányban fo-
gyó kislemeze, az 1942-es White Christmas), 
és Edith Piafé volt az európai csúcsdal (La 
Vie En Rose, 1945). Thelonious Monk mutatta 
az utat a jazzben (Round Midnight, 1946), 
John Lee Hooker a blues-ban (Boogie Chillen, 
1948), Louis Jordan pedig a rhythm & blues-
ban (Caldonia, 1945). Nat King Cole-é voltak 
a legmenőbb swingslágerek (Route 66, 1946; 
Nature Boy, 1947), de persze Frank Sinatra 
volt a nagyobb dzsigolósztár (All Or Nothing At 
All, 1940; I’ll Never Smile Again, 1940). Az öt-
venes évek elején a legnagyobb hatású sláger 
a folkdalnok, Woody Guthrie 1951-es This Land 
Is Your Land című szerzeménye volt.  

A WSL rádió-
állomás Barn 
Dance címmel 
sugároz zenés 

programot ebből 
nő ki a country 

csúcsműsora, a 
Grand Ole Opry

1925

az elektromos 
gitár első megje-
lenése (George 

Beauchamp 
és Adolph 

Rickenbacker)

1931

elindul John 
Lomax folkzene-

gyűjtése, a 
munkát fia, Alan 
Lomax folytatja

1933

megszületik  
a country és jazz 

keresztezése,  
a western swing 

műfaj: Bob 
Wills és a Texas 

Playboys

1933

az acetát lemezek 
megjelenése

1934

megszületik az 
első szalagos 
magnó, amely 

főleg a stúdiókban 
terjed el

1935

Patsy Montana 
az első millió 

lemezt eladó női 
előadó (I Want 

To Be A Cowboy’s 
Sweetheart)

1935

elterjed a honky 
tonk stílus, főleg 
az éttermekbe, 

bárokba telepített 
jukeboxok miatt

1935

debütál lemezen 
Lead Belly

1935

ötödik és hatodik utcájában elhelyezkedő Tin 
Pan Alley negyed lett, itt tömörültek a zene-
műkiadók, aztán a dalszerzők, majd az 1900-
as évektől az egyre szaporodó lemezcégek 
is. A kották (azaz az eladásra kínált dalok) 
népszerűsítésére egy idő után a gépzongorák 
szolgáltak, a dalok lejátszását lehetővé tévő 
zongoraszalagok pedig újabb bevételi forrást 
jelentettek, de aztán a gramofonlemez század-
végi elterjedése nemcsak a zenerögzítést indí-
totta útjára (Edison némileg korábbi fonográfja 
még inkább kuriózumnak számított), hanem 
lassan a zeneipart is átállította a kottákról  
a hanglemezkiadásra. Na és persze a szerzők 
mellett feltűntek az előadók is – akik ekkor 
még csak ritkán voltak azonosak –, az ő te-
hetségüktől függött, hogy egy dalt felkaptak-e 
vagy sem és aztán kezdtek mások is énekelni 
az ország más részein, majd vált slágerré  
a szám, népszerűvé a kotta. 

slágergyárOsOk 
Az időszak legnagyobb slágere az After The 
Ball című 1892-es dal volt, amit egy Charles  
K. Harris nevű szerző írt, aki maga is volt  
a dal kiadója, így miután rekordmértékű, ötmil-
lió példányban fogyott a kotta, ő lett az egyik 
leggazdagabb dalszerző. A szám egy félreérté-
ses szerelmi történet: a férfi dobja a nőt, 
miután látta őt megcsókolni egy másik férfit, 
a magyarázatot sem hajlandó meghallgatni, 
amire a nő bánatában megöli magát, és persze 
kiderül, hogy a megcsókolt férfi a nő testvére 
volt. Az efféle szentimentális balladák egészen 
az 1920-as évekig uralták a Tin Pan Alley-
korszakot. Az időszak legnépszerűbb szerzői 
között volt Irving Berlin, George M. Cohan, 
George és Ira Gershwin, Harold Arlen és  
a Lorenz Hart-Richard Rodgers páros. A bal-
ladák, a komikus novelty dalok és a színpadi 
zenék mellett (uralkodnak az 1900-as évek 
elején beindult Broadway-musicalek, amelyek-
nek Al Jolson volt a sztárja és Cole Porter  
a sztárszerzője), a századfordulón feljövő 
fekete gyökerű stílusok, a cakewalk és  
a ragtime voltak népszerűek (ezek a John Phi-
lip Sousa nevével fémjelzett indulók és a New 
Orleans-ben hallható afrikai ritmusok keresz-
tezéséből jöttek létre). Később, a tízes évek 
végétől, húszas évek elejétől felfutó blues és 

dixieland jazz elemei is beépültek a Tin Pan 
Alley-iskolába, amely aztán a harmincas évek-
re kezdte elveszteni jelentőségét, de addigra 
már a gramofonlemezek is végleg átvették 
a kották elől a zenenépszerűsítés szerepét. 
Amerikában a Victor, a Columbia és az Edison 
voltak az első nagy lemezcégek, Angliában  
az HMV uralta a piacot.

DenMark street és Music hall 
Ne higgyük, hogy a lemezcégek csak a 20. 
század második felében kezdték lenyomni az 
emberek torkán a minél egyszerűbb slágerze-
nét. Az, hogy a populáris zene csak nehezen 
lépett a művészet útjára (ha egyáltalán, ugye 
a Beatles-szel), leginkább a bevételt maximali-
zálni kívánó publishing cégek miatt volt.  
Hogy minél több kottát adhassanak el,  
a daloknak minél egyszerűbbnek kellett lenni-
ük, hogy a kevésbé képzettek is el tudják ját-
szani azt, azaz megvegyék. Ekkoriban alakult 
ki a popdalok ismétlésre, kevés eltérése építő 
AABA-szerkezete. Minden bizonnyal Vernon 
Dalhart countrydala, a The Prisoner’s Song 
volt az első milliós lemezsiker 1924-ben, de 
ekkor még fej-fej mellett haladt a két formátum, 
hiszen a dal kottájából is eladtak ugyanennyit. 
Angliában a londoni Denmark Streeten kezdtek 
gyülekezni a publishing cégek és lemezkiadók, 
ez volt az ottani Tin Pan Alley. Mint ahogyan az 
amerikai vaudeville-ek is volt angol megfelelője, 
mégpedig a music hallok. Ezekben a tánc,  
a pantomim, az akrobatika mellett a daloknak 

/ GEORGE GERSHWIN
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jutott főszerep, a századelőn messze ezek 
voltak a legnépszerűbb szórakozóhelyek és az 
itt hallható számok voltak a legnagyobb sláge-
rek. Persze a musicalek Angliában is hódítottak, 
Ivor Novello volt a legkiemelkedőbb szerző. 

eva tanguay, az első POPsztár 
Mint látjuk, sokáig a szerző volt a legfontosabb, 
a dal számított, az előadó nem, hiszen az 
rengeteg mindenki lehetett. A lemezek megje-
lenésével aztán ez változni kezdett, és az első 
mai értelemben vett popsztár egy nő lett.  
A kanadai Eva Tanguay gyereksztárként futott 
be, és ő jött rá először, hogy személyiség elő-
retolásával is lehet sikert elérni. Merthogy az 
énekhangja csak átlagos volt, ám előadásával 
kevésből hozott ki nagyon is sokat. A mikrofon 
húszas évek közepi megjelenéséig az éneke-
sek maximum megafonba énekelhettek, de 
Tanguay őrült sikolyaival gyorsan felhívta 
magára a figyelmet. Elsőként használta  
a szex-kártyát, a színpadon orgazmust szimu-
lált, pezsgővel locsolta magát, a melleit alig 

– és néha egyáltalán nem – takarta szerény 
melltartója. Az emberek megőrültek show-jaiért, 
mindenki látni akarta. A provokatőr előadó 
rekordkeresetet zsebelt be, aztán méregdrága 
ruhákban jelent meg puccos bálokon, és bármit 
tett, publicitást intézett mellé. A recepten 
lényegében azóta sem változtattak. Angliában 
a századelőn Marie Lloyd volt hasonló, bár ko-
ránt sem ennyire vad sztár. Ő viszont énekes-
ként is emlékezetesebbet nyújtott. A korszak,  

a századelő legnagyobb énekese azonban 
Enrico Caruso volt. Az olasz tenor a klasszikus 
 iskolából érkezett, és bármit slágerré énekelt, 
de azért 260 felvétele nagyrészt operabetéte-
ket tartalmazott.

a tánczenekarOk kOra 
A brit slágerek és az amerikai slágerek gyakran 
vándoroltak át egyik partról a másikra, de  
a rádió húszas évekbeli elterjedése előtt job-
bára hajón, kottákban. A két ország szerzői 
között gyakoriak lettek a jogviták, így a zene-
ipar következő logikus lépése a jogvédőszer-
vezetek létrehozása volt. Az 1914-ben alapított 
ASCAP az amerikai szerzők, a szintén 1914-ben 
alapított PRS a brit szerzők jogvédő szövetsége 
lett, hamarosan kitört a béke. Minderre a rádió 
megjelenésével hamar égető szükség is lett. 
A rádió első évtizedeiben ugyanis élő zenekar 
játszotta a népszerű dalokat és bonyolult 
jogviták alakultak ki arról, hogy ki fizet kinek és 
mennyit. De kialakult más is. A dalok slágerré 
tételében, eladhatóságában továbbra is az 
zeneipar volt érdekelt, a rádió megjelenésével 
jelentősen leegyszerűsödött ez a folyamat, 
hiszen pillanatok alatt lehetett hallgatók töme-
gét elérni. De hogy melyik dalt játssza a rádió 
zenekara? Na, az erre irányuló csatározás igen 
felerősödött a lemezcégek között és megkez-
dődött a rádiós szerkesztők megvesztegetése, 
ami aztán folytatódott, amikor a negyvenes 
években a rádiók élő zenekarait lecserélték le-
mezeket játszó – először gúnyosan lemezlova-
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2017. AUGUSZTUS 19. SZOMBAT 21:00

A TANGÓ SZENVEDÉLYE 
EGY ÖRMÉNY LÉLEK 
TÜKRÉBEN
David Yengibarian Trio

2017. AUGUSZTUS 23. SZERDA 21:00

MÁMOR, BÁNAT ÉS 
ÉLETÖRÖM NAGYVÁROSI 

DALOKBA REJTVE
Jazzy Live | Szeder

2017. AUGUSZTUS 15. KEDD & 16. SZERDA 21:00

A MAGYAR ETNOJAZZ TALÁLKOZÁSA 
AZ AMERIKAI SZAXOFONÓRIÁSSAL 

Dresch Quartet és 
Chris Potter (USA)

2017. AUGUSZTUS 3. CSÜTÖRTÖK 21:00

SZIKRÁK ÉS LÍRA A LOS ANGELES-
BŐL HAZALÁTOGATÓ ZONGORISTA 
KONCERTJÉN
Szabó Dániel Trió (H/I/A)

bmc_Recorder 67x270_augusztus.indd   1 2017.07.21.   17:56:58

megjelennek 
az első városi 

bluesfelvételek

1935

elindulnak az 
első Billboard-

lemezlisták

1936

Robert Johnson 
első lemeze

1936

Count Basie ke-
resztezi a swinget 

és a rhythm & 
blues-t

1937

kitör a boogie-
woogie-láz és szé-
les körben elterjed 

a bluegrass

1939

Louis Jordan ki-
adja az első jump 
blues-t, a rhythm 

& blues ősét

1942
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Les Paul feltalálja 
a többsávos 

hangrögzítést

1945

megjelennek 
Muddy Waters 
első chicagói 

elektromos blues-
felvételei

1946

megszületik 
a mikrobarázdás 

vinyl lemez, 
innentől már több 
dal is elfér egyet-
len lemezoldalon

1948

az RCA Victor 
kiadó bemutatja 

az első kislemezt: 
45-ös fordulat-

szám és kisebb 
méret

1949

Fats Domino The 
Fat Manje már 

előrevetíti a rock 
& rollt

1950

megjelenik 
a countryt és 

rhythm & blues-t 
keresztező 

rockabilly (Arkie 
Shibley)

1950

Angliában 
megjelenik a New 
Musical Express 

popzenei lap, 
elterjednek  

a kislemezek

1952

 rock & roll!

1954

soknak hívott – dj-kre. Pedig a lemezek népsze-
rűsége a századelős felfutás után pont a rádió 
miatt nagyon visszaesett a húszas években. 
De aztán az új stílusok (blues, country, jazz) 
terjedése és a filmek népszerűvé válása, az 
azokhoz kapcsolt filmbetétdalok, filmzenék 
visszahozták a formátumot, amely további 
fejlődésnek indult. Főleg az egyre népszerűbb 
tánczenekarok miatt, amelyek a jazz aktuális 
divatformáit, a dixielandet, majd a swinget és  
a big bandet játszották.

az aFrikai gyÖkerű zenék  
– jazz és Blues 

A behurcolt rabszolgák afrikai gyökerű zenéi, 
dallamai (és ilyenek voltak a vallásos énekek, 
a spirituálék és a gospelek is) eleinte az ültet-
vényeken kezdtek egymásra hatással lenni, 
a különböző dallamvariációk és ritmusok új 
formába rendeződtek és persze kezdtek hatni 
a fehérek zenéire is. Így jött létre a ragtime 
a 19. század végén. Abszurd helyzet volt ez, 
hiszen az erősen rasszista közép- és felső 
osztály az általa megvetett bőrszínű emberek 
zenéjére őrült meg. Merthogy a nyugati zené-
ben a legfontosabb zenei fejlődés az volt, hogy 
a négynegyedes ritmusban a korábbi hangsú-
lyos ütemekről áttevődött a fókusz  

a másképp és hatásosabban táncolható, af-
rikai poliritmikus gyökerű hangsúlytalan üte-
mekre. A ragtime (úttörő: Scott Joplin) ezt tette 
népszerűvé és innentől nem volt megállás. 

Blues 
A feketék zenéje, a közösen énekelt spirituá-
lékból és munkadalokból, az egyénileg énekelt 
hollerekből (ezeket is munka közben énekel-
ték) és az egyszerű, rímelő balladákból létre-
jött blues-t eleinte még nem jellemezte  
a későbbi klasszikus tizenkét ütemes szerke-
zet, de az AAB képletű strófák már igen. A déli  
államokban létrejött zene aztán az század 
első felében számos átalakuláson esett át és 
sokféle változatban élt tovább, a legfontosabb 
alapját képezte a rock and rollnak és így  
a 20. század második felét jelentő popzenének 
általában. A vidéki, akusztikus blues először 
a Mississippi Delta nevű háromszögben (ami 
nem azonos a Mississippi folyó deltájával) kez-
dett fejlődni, az első és legjelentősebb előadója 
Charlie Patton volt, de Son House, Tommy John-
son, Bukka White és főleg majd Robert Johnson 
is kiemelkedő zenész és szerző lett. A texas-i 
bluesvariáció kevésbé nyers, melodikusabb 
volt, a Blind Lemon Jefferson volt a népszerű 
énekes és Lead Belly a legfontosabb szerző, 

aki a blues mellé folkot is jelentős mértékben 
csempészett az általa előadott, híressé tett, 
írt dalokban. A klasszikus blues-nak nevezett 
áramlat került először a fehér közönség elé, jel-
lemzően énekesnők léptek fel az őket bemuta-
tó minstrel-show-kon. Az első nagy bluesdívák 
közé Ma Rainey, Bessie Smith és Mama Smith 
tartozott, utóbbinak jelent meg először lemeze, 
így egyben övé az első blues-felvétel is 1920-
ban. New Orleans számított a nagy olvasztó-
tégelynek, a blues és a jazz közös gyökerei az 
itteni halottbúcsúztatók fúvószenekaraiban 
testesültek meg. Az időközben kialakult count-
ryval kölcsönhatásban létrejött country blues 
mellett a harmincas években a memphisi 
iskola jelentett újdonságot. A Nagy Depresszió 
évei alatt, a harmincas évek elejétől a blues-
zenészek az északi iparvárosokba, elsősorban 
Chicagóba települtek, de útközben megálltak 
Memphis-ben, ahol komoly zenei élet jött létre 
és ahol az időközben megalkotott elektromos 
gitárral modernizálták a blues-t, annak városi 
formáit. Az így létrejött stílus Chicagóban  
futott fel igazán, B.B. King, Muddy Waters majd  
John Lee Hooker lettek a kulcselőadók, de  
Los Angeles-ben T-Bone Walker is hozzátette  
a magét, főleg a jazzes hatások beemelésével. 
A ragtime-ból kifejlődő másik nagy zongorás 
blues-stílus, a boogie-woogie a húszas évek 
végén jelent meg, de csak a harmincas évek 
végén lett belőle népszerű stílus, a rhythm  
& blues egyik alapja. 

DixielanD, swing, Big BanD, BeBOP 
A blues és a jazz gyökerei tehát összefonódtak 
és ez leginkább a New Orleans-i fúvószenében 
mutatkozott meg, amelyből a harmincas évek 
legnépszerűbb zenekari stílusa, a dixieland fej-
lődött ki, a stílusban Louis Armstrong zenekara 
volt a csúcs. A húszas, harmincas évek aztán 
egyértelműen a jazz korszaka lett, a leg- 
divatosabb slágerek is ebből a műfajból kerül-
tek ki, amely a fúvósdús dixieland felől  
kezdett a nagyzenekaribb swing felé tolódni.  
A big band-korszak nagy zenekarvezetői Count 
Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Benny 
Goodman, Artie Shaw, a Dorsey-testvérek, 
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Jimmy és Tommy, valamint az énekesként is 
kiemelkedő Cab Calloway voltak. A korabeli 
tánczene átterjedt Európába is, ott a francia 
Quintette du Hot Club de France lett az úttörő 
Django Reinhardt gitáros és Stéphane Grappelli 
hegedűs gypsy jazzével. A jazz a negyvenes 
években a bebop felé fejlődött tovább, itt már 
nem a táncoltatáson volt a hangsúly, hanem az 
önkifejezésen, a klasszikus, elszabaduló jazz 
kezdetei ezek. Thelonious Monk és Bud Powell 
zongoristák, Charlie Parker szaxofonos, Dizzy 
Gillespie trombitás voltak a stílusirányzat  
úttörői, a negyvenes évek végén pedig még  
ezt is továbbfejlesztette Miles Davis trombitás  
a nyugodtabb cool felé, miközben az afrokubai 
stílusok is kezdtek beszivárogni az amerikai 
zenébe, és ennek mentén jött létre a negyve-
nes évek végén az easy listining-előzmény 
exotica.

a telePesek zenéje – FOlk  
és cOuntry 
Az angol, skót, ír, német telepesek anyaország-
ból hozott népzenéje keveredni kezdett az 
újvilágban, ezeket a dalokat és dalosokat délen 
eleinte hillbillyknek nevezték, aztán a kultúrák 
kereszteződésében a húszas években kezdett 
letisztulni egy tipikusan amerikai ág, ami 
először appalachian folkként élt északon. A bal-
ladákat és ugrálós táncdalokat váltogató stílus-
ban a húros hangszerek uralkodtak, a bendzsó, 

az akusztikus gitár, a steel gitár, de a hegedű 
és a harmonika is fontos alaphangszer. A blues 
felől érkező hatások aztán többféle ágban 
bontakoztak ki. A műfajnak Jimmie Rodgers és 
a Carter Family voltak az első sztárjai, a har-
mincas években a rádió népszerűsödésével 
párhuzamosan pedig Nashville lett a központja. 
A filmekben megjelentek a singing cowboyok 
(Gene Autry) és a jazzel való találkozásból 
megszületett a western swing. Az elektromos 
gitár ebbe a műfajba is utat talált, a dob pedig 
bekerült az összhangzásba, így a negyvenes 
évekre létrejött egy boogie-sabb ág is. A má-
sodik világháború végére az akusztikusabb, 
bendzsóközpontú bluegrass és a nyersebb, 
lendületesebb honky tonk egyszerre újították 
meg a műfajt, amelyet ekkoriban már country 
and westernnek illett hívni és csak egy lépés 
választotta el a klasszikus countrytól. 

Út a rOck anD rOllhOz 
Az Egyesült Államok volt az egyetlen ország, 
amely igazán győztesen került ki a második 
világháborúból, a gazdaság szárnyalt, minden-
ki optimistán tekintett a jövőbe. Az USA volt  
a pozitív példa mindenki számára, még a britek 
is egy-az-egyben másolták a stílusaikat. A te-
levízió volt az új csoda, a zene természetesen 
oda is azonnal betette a lábát. Kiadók egész 
sora indult ekkoriban, amelyek már nem külön-
legességként tekintettek a feketék zenéjére, 

hanem pontosan érezték, hogy ők diktálják  
a trendeket, muszáj foglalkozni velük. Az 1947-
ben alapított Atlantic Records és Chess Records 
lettek a boogie-woogie-ból, a táncos jump 
blues-ból és dixielandből kifejlődő rhythm  
& blues legfontosabb kiadói, a műfaj fejlődésé-
ben Louis Jordan már riffeket is bevető negy-
venes évek végi tánczenéje, Johnny Otis és 
Fats Domino ötvenes évek eleji bomba slágerei 
voltak kulcsfontosságúak. A könnyed, popos, 
swinges varietésztárok (Frank Sinatra, Dean 
Martin, Bing Crosby, Doris Day) között köny-
nyen kitűnt, hogy ez az előre-, a rock and roll 
megszületése felé mutató zene, na meg Hank 
Williams honky tonk-dalai, amelyek Elviséket 
vezették el a rockabilly műfajához. 
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