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MINDENNEK VÁLTOZNIA KELL
amerikai néger népdal

Mindennek változnia kell,
semmi sem maradhat ugyanígy,
változni fog minden, 
semmi, senki nem marad ugyanaz.

A fi atalok megvénülnek,
megnyitják a rejtélyeket,
ez lévén az idő útja,
senki, semmi nem marad változatlan.

Csak az eső hullta a magasból,
csak a nap fénye az égboltról
és a kolibri röpte,
kevés dolog, mi ily bizonyos.
 
Tél után a tavasz jő,
a sérült szív meggyógyul.
Ó, bár soha elég gyorsan.
Semmi és senki nem marad változatlan.

A fi atalok megvénülnek,
felfejtik a rejtélyeket.
Ez volt az idő útja,
senki, semmi nem marad változatlan.

Csak az eső hullta a magasból,
csak a nap fénye az égboltról
és a kolibri röpte,
kevés dolog, mi ily bizonyos.
 
Csak az eső hullta a magasból,
csak a nap fénye az égboltról
és a kolibri röpte,
 
minden másnak változnia kell.

 

Volt egyszer ennek a déli-vajdasági-vidéki vi lágnak 
egy jazzkrónikása. Jazzportréi világszintűek, új-
ság íróként páratlan, szakácsnak egyedi. 

Amíg Dormán László itt élt közöttünk (a 
háborúban vonult el a Pilisbe), egyetlen   fény kép-
albuma, jazzkönyve sem jelent meg. Azóta sem. 
Legendás rádióműsorai mellett a zeneszerető 
emberek korosztályai nőttek föl. Hangja elszállt 
az éterbe. Írásait nemigen őrizte, amit mégis, azt 
időközben elmosta egy pincevíz. 

Ha nem így lett volna, bele sem kezdek ebbe 
a könyvbe.
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a fotókat Dormán László készítette.
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A könyv hátsó fedelén Jovica Fitzgerald Armstronggal, 

ismeretlen fotós műve.
Az első fedélen a szerző Jovica Fitzgeraldot 

ábrázoló rajza látható.
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                      Mi a jazz? 

Egy érzet, amelyet csak a lelkünk mélyén 
élő ízlés és lelkiismeret tud felismerni. 
Megnevezhetetlen, és mint annyi minden 
más, a forma világa felől nem meg fogható.
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BEJELENTŐ

Kimondható: nincs már valódi jazz. Nem oly rég lett vége. Igaz, a vége 
és az eleje semminek sem behatárolható. De a hiánya igen.

Ezért is merem állítani: végérvényesen eltűnt.
Nagy ügy?! – mondaná a sokaság. Nagy, mert az önmagát a sze-

retetbe kilehelő szív ügye. Igazi, nagy szív-ügy – mondanák kevesek.

Valóban meghalt, noha a lényéből egy s más – átalakulva – ott 
sugárzik, lüktet különféle zenék mélyén, felszínén. Ami él a jazzből, 
az a Teremtés nagy és szabad ölelése: a rögtönzés eszközével végigjárt 
mélység és magasság. Ahol él, az a szabadnak mondott valódi imp-
rovizatív zenék folyama. De ha itt-ott megcsillan is valami e néhai 
sorszenéből, egyvalami biztos elveszett: az életöröm zenéje. Amelyet 
csak azok művelnek, akik megélték az élet harapását, magukra vették 
a szenvedés komolyságát. Az örömzene az Isten-ember önátadása: 
Neki, Mindünknek, a Mindeneknek. Szeretetkiáradás azoktól, akiket 
korbáccsal szaggattak. 

Magam sem tudom, miért volt e pusztaság déli részén oly nagy 
hatása a jazznek, a szikkadó földeken a várhatónál is nagyobb szomjuk 
e forró zenéknek.
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Ezért kapartam elő 40 év felemás írásait. Mégis: végigolvasva, az 

első, 19 évesen írt öneszmélő dadogástól a későbbi, egyre fogyatkozó 
történésekig, nekem úgy tűnik, fölsejlik belőle, hogy közben valami 
lényeges történt. (2016)

A JAZZRŐL

A legtöbb zenei tankönyv a jazzt a könnyűzene és a komolyzene közé 
helyezi, e kettő ötvözetének (és ennek megfelelő színvonalúnak) 
tartja. Az ilyen sablonos megfogalmazás már sokszor megbosszulta 
magát; egyelőre nehéz lenne eldönteni, hogy Edith Piaf sanzonjai vagy 
Stockhausen elektronikus zenéje vall-e őszintébben korunkról, esetleg 
a Brecht–Eisler-dalok kizárnák-e ebből az értékrendből Miles Davis 
trombitahangját. Azt hiszem, ez az újraértékelés lesz a legnagyobb 
feladata a zenekritikának. 

A jazz lényege az előadásmódjában, hangzásában van. A slágerek 
egysíkú dallamvezetésétől sokan nem tudják megkülönböztetni a jazz 
(ez persze ma már inkább csak a századelő jazz-zenéjére érvényes) 
„egyszerű” dallamvariációit. Többek között valószínűleg innen ered 
tankönyveink melléfogása is. (Monet Napnyugtája nem azonos az 
ugyanilyen témájú vásári mázolmánnyal.) Természetesen megtalálhatók 
a jazzben a könnyűzene és a komolyzene „elemei”, de ettől még nem 
lesz valamiféle szendvicstöltelék. Önállóságát – mint új stílusét, nem 
pedig műfajét – inkább csak egy szűk kör ismeri el. Hiába voltak olyan 
pártfogói, mint Bartók és Sztravinszkij, a komolyzene világa eddig nem 
méltatta valódi fi gyelemre, pedig a jazz eddig is komoly zene volt. 

Mint a többi művészeti ágban, a zenében is a kóklerek ideje jött el. 
A   „kísérletezés” jelszava mögé bújva mindenféle matematikai, logikai, 
taktikai ötletekkel próbálják pótolni fantáziahiányukat, holott egyszerű-
en alkotás helyett csak tákolnak. A jazz a szívósságának, életerejének kö-
szönheti, hogy elkerülte ezt a veszélyt. Mostanra végképp felnőtt e zene, 
és a hetvenes évektől kezdődően a korunkat leginkább kifejező zenévé 
vált. A 70-es évek elején kiforrott zenészekké felnövő fi atal gene rációnak 
( Jar rett, Garbarek, Zgraja, Gładkowski, Holland, Braxton, Ri    vers, Alt-
schul, Shorter, Th elin, Zadlo…) és a középkorosztály „nagy magányo-
sainak” (Surman, Stanko, Makowicz, Szabados, Sanders,  Man   gels dorff , 
Coleman, Shepp…) zenéje hozta a legnagyobb változást. E   rend kívül 
sokszínű „új hullámból” csupán egy-két általános vonást emelnék ki.

Az egyik a népzene egyre szervesebb beépülése a jazzbe, amelyet eddig 
inkább csak néger népzenének tartottak. A legnagyobb fekete jazzmuzsi-
kusok tudatosan is kutattak az afrikai zene mélyebb gyökerei után. Ma 
egy-egy nemzet jazz-zenészei fordulnak saját népzenéjükhöz, és az olyan 
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országok, mint pl. Japán (Yamashita), Észak-Afrika (Sanders, Shepp), 
a skandináv országok (Garbarek, Andersen, Th elin), Lengyelország 
(Stanko, Szukalski, Namysłowski), Anglia (Surman), Ausztria (Zadlo), 
Magyarország (Szabados) stb., már igen előrehaladtak e téren. A délszláv 
népzenét eddig még csak külsőségeiben alkalmazták (Boško Petrović, 
Duško Gojković). Minden bizonnyal a jazz világában eddig még fehér 
foltként szereplő országok tartogatják a következő évek meglepetéseit. 

Namysłowski a Chalturnik című lemezén tűzoltó- és katonazene-
kari indulókat játszik. John Surman tengerészdalokat, Jan Garbarek 
keringőket, Adam Makowicz fi lm- és bárzenét stb. dolgoz fel. Mindez 
talán nem is volna meglepő, ha átdolgozva játszanák őket. A legegy-
szerűbb megoldás valóban a parodizálás lehetne, de nem lehet ezeket a 
számokat félvállról venni, hisz korunkban katonaindulókra százezreket 
mészároltak le – arról a szellemi mészárlásról nem is beszélve, amelyet 
a „hétköznapok indulói” véghezvittek és -visznek. Tomasz Szukalski 
baritonszaxofonjának mély zihálása, Surman szájharmonikájának fi nom 

 Domonkos István  • 
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rezgése, Makowicz kopogós lírai futamai – mind felhívás egy elüresedett 
formára. A banalitás, a felszínesség drámáját a forma külsőségességén, 
a „felszínen” keresztül kifejező zene ez, miközben érzünk egyfajta jó 
értelemben vett nosztalgiát is a régi dallamok iránt. 

Az előbb említett zenészek legtöbb lemezfelvételükön egyedül vagy 
legfeljebb duóban játszanak. Nevezhetjük ezt akár a jazz kamarazenéjé-
nek is. A Makowicz–Bartkowski duó, Albert Mangelsdorff  és Zbigniew 
Seifert pozan-hegedű kettőse, Keith Jarrett és Jack DeJohnette, a 
Zgraja–Gładkowski duó, a Braxton–Lewis duó, Dave Holland két 
bőgőre és csellóra, bőgőre és gitárra készült improvizációi elsősorban 
a zenei párbeszéd kompozíciós problémáját vetik fel. Ugyanakkor 
megkérdőjelezik a rögtönzésről alkotott fogalmainkat is: magas fokú 
önfegyelmük a kottázott zenével határos. 

Az utóbbi évek legnagyobb élményét és a legkomplexebb zenét 
Anthony Braxton és George Lewis játszotta. A nyugatnémet avant-
gárd jazzfesztiválon előadott egyórás improvizációban Braxton szinte 
az összes fúvós hangszert kipróbálta, a szaxofonok minden fajtájától 
az alig használt sípokon át a basszusklarinétig. Lewis pedig pozanján 
fújta ki az összes emberi hangot. (Braxton egy korábbi lemezen a ma-
darak nyelvét „tanulmányozta”.) Végigsírták, -hahotázták, -büff ögték, 
-suttogták azt az egyszerű, úgy is mondhatnám, banális kis dallamot, 
amelynek rezignált bezárásával új fejezetet nyitottak a jazz történetében. 

Vajdaság jazzéletéről nem beszélhetünk, mégis a múltkor ezekkel 
az új törekvésekkel rokon és európai színvonalú előadás élvezői lehet-
tünk. A stílusát illetően nem is mondhatjuk rá, hogy jazzt hallottunk, 
de a szerző, aki egykor jazz-zenész volt, egyedülálló élményt nyújtott 
előadásával. Domonkos István Kupléjáról van szó. 

Eddig tulajdonképpen a hangszeres a jazzről volt szó; az énekről, az 
emberi hangról, a dalról és a szövegéről nem. Zene és költészet egymás 
nélkül Balassi korában sem létezett. Domonkos István gitárral kísért 
éneke újból felvetette ezt a problémát, és visszaadta az emberi hang 
méltóságát. Nem lehetett nem észrevenni, hogy milyen furcsán hangzik 
Domonkos éneke, mennyire elszokott fülünk tőle.

mint egy lázas barna majom 
banánfürtre vadászok a betonfalon

– énekli a szerző, és megrettenünk, amint gitárjára ütve egy ősi dob 
hangját véljük hallani. Domonkos Kupléját hangról hangra kellene 
elemezni, hisz végigjátszik mindent, ami a mai avantgárd zenében fakó 
kísérlet csupán, nála azonban költészete erejével a „nem zene” zene, a 
„nem vers” vers lesz. Ez a modern sámánének folytatásra vár. (1977)
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Üzletiesebb (szórakoztató) jellegű felvételei, a fehér szmoking, a 
csokornyakkendő, a széles mosoly, a külcsín sokáig eltakarták előlem az 
igazi Ellingtont. Azt az Ellingtont, akit Miles Davis, Charles Mingus 
és a többi nagy jazzmuzsikus is csak a legnagyobb elismeréssel emle-
getett. Duke persze sosem beszélt üzleties zenéről, legfeljebb táncze-
néről – de nem is beszélhetett, ő mindenhol magát adta. Ellington a 
zenében mindenféle kategorizálást, besorolást tévesnek tartott (főleg 
a mi századunkban, ahol annyiféle zenei irányzat kölcsönhatásának 
lehetünk tanúi), csak jó és rossz zenét ismert el. Ezzel a legteljesebben 
egyetértve, véleményem szerint pont ezzel a mércével kell a fent említett 
könnyedebb műveket kirostálnunk. Ellington megismerését nálunk 

Duke Ellington és Paul Gonsalves  • 

ELLINGTONRÓL

Sokáig nem szerettem Ellington zenéjét, és nemcsak őt, de a big 
bandeket sem kedveltem túlságosan. Az improvizáció kerékkötőit 
láttam csupán bennük – tévesen. A mai modern nagyzenekari mu-
zsika távlatából (itt az olyan, a közös improvizációt középpontba 
helyező, kortárs muzsikát játszó nagyzenekarokra gondolok, mint a 
Jazz Composer’s Orchestra, a Globe Unity stb.) már Ellington helyét 
és szerepét is másként látom. 
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nagymértékben gátolja az is, hogy a rádió és a televízió szinte kizárólag 
a szórakoztató zenei felvételeit sugározza.

Többtételes szvitjei, nagy kompozíciói, kivételes hangszerelése – lé-
nyegében munkásságának java – kiindulópontja nemcsak a mai kortárs 
nagyzenekari muzsikának, hanem az egész modern jazznek is. 

„Hosszú évekig dolgoztunk és küzdöttünk mindannyian a jazz 
zászlaja alatt, holott ez a szó voltaképpen semmit sem jelent… 
A muzsika határtalan.” 

Ellington széleskörűen művelt, intellektuális művész. Az elsők között 
rugaszkodott el (kevésnek érezvén a jazz jászolmelegét) a jazzkompo-
zíciók közhelyvilágától. Egy felnőttebb zene megteremtésének céljával 
(de a fekete hagyományok megőrzésével) a súlyt a tudatos alkotásra 
helyezte. A jazz fejlődésében ez a „distancia”, ez a felülnézet elkerül-
hetetlen volt. Ettől a pillanattól kezdve lényegében szertefoszlóban az 
ösztönös muzsikálás melege, közvetlensége. Ezután ezért a melegségért 
is küzdeni kell. Leegyszerűsítve: évszázados birkózását folytatja most 
már a jazzben is a tudatos és a tudattalan.

Duke herceg pontosan érezte a zenei gyökereket, és tudatosan épített 
a néger hagyományokra. A nemrég magyarul is megjelent Mindenem 
a muzsika c. könyvében Sidney Bechet kapcsán ír erről: 

„…amikor Bechet fújt, gyakran mondogatta: Na most megidé-
zem Goolát! Goola a kutyája volt, hatalmas német juhászkutya. 
Goola nem volt mindig ott, de gazdája azért csak hívta, meleg 
torokhangon. A megidézés nagyon fontos volt ebben a zenében. 
Mára felnőtt ez a zene, sőt valósággal skolasztikus lett, akkor 
azonban még »au naturel« ment, majdhogynem ősi módon: 
megidézett, üzent, érzelmeket vagy tényeket közölt, (…) de a 
világon senkinek olyan tónusa fafúvóson nem volt, mint neki. 
Akárhogy fújnak a mai klarinétosok, a fa hangját ma már nem 
hallani, de én szeretem és hiányolom.” 

Hogy Ellingtont magamnak felfedeztem, és zenéjét megszerettem, azt 
a nálunk is kiadott, hihetetlenül átfűtött előadású Classic’s (1956) című 
lemezének és a nemrégen a rádióban hallott, a 40-es évekből való, Cotton 
Club-beli hangversenyének köszönhetem. Itt éreztem rá először, mi is 
igazán az az ellingtoni „dzsungelstílus”. Fúvósai intonálásában, hangszí-
nében valóban a dzsungel lüktet (kabócák a trópusi éjben*). Innen csak 

 *  Mi a zene – Duke Ellington verse, a Mindenem a muzsika c. könyvéből. 
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egy lépés Mingus zenéjéig. És nemcsak Afrikát, az afroamerikai zenét, a 
bluest – a néger hagyományokat – érezzük Ellington zenéjében, hanem 
az európai klasszikus muzsikáét is. Elsősorban az új hangzást kutató 
impresszionistákat, a romantikusokat és a barokk nagy építőmestereit 
szereti. Egy ősi zenének a XX. században helyet és formát találni – ehhez 
átfogó szemlélet kellett. Mondhatni, ő a jazz első „tudós” muzsikusa. 

Az Ellington big band erejét, hitelességét nagyrészt szólistái egyéni-
ségének köszönheti. Ebben a nagyzenekarban mindenki hozhatta a saját 
világát. Duke a szólókat már komponáláskor meghatározott zenészekre 
írta. Ezt a sokféle színt ő maga válogatta és fogta össze. 

Ellingtont, a zongoristát a nálunk kapható Th e Pianist című lemezé-
ről ismerem. Tiszta, fi noman érzelmes, biztos építkezésű játékát nagyon 
szeretem. Egy teljesebb képet természetesen csak musicaljeinek, fi lm-
zenéinek, számos egyházi hangversenyének ismeretében alkothatnánk.

Önéletrajzi könyvét végigolvasva önkéntelenül is felmerül a kérdés: 
Hogy tudott Ellington az üzleties zenék és a kíméletlen verseny szorí-
tásában, majd a gazdasági válság sötét korszakában, de a rá következő 
csillogás éveiben is végig kitartani, és a „hercegi” póz mögött embernek 
maradni? Mi volt az a biztos pont, amely összes tevékenységét összefogta 
(a zene mellett festett és írt is), egyben tartotta? Duke könyve végén 
röviden (jellegzetes amerikai mondattal) így vall: „Hogy boldogulna az 
ember ISTEN nélkül?!” (1980)

EGY SZA XOFON ANATÓMIÁJA
Anthony Braxtonról

Anthony Braxton 1945-ben született Chicagóban. Klasszikus zenét, 
majd fi lozófi át tanul, ismerkedik a jazz-zenével, chicagói néger társai-
val különféle együttesekben játszik. Operát komponál, hagyományos 
jazzszámokat dolgoz föl, kortárs zenét és elektronikus műveket szerez 
és ad elő. Zenéjére többek között John Cage, Stockhausen, Cecil 
Taylor, Ornette Coleman hatott – olvasom a rövid ismertetőben a 
koncert előtt. Kicsit szorongva indultam Zágrábba, mert Braxtonnál az 
invencióval szemben mindig az intellektus fölényét éreztem, emiatt ze-
néjében bizonyos mesterkéltség volt érzékelhető. Éppen ezért volt nagy 
élmény számomra a zágrábi szólóhangversenye, ahol minden eddigi 
fenntartásomat el kellett vetnem. Anthony Braxton művészetében egy 
új korszakról beszélhetünk. „Zenémet matematikai alapokra építem. 
Ezt kevésnek érezvén, mindinkább az – eddig tudatosan háttérbe szorí-
tott – érzéseimre támaszkodom” – foglalja össze röviden egy interjúban. 
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Zágrábi koncertje perdöntő volt számomra abból a szempontból 
is, hogy Adorno lekicsinylésével ellentétben a szaxofon korunk egyik 
fontos hangszerévé tudott válni. A   plakátokon és lemezeken Braxton 
hangszereit következetesen a reeds, a nád szóval jelöli. Itt, a Teatar & TD 
nagytermében ezúttal altszaxofonozott. Kivételes technikai tudásával 
hangszeréből a maximumot hozta ki. Sokszor úgy tűnt, a szaxofon él, 
lélegzik kezei közt – vezeti játékosát. Braxton előttünk alkot, párbe-
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széde hangszerével a helyszínen alakul, a szemünk láttára válik eggyé a 
szaxofon és játékosa. 

A rögtönzéssel visszaadatott a zene bensőségessége, tegező viszonya. 
A hetvenes évek szólójátékaiban a végletekig feszítették az improvizá-
ció, az emberi szabadság kérdését. Braxton, a kompozícióiban a főbb 
pilléreket megjelölve, az előre rögzített vázat a minimumra csökkenti. 
Műveinek hőfoka, tömörsége mégis vetekszik a lekottázott zenével. 
A koncertről hazaérve újból végighallgattam régebbi felvételeit. Zág-
rábban erőteljesebben, ízesebben, mondhatnám így is: jazzesebben ját-
szott, mint eddigi lemezein. Zenéje egyike a hetvenes évek összefoglaló 
alkotásainak. Braxton művészete többféle zene szintézise, semmilyen 
műfajba (ami mesterséges határok meghúzásával járna) nem sorolható. 
Ez egyben jelzi azt az egészséges zenei folyamatot, amely együtt járt 
az európai komponált zene egyeduralmának elvesztésével. Egyszerre 
fontossá váltak eddig mellőzött, ismeretlen zenék. Új hangbirodalmak, 
újfajta gondolkodásmódok hódítottak teret. Braxton művészetét is kö-
zéjük sorolnám. Zágrábban egy immár fi gyelmen kívül nem hagyható, 
ízig-vérig XX. századi zenét hallhatunk. Braxton tudatos törekvése a 
jazz frissességének újbóli visszahódítása, az eddigi intellektuális épít-
kezéssel szemben egy magasabb szintű, spontán zenélés kialakítása. 

A nád mellé fújt levegő, a billentyűk tompán kopogó ritmusa, léleg-
zetvétele, a székek nyikorgása, a csönd – minden, ami hallható   – zenévé 
lesz. Az alig megszólaló, fémcsőben bujkáló futamok és a lejegyezhe-
tetlen akkordok között a szaxofon ezernyi új lehetőségét villantotta fel. 

Hosszabb tanulmányt érdemelnének izgalmas ritmikai kombinációi, 
zenéjének feszes ritmusa; pontos elemzést, ahogy rögtönzéseiben a zenei 
ősszövetekig lenyúlva, hangról hangra birkózik hangszerével. Ebből a 
kínból, kíméletlen önvizsgálatból született meg, ha csak pár hang erejéig 
is, egy alig körülírható, simogató, meleg muzsika. 

Amikor a koncert kezdetekor Braxton a Teatar & TD szürke 
függönye elé – egy velič kovići térbe – lépett, és a nád védőkupakját a 
kopott pódiumra állítván játszani kezdett, akkor fogalmazódott meg 
bennem írásom címe. Braxton felboncolt szaxofonjának siratója az 
elvesztett énekért szólt. Hangszere a szó szoros értelmében emberi 
hangon suttogott, kiabált, az énekelni tudó hangszer maximumát 
közelítve meg ezzel. 

Anthony Braxton párviadala az EMBER rehabilitálásáért folyik, 
egy olyan élettérért vív, ahol majd JÁTSZANI is lehet. Kompozícióit 
egy fokozatosan halkuló hanggal zárta le, illetve hagyta nyitva. (1979) 
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EGY KIBŐVÍTETT JEGYZET MILES DAVISRŐL

Samuel Beckett: „Szóval csak 
a fennmaradásért játszunk…”

JAZZ SUR L’ÉCRAN
Bande originale des fi lms
Ascensur pour L’échafaud

MILES DAVIS QUINTET
Miles Davis (trompette)
Barney Wilen (saxo-tenor)
René Urtreger (piano)
Pierre Michelot (basse) 
Kenny Clarke (batterie)

– áll Miles Davisnek a Louis Malle Lift  a vesztőhelyre* c. fi lmjéhez írt 
kísérőzenéje lemezborítóján. Két lemez után vágyom igazán, amelyek 
hiányát már régóta érzem, amelyek, úgy érzem, biztos támpontjaim 
lehetnének. Az egyik a most már birtokomban lévő fenti Miles Davis-
lemez, a másik, a még hiányzó: a Chaplin-fi lmek zenéje, gondolván itt 
elsősorban a Modern idők pincérjelenetének Chaplin-dalára. (Számom-
ra a Chaplin-hang szorosan kapcsolódik e fekete-fehér fényfoltok közt 
imbolygó keménykalapos kis fi gurához.) Nem véletlen, hogy mindkét le-
mez fi lmzene, első zeneélményeim is fi lmzenékhez kötődnek. Valamikor 
a mozi miatt hagytam abba a zeneiskolát is. Gyermekkori fi lméhségem 
azóta sem csillapult, csupán zeneéhséggel párosul. 

A Lift  a vesztőhelyre Louis Malle korai, 1957-ben forgatott fi lmje. 
Témájánál, stílusjegyeinél, hangvételénél fogva az új hullám előfutá-
rának is tekinthető. Malle hősei kiszolgáltatottak, sorsuk alakulására 
nincs ráhatásuk. Témafelvetésével, motívumaival a Lift  a vesztőhelyre 
már jellegzetesen új hullámos fi lm. Jóval egyszerűbb, visszafogottabb 
azoknál, de naivitásával talán még több is, teljesebb, mint a később ki-
bontakozó új hullám jó néhány ismertebb alkotása. Jeanne Moreau sétái, 
Lino Ventura fehér ballonkabátos nyomozója, a pisztolyok, az autók 
motívumai a mi szemünkben már jelképpé nőttek. Davis trombitájának 
tükrében válik Párizs szürkéje a Lift  a vesztőhelyre alapszínévé. A  fi lm az 
első tekintet frissességével még maga a lehetőség. Malle fi lmje nem akar 
több lenni, mint ami. Ebben a fi lmben kap először jelentős szerepet a 
későbbi új hullámos fi lmekben is gyakori modern jazz. 

 *  Más fordításban Felvonó a vérpadra.
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 A jazz öntudatosodásával, kortárs zenévé – pódiumzenévé – válá-

sával egy időben egy sor új probléma is jelentkezik. Ahogy ez a mélyről 
jövő, ősi gyökérzetű, életerős közösségi zene korunk zenéjévé vált, úgy 
kellett megküzdenie ennek a kornak a betegségeivel is. A  legnehezebb 
volt megőrizni a jazz forróságát, jászolmelegét. Miként lehet megvédeni 
az ösztönös muzsikálás közvetlenségét az intellektus manipuláltságától? 
Azóta természetesen ezek a problémák is tovább osztódtak, diff erenci-
álódtak, de ezzel a lényegi kérdéssel ma is éppúgy meg kell birkózniuk 
az improvizációs zenét művelőknek, mint korábban. A modern jazzben 
meghatározó szerepe volt Miles Davisnek. Davis felrajzolta a modern 
jazz egyik lehetséges irányvonalát, megadta egyik alaphangját. A het-
venes évektől kezdődő – máig tartó –, üzleties zenét játszó periódusáig 
példaképül állítható következetességgel járta végig saját útját. Önnön 
belső hangját követve letisztult, kifi nomult stílust mondhatott magá-
énak. A hetvenes évektől kezdve zenéjéből eltűnik az akusztikus hang-
szerek bensőségessége, a bugyborékoló, fortyogó elektronikus hangok 
szétpukkadó műanyag szövetéből egyre ritkábban és nehezebben tör 
elő Miles trombitájának hangja. 

 A negyvenes évek végétől a forrongó, kevésbé fésült, játékos bebopot 
(a bebop jelentkezésekor a zenészek többsége szinte kamaszkorú volt) 
Miles elmagányosodó, magába forduló, csontvázig csupaszított zenéje 
követte. Az Ascenseur pour l’ échafaud-ben már tulajdonképpen maga a 
zene, a zenélés vizsgáltatik felül. Ahol a zenei elemek a maguk összefüg-
géseiben ilyen tisztán jelentkeznek, ott mindig létfontosságú kérdésekkel 
birkóznak. Még mielőtt mindez valami elvontság látszatát keltené, le kell 
szögeznem, hogy Davisnél nyoma sincs az erőltetettségnek, a későbbi 
jazz-zenék egynémelye intellektuális szárazságának. Davis együttese 
egy mélyről feltörő, szenvedélyes, ugyanakkor mégiscsak visszafogott, 
csak a lényeget átengedő, külsőségektől mentes zenét játszik. Egyetlen 
éjszaka született meg a Lift  a vesztőhelyre zenéje. Miles állt a vászon 
előtt, nézte a kész fi lmet, és játszott. Mintha számára öröktől fogva csak 
ez a zene létezne, mintha mindig is ezt a témát hordta volna magában, 
épp csak a megszületésének pillanata volt kérdéses. Davis zenéje az élet 
lehetőségeitől megfosztott ember muzsikája, a visszavonhatatlan vere-
ségé, a totális csődé, a halálé. De még muzsika – a bomlás, a pusztulás 
színeinek rútsága nélkül – egy eszményi szépségű zenében. E szépséggel 
válaszolt a nemlétre, megőrizve így a jazz emberközelségét, melegét, ezen 
keresztül az ő hitét is. 

Kibővített jegyzet, írtam a címben, pedig Davishez jobban illett volna 
egy jól meghúzott – szűkített – tömör írás. Vagy talán csak vékony kot-
tajelek sorozata. Hiszen éppen ezen a lemezen vékonyodnak, fogynak el 
legjobban Miles Davis rézhangszálai. A hangszerek rövid szólóik után 
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végkimerülten hullanak vissza a csöndbe, hogy az előgördülő újabb 
hangszer másféle karaktere továbbvigyen bennünket egyazon állapot 
más és más vetületébe. Hová lett a közösségi zene valamikori zajos 
dohogása, életerős dübörgése? A teljességet, a boldog önfeledtséget 
immár csak megidézett hiányából érezhetjük. A fi lm végén Davis az 
egy helyben topogó-lihegő bőgő fölött szétrepesztve kifordítja, szétpor-
lasztja tiszta trombitahangját, hogy aztán e transzcendens gesztus után 
megadóan – szinte bocsánatkérésképpen – visszahulljon emberhangú 
suttogásába. Semmi hívság, magamutogatás, csak a megszenvedettség 
még látható csúcsaként halljuk Miles csöndbe fullasztott sikolyait. 

Az Ascenseur pour l’échafaud számomra maga a tisztaság, mond-
hatnám, kristálytiszta, ha ez a szó nem sugallna valami keménységet, 
hidegséget, amit a cool jelző máris tévesen elhintett a közönség körében. 
A lélek leheletzenéje ez, valahol a zene határán, szinte visszaszippantva 
önnönmagát. (1980)

RÖVID JEGYZET A BINDER KVARTETTRŐL

1979 nyarán, egy Balaton melletti magyar falucskában ismertem meg 
Dresch Misit. A pár házból álló, lassan kihaló kis települést az egész-
ségesebb vidékekre húzódó pesti értelmiségiek mentették meg a teljes 
pusztulástól. Ezen a csodálatos tájon kerül megrendezésre nyaranta egy 
nem hivatalos jazztalálkozó.* Nincs előre rögzített program, tisztelet-
díjak sincsenek (az összes költséget közösen fedeztük), egy baráti kör 
összejövetele, spontán játéka ez – igazi nagy happening. A találkozó 
teljesen nyitott a legkülönfélébb műfajok, stílusok előtt. Volt vásár, 
tréfás lakodalom (rezes-jazz bandával, három szaxofon fújta a nótákat), 
mulatozás, lényegében a focizásokat, fürdéseket, autózásainkat is ide 
sorolhatom, hisz e pár nap közös élményeihez tartoznak. Jazz-zenét egy 
kitakarított pajtában hallgattunk, de az utcán is „összeakaszkodtak” 
a fúvósok. A domboldalon, az esti vagy hajnali tűz mellett is (a tüzet 
szeretnénk az idei találkozó központi témájává, motívumává növelni) 
rendszeresen muzsikáltak.  

A jazz itt megfosztatott hamis pódiumától, de hogy mindennapjaink 
természetes részévé váljon, hogy tegeződjünk vele, ahhoz a következő 
találkozókon többet kell vállalni, többet merni. Ez lenne a jazzmuzsika 
lényege, ugyanakkor éltető eleme is. De a spontán, nyitott szellem által 

 * Az írás első közlésekor szándékosan nem írtam a falu, Kisörspuszta nevét, mert akkor a kommunista 

rendőrség még zaklatta a szervezőket. 
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felszabadított energiák pozitív hatását már most is érezhettük. A részt 
vevő önzetlen muzsikusoknak (akik a szövevényes magyar zenei élet-
nek „köszönhetően” ma sem kapták meg az őket megillető társadalmi 
támogatást, elismerést) és az ügyért mindent vállaló kisközösségnek 
hála, hogy ez a találkozó létrejöhetett.

Az itt (és később Pesten, Szegeden) hallott koncertek megmutatták, 
hogy hosszú évek csendje, sikertelen próbálkozásai után (csak a szívós 
munkával dolgozó, világszinten is a legjobbak közt lévő Szabados 
György kivétel ez alól) ismét van egy fi atal generáció, amely komolyan 
viszonyul a jazz-zenéhez, amelynek élete a jazz. Lehet, hogy a magyar 
jazzélet ismerőinek túlzottan optimistának tűnök, de a nehézségek, 
a sokszor valóban kilátástalan helyzet ellenére is bízom abban, hogy 
ennek a maroknyi zenésznek lesz ereje végig kitartani.

A Binder kvartett jelenleg a legérettebb a fi atal együttesek közül. Ezt 
a kivételes tehetségükön kívül annak is köszönhetik, hogy kezdettől 
fogva saját kompozícióikra támaszkodtak (a jobb magyar zenekarok 
közül is sok szinte kizárólag átiratokat vagy csak új hangszereléseket 
tart műsorán); ezáltal a nehezebb, de szerintem egyedüli utat választva, 
miszerint zenéjüket teljes mértékben önmagukból faragják ki. A Bin-
der kvartett autentikus muzsikájával már most Közép-Európa legjobb 
jazzegyüttesei közé sorolható.
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Dresch Misi a Balaton melletti találkozón nem Binderékkel játszott. 
Őket nagyjából egy hónappal később, az első Újvidéki Jazznapokon 
hallottam először (Nagy József ajánlotta a szervezőknek). A sok gyen-
ge, enervált muzsika után – noha érezhető elfogultsággal, lámpalázzal 
játszottak – valósággal robbantak. Egy csapásra meghódították a kö-
zönséget, hetekig dúdolgattuk utána a Tivornyát, a Konklávét. Ettől a 
négy együtt töltött naptól kezdve szövődött a barátságunk is.

Télen az óbudai Zichy-kastélyban hallottam őket újból élőben. A   pár 
hónap alatt sokat fejlődtek, egy sor új darabot is játszottak. A   Qua-
simodo, a Lelkek karneválja, a Bőkezű adakozó formájukat tekintve 
diff erenciáltabbak, mint az előzőek. Több lehetőséget is nyújtanak 
előadásukkor. Itt, a Kassák Múzeum otthonában érződött az a lendü-
let, az az erő (a stenk – ahogy ők nevezik), amelyből Újvidéken nem 
volt elég, és amelytől a mindenkori jazz élővé válik, maximumot kö-
vetelve az előadójától. A számomra legnagyobb élmény, a Quasimodo, 
formájában is olyan váz, amely erre az átfűtöttségre épít, és csak ilyen 
hőfokú előadásban él igazán. A kompozíció ritmusát a négy hangszer 
rakja össze, mindegyik „lép” egyet, és ez a sántító, bicegő ritmus gyorsul 
föl, rákényszerítve a játékosokat, hogy felszínre hozzák az összes belső 
érzést, rezdülést, görcsöt… Ezen a hangversenyen mindez elementáris 
erővel tört fel – a tudat kontrollja a minimumra csökkent, kollektív 

• Dresch Mihály és Benkő Róbert
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improvizációjuk mégsem vált káosszá, mert a ritmus, a belső hullámzás 
egyben tartotta, összefogta a muzsikát. A Quasimodo eksztázisában van 
valami, ami az önfeladáshoz hasonlítható.

Erről az estről csak szuperlatívuszokban lehetne beszélni, de ezzel 
sem mondanék sokat. A koncert után valósággal letaglózva hagytuk 
el a termet.

Második újvidéki hangversenyükön (1980 márciusában) ez a négy 
szerény fi ú ismét bizonyított. Mennyivel érettebben játszottak most, 
mint alig fél évvel ezelőtt. Harmóniaviláguk gazdagabb, merészebb lett, 
a ritmus (swinges lüktetését megőrizve) árnyaltabbá, bonyolultabbá 
vált. Nehéz lenne megmondani, mi is az a sajátos egyéni hangzás (ez a 
nálam értőbbek feladata lesz), amelyről az első perctől kezdve felismerni 
a Binder kvartett zenéjét. Karcsi tömören így fogalmaz: 

„Megpróbáljuk kialakítani saját világunkat, megkíséreljük 
kiemelni az ember világából azokat a karaktereket, amelyeket 
muzsikánk vissza tud adni, ki tud fejezni.”**

Az olyan meghatározások, mint a free-bop, avantgárd jazz, semmit-
mondóak. Az expresszivitás vagy a magyar folklór túlzott kiemelése 
is félrevezethet bennünket. A Binder kvartett zenéje póz nélküli mo-
dern jazz, csak azt játszanak, ami mögött teljes valójukkal ott állnak. 
Binderék korosztálya a free jazz kibontakozása után nőtt fel, hatását 
érezzük zenéjükben, de nemcsak ezt, hanem a klasszikus és modern jazz 
legjobb hagyományait is. Játékuk egyik lényeges vonása a groteszk, a 
kesernyés humor. Kevés olyan példát találunk még a jazz-zenében is, 
ahol konvencionális témákat is (gondolok itt elsősorban az Indulóra, 
a Keringőre) halálos komolysággal, drámai ízzel játszanak. (Szentkuthy 
a Szent Orpheusban a konvenció varázslatosságáról beszél.) Weszely 
Jancsi átizzította a merev induló ritmust, Benkő Robi valóságos táncot 
járt a bőgőjével, Misi improvizációi vérre menő birkózások voltak. Az 
Indulóban volt egy pillanat, amikor azt hittem, elájul. Karcsi a darab 
befejeztével a zongora két billentyűjével a kezében kelt fel, aminek 
azért elsősorban a közismerten rossz zongoránk az oka. A konvenció 
ezekben a kompozíciókban más jelentést nyert. Elszántságot látok mind 
a négyüknél, ők most mégis állóvízről, egy helyben topogásról beszél-
nek. A sok koncertezés, szervezés miatt nem jut elég idő komponálni, 
zenénkkel kellő mértékben foglalkozni – panaszolták. Kétségtelen, 
hogy a legutóbbi, pesti koncert óta hallott új számok nem sok változást 
mutatnak, de biztos, hogy a folyamatos játék tapasztalata előbb-utóbb 

 **  Erős László: A Binder kvartett. Képes Ifj úság, 1554. szám.
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meghozza a várt lendületet. A változás fontosságát, felelősségét, vala-
mint az előttük álló nagy munkát érzik és tudják az együttes tagjai. Úgy 
sikerüljön továbblépniük, hogy zenéjük ereje, frissessége megmaradjon 
– mi, újvidéki barátok, ezért szorítunk.

Miért nincs errefelé egy hasonló együttesünk, miért nincs például 
sajátos modern jugoszláv jazz? – kérdem állandóan magamtól. Mert 
tehetséges, de félúton megrekedt zenészeink mindig voltak és vannak, 
sőt hírneves külföldi együttesekben játszanak – de ennek nem volna 
szabad megtévesztenie bennünket. Az egyetlen színvonalas modern 
jazz-zenekar Jugoszláviában Tone Janša kvartettje (két külföldi taggal), 
de még nála is komoly gondok vannak. A fi atal együttesek errefelé ál-
talában a külföldi sztárokat utánozzák, divatok után futkosnak – nincs 
egy eredeti vonással rendelkező jazzegyüttes sem. Az okokat egészen 
mélyen kell keresni. (1980)

SZABADOS GYÖRGY ZENÉJÉNEK KÖRÜLÍR ÁSA

Mint minden nagy művészet, Szabadosé is tüzetes elemzéseket, tanul-
mányokat érdemelne. Ám hogy esetünkben csak körüljárásról lehet 
szó, annak egyik oka, hogy ehhez nem érzem elég erősnek magamat, a 
másik pedig, hogy a Symposion 176. számában maga Szabados foglalta 
össze a lehető legtisztábban művészetének lényegét.

Szabados György 1979 májusában járt először Újvidéken. Az Ifj úsági 
Tribün öreg Bösendorferén adott szólóestet. Th omas Mann a Doktor 
Faustusban így ír a zongoráról: 

„Van azonban egy hangszer, vagyis egy zenét közvetítő eszköz, 
amely a muzsikát hallhatóvá teszi ugyan, de félig-meddig ér-
zékietlen, szinte elvont, tehát szellemi természetének sajátosan 
megfelelő módon teszi hallhatóvá – ez a hangszer a zongora, 
amely nem is hangszer abban az értelemben, mint a többi, mivel 
hiányzik belőle minden specializálódási képesség… A zongora, 
ha közelebbről vizsgáljuk, a muzsika közvetlen, szuverén kép-
viselője a maga szellemi mivoltában.” 

Szabadosnál, akárcsak Bartóknál (valamint minden olyan muzsikánál, 
amely a zene archaikus rétegéből merít) a zongorának nem a dallamfor-
máló, hanem az ütőhangszeres jellege kerül előtérbe. A néger jazz-zon-
goristáknál (akiket én mindig a zongorával összenőve látok) ugyanezt 
fi gyelhetjük meg. A zongora húrjai közé nyúlván, két karjával a zongora 
billentyűzetére csapva-simulva, fölfokozott érzelmi telítettséggel Sza-
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Technikáról most nem szólnék. Még lekottázva is nehéz lenne ezt 
a zenét eljátszani, nemhogy az előadó-művészet gerincét jelentő kotta 
(a mű előre kész vázlata) nélkül kiülni és rögtönözni. Persze ez esetben 
nem előadó-művészetről van szó, hanem teljes egészében alkotóművé-
szetről. A hatvanas években a jazz harmóniavilága, ritmusa, építkezése 
nagy változásokon ment át. A legtöbb jazzmuzsikus a zene egy-egy 
elemének, síkjának kibővítésén fáradozott, Szabados talán mindenkinél 
radikálisabban a zene egészét újítja meg. Ezt a hatalmas munkát csak 
tudatosan lehetett elvégezni. Szabados – minden tudatossága ellenére 
is – kiindulópontként mindig az invencióra támaszkodik. Pontosabban 
ebből növeszti ki muzsikáját. Tudatosan betájolni, összefogni és formá-
ba önteni a tudatalattit*, ehhez nagy belső erő és kivételes szellemiség 

bados a zongorának a Th omas Mann által említett „érzékietlenségét” 
próbálja legyűrni. A mechanika érzéketlenségét, távolságát legyőzve a 
zongorahúrozat belülre kerül – az idegszálak válnak húrozattá. 

Szabados egy-két hanggal hosszan el tud játszani (akár a gyerekek), 
sokszor néhány hang erővonzásából növeszti ki egy-egy kompozícióját. 
Ezekből a mikroformákból, bonyolult és folyton változó harmóni-
ákból, po li ritmusokból és egymásba fonódó szólamokból áll össze 
zenéjének izgalmas textúrája és darabjainak gazdag, mondhatni zsúfolt 
zenei világa.   

 *  Csak évtized múltán tanultam meg Hamvastól, hogy ez valójában a tudatfeletti.
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kellett. Egyes számok felépítésénél a belső arányok néha eltolódhatnak, 
de Szabados improvizációi sosem bőbeszédűek. Darabjainak tömörsé-
gére legjobb példa a rövid, formáját tekintve is hallatlanul tiszta: Ima. 
Szabados Újvidéken másodszor 1980 novemberében hangversenyezett. 
Ezúttal triójával (Vajda Sándor bőgőssel és Faragó Antal dobossal) 
lépett fel az M Stúdióban.

Szólóban Szabados eltérő ritmusban is játszó két keze, míg a triójá-
tékban a más-más ritmikát játszó muzsikusok összjátéka teremti meg 
zenéjük nagy feszültségű poliritmiáját. A klasszikus jazzben a bőgőnek 
és a dobnak a zongora mellett kísérő szerep jutott. Szabadosnál mind-
három hangszer egyenrangú, a kompozíció karakterétől függően kerül 
egy-egy hangszer előtérbe. A muzsikusi szabadság nem megy soha a 
zene egészének rovására (az egyén és a közösség fi lozófi ai problémájára 
is gondoljunk!), mert a muzsikusok jól ismerik egymás gondolatait, 
belső világát. Bocsánatot kell kérnem Vajdától és Faragótól, hogy ezúttal 
nem szólok részletesebben az ő művészetükről, amely mindenképpen 
kongeniális Szabadoséval. 

Szabadosnak és társainak játéka mindig valamilyen transzállapot, 
átlényegülés. Magas hőfokú játékukban, amely a hallgatóságot is magá-
val ragadja, eggyé olvadnak az „ösztönös” és az „intellektuális” részek. 
Ha egyáltalán beszélhetünk külön-külön részekről. A rögtönzéssel 
visszaadatott a zene bensőségessége – írtam egyszer a jazzről szólván. 

• Szabados György, Vajda Sándor, Faragó Antal
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Most azt kell mondanom, hogy visszaadatott a rituális jellege is. Sza-
bados zenéjének nyitottsága miatt értelmét veszti a kérdés: avantgárd 
zene-e vagy jazz? Egyszerűen: zene. Művészetében (mint azt maga is 
többször kifejtette) az építésen a hangsúly. Századunk formákat lazító 
(de új formákkal kevésbé szolgáló) művészetének ismeretében fontos 
ezt leszögeznünk. Szinte teljes egészében rögtönözve alkotni azt jelenti 
persze, hogy a hibákat is vállalni kell. Számomra Szabadosnál ezek a 
„hibák” – a tiszta muzsikálásra való törekvés miatt – zenéje közvetlen-
ségéhez tartoznak. Az 1960-as Newport Jazzfesztiválnak az Újvidéki 
Jazznapokon bemutatott egyik fi lmjében láttuk Oscar Peterson trióját 
muzsikáláskor ennyire egynek, mint most Szabadosékat. (Tolnai Ottó 
szavaival: egy fantasztikus operálás közben.) A jazz korábbi kötöttségeit 
elhagyó mai improvizációs zenéknél pont a muzsikusoknak ez az eggyé 
válása lesz egyre ritkább élményünk. A kötöttségekkel a kötődések is 
eltűnnének? Szabadosnak egy bonyolultabb (ismétlem: előre alig rögzí-
tett) zenei nyelvezettel is sikerül egészet alkotnia. Ennek megértéséhez 
és a jövőbeli részletes elemzések adalékául fontosnak tartom kiemelni, 
hogy Szabados zenéje egy hagyománynak – a magyar népzenétől Bar-
tókig vezető vonalnak – az egyenes meghosszabbítása.

Jómagam Szabadost, Újvidék előtt, élőben koncertezni eddig még 
csak Horváth Lajos hegedűssel duóban hallottam. Ahhoz, hogy ed-
digi életművét akár vázlatosan is áttekintsük, ismerni kellene régebbi 
együtteseit, az általa vezetett Kortárs Zenei Műhely munkáját, Tóth 
János kisfi lmjeihez írt kísérőzenéjét stb. „A minimális rögzítést is 
elkerülve, teljesen szabadon játszani – ez lenne az ideális” – mondta 
egyik beszélgetésünkkor Szabados kapcsán Domonkos István költőnk. 
Sikerülhet-e az emberi szellemnek a konvenciók vonzását elkerülve a 
teljes nyitottsághoz eljutni? Szabados e nagy lehetőségért is birkózik. 
Minden bizonnyal erre gondolt Tolnai Ottó is, amikor Szabadost mint 
nagy utópistát említi.

Hogyan komponálhat egy XX. századi zeneszerző? – kérdezték 
Bartóktól. „Sehogyan – hangzott Bartók válasza –, de azért az ember 
dolgozik.” Ez a „de azért” Bartók Concertójának ünnepi körtánca, 
Szabados Csíki verbunkja, Tánczenéje, Csontváry és Tóth Menyhért 
képeinek sugárzása. Ez a melegség, életigenlés, szeretet, hit – vagy hív-
juk akárhogyan – az, ami véleményem szerint a keleti művész többletét 
jelenti. Szabadosról beszélve nemcsak művészetük rokon vonásai miatt 
említettem Bartókot, Csontváryt, Tóth Menyhértet, a magyar és az 
egyetemes művészet e nagyjait, hanem mert művészi nagyságban őt is 
melléjük állítanám.

Néhány mondatban szólni kell Szabadosról mint emberről is. 
Nemcsak a barát szólhatna erről, hanem mindnyájan, akik legutóbb 
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Újvidéken vele lehettünk. A zenéjéből áradó intenzitást legapróbb 
gesztusaiban is érezhettük. Szabadosnak, az embernek a melegsége, 
jellemének markáns, acélos volta számomra valahol Bartókot is idézi. 
Közhely, hogy csak ilyen ember játszhat ilyen zenét. Ars poeticájában 
Szabados ezt így fogalmazta meg: 

„Ugyanis vallom azt, hogy a művészet nem autonóm világ, ha-
nem mindennel teljes összefüggésben van. Csak úgy művészet, 
akként művészet, annyiban művészet.” 

A legnagyobb disszonancia Szabados művészete és annak fogad-
tatása, megbecsülése között van. Egy improvizációs művészetet ter-
mészetéből fakadóan folyamatosan rögzíteni kellene. Ezzel szemben 
Szabados húszéves munkásságát mindössze egy-két rádiófelvétel és 
egy hanglemez dokumentálja. Szinte hihetetlen, hogy bár művészete 
révén a világ élvonalába tartozik, ugyanehhez a társadalmi elismerést és 
támogatást nem kapja meg. Az a tény, hogy művészete eddig nem lett 
kultúránknak és köztudatunknak szerves része, a magyar zenekritikusok 
óriási tévedésén is múlott. Ezt a hibát még nem késő kijavítani. (1980)

• Szabados György, Vajda Sándor, Faragó Antal
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STJEPKO GUTRÓL MEG A JAZZNAPOKRÓL

Stjepko Gut hazaérkezett. Látom a Politikában a fényképét Lionel 
Hamptonnal. Amikor Lionel Hampton és zenekara tavaly Belgrádban 
járt, meghívta Stjepkót egy európai turné időtartamára a nagyzeneka-
rába. Akkor is, és most is az újságok nagy elismerésről, a jugoszláv jazz 
nemzetközi elismeréséről írtak dicshimnuszokat. Ezt ellensúlyozva én 
inkább kételyeimről szólnék, annál is inkább, mert legutóbbi írásomban 
pont a nem létező jugoszláv jazzről írtam. Noha Stjepko Gutot a legjobb 
trombitásunknak tartom, jobbnak az édeskéssé vált Duško Gojkovićnál 
is, mégiscsak bizonyos fenntartásokkal szólhatok róla. Lesz-e elég erő 
benne, hogy végig kitartson, vállalt feladatát megoldja, vagy ő is, akárcsak 
többi kollégája, félúton besül majd? Nem szólva a társtalanság gondjairól, 
legfőbb veszélye ennek, hogy Stjepko is szinte mindenhol és mindent 
játszik. Védekezése, hogy jazz-zenéből megélni nem lehet (ami igaz 
is), nem állja meg a helyét, mert arra, hogy nem feltétlen a tehetséget 
és a művészetet kellene (f )eladni, több példát is tudok. Mindennapi 
kenyerüket a meg nem alkuvó jazzmuzsikusok sokszor egészen másféle 
munkával keresik, megőrizve ezzel őszinteségüket és összes energiájukat 
a muzsikájuknak. Erkölcsileg is ez a tisztább út. Amikor legutóbb erről 
egy magyarországi muzsikussal beszélgettem, idézte nekem az egyik nagy 
klasszikus mester intelmét, miszerint a művészettel foglalkozó ember csak 
művészetével törődjön, ne érdekelje se a hírnév, se a pénz. Csak alkotással 
foglalkozzék, és akkor a többi majd magától jön. Olyan hazai művész, 
aki errefelé valami komolyat is felmutatott volna a jazz területén, nincs.*

Valami alapvető dolog hiányzik térségünk jazz-zenészeiből: elsősor-
ban a kitartó lelkesedés, a folyamatos átfűtöttség, de a kiművelt zene-
iség is. Jazzt nem lehet hűvös úriemberként játszani. Márpedig a hazai 
jazzmuzsikusok sosem állnak teljes valójukkal a zenéjük mögött. Ezért 
is örültem, amikor Stjepko meghívásáról tudomást szereztem, mert 
Hampton forró légkörű hangversenyei biztosan hatással lesznek rá. Egy 
frissebb, erősebb vérkeringésű Stjepko Gut visszatérését várom majd.

Közben Újvidéken is már javában folynak a II. Újvidéki Jazznapok 
előkészületei. A műsorbizottságban az idén is hozzá nem értő embe-
rek vannak. (Az egyik fő szervező a különféle ritmusokat és stílusokat 
sem képes megkülönböztetni, de a hozzáértőt nem hajlandó meghívni 
a bizottságba.) A bizottsági embereket egyébként sosem látni jazz-
koncerteken. Műsor-összeállításkor esztétikai mérce helyett csupán 
ismert „neveket” keresnek, azokkal takaróznak. Pedig, emlékszünk rá: 

 *  2016-ban megkövetném ezt az állításomat: Bora Roković, Bubiša Simić, Lala Kovačev és még páran komo-

lyan élték a jazzt, még ha teljesen sajátos zenei világot nem is sikerült kialakítaniuk.
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a tavalyi jazznapok egyik legjobb együttese, a Binder kvartett is azelőtt 
teljesen ismeretlen együttes volt. A közönség sajnos legtöbbször bedől 
ezeknek a fölfújt „neveknek”, ami bizonyítja, hogy Újvidéken nincs 
felnőtt közönsége a jazznek. De ha így folytatódik, akkor nem is lesz. 
Provinciális viszonyainkról nem kell beszélnem, mindenki érzi naponta 
a saját bőrén. A baj az, hogy kiutat sem látok belőle.

• Bora Roković
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Íme a fesztivál műsortervezete: 

 IX. 21., 
 M Stúdió:   vagy Airto Moreira jazz-rock együttese lép fel, 

vagy a tavaly is muzsikáló Vlajko Lalić zongorista 
– én ez utóbbiért szurkolok,

 IX. 22–23., 
 Ifj úsági Tribün:  az eddig még ismeretlen (amatőröknek nevezett) 

hazai zenekarok hangversenyére kerülne sor,
 IX. 24.,  
 M Stúdió:  a fentiek közül a legjobbak hangversenye,
 IX. 25–27.,  
 M Stúdió:  pontos sorrend nélkül az alábbiak közül válogat-

nak: a zágrábi RTV big bandje, az újvidéki RTV 
big bandje, a ljubljanai ifj úsági big band, Tone 
Janša kvartettje, Boško Petrović együttese, amely-
nek vendége remélhetőleg Johnny Griffi  n lesz, a 
Birdland nevű svájci–jugoszláv jazz-rock együttes, 
a zágrábi Benini kvartett Igor Frangeš vezetésével, 
a Leb i Sol egykori rockegyüttes bil lentyűsének, 
Nikola Dimusevszkinek szvitje a szerző és az 
újvidéki ifj úsági vonósok előadásában, a belg-
rádi Ivan Švager kombója, lengyel jazz-zenekar 
Michał Urbaniak, Tomasz Stańko és Zbigniew 
Namysłowski zenekara közül, csehszlovák dixie-
land, csehszlovák jazz-rock együttes, a remek Jiří 
Stivín–Rudolf Dašek csehszlovák duó, a Budapest 
Ragtime Band, és felkérték az ECM lemezkiadót 
egyik zenekaruk bemutatására.

A tavalyi három nap helyett tehát egy hétig tartana. Sok kísérőren-
dezvényt is terveznek. Többek között Dormán László fotókiállítását, 
egy jazzplakát-kiállítást (remélhetőleg az idei fesztivál plakátja nem 
lesz olyan semmilyen, mint a tavalyi), kerekasztal-beszélgetéseket stb. 
Mindez persze akkor állna össze egésszé, ha nem szerveznék olyan 
mereven, és egy kicsit az utcára is kivinnék a koncerteket. Tavaly még 
a játékosságot feltételező jam sessionök is szélhámosságba fulladtak, 
olyannyira, hogy például Binder Karcsi azt mondta, rémálmában sem 
kívánna több ilyet. Azt hiszem, az Újvidéki Jazznapok létrejöttének 
örülhetünk, de értelme és jövője csak egy jellegzetes arculattal lenne. 

A magam részéről így képzelném: az amatőr együttesek napja helyett 
legyen a fi atal jugoszláv jazz-zenekarok műhelye; az eredeti, sajátos zenét 
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játszó európai és amerikai együttesek lépjenek fel (nem feltétlenül „nagy 
nevek”); külföldi tanárokkal pótolni a hiányzó jazzoktatást, akkor talán 
megmozgathatnánk a fi atalokban meglévő energiákat.

Mindenképp kevesebb szórakoztató zenét játszó zenekart válogatni 
(akkor talán nem zavarnának annyira). Mindenesetre ez utóbbiakat a 
központba állítva, most csak a nagy üresség ásít vissza. (1980. június)

 

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS KORUNK ZENÉJÉR E

Korunk zeneszerzői a harmónia, a ritmus, a zene „funkciójáról” beszél-
nek lépten-nyomon, mégis pont a lényegi kötődés, a „funkció” veszett 
el zenéjükből. Xenakisnak, aki egykor építész volt, a dolgozószobáját 
hangok és zajok, oszcillografi kus ábrák díszítik. Szerinte ugyanis a 
fül nem más, mint egy periodicitásszámláló. Xenakis rendszeresen 
valószínűségszámításról, szisztémákról, szerkesztésről beszél. Kompo-
zícióiról ezt mondja: 

„Az alapvető műveletek a következők: metszés, egyesítés,   ne gá-
ció… 3 halmazt választottam ki, és e logikai műveletek  segítsé-
gével logikai funkciókká kombináltam őket.” 

Hol itt a művészet? 
*

A XX. század elején a jazz egyike volt az európai zenére ható friss 
áramlatoknak. Idézzük Luciano Beriót, a kortárs zene egyik nagynevű 
komponistáját, akinek a jazzről alkotott véleménye jellemző a mai ún. 
komolyzene szerzőiére: 

„A jazz ugyanis a cselekvésre koncentrál a gondolat rovására. 
Ez különösen a rögtönzésnél fi gyelhető meg. Az előadók   mu-
zikalitásának csak a legelemibb oldala funkcionál. Ami élvez-
hetetlenné teszi számomra a jazzt, az a dobolás, az ütem. Az 
ütemre természetesen szükség van, de megőrjít, hogy a szüntelen 
dobolással túlhangsúlyozzák… a jazz természeténél fogva ide-
ges, fi zikai zenélés. A rock és a beat hatására meg kellett volna 
változnia, de ugyanaz maradt.”

*



•■  A jazz és mi • 31 •
Soha egyetlen kornak sem volt még ennyi erőltetett és ennyire rafi nált 
tánczenéje. De primitívebb, hígabb sem. Nem hiszem, hogy az elen-
gedhetetlen dalikázó kedélyt az üzlet állandóan újat követelő sürgetése 
merevítette volna le. Sokkal inkább egy belső lelki és szellemi napfo-
gyatkozás, amelyet életünk minden területén tapasztalhatunk. Ezért 
hamis Berio hivatkozása a mai tánczenére és a rockra. Jellemző, ahogy 
a jazznek a népzenékkel is rokon vonását elmarasztalja: a „cselekvést”, 
a „fi zikai jelleget” idegesítőnek nevezi. Számára a hűtött, hűdött ember 
lenne az ideál? Amit Berio a rögtönzésről mond, az nagyjából meg-
egyezik Stockhausen, Xenakis és sok más mai zeneszerző véleményével. 
Ítéletmondáskor nem veszik fi gyelembe, hogy a jazz (és a népzenék is): 
sorszenék. A folklórnak pont ez az egészséges életközelisége kopott ki 
mára az európai műzenéből, amelyben túlteng az ész racionális világa. 
Amit az állandó lüktetésről mond Berio, az részben igaz. De nem úgy, 
ahogy ő véli, nem a lüktető dob állandóan jelen lévő fűtöttsége, ereje, 
hanem az egyenletes lüktetés vált mára szűkössé. Ezt az európai in-
dulókból és különféle tánczenékből átvett formát már a kezdetekkor, 
Orleansban is apró szabálytalanságokkal, csúsztatásokkal, ritmikai 
hangsúlyeltolódásokkal próbálta a jazz elviselhetőbbé – élőbbé – tenni. 
Valójában másként nem is tudta játszani. De a jazz öntudatosodásával, 
felnőttebbé válásával az egyenletes lüktetés béklyóvá vált, és a hatvanas 
évekre egy teljesen más, sűrűbb, aszimmetrikusabb, rétegezettebb és 
komplexebb ritmusvilág alakult ki a jazzes zenékben. Ebben utolérte 
és – mivel élő hagyományként művelte – meg is haladta a XX. századi 
kortárs zenéket. Mingus, Coltrane, Sun Ra, Cecil Taylor és mások vol-
tak az úttörői a diff erenciáltabb, hajlékonyabb ritmus alkalmazásának. 
Más kérdés, hogy az európai fülű Beriót és a hozzá hasonlókat eleve 
zavarják a ritmusközpontú zenék. Az viszont, hogy a legüzletiesebb, 
legvizenyősebb jazzáramlatokból kialakult, kihűlt ritmusú, erőszakos 
rockot tartja üdvözítőnek, igazolja az írásom elején elmondottakat a 
sorvadt érzékű zeneszerzőkről.

*

Kelet-Európa után ma Nyugat-Európában is megnőtt a mára ott szinte 
teljesen elfeledett népzene iránti érdeklődés. Egyre több a középkori 
zenét ápoló együttes is, ami magáért beszél. Biztos, hogy a „strukturá-
lis” és „funkcionális” gondokba fulladt európai komponált zene csődje 
is hozzájárult e hullám elindításához. Nem mindenkinek tetszik a 
régebbi zenei formák újraélesztése, de én ebben nem csak egy jelennel 
szembehelyezkedő gesztust látok. Ez a jelenség több, mint romantikus 
vágyakozás, inkább az éltető gyökerek elsorvadása az okozója. Az élet és 
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a művészet megújításának igénye keresi e zenék által a cselevés módját, 
akárcsak más téren a természetes dolgokhoz kapcsolódó mozgalmak. 
A tömeges utópiák után kezdünk ráébredni az élet személyes, „kis” 
gesztusainak jelentőségére. A művészetben is tudatosodik a spekulatív, 
racionális „művészet” kudarca, valamint az emberekben is a tudásra 
és ismeretekre alapozott európai külsődleges életstílussal szemben a 
szerves életmód, vele az ember lelki/szellemi minőségének elsőbbsége. 
Felpörgetett időt élő korunkban a múltba nyúlás, a régebbi korok ze-
néinek és zenélési módjainak a továbbéltetése ma nem intézhető el az 
„anakronisztikus” jelző lekicsinylő kézlegyintésével. Jelen pillanatban ez 
a „fékezés” az emberi minőség megőrzését, megerősítését segíti. Zenében 
a zene igazsága a lényeges. Ma a legkülönfélébb népzenék, a modern jazz, 
a klasszikus hagyományok és mai műzenék hihetetlen összeérésének, 
egybeolvadásának vagyunk a tanúi. Ennek hatása mindaddig pozitív, 
ameddig muzsikusát a saját hagyományának kötődéséből, súlypontjából 
ki nem billenti. Ma ez a legnagyobb veszély.

*

Az ember a Külső és a Belső közti Harmóniát Rendnek érzi. Tehát 
csakis élő, változó rendről, formáról beszélhetünk, minden más csupán 
életet gátló, merevítő, gúzsba kötő kaptafa. Többek között ezért is olyan 
lényegbevágó, szó szerint létfontosságú dolog az improvizáció. (1980)

GONDOLATOK A JAZZ K APCSÁN

A mai napig vitatkoznak olyan kérdésekről, hogy mi a jazz, jazz-e még 
a jazz stb. Mi a jazz?! Zene, és kész. Mivel sokan képtelenek arra, hogy 
egy műalkotást szabadon, előítéletektől mentesen élvezzenek, nem árt, 
ha megpróbálunk egy-két dolgot tisztázni. 

Kétségtelen, hogy a jazz szó már régóta nem fedi azokat a hetero-
gén zenei folyamatokat, amelyeket ehhez az elnevezéshez kapcsolunk 
(Ellington szerint igazi jazzt csak az ő gyerekkoráig játszottak, utána már 
más volt). E szó ellen nevetséges lenne hadakozni, hiszen így ter jedt el 
a köztudatban. A mindent megnevezni, megragadni akaró értelem így 
nevezte el a zenének ezt a „fajtáját”, hogy szólani is tudjon róla. Nem 
az elnevezés zavar, mert kiemelvén a zenének ezt az ágát a többi közül, 
csak felhívjuk rá a fi gyelmet. E zene helyes értelmezéséért szólnék azok-
hoz, akik egy jelenséget csak a szó által körülhatárolt módon tudnak 
értelmezni. Egyszerűen ne „csak” jazzként hallgassuk és kezeljük ezt a 
muzsikát, hanem teljes értékű zeneként, és ekképpen is ítéljük meg (vagy 
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el). Ez a zene immár felnőtt, megáll a saját lábán, önmagában teljes. Nem 
megkerülni vagy elmosni akarom ezzel a jazz jellegzetességeit, mert a 
muzsikának valóban egy sajátos fajtájáról van szó. Miként határoznánk 
meg pontosabban ezeket a sajátos vonásokat? Sorolhatnánk vég nélkül 
a defi níciókat és jellegzetességeket, de a lényeg megértéséhez a szavak 
nem elegendők. Szabados György szépen megfogalmazta: 

„A jazzt elvileg nem lehet meghatározni, a jazz pulzálását kell 
megérezni.” 

Más szóval minden olyan zenedarabot, amely ezt a pulzálást hozza, 
jazznek nevezhetünk. Mivel ez pontosan, racionálisan nem határozható 
meg (ezért fejezzük ki zenével!), érzésünkre vagyunk kénytelenek ha-
gyatkozni, és ebbe bele kell nyugodnunk. 

Meddig jazz a jazz? Véleményem szerint ez elnevezési probléma, 
mert csak a megnevezési területre, nem pedig a minőségre vonatkozhat, 
ahogyan azt sokan hiszik. A mai kortárs muzsikát persze – amely tar-
talmazhat jazzes elemeket – túlzás lenne jazznek nevezni. (Különben is 
a kortárs zene elnevezés a nyitottsága miatt szerencsésnek mondható.) 
Ami engem illet, addig használom a jazz szót, amíg a zenében túlsúlyban 
érzem a jazz jellegzetes vonásait. A lényeg az, hogy mindent mint teljes 

Eubie Blake  • 
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értékű muzsikát mérlegeljünk, és ebben az elnevezések fi ókrendszere 
ne legyen minőségi tanácsadó.  

A jazz a hatvanas évekre vált igazán felnőtt zenévé. Akkorra lett a 
múlt századi (Afrikához még viszonylag közel álló) négerek ősi zenéjé-
ből a XX. század emberét kifejezni tudó művészetté. Az átváltozással 
a jazz nemcsak nyert, de veszített is. Okosabb lett, összetettebb, de 
rituális jellege megkopott, közvetlensége csökkent. A fájó hiányérzet 
civilizációnk kultúrájának válságát is jelzi. Nem véletlen, hogy az utóbbi 
évtizedben tudatosan próbálkoztak (legsikeresebben az Art Ensemble 
of Chicago) a zene ősi játékmódjának felélesztésével.

Hogyan válhatott a századforduló erősen zárt formájú jazz-zenéjé-
ből korunk nyitottabb zenéje? Egy ősi világ kapcsolódott be (hatalmas 
ugrással) civilizációnk vérkeringésébe, felfrissítve is azt egyúttal. Mi-
ként sikerülhetett ez a hatalmas ugrás? A népzenék a mélyben végül is 
„összeérnek”. A jazz, a múlt század amerikai négereinek népzenéjéből 
születve, csírájában magában hordozta az egész hangbirodalmat. Pon-
tosan ezért terjedhetett el a jazz az egész világon, mert a vele érintkező 
zenék mindenhol megteremthették a maguk hangsúlyait, kialakít-
hatták sajátos vonásaikat. Értelmetlen tehát a néger jazz vagy fehér 
jazz mellett kardoskodók vitája. Természetesen más hagyományokra 
fognak támaszkodni a néger muzsikusok, és másra a fehérek. Logikus, 
hogy a fekete zenészek a néger hagyományokra fektetik a hangsúlyt, 
mert ez lüktet a vérükben, ezt hordozzák génjeikben, míg a fehér 
jazzmuzsikusoknak saját alapot kell találniuk zenéjükhöz, amelyben 
a jazzes elemek áttételesebben vannak jelen. Egy sereg félreértés is 
ebből származott. Fontos, hogy a fehér zenészek tudják valamihez 
kötni jazzmuzsikájukat, és akkor ugyanolyan autentikus lesz a zené-
jük (természetesen más hangsúlyokkal), mint a néger muzsikusoké. 
Hogy az jazznek nevezhető-e még, nem lényeges. Szabados György, 
aki egyike Európa legautentikusabb muzsikusainak, saját zenéjének 
egyik alapvető vonását (a magyar népzene és a jazz kapcsolatát) így 
határozta meg: 

„…tulajdonképpen a parlando-rubato és az afroamerikai zene 
közös eredője az, amit csinálunk.” 

Szabados művészete jó példa arra, hogy igenis lehet saját zenei gyö-
kereink és a jazz között áthallás, lehet mire építenünk.

Többször is emlegettem a hagyományt, a zenei gyökereket. A jazz 
fejlődése során felszippantott sok mindent az elmúlt századok és korunk 
hangzó világából. Együtt rezegve korunk mozgásaival, a jazz századunk 
művészetének szerves részévé vált. (Nem menekülve e kor művészeté-
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nek a betegségeitől sem.) A század elején a művészetek fi gyelme újból 
– érthetően – az ősi kultúrák felé fordult, mivel századunkban pont 
ez az ősi hagyomány rendült meg. A súlypontjából kibillent ember a 
folytonosságot, a talajt szeretné ismét visszaszerezni. 

Valahol elpattant az embert a világgal összekötő köldökzsinór; 
mint a világűrbe kilökött űrhajósok, lebegünk a semmiben. Kitapo-
gatni helyünket, megtalálni az új helyzetben a földet a lábunk alatt, 
hogy a gravitáció vonzásában újból járni tudjunk – ezért folyik most a 
küzdelem. Még kapunk impulzusokat, még léteznek jelzések, amelyek 
segíthetnek eligazodni, még érezzük a hiányt, de ha továbbra is ilyen 
módszeresen munkálkodunk önmagunk ellen, még reménykedni sem 
reménykedhetünk. Ez pedig nem egy kultúra, hanem „a kultúra” és vele 
az ember végét is jelentené. Talán már most is inkább csak a művészet 
(az élet) utópiájáról, álmáról beszélhetünk csupán. A paradoxon az, 
hogy az élet még ezt is elbírja. 

A zene területén a rögtönzésben, a rögtönzéssel elérhető szabad-
ságban látok még lehetőséget. Illetve, jelen pillanatban csak ebben 
látok lehetőséget. Ezzel a lényegében ősi alkotásmóddal nyúlhatunk 
a legközvetlenebbül olyan mélyre, hogy leérjünk az elvesztett (vagy 
elveszettnek hitt) gyökerekig. A rögtönzés lehet a zenei alkotás egyik 
részeleme is, de írásomban most azokra a muzsikusokra gondolok, akik 
zenéjük egészét alkotják rögtönözve. Azokra a zenészekre, akik a rög-
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tönzést mint eszközt tették meg abszolútummá, akik zenéjüket szinte 
teljes egészében a helyszínen alkotják. (Együttes muzsikálásnál ez a 
közös rögtönzés.) Csak ilyen radikális módon sikerülhet új (élet)formát 
elérni. Ezt a nagy kísérletet ma elsősorban a jazzmuzsikusok vállalták. 

Az improvizáció kiemelése esetleg azt sugallhatja, hogy nem tartom 
fontosnak a rögzített formát a művészetben. Éppen a forma miatt 
érdekel ennyire a rögtönzés. Rend nélkül még sejtjeink sem létezhet-
nének. (De érdekes, hogy a modern fi zika szerint ez a rend, például az 
atomoké, nagyon is tágan értelmezendő, inkább valamiféle „nyitott” 
rendről beszélnek a tudósok.) „Utálom a spenótot, mert alaktalan, mint 
a szabadság” – mondta Dalí. A totális szabadság persze tényleg „spenót” 
lenne, mert hiányoznának belőle a kötődések. A művészetben is létfon-
tosságúak ezek a kötődések (lelki csontvázunk), amelyekre a folyton 
változó formáinkat építjük. Korunk emberében e kötődések mosódnak 
el fokozatosan, innen ered a halott forma vagy a formátlan lebegés a 
modern művészetben. A művészetnek külső és belső mozgásokat, ál-
landó változásokat kell kifejeznie. Mivel ezek a mozgások korunkban 
felgyorsultak (ami végül is a kötődések eltépéséhez vezetett), nekünk 
is nyitottabb formákkal kell dolgoznunk. 

Az improvizáció maga a lehetőség. Mint ősi megnyilvánulás bizo-
nyos hagyományokat hordoz magában. Az improvizáció közvetlenség, 

• Eric Dolphy
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szabadság, nyitottság, őszinteség lehet egyszerre. A fenti tulajdonságok, 
miképp ember és művészete, szoros összefüggésben vannak egymással, 
most mégiscsak a közvetlenséget (spontaneitást) emelném ki. Ha a 
civilizáció embere még képes lesz rá, hogy éljen e lehetőségekkel, első-
sorban a világgal (zenével) való közvetlen kapcsolat kiépítése segíthet 
neki újból helyet találnia a Földön. 

Hogy sok esetben ez a kifejezési szabadság semmivé válik, hogy a 
muzsikus légüres térben lebeg, az a kötődéseknek és egy olyan centrá-
lis erőnek, súlypontnak a hiányát jelzi, ami összetarthatná az egészet. 
A  növekvő mértékű improvizáció, valamint részben a fent említett 
centrális erő hiánya megteremtette a maga ellenfolyamatait is – a teljesen 
racionális építkezéssel bezárólag. Nem hiszek a racionális építkezésben. 
A  nyitottság önmagában még semmi, de vállalni kell a kockázatot, mert 
csupán a ráció nem szülhet művészetet. Ahogyan gondolatok csak összes 
érzékszervünk közreműködésével születhetnek, valódi művészetet is 
csak teljes lényünkből csiholhatunk. Bartók joggal féltette a fi atal ze-
neszerző-tehetségeket a sok elmélettől. Azt tartotta, hogy az könnyen 
az alkotói véna kiszáradásához, az intuíció elvesztéséhez vezethet. 

A zenének belülről kell fakadnia, a hangoknak spontánul kell felbu-
gyogniuk. Ennek az áradatnak a salaktól való megtisztításában segíthet 
csak az értelem. Az alkotás legyen egyfajta transzállapot, az ember le-
gyen tűz, forró kohó, amelyben egész egyéniségét mozgósíthatja. Akkor 
születhet csak igazi művészet. Az alkotás titka nem magyarázható meg. 
Két megszólaltatott hang egymás közti vonzását, kapcsolatát abszolút 
helyénvalónak, igaznak érezhetjük, de a legtudományosabb érv is adós 
marad a valós okokkal. Többek közt ezért is szeretem annyira a jazzt, 
mert végig megőrizte ezt az ősi misztériumot. A kevés lehetőségek 
egyikét látom benne, ami még számunkra megmaradt. (1981)

JEANNE LEE BELGR ÁDBAN

Milyen fontos az ember számára az ének! Az erős érzelmi feszültségeket, 
nagy sorscsapásokat, fájdalmakat énekké – angyali anyaggá – formálva 
megpróbálja legyőzni, elviselhetővé tenni őket. Sokszor gondolkodtam 
azon, hogyan énekel századunk embere. A fehér civilizációé lassan 
sehogy. Addig művelte, fi nomította hangját, mígnem elvékonyodott. 
Minél inkább távolodunk a civilizáció életmódjától, az ember annál 
inkább visszanyeri hangját. Nem csoda, ha Bartókot is a parasztzene 
ércesebb, teltebben zengő, érdesebb hangszálai fogták meg. De ez csak 
az első lépés, egy mai énekesnek szerintem még mélyebbre, azaz még 
korábbra kell visszanyúlnia. Pontosabban, mindent elölről kell kezdenie: 
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elindulni az elemi nyögésektől, makogástól, vinnyogástól, üvöltéstől, 
hogy eljuthasson a beszédből kialakuló énekbeszédig, majd az énekig. 

A mi civilizációnk embere nem tudja elénekelni életét. Nem tudja 
megénekelni a világot. A technológiai civilizációtól elzárt vagy annak 
peremén élő népek erőtől duzzadó, nyers ízű, elementáris énekét sze-
retem. A közvetlen életformát élő emberből magától értetődően tör fel 
éneke, a teljes emberről és a teljes világról adva hírt.

A jazzénekléssel egy autentikus szín jelenik meg századunkban a 
vokális zene területén. A jazzének hatását érezni századunk dalainak 
legtöbbjén. Még korunk slágereiben, e tömegekhez legközelebb álló 
dalokban is (mennyiségük, népszerűségük híven tükrözi az emberek 
ének utáni nosztalgiáját) legerősebb a jazz hatása. 

A jazz-zenében addig volt autentikus az ének, amíg közel állt az 
ősi néger népzenéhez, amíg az a viszonylag zárt stílusú művészet volt. 
Persze akkor még nem a XX. század emberének dala volt ez, inkább egy 
régebbi korból ideszakadt ember éneke. A jazzéneklés egy ideig nem 
tudott lépést tartani a hangszeres jazz fejlődésével, ami érthető, hiszen 
az ének a legközvetlenebb kifejezőeszközünk, ekként a legerősebbek a 
kötődései is. A gyökerekhez visszanyúló modern jazzben a megújuló 
jazzénekhez a bebop adta az első nagy lökést a szöveg nélküli ún. scat-
énekkel, amely szintén egy ősi néger énekmód kibontása volt. A 60-as, 
70-es években megszaporodtak az új éneklési módok, de egyik sem 
teljesedett ki igazán, ami mutatja, milyen nehéz feladatról van szó. 

Őszintén remélem, hogy ismét eljön az az idő, amikor hangszeres 
zene és ének, beszéd és ének, művészet és élet nem lesz ennyire elkülö-
nülve egymástól. Egy olyan embert szeretnék látni, aki az éneket, táncot, 
zenét, verset, beszédet, mímet, a mindennapi mozgásainkat stb. eggyé 
tudja olvasztani, aki ezekből szabadon formázza meg művészetét. 

A régi korok emberéhez hasonlatosan sajátos választ ad életére, és 
együtt tud élni az őt körülvevő világgal. Mennyi görcstől, előítélettől 
kell még megszabadulnunk ehhez, mennyi izzadság kell ehhez a termé-
szetességhez, a közvetlenség eléréséhez!

Az utóbbi időben két jazzénekeshez fűződik nagy élményem. Az 
egyik Al Jarreau, akitől eddig csak édeskésen búgó, slágerízű éneket 
hallottam. Egyik legutóbbi, élő felvételt tartalmazó lemezén közis-
mert jazzstandardokat énekelt (igen gyönge konvencionális zenekari 
kísérettel), olyanokat, mint például Brubeck Blue Rondo à la Turkja 
vagy Take Five-ja. Ami engem megragadott, az Jarreau szólisztikus 
improvizációja. Felejtsük most el a gyönge zenekart, a konvencionális 
keretet, sőt Jarreau felemás éneklését is a rögtönzéseken kívül. Impro-
vizációiban Jarreau énekel, beszél, motyog, dalikázik, liheg, prüszköl, 
áriázik, üvölt – szinte tiszta zeneként. Ez a hatalmas hanganyag, amely 
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nála abszolút homogén lesz, látszólag könnyedén, erőlködés nélkül 
tör fel belőle. Igen, Jarreau játszik a hangjával, a szó legszebb, eredeti 
értelmében. A humor sem hiányzik belőle. Mindezt hihetetlen rit-
musérzékkel, belső átéléssel teszi, forrón, ugyanakkor megőrzi elődei 
énekének átütő erejét, közvetlenségét. Úgy érzem, itt kezdődhetne a 
ma emberének éneke. Milyen kár, hogy Jarreau nem bontja ki a maga 
teljességében ezt a lehetőséget, nem tud elrugaszkodni az őt körülvevő 
konvencióktól – így hangja csupán izgalmas lehetőség marad. A másik 
nagy élményt Jeanne Lee jelentette. 

Jeanne Lee néger költő és énekesnő 1939-ben született New York-
ban. A 60-as évektől free jazz zenészekkel szerepel, verseit színpadra 
is állítja. Közreműködik John Cage darabjaiban – egyike az amerikai 
avantgárdnak nevezett zene legérdekesebb egyéniségeinek. Ez a pár 
mondat, amit a belgrádi Studentski Centarban (1982 márciusában) 
megtartott koncert műsorfüzetén olvastam, a hangversenyen látottakkal 
együtt sokat mond. Fentebb a világgal párbeszédet folytató, közvetlen 
kapcsolatot – a rítusait – kialakító embert óhajtottam. A Jeanne Lee, 
Gunter Hampel (vibrafon, zongora, fuvola, basszusklarinét) és Th omas 
Keyserling (altszaxofon, fuvola) hármasnak ez sikerült.

Hampel jött ki elsőnek a pódiumra, és gyors ritmusban kezdett 
basszusklarinétján, ezen a meleg, mézbarna hangú, keleties hangszínű 
hangszeren. A szóló alatt Jeanne Lee sétált be, rikító színekkel durván 
befestett ruháját egy hosszú fehér poncsóval tekerte körül. Hampel 
szólójára körözni kezdett, egyre gyorsuló mozgásokkal, majd ugrálni, 
táncolni – fehér poncsójából hol kibújva, hol belebújva, mint egy lár-
vából most születő óriási fekete lepke. Táncát folytatva énekkel kapcso-
lódott Hampel játékához, majd a később bekapcsolódó Keyserlinggel 
hármasban közösen fejezték be a kompozíciót. Ezen az estén modern 
improvizációs zenét hallottunk, amely hallatlanul intenzíven lüktetett. 
Lee legkisebb mozdulatából is belső erő sugárzik. Ahogy homlokán 
megtörli az izzadságot, ahogy megáll, az nagy fokú koncentrálásról és 
hasonlóan magas fokú spontaneitásról tanúskodik. Képes arra, amire 
a legnagyobb táncművészek: a pillanatot a maga teljességében élni. 
Éneke, tánca eggyé olvad: színpadi jelenlétté. Lényeges motívum a fehér 
poncsó. Ebből indítja mozgásait Lee (átalakítva közben burokká, nappá, 
szárnyakká), és ezzel is fejezi be. Táncai végén úgy sétál ki a pódium 
szélére, hogy közben végig a közönség látómezején belül marad. Az új 
táncokat a kendő szertartásos magára terítésével indítja. A két másik 
játékos a lassú sétájukkal, a hangszerek körüli apró készülődésekkel 
(Hampel rendszeresen elsétált a termoszához, hogy torkát nedvesít-
se) ellenpontozza Lee gyors mozgását. Ha mindez előre kiszámított, 
betanult játék lenne, nem beszélhetnénk valódi zenei párbeszédről és 
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ritmusról sem. Az az összjáték, amit ez a három ember produkált, párját 
ritkító. Különösen azok a részek emlékezetesek, amelyekben a vizuális 
és zenei elemek összekapcsolása a legjobban sikerült, amikor szinte egy 
másik dimenziót érintettek meg. Ilyen volt Keyserling fokozatosan 
halkuló fuvolajátéka, amelynek végén a fuvola billentyűjének ritmikus 
ütögetésével kísérte Lee táncát. Szépen rímelt erre Lee lábdobogása és 
néma röpködése a fehér kendővel. Hasonlóan szép pillanata volt az est-
nek, amikor a (muzsikusok háta mögött lévő) hatalmas vászonra vetített 
festményen fel-feltűnt a fuvolaszólót játszó Keyserling nagy árnyalakja. 
Mindezt Jeanne Lee hangos lábdobogással kísérte, Hampel pedig halk, 
de gyors tempójú, erősen pulzáló vibrafonjátékkal kötötte őket össze. 
Szintén felemelő volt, amikor Lee egyik énekszólója végén a kétoldalt 
besétáló, két pánként fuvolázó muzsikustárs közrefogta az énekesnőt, 
érzőn kísérve lírai énekét. Nem tudom, mióta van együtt ez a hármas, 
de gyanítom, hogy hosszabb ideje élhetnek már együtt. Kompozícióikat 
tökéletesen kibontják, semmi oda nem illő nem kerül bele, és még a 
darabok karakterében oly fontos szerepet játszó hangszerválasztásban 
is maradéktalanul érvényesül a fölmutatott stílus: két fuvola + ének, 
fuvola-zongora-ének, basszusklarinét-altszaxofon-ének… A modern 
improvizációs zenében nagyon nehéz valódi összjátékot elérni. Ahol a 
muzsikus a nagy fokú rögtönzés által maximálisan kibontakozhat, ott 
nehezebb megtalálni az egyensúlyt és a mértéket. Hampelék tökéle-
tesen érzik egymást, egyidejű szólóikban reagálnak egymás jelzéseire, 
impulzusaira. Közös világnézetük (amiről lesz még szó) egységes kupo-
laként borul rájuk. A trió muzsikájának egyik fontos összetartó ereje a 
közösen kibontott ritmus. A lüktető, állandóan változó, de lényegében 
folyamatos ritmus. Ez utóbbinak a mellőzése az oka a modern zene 
oly gyakori szaggatottságának, szétesettségének, ami néha egészen a 
formátlanságig vezet. A folyamatos ritmus hálója, rácsozata nemcsak 
tartópillére a zenének, de egybe is fogja. Másik fontos összetartó kapocs 
a triónál a tánc, a mozgás. Talán a táncnak, a mozgásművészeteknek 
lesz kulcsfontosságú szerepük a mai ember körvonalazódó játékaiban, 
újraszült rítusos művészetében. 

A Hampel–Lee–Keyserling trió zenéje szép: a harmónia teszi széppé. 
Ne klasszikus értelemben vett harmóniára gondoljunk (bár ez a zene 
nem tartalmazza a rútat, nem is birkózik vele). Ez a Szép, ez a Harmó-
nia egyszerűen mint egy virág születik meg ott a pódiumon – valódi, 
mondhatnám, megemelt élet. Édeskés, andalító felhangok nélkül. 

Jeanne Lee (akit Archie Shepp Blasé című lemezéről ismertem mint 
fanyar ízű, nyersebb, a beszédhez közeli énekmódot művelő énekesnőt) 
Belgrádban végig suttogó, susogó hangon énekelt/beszélt, csak nagy 
ritkán előtörő zengő hangja jelezte, tulajdonképpen miféle hangerő 
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rejlik emögött. Hangszálait óriási belső átfűtöttség rezegteti, forrósítja, 
suttogó éneke ezért lüktet olyan intenzíven. Modern énekét Lee a né-
ger hagyományokból, a jazz ősrétegéből fejlesztette ki. Artikulálatlan 
hangjai sokszor a fúvós hangszerekre emlékeztetnek. A trió zenéjéből, 
a műsorismertetőn kinyomtatott verseikből (Gunter Hampel egyik 
verse szerepelt az egyetlen szövegre épülő énekben is) és a kompozíciók 
címeiből (Hampel együttese a Galaxie Dream Band nevet viseli) három 
olyan művész portréja rajzolódik ki, akik az embernek helyet keresnek, 
a világot paradicsommá szeretnék változtatni, átölelni a világminden-
séget, szeretetet hirdetni. Előadásuk maga volt a megtalált Harmónia. 

Jeanne Lee költőnő. A belgrádi est után el tudom képzelni, milyen 
lehet Lee saját verseiből eljátszott énekes színháza. Ha Tolnai Ottó az ő 
másfelől közelítő, de végső soron szintén rítusos (ahogy ő nevezi: passió-
játék-szerű) Bayer-aszpirinjére azt mondja, hogy egyszerre szeretne vele 
angyali és könyörtelen lenni; akkor a Hampel–Lee–Keyserling hármas 
játékát nyugodtan nevezhetjük csak angyalinak. (1982)

ALBERT MANGELSDORFF POZANSZÓLÓJÁRÓL

A XX. századi zeneszerzők számára létkérdés volt a gyökerek kiásása, a 
zene éltető nedveinek felszívása. Az elhalt sejteknek friss vér kellett – egy 
nagy csepp ebből a jazz volt. Erjesztő hatását a legtöbb modern műben 
érezzük. Igaz, Sztravinszkij kivételével (az Ebony Concerto tanulságait a 
jazz csak ma kezdi igazán felismerni) többnyire csupán új színfoltként, 
gazdag ritmusvilágáért alkalmazták. Ma, amikor a kortárs zene és a 
jazz egyre erősebb kölcsönhatásának vagyunk tanúi (miközben a jazz 
egy ága kortársunkká nő), az avantgárdnak nevezett komponált zene 
gyakori mesterkéltségével szemben a jazz életerős világa újból pozitív 
szerepet kap. 

Albert Mangelsdorff  a korunkkal együtt lélegző jazz-zenészek egyi-
ke. Nyugodtan mondhatnánk kortárs muzsikusnak is. Zenéje példa 
arra, hogy fehér ember jazzt – hiteleset – csak saját talajára építhet. 
Mangelsdorff  szigorú következetességgel, óriási erőfeszítéssel kifej-
lesztett zenéje a hetvenes évek közepére ért be igazán, akkorra találta 
meg maradéktalan kifejezési formáját. Akik látták újvidéki koncertjén 
ezt a hangszere által Giacometti-szoborként „elfogyasztott” zenészt, 
tisztában lehetnek azzal a munkával, amit zenéje megkövetel. A nehéz 
játéktechnikája okozta fi zikai erőfeszítést, kínt fújtatóként dolgozza 
be műveibe. Jól hallható levegővételét, zihálását beépíti a zenébe, egy 
intimebb, de egyúttal halálközelibb világról tanúskodva.
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Mangelsdorff  látszólag szétbontja a zenét. Pozanhangját hasogatva 

mélyebb, biztosabb talaj után kutat. Kompozícióinak témája sokszor 
maga a téma széthullása, illetve ami a téma mögött van. Kisegyütteseivel 
készített felvételein a közös játék lehetetlenségét hangsúlyozó elidege-
nedett zenét játszanak. Mára egyszemélyes zenekarrá fogyva, sűrűsödve, 
jellegzetes big band idiómákkal operál. Banalitásukat kinagyítja, lírává 
izzítja, ezáltal a dallamtöredékekből fölsejlik valami más, talán a vágy 
egy teljesebb zene iránt. 

Zenéjének alapanyaga a hang, mely felerősített felhangjaival együtt 
akkordot képez. Ebből indít. Ezekhez a felerősített felhangokhoz 
Mangelsdorff  a szájával további emberi hangokat dúdol, egy teljesen új, 
a temperáltság határán lévő, vastagabb hangzást szülve ezzel. Nemzet-
közi viszonylatban is új rezes zenét alkotott. A részeire bontott és újra 
egybefont hang – lényegében az akkord –, amely a big band zenénél 
harmóniai kibontakozás, itt önálló szólamok kiinduló- és csomópontjá-
vá válik. Újabb kompozícióiban egyre nagyobb hangsúlyt kap a ritmus: 
időnként a jazz lélegzethez igazított lüktetése, zihálása hajtja előre 
zenéjét. Az elvontabb zenei részekkel pozannal intonált emberhang, 
hörgések, kiáltások váltakoznak. Hangszerének „motyogása” a beszéd-
hez közelít (Mangelsdorff  egy helyen a pozant mint az emberi hanghoz 
legközelebb álló hangszert említi). Zenéje sokszor mintha azt üzenné, 

Albert Mangelsdorff  • 



• 44 • A szív sorsa •
itt tovább zenélni már nem lehet, végső menedékként a beszéd marad 
csupán. Ezen a ponton Mangelsdorff  zenéje megszűnik egy pillanatra 
művészet lenni, a küszködő ember drámai állapota rányomja bélyegét, 
és ezzel számomra inkább a barlangrajzok világához közelít.

Egy interjújában az abszolút spontaneitás végső céljáról beszél. 
A  spontaneitás – az improvizativitás által megvalósulva – egyfajta szel-
lemi utat jelent, szabad gondolkodást, egy konvenciók nélküli teljesebb 
élet kialakításához. Mangelsdorff  zenéjének makacssága, szkepszisének 
tisztítóereje egy majdani életerős zene nélkülözhetetlen előmunkálata.

Felvetődik a kérdés: folytatható-e ez a zene, nem emészti-e fel magát 
egészen a végső csendig? Mangelsdorff  számára a zenélés az egyetlen 
lehetséges életforma, zenéje – akárcsak Beckett fi guráinak a beszéd – 
köldökzsinór az élet és a halál között. (1982)

A 23. LJUBLJANAI JAZZFESZTIVÁL

Majdnem negyed évszázados már a Ljubljanai Jazzfesztivál. Hogy máig 
jelentős maradhatott, annak köszönheti, hogy folyamatosan lépést 
tudott tartani a korral. A mindenkori modern jazz nálunk csak Ljublja-
nában volt hallható. Az idén ismét felfi atalították a szervezőgárdát, és ez 
meglátszott az arculaton is: a műsor összeállításánál kizárólag a kortárs 
jazz-zene legújabb törekvéseiből válogattak. Mi, az Újvidéki Jazznapok 
szervezői, csak álmodhatunk egy ilyen fesztiválról. Nem szabad persze 
elfelejtenünk, hogy a szlovén közegben megvan az érdeklődés az új iránt. 
Egy kis túlzással azt is mondhatnám, hogy szinte magától kitermelődik 
egy ilyen komoly fesztivál (és az anyagiak is hozzá), míg mi csak az első 
lépéseknél tartunk. 

VI. 17., csütörtök 

Délelőtt szép napos időben körbecsavarogtam a várost. A Maximarket 
alagsora tele van jó plakátokkal. Az ötletesség és annak mesteri kivi-
telezése itt szinte a levegőben is érezhető. A jazz, a fesztivál plakátja 
viszont más hozzáállást, másmilyen megközelítést igényelne. Akárcsak 
a Belgrádi Jazzfesztivál és az Újvidéki Jazznapok plakátja, ez is rossz, 
semmitmondó. 

Estére eleredt az eső, és a nézőtér feletti sátorlap kifeszítése körüli ne-
hézségek miatt egyórás késéssel kezdődött a fesztivál. A szlovén Sončna 
pot kezdett. Lado Jakša játszott billentyűs hangszereken, szaxofonon és 
klarinéton. Lojze Krajnčan pozanozott, Marko Juvan dobolt és Matevž 
Smerkol bőgőzött. A műsorvezető mint az egyetlen szlovén folklórra 
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támaszkodó jazzegyüttest jelentette be őket. Szerintem a Sončna pot sem 
lépett ezen a téren előbbre Duško Gojkovićnál vagy Boško Pet ro vićnál. 
Ők is csak jazztémaként, motívumként vagy gazdagabb harmóniák for-
rásaként használták a folklórt. A népzenének a zenei anyag kialakulására, 
szervezésére tett erőteljesebb hatására nálunk még várni kell. Ilyen kül-
sődleges hozzáállás után nem csoda, ha a Sončna pot zenéje mesterkélt 
és hideg volt. Az együttes először játszott ebben a felállásban, látszott, 
hogy nincsenek eléggé begyakorolva. Kellemes meglepetés volt viszont 
a pozanos Lojze Krajnčan. Biztos játéktechnikája, csiszolt muzikalitása, 
kerek improvizációi máris a legjobb hazai jazzpozanossá teszik. 

Billy Harper az utolsó pillanatban mondta le európai körútját. He-
lyére ugrott be a Mal Waldron (1926, New York) – Steve Lacy (1934, 
New York) duó. Waldron lassan legenda már. Billie Holiday kísérőjeként 
járta ki a „jazziskolát”, majd éveken keresztül Mingus és Eric Dolphy 
zongoristája volt. Sok nagy modern jazzmuzsikus kezdte pályafutását 
blues-, rhythm & blues vagy dixielandegyüttesekben – ezek az igazi 
nagy jazzakadémiák. Waldron tíz éve Európában, Münchenben él, csak 
évi háromhetes szabadságát tölti Amerikában. 

A néger zongoristákról külön kell beszélni. A fekete zongoristák 
nem birkóznak a hangszerükkel. Teljesen uralják, pontosabban mondva 
tegezik azt, a billentyűzet, a húrozat kezük meghosszabbítása. A hang-

Mal Waldron  • 
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szer: ők maguk. Waldron mozdulatlanul ült a zongoránál, mint egy 
fekete szfi nx, egyik cigarettáról a másikra gyújtva, a keze látszólag nem 
is mozgott, mégis: ha leütött egy hangot, zúgott az egész zongora. Ujjai 
alatt meghajolnak a billentyűk, nála nincs távolság a mechanizmus és 
megszólaltatója között. 

„Szabadon játszani, olyan szabadon, ahogy csak lehet. Egyéni 
érzéseinket kell kifejeznünk, az életünket. Így aztán úgy érzem, 
nem tartozom semmiféle irányzathoz, individuális zenész va-
gyok. Szigorú formákkal nincs mit kezdenem. És nem ugatok a 
kutyákkal. (…) Eric (Dolphy). Hát igen. Ő nagyon nagy ember 
volt, erős. Mindenkit a szabad játék felé mozgatott. Sokat kö-
szönhetek neki. És Mingus. Róla se feledkezzen el senki, akinek 
jelent valamit a szabadság. Sokszor úgy érzem, Münchenben is, 
mintha Coltrane most is egy sarokra lakna tőlem, mint akkor.” 
(Szigeti Péter: Világjáró muzsikusok Székesfehérváron, Film 
Színház Muzsika)

Waldron Ljubljanában a Round About Midnighttal adózott a nemrég 
elhunyt Th elonious Monknak. Kevés hanggal játszik („csak ha mindent 
kipréselek egy hangból, akkor térek a másikra”), a szabadon kezelt ritmi-
kai hangsúlyok, az agogikus megoldások, ritmusostinatóinak látszólagos 
egy helyben topogása, a bal kéz váratlan ellenfutamai mind Monkra 
emlékeztetnek. Waldron egyénisége, egyedisége azonban vitathatatlan. 

Steve Lacy – eredeti nevén Steven Lackritz – az ötvenes évek elején 
Max Kaminskyvel játszott dixielandet. A következő évben már Cecil 
Taylorral, majd Th elonious Monkkal muzsikált. Saját bevallása szerint 
12 évet töltött Monk zenéjét tanulmányozva. A monki korszak után 
egy szintén volt dixielandpozanossal, a későbbi Archie Shepp együttes 
tagjával, Roswell Rudd-dal alakított kvartettet. 1965-ben amerikai 
avantgárd muzsikusokkal európai körútra indult (Don Cherryvel is 
játszott), és végleg Párizsban telepedett le. A jazzlexikonok Lacyt kö-
vet kezetes, öntudatos zenészként emlegetik, és a szopránszaxofon első 
igazán nagy játékosának tekintik. Lacy hangszerének legnehezebb 
regiszterein is tisztán intonál. A Waldron/Lacy duóban a ritmus a 
legfontosabb szervezőerő. Egy motorikusan ismétlődő ritmusképletből 
indulnak, amelyet metrumeltolással, variációkkal, késleltetéssel hallat-
lanul feszes, poliritmikus szövetté fejlesztenek. Zenéjükben végig ott 
bujkál a jellegzetes jazzes lüktetés. Waldronék rögtönözve alkotnak, de 
ritmussejtjeiket annyira szervesen bontják ki, és vezetik végig, hogy a 
hangversenyük végén több, csak stílusokban gondolkodó jazzhallgató 
mondta, hogy ez bizony nem free jazz.  
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Waldron a nagy harlemi zongoristák utódja. A régi nagy néger 

zon goristák még ösztönösen, de Monk és Waldron már tudatosan is 
alkalmazták a harmóniailag váratlan hangok vagy hangszínek erőszint-
különbségével kiváltott ritmusfeszültségeket. Népzenékben hallható ez 
legtisztábban, de például Bartóknál is nagy szerepe van. Ahogy Waldron 
és Lacy eljátszik egy-két hanggal, de a hajszálnyival eltolódó, szabályta-
lanságukban formálódó ritmusok is stb. – mind népzenei sajátosságok. 
De nem csak a népzenéké. Minden olyan zenéé, amely sorszene. Mert 
ahol a zenei alapformák ilyen tisztán jelentkeznek, ott az emberi szabad-
ság, a lét nagy kérdéseivel viaskodnak. Itt, ennél a pár, feszes ritmussá 
váló, ismétlődő, sűrűsödő hangnál, ezeknél a mikroformáknál ér össze a 
világ minden zenéje. (Ezért is volt nagy jazztörténeti találkozó Braxton 
és Szabados nem régi győri hangversenye. Amikor Szabadost a közös 
muzsikálás alapjáról kérdeztem, szintén ezeket a zenei alapegységeket, 
alapformákat említette.) Waldronék zenéje nem klasszikus értelemben 
volt tonális. A ritmusalapú játék, a blueshagyomány kitágításával együtt, 
nagy harmóniai szabadságot biztosított nekik. Rendkívül magas színvo-
nalú kamaramuzsikálás a két zenész összjátéka. Šorak, a zágrábi újságíró 
és jazzfanatikus barátom a koncert után beszélgetett velük (húszéves 
fesztivállátogatással a háta mögött régi ismerősökként üdvözölte őket), 
és Lacy mosolyogva mesélte, hogy ő biz sosem tudja előre, mit fog Mal 
játszani, pedig már egy évtizede játszanak együtt. „De – mondja – nem-
hiába játszottam én dixielandet, még ma is érezni a dixie-t a zenémben.” 
Fontos kijelentés ez, főleg, ha tudjuk, milyen nehéz az improvizációs 
muzsikában az összjáték, és ha tisztában vagyunk azzal, hogy milyen 
fontos tradíció (komoly zene) a közös játék szempontjából a dixieland. 
Waldronék másnap este ott voltak Jack DeJohnette-ék hangversenyén. 
Koncert után boldog ölelkezés és nagy mesélés folyt Lacy, DeJohnette-
ék és a jelen lévő Sun Ra-tagok között. Waldron kissé fáradt tartással 
jár, megviselt öltönyben, cigarettával a szájában (lemezborítóin is így 
látni), a közönségről látszólag tudomást sem véve, mintha abban a 
pillanatban valahol egészen máshol tartózkodna. Ahogy megköszönte 
a tapsot, engem az öreg Menuhinra emlékeztetett, ő bólogatott ilyen 
megbocsátón, messziről a közönségre.

Amikor délután Leo Smithszel beszélgettem egy esetleges őszi 
újvidéki koncertről, mivel csak szólóban tudott volna jönni, megkér-
deztem, hogy esetleg játszana-e együtt az általa is ismert Szabadosékkal. 
(Braxton mesélte Szabadosnak, hogy az Esküvő c. lemezét Leo Smith 
„testvérétől” kapta, ezért tűnt humorosnak, amikor felfedeztem, hogy 
Smith ugyanolyan cipőt visel, mint Braxton Zágrábban.) A határo-
zott nemleges válasz meglepett. Smith a chicagói Association for the 
Advancement of Creative Musicians (AACM) tagjaként rengeteg 
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muzsikussal játszott együtt, ezért nem értettem, miért zárkózik el ilyen 
határozottan egy új lehetőség elől. Csodálkozásomat látva elmagyarázta, 
hogy nem akar free jazz zenészekkel játszani, mert nem tudna közös 
nevezőre jutni velük. Most más érdekli a zenében. A Leo Smith & New 
Dalta Ahkri esti hangversenye után már minden világossá vált előttem. 
Smith (1941, Leland, Mississippi) trombitázott, szárnykürtön és furu-
lyán játszott, énekelt, meg valamilyen apró keleti hangszert pengetett, 
Bobby Naughton vibrafonozott, Dwight Andrews tenorszaxofonozott, 
basszusklarinétozott és fuvolázott, Wes Brown pedig bőgőzött. Mind-
egyik muzsikus nagy mestere hangszerének, más együttesekben sokszor 
élveztem az előadásukat, mégsem hallottam soha ennyire hideg fekete 
jazzt, mint ezen az estén. 

„Szeretném olyan zenei tradíciókhoz visszaterelni a zenét, mint 
amilyen John Coltrane és Albert Ayler voltak, hogy az, aki 
hangokat állít elő, a Művészettel foglalkozzon. Vissza akarok 
térni az első kreatív zenészek tradíciójához, akik fel tudtak 
lépni, gyógyítani tudtak, és vezérei, vezetői is voltak közössé-
güknek. Akik ötleteikkel a végtelen magasságokra tudták azok 
figyelmét terelni” – írja Smith a műsorfüzetben. 

A szándék nemes, de a hozzáállás szerintem téves. Smithék klasszi-
kus notációval lejegyzett, pontos harmóniai és ritmikai vonulatokat 
tartalmazó kottákból játszottak. Jellegzetesen mai, eléggé széttördelt 
kortárs zenét hallottunk a New Dalta Ahkritól. A hozzá nem szokott 
közönségnek túl nehéz volt, nekem inkább nehézkesnek tűnt. A langyos 
fogadtatásnak is inkább invenció nélküli szenvedélytelenségük, kiszámí-
tott muzsikálásuk volt az oka. Technikailag nagyon nehéz feladatokat 
oldottak meg Smithék, és részleteiben érdekes megoldásokat hallottunk 
tőlük, de nem volt igazi élmény a koncert. Ismertem Smith vonzódá-
sát a keleti dolgok iránt – ezt együttesük nevével is hangsúlyozzák –, 
kutatásait, tapasztalatait egy nemrég megjelent zeneelméleti könyvben 
írta meg. Tudok a fi atalabb muzsikusok teoretikus beállítottságáról 
(amely normális jelenség egy kifejezetten nagy improvizációs hagyo-
mánnyal rendelkező zene esetében), de Smithéknél most ennek negatív 
hatását éreztem. Lényegi ponton, az összjátékra hatott bénítóan Smith 
koncepciója. Nagyobbrészt megkomponált anyagról lévén szó, nem 
az a baj, hogy pontosan meghatározták a zenészek szerepét, és hogy 
rögtönzéskor csak szűk körben mozoghattak a játékosok, hanem az, 
hogy Smith muzsikájában a részmegoldások voltak hangsúlyozva, így 
a forma egésze, sőt a játék alapja sem volt egészen világos. Bonyolult 
kontrapunktikus, polifon játékuk véletlenszerűnek, esetlegesnek tűnt. 
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Bármelyikük játszhatott volna abban a pillanatban a másik helyett, 
nem lett volna zavaró. Találónak érzem a New Dalta Ahkrira is Doráti 
Antalnak az Egy élet muzsikája c. könyvében elmesélt anekdotáját: 

„Ha emberi hangra komponáltunk, szigorúan ügyelnünk kellett 
annak a hangfajtának a természetére, amelyre a szólamot bízzuk. 
Egyszer nagyon büszke voltam arra, hogy sikerült egy olyan 
melódiát kitalálnom, amelyről azt hittem, minden hangfajtára 
alkalmazható. Kottapapírom aljára azt írtam: »EZ A DARAB 
ELŐADHATÓ MAGAS ÉS MÉLY FEKVÉSŰ HANGON 
EGYARÁNT.« Mikor Kodály másnap visszaadta a kottát, ezt 
találtam az én jegyzetem alatt: »Ez azt jelenti: egyiken sem!«” 

Az is régi igazság, hogy az elméletnek sosem szabad teljesen domi-
nálnia. 

VI. 18., péntek 

A Moderna Galerijában az európai szintű modern szlovén grafi kákat 
(Bernik, Ciuha, Maraž stb.) nézegetve csodáltam azok tökéletességét, 
letisztult látásmódját. De meg is borzongtam, ugyanaz a szorongás, 
légszomj fogott el előttük, mint előző nap a városban őgyelegve. Tö-
kéletességük mögött olyan légüres tér, vákuum van, amellyel képtelen 
lennék együtt élni. 11 órakor a Slon Hotel elől körmenetre indult Sun 
Ra együttese. Nagy napja volt ez ennek a precíz menetrendű, szép vá-
roskának. Tizen-egynéhány, színes ruhába és jelmezbe öltözött néger 
táncos és zenész vonult végig Ljubljanán.

NÉZD A NAPOT! 
NÉZD A NAPOT! 
SPACE IS THE PLACE! 
A VILÁGŰR AZ OTTHONUNK!

E felkiáltásokkal, fúvósok és dobosok kíséretével – napot és galaxist 
ábrázoló köpenyt tartva maguk elé – indult el a tarka menet a Slonček 
vendéglő elől. (Mint minden nyáron, most is itt volt kerekesszékével az 
Amerikából hazalátogató szikár kis öreg. Egész nap mozdulatlanul ül az 
utcán világos cowboykalapban, hegyes orrú csizmában, seriff csillaggal a 
mellényzsebén. A mellette elhaladó zajos menet láttán egyetlen arcizma 
sem rezdült.) A négy táncos minden kisebb téren fergeteges táncba 
kezdett, produkciójuk végén körtáncot jártak a muzsikusokkal, és úgy 
indultak tovább. A négereknek útközben mindenre volt valamilyen 
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reakciójuk: a borús égre, az ablakokban kíváncsiskodókra; a Križanke 
előtti parkban a kutyát ábrázoló táblát vették nevetve körül. A kövér, 
hetven év körüli Sun Ra nem muzsikált, ült a padon, és csak bólogatott, 
integetett. Akárcsak egy törzsfőnök: irányította nagy családját. Színt, 
melegséget, valódi napot vitt a város életébe a Sun Ra Arkestra, még 
mi, a padok tetején pipiskedők is táncoltunk. Mire újból a Slon Hotel 
elé értünk, már duplájára dagadt az őket körülvevő tömeg, lebénítva a 
forgalmat a Titova cestán. Ha Sun Ráék egyáltalán észrevették, gon-
dolom, a legszebb fi zetségként könyvelték el a tömegben lévő öreg, 
alkoholista csavargó boldog, sugárzó arcát. Fél óra múlva már európai 
öltözetben sétáltak a Sun Ra-tagok, csak hatalmas cipőik jelezték, hogy 
itt másfajta léptékkel mérik a világot. 

Délután ismét a próbákon lézengtem. Fekete zenészek címeit gyűj-
töttem az újvidéki fesztivál érdekében, egy-egy jazzportrés Sympóval 
ajándékozva meg őket. Az olasz Cadmo kvintett próbált éppen, David 
Murray nézte őket, én pedig a DeJohnette együttes egyetlen fehér tag-
jával, a bőgős Peter Warrennel beszélgettem.

Észrevéve Warren mellén a Szolidaritás jelvényét, elmosolyodtam, 
mire ő komolyan magyarázni kezdte, hogy legutóbbi lemezének is a 
Szolidaritás címet adta. Nem szeretem a jelvényeket, trikófeliratokat, 
katonazubbonyokat, de aztán eszembe jutott, hogy Warren többször 
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játszott lengyel jazzmuzsikusokkal (Stankóval, Szukalskival stb.), 
így gesztusa elfogadható. Most, amikor a lengyel muzsikusok nem 
utazhatnak külföldre (a hosszú kijárási tilalom ideje alatt otthon sem 
játszhattak), egy nyugati társuk legalább emlékeztet rájuk. 

Este a belgrádi Petrović trió, a valamikori Interaction együttes tagjai 
kezdtek: Miloš Petrović (1952) – zongora; Rade Bulatović (1958) – 
bőgő, basszusgitár; Nenad Jelić (1954) – dob. Más alkalommal, a hazai 
jazz helyzete miatt, talán védeném az együttest, de egy nemzetközi 
találkozóról való beszámolómban ezt nem tehetem. A Sončna pot is 
rossz utóérzetet váltott ki, Petrovićék játéka azonban valóságos kollá-
zsa volt a ma divatos jazznek. Pózoltak, moderneskedtek a belgrádiak. 
A  második szám után már inkább az utcáról a Križanke magas falaira 
fellopódzó, majd az oszlopokon majomügyességgel beereszkedő fi ata-
lokat fi gyeltem. 

Utánuk léptek fel Jack DeJohnette-ék. DeJohnette a Berkeley-n 
tanult zongorázni, és csak később kezdett el dobolni. Tagja volt a chi-
cagói AACM-nek, majd Miles Davis elektromos jellegű együtteseiben 
játszott. A milesi korszak után saját kombókat alakított, és több kevésbé 
sikeres társulás után a mostani Special Edition telitalálat. Az elmúlt 
években egy sor kitűnő fi atal fúvós fordult meg együttesében: Arthur 
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Blythe, Chico Freeman stb. A ljubljanai koncerten a következők mu-
zsikáltak: Jack DeJohnette – zongora, melodika, dob; David Murray 
(1955, Berkeley) – tenorszaxofon, basszusklarinét; John Purcell – alt-
szaxofon, klarinét; Peter Warren – bőgő. Murray az ún. padlászene egyik 
vezéregyéniségeként vált ismertté, a Ljubljanában is járt kitűnő Th e 
World Saxophone Quartet tagja. Számomra Braxton mellett Murray 
ma a legérdekesebb szaxofonos. Akárcsak Braxton, ő is teljesen egyéni 
módon viszonyul hangszeréhez. Az új technikai megoldásokkal elért 
hangszínek széles skálája csak eszköz nála, hogy játékát annyira közelítse 
a beszédhez, az énekhez, amennyire csak lehetséges. Ebből a megköze-
lítésből szervesen következik az olyan játékmód, amely az invenciónak, 
a szabad kifejezésnek nagy teret biztosít. Basszusklarinéton (ez a szép 
hangú hangszer reneszánszát éli ma a jazzben) a hangszer felfedezőjé-
nek, első nagy mesterének, Eric Dolphynak az emlékére játszott egy 
kompozíciót. Fúvóstársa, a számomra ismeretlen John Purcell, remek 
muzsikus. Különösen tetszett klarinétjátéka a ráadásként játszott 
Coltrane-kompozícióban, az Indiában. 

DeJohnette-et rögtön felismerni jellegzetes stílusáról. Játékában 
állandóan használja az egész felszerelést: mind a négy végtagja dolgo-
zik, jár, mint a motolla. Jobb keze alatt sivítanak, sziszegnek a cintá-
nyérok, jobb lábával bonyolult ritmusokat ver (sokszor kontrában) a 
nagydobon, míg bal kezével és lábával az előbbiekhez viszonyítva más 
ritmusú megoldásokkal kísérletezik. Micsoda tökéletes mozgása ez a 
testnek, a kéz- és lábizmoknak, a csontoknak! Amikor egy néger dobos 
a cintányérra üt, arról az egy hangról meg lehet állapítani, hogy bizony 
fekete muzsikusról van szó, és nem fehérről. Ösztönösen érzik, miként 
lehet egy pontba sűríteni a testnek ezt a nagy hőfokú energiaáramlását. 
DeJohnette-nél megolvadt a réz, átforrósodtak a bőrök, a kifordított, 
pléhhangzású (ride) cintányérja sistergett csapásaitól, néha akkorát 
vágott a dobokra, hogy azt hittem, rögtön kiszakadnak. Bonyolult 
ritmusú dobolásában volt valami fújtatószerű dohogás. Az eksztázisig 
fokozta játékát – szinte vártam, mikor fog hirtelen felüvölteni, és bele-
harapni cintányérjaiba. Csak ilyen dobos tudja aztán halk dobolással 
igazán szépen simogatni a rezet. 

Peter Warren feszes, erőteljes bőgőjátéka jól illeszkedett a keményen 
muzsikáló Special Edition játékába. Egyedül DeJohnette zongorajáté-
kában akadtak oda nem illő romantikus megoldások. 

„Ha szabad zenét játszunk, azt nemcsak az ordítás és a csömör 
váltja ki nálunk, hanem ez egy a lehetséges kifejezésmódok 
közül. Ezért nem szabad úgy gondolkozni, hogy »EZ IGAZI, 
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EZ NEM IGAZI ZENE«. Nekünk mindig meg kell találnunk 
az ilyen muzsikálásnak az értelmét.” ( Jack DeJohnette) 

Az utóbbi évek hangversenyei egyre jobban meggyőztek arról, 
hogy létezhet olyan modern jazz, amelyik összjátékban, melegségben, 
spontaneitásban nem marad el a régi mögött. Szorosan összefügg 
ezzel, hogy a legmodernebb néger jazzmuzsikusoknál is ott érzem, 
szinte egylépésnyire, a tradíciót, a gyökereket. És annál a kevés európai 
jazzmuzsikusnál is ezt érzem, aki merte vállalni saját hagyományát, aki 
tudta valamihez kötni a zenéjét. 

A második este utolsó együttese az olasz Antonello Salis Cadmo 
kvintettje volt. Antonello Salis zongorázott és harmonikázott, Sandro 
Satto altszaxofonozott, Danilo Terenzi pozanozott, Riccardo Lay bőgő-
zött, és Mario Paliano játszott a dobokon és ütőhangszereken. A Special 
Edition nehéz zenéje után jólesett az olaszok könnyed, dallamos játékát 
hallgatni. Temperamentumuk, színes muzsikájuk felszínességüket is 
megbocsáthatóvá tette. Hard boposan szervezett kompozíciókat adtak 
elő sok játékossággal, rögtönzéssel. Az élénk színű ruhákban kivonuló 
olaszokat jól ellenpontozta fehér strandsapkájában, fehér fűzős fekete 
indiai ingében és fehér nadrágjában a zenekarvezető Salis. Az életvidám 
zenét játszó olaszoknál a zongora tenyérrel való ütését, a clusterek hal-
mozását, a fúvósok sivításait, nyögéseit valaki póznak, szenvelgésnek is 
nevezhetné, de szerintem ez csak a túláradó életkedv megnyilvánulása, 
tetőzése volt a Cadmo kvintettnél. Jóval éjfél után a villanyok eloltásával 
„szedték le” a szervezők a nem lankadó olaszokat, az elégedetlenkedő 
nézők füttykoncertjének kíséretében. 

VI. 19., szombat 

Egy szlovén lány, Mija piciny padlásszobájában (a pesti Epreskerthez 
hasonló környezetben) laktam, ahol azelőtt két amerikai képzőművész 
diák élt. A nép, Prešeren költő után, a „szerencsétlen név környékének” 
hívja ezt a vidéket. Ablakunkból arra a templomra lehet rálátni, ahol 
a költő először találkozott Júliájával. A Student rádióállomás egész 
délelőtt Sun Rát sugároz. Interjú Sun Rával. Annyit megértek, hogy 
nem tetszik neki, ahogyan a fehérek viszonyulnak a jazzhez. Kultúrá-
nak, művészetnek tekintik a zenét, ő ezzel szemben konkrét dolognak: 
földnek, szerelemnek, világűrnek – életnek. A tegnapi menet egyúttal jó 
reklámnak bizonyult, Ljubljana Sun Ra-lázban ég. Minden jegy elkelt, 
még 150 állóhelyes pótjegyet is eladtak a szervezők. 
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Sun Ra: 

„Utasítások a Föld-lakóknak: Tudnotok kell, hogy jogotok 
van szeretni a szépet. Fel kell készülnötök arra, hogy az életet 
a maga teljességében éljétek. Ehhez természetesen fantázia 
kell, de hogy ezt elérjétek, nem fontos műveltnek lennetek. 
A   fantázia megtaníthat benneteket a valódi élvezetekre. Meg 
kell tanulnotok zenét hallgatni, mert zenehallgatással tanul 
meg a szellemetek látni. Lássátok, a muzsika képet fest, amelyet 
csak a látó szellem láthat! Nyissátok hát ki a fületeket, hogy a 
szellem szemével lássatok!”

„Zenémmel a végtelent festem, ezért sokan nem értik muzsiká-
mat. Amikor ezt elmondom nekik, nem hiszik el. De ha igazán 
meghallgatnának, be kellene vallaniuk, hogy más zenékkel össze-
vetve az enyémben van valami egy másik, másmilyen világból is.” 

„Kompozícióimban szabad játékkal a boldogságot és a szépséget 
szeretném felidézni. Boldogság, öröm és szépség addig létezik, 
amíg mértékkel élvezzük. Az én szándékom kifejezni ezt a 
mértékletességet dalaimmal, és megértetni az egész világgal. 
Minden zenémnek érdekel a hatása. A világ egészére, az élet 
alapjaira szeretnék szellemileg hatni. Minden dal, amit írok, 
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verseken alapszik. A vers zene, és a zene egy más formájú költé-
szet. Szerintem minden létező kreatív zene költészet is egyúttal.” 

„Olyan zenei kísérlet, amely ki tudja fejezni az emberiség vágya-
kozását, reménykedését és álmaik megvalósításának szépségét. 
Én tudom, hogy ez az álom az Élet, az Élet pedig az a hang, 
amit keresek.”

„Kezembe veszem a varázspálcát, és megérintem a világ lényegét. 
Én hangokkal beszélek. Mit mondok? Hallgasd! 
   Ezek azok a dolgok, amelyeket a szívem mond, ezek az én 
meghitt kincseim, amelyeket azoknak adok, akik élnek és sze-
retnek, akik élők és elevenek.”

„Mindig igyekszem leírni azokat a hangokat, amelyeket belül-
ről és kívülről hallok. A harmónia egyszerű hangjait használom 
kiindulópontul, de a saját szabályom szerint. Az én szabályom 
az, hogy minden leírt vagy lejátszott hangnak élő hangnak kell 
lennie. Sorban játszva a hangokat, úgy használom őket, mint a 
szavakat a mondatban. Egymás mellett hangsorokká alakulnak, 
különálló gondolatokká. Jelszóm a pontosság. Sosem felejtem 
el, hogy a hang »HANG«, amely ugyanolyan fontos, mint 
más nem zenei tárgyú dolog.” 

Sun Ra (eredeti nevén Herman Sonny Blount) valamikor 1910 és 
1916 között született Birminghamben, Alabama államban. A harmin-
cas években különféle bluesegyüttesekben játszott, később Coleman 
Hawkinsszal, Fletcher Hendersonnal, Stuff  Smithszel muzsikált együtt. 
Az ötvenes évek derekán megalakította Arkestráját, amely akkoriban 
teljesen elütött az ismert együttesek stílusától, így Sun Rát csak belső 
berkekben ismerték. Több mint húsz év alatt sok muzsikus megfordult 
az Arkestrában, de az alapítók közül még mindig játszanak egypáran. 
Köztük John Gilmore tenorszaxofonos, akiről Coltrane többször is 
mondta, hogy nagy hatással volt játékára az ötvenes években. Sokáig 
az Arkestrával táncolt Bobby Jones, az egyik legjobb amerikai modern 
táncos. Šorak barátom segítségével sikerült megtudnom a tagok neveit. 
A négy táncos közül az egyiptomi falfestményekre emlékeztető, gyö-
nyörű hangú June Tyson énekelt is, a többiek: Beverly Parsons, Gregory 
Pratt és Carla Washington csak táncoltak. 

A Sun Ra Arkestra felállása: Sun Ra – zongora, orgona, szintetizátor; 
Marshall Allen – altszaxofon, fuvola; John Gilmore – tenorszaxofon, 
üstdob, fuvola; Danny Th ompson – baritonszaxofon, fuvola, konga, 
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altszaxofon; James Jackson (ő Jac Jacsonnak írja nevét) – infi nity drums 
(ez egy méternél is magasabb, saját készítésű dob, amelyet bumeránghoz 
hasonló ütőkkel szólaltatott meg), fagott, altszaxofon, fuvola, konga; 
Eloe Omoe (régi nevén Leroy Taylor) – altszaxofon, basszusklarinét, 
kontrabasszus-klarinét; Ronnie Brown – trombita; Longineu Parsons 
– trombita, Tyrone Hill – pozan; Rollo Radford – bőgő, el. bőgő; 
Th omas Hunter – dobok; Samarai Celestial (akit pár éve még Eric 
Walkernak hívtak) – dobok.

Lemezcímekből: Sun Ra and his Myth Science Arkestra: Angyalok és 
Démonok játékai; Sun Ra and his Arkestra: A végtelenség képei; Sun Ra 
Arkestra: Napkelte a diff erenciált dimenziókban; Sun Ra and the Arkest-
ra: Az öröm hang jai. Egész nap borult, esős idő volt, csak este felé sütött 
ki a nap, a Napra tekintő, a Napból élő Sun Ra Arkestra tisz te letére. 

Mit írjak erről a koncertről? Azt, hogy nem is koncert, hanem 
színház, hogy nem is színház, hanem rituálé, hogy nem lehet megmon-
dani, micsoda, hogy ez volt az az élmény, az a zene, amiről eddig csak 
álmodtam, arról írjak, hogy miként szaladgáltak a pódiumon a fúvósok 
egymást kergetve, hívogatva, hangszereikkel beszélgetve, arról, hogy 
Mingus óta nem hallottam ilyen bőgőst, aki hátára vette, ölelgette, 
gitárként pengette óriáshangszerét, rámászott, táncolt vele, és egy eksz-
tatikus pillanatban egyensúlyát vesztve bevágódott a zongora mögé, 
hogy a földön hidat képező Gilmore-t társa a trombonja hangjaival 
szögezte a padlóra?

Arról írjak, hogy mi a négereknél a hangszer? Hogy Sun Ra fúvósai 
mindent tudnak, arról, hogyan gyúrta, gyömöszölte Sun Ra a szinteti-
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zátorokat, hogy klasszikus jazzt is játszottak, mert náluk minden zene 
fekete zene, hogy Ellingtont játszottak, Mingust és Coltrane-t idézték, 
akiknek szelleme végig jelen volt, hogy Sun Ráék most is lényegében 
bluest játszanak, mai bluest, azt, hogy három órán keresztül olyan in-
tenzíven játszottak, hogy le sem merem írni, mert gyenge rá minden 
szó, hiszen égtek a pódiumon, felgyújtották az éjszakát, a madárfejű 
vagy torzszülött vízi szörny maszkjába öltözött fantasztikus férfi  tán-
cosokról mit írjak? 

A fején piros szarvakkal táncoló gyönyörű fekete nőről, aki most 
már számomra az abszolút néger nő, mert ez a tökély már csodálatos, 
lehetetlen, a lepkeszarvú June-ról, aki úgy is mozog, mintha az egyipto-
mi falfestményekről jött volna le. A fejükön szikrázó arany sapkákról, 
Nap-skalpokról? Arról, hogy napfejűek, az est végén külön-külön is 
táncoló zenészekről, hogy, mint Lorca mondta: „csak a vér tajtékzik a 
bőrük alatt”, hogy minden hangszer, földi anyag, átalakul, megpuhul 
kezükben, hogy félórás eksztázisuk után csuromvíz voltam, hogy az 
eksztázis csúcspontján megjelent a szörnymaszkos táncos, és reszketve, 
tántorogva botorkált a muzsikusok között, a négy lebbenve táncoló 
fuvolásról beszéljek, gyönyörű körtáncaikról, ami után Sun Ra a világ-
űrbe, a Holdra hívott bennünket:



•  • 
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El innen a Földről,
Hold-hajóval utazunk 
A gyerekek szeretik a Napot 
Szeresd te is a Napot
Mi világűri úton járunk
Sosem jövünk vissza
Föld-lakó, gyere velünk
A világűr a mi otthonunk
Space is the place
De Blasé sosem… 
Ó, Blasé
Mi is a Nap gyerekei vagyunk
A világűr a tér
Nap-gyerekek
Szeresd a Napot

Arról írjak, hogy erről az estről nem lehet írni, hogy nem tudom 
megírni, hogy most már tudom: tényleg más, másmilyen világból jött 
Sun Ra, ahová vissza kell mennie, és ahová ez után az est után már én 
is elmennék.
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VI. 20., vasárnap 

Hallgatom a rádióban az okos hangú kommentárt: Nem volt elég szabad 
zenélés Sun Ráéknál, a klasszikus számokat a közönségnek játszották, 
a táncosok vizuálisan „pótolták a zenét”… Stb. Igaza van Sun Rának, 
semmit sem értenek a fehérek.

A délutáni hangpróbán ismét ott vagyunk Šorakkal. Irene Schwei-
tzer (zongora) és Carl Rüdiger (tenorszaxofon) próbál. Bluest, rag-
time-ot, swinges kompozíciókat játszanak. Šorak barátom elégedetten 
mondja, hogy felőle este játszhatnak akármit, most már tudja, „hány 
kilósak”. Irene Schweitzer lemezeit ismertem, de kompozíciói sosem 
tudtak igazán megragadni. Ljubljana után már sokkal inkább el tudom 
őt fogadni. Schweitzerék nagy hangsúlyt fektettek a ritmusra, a ritmus 
folytonosságára, amelyet én nagyon fontosnak tartok. Különösen a sza-
bad muzsikálásnál. A jazzes lüktetés végig megvolt a zenéjükben, hol fel-
ismerhetően, hol pedig éppen csak jelezve. A Sun Ra-hangverseny után 
barátaimmal beszélgettünk az európai civilizáció egyre fogyó, sorvadó 
emberéről is. A Schweitzer/Rüdiger duó muzsikája ennek az embernek 
a kiáltása, illetve vinnyogása, szűkölése. Jól kiegészítik egymást a férfi as, 
energikus Schweitzer és a szinte nőies lírájú Rüdiger, akinek kiáltásai is 
pasztellszínűek. Schweitzer felkiáltásokkal, csörgőkkel, zongorán való 
dobolással ellensúlyozza Rüdiger fi nom játékát. Sokan kifogásolják a 
zongorában matatást, én ilyen esetekben helyénvalónak érzem, bár Irene 
Schweitzer sem tudta mindig átéléssel csinálni, és ilyenkor szétesett a 
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ritmus, egyfajta színezéssé váltak eff ektusai. Szépen végigvezetett, erős 
összjáték volt Schweitzerék műsora – nagyon ismerik egymást!

Ez előtt a duó előtt lépett fel Tone Janša kvartettje, Tone Janša 
tenor- és szopránszaxofonon játszott, és fuvolázott, Dejan Pečenko 
zongorázott, Adelhard Roidinger bőgőzött, valamint Ratko Divjak 
dobolt. Bár a három hazai együttes közül Janšáé volt a legjobb, pár szám 
után monotonnak, egysíkúnak tűnt a játékuk. Janša modorossága és a 
dobos Divjak „vékonysága” volt a legzavaróbb. Janšánál az intonálás 
tisztaságával is baj van. A fi atal maribori zongorista, Dejan Pečenko hazai 
viszonylatban tehetséges zongorista, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Mint 
mindig, Janšának most is a bőgőse a legjobb. Roidinger a hangpróbán 
frekvenciamérővel állította be a bőgő hangerősségét, és centivel a húrok 
távolságát. Zenéje is épp ilyen precíz, tiszta, tudatosan felépített volt. 

Nem hittem, hogy Sun Ra után igazán nagy élményben lehet még 
részem Ljubljanában, de Lester Bowie-ék csak ezután jöttek. Bowie 
cirkuszban kezdett trombitálni, később rhythm & blues együttesek-
ben játszott, a hatvanas évek derekán alakította meg társaival az Art 
Ensemble of Chicagót. A ljubljanai oktettjében felesége, Fontanella 
Bass, anyósa, Martha Bass, valamint annak fi a, a hatalmas testű David 
Peaston énekelt, Fred Williams bőgőzött, a valamikori Art Ensemble-
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tag, Phillip Wilson dobolt, Ari Brown tenor- és szopránszaxofonozott, 
Art Matthews pedig zongorázott. 

„Amikor játszom, megpróbálok mindent eljátszani, amit 
hallottam vagy éreztem. (…) Én egész idő alatt bluest játszot-
tam, ezért nem szabad mindent félretolni, hogy OK, ezentúl 
én csak avantgárd leszek. Szeretném mindezt egy átgondolt 
világnézetbe foglalni” – vallja Bowie. 

Akárcsak Sun Ráéknál, Bowie-éknál sincsenek stílusbéli megkö-
töttségek. Amit ők játszanak, az tisztán néger zene, a feketék népzené-
jének egész történelme benne él. Bluest, ragtime-ot, boogie-woogie-t, 
reggae-t, gospelt, swinget, bebopot is játszottak a nyitottabb formájú 
modern darabok mellett. A tradicionális számok előtt Bowie elmondta, 
hogy szeretné a bluest, a tradíciót kiemelni, kiegyenlíteni a modern 
zenével, mert mindez együttesen a fekete zene. 

A három énekes közül David Peaston volt a legoriginálisabb. A kövér 
Peaston égre meresztett szemmel énekelt magas hangfekvésben – cso-
dálatosan. Neki köszönhetem életem legautentikusabb bluesélményét. 
A gospeleket és spirituálékat éneklő idős Martha Basst úgy vezették 
ki a pódiumra, de ahogy énekelni kezdett, tűzbe jött, ég felé nyújtott 
kézzel üvöltött, táncolt – ősi mélységeket idézve fel egy lassan már el-
tűnő, archaikus világból. Bowie az Art Ensemble-ben használt orvosi 
köpenyében jelent meg, ezúttal a szokásos orvosi műszerek nélkül. Ál-
landóan mozgott, ő is táncolt, majd szétvetette a ritmus: ezzel dirigálta, 
ösztökélte társait. Amikor trombitázik, úgy tűnik, mintha énekelne. 
Nem csak az emberi hang utánzása miatt, van valami a hozzáállásában 
(és persze a hangszerében is), ami ilyenné teszi a játékát. Trombitája 
hangjában benne van New Orleans, Armstrong, Dizzy, Miles (egy pil-
lanatra a Lift  a vesztőhelyre egy frázisát is idézte), Eldridge – hangszere 
egész jazztörténete. Mindez annyira szervesen, olyan mélyen, hogy egy 
pillanatra sem teszi kérdésessé Bowie eredetiségét. Nem hiszem, hogy 
a jelen pillanatban volna nála jobb trombitás. 

Mindegyik muzsikus nagy belső átfűtöttséggel játszott, arcukon 
széles mosollyal, táncolva élvezték saját zenéjüket. A dobos, Phillip 
Wilson 10 ütővel a farzsebében jött ki. Leült a dobok mögé, és lassan 
elkezdett feszengeni, hajladozni, de közben nem ért a dobokhoz. Ahogy 
fokozódott benne a feszültség, úgy kezdte lassan megérinteni ütőivel a 
bőrt, a rezet. Sokszor megállt a keze a levegőben, kivárt, vagy máshová 
ütött. Állandóan visszatartotta, visszafogta ütéseit. Mielőtt Wilsont 
láttam volna, a ritmusról elmélkedvén pont így képzeltem el a jó dobost: 
keveset üt – szinte csak minden másodikat –, a feszültséget a végsőkig 
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növeli, csak amikor már elviselhetetlenné sűrűsödik körülötte a levegő, 
akkor csap le, nagy erőt tömörítve minden hangba. 

Folytathatnám így tovább, de akárcsak Sun Ránál, Bowie-éknál is ne-
héz a zenéjükről beszélni. Mesélni kellene a hangról, a feketékről, arról, 
hogy az is szabad rögtönzés, ha egy számon belül váltják a stílusokat, 
kifejezésmódokat, hogyan fordítanak pillanatok alatt a játékmódon – 
de nem a lényegen. Mert mindez fekete zene. Great Black Music, Nagy 
Fekete Zene. Igazán nagy zenei élményekről nem lehet beszélni, csak 
mint Szabados mondja: dadogni. 

Ahogy hallottam, a kerekasztal-beszélgetéseken (amire egy vala-
mirevaló jazzszerető ember sem megy el) sokan támadták a fesztivál 
modern zenei beállítottságát. Ilyenkor elhangzanak olyan hülyeségek, 
hogy ez jazz, az nem, ki érti ezt, elriasztjuk a közönséget stb. Pedig 
kell egy ilyen, a mára fi gyelő, kimondottan modern arcélű fesztivál, 
és ezt Ljubljanán kívül máshol nem lehet megtartani. A másik három 
fesztiválon (Zágrábban, Belgrádban és Újvidéken) van még bőven hely 
másmilyen, tradicionálisabb együttesek számára is. (1982)
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IV. ÚJVIDÉKI JAZZNAPOK

A legutóbbi Ljubljanai Jazzfesztivál kapcsán azt írtam: „Mi, az Újvidéki 
Jazznapok szervezői, csak álmodhatunk egy ilyen fesztiválról.” Azóta 
befejeződött az Újvidéki Jazznapok, és úgy tűnik, hogy álmaink egy 
részét nekünk is sikerült megvalósítanunk. 

X. 4., hétfő 

Az első est az amatőröké. Nálunk nincs szervezett jazzoktatás, a fi atalok 
számára ezek a találkozások az igazi iskolák. Az I. jazznapok sok rock- 
és jazz-rock együttesét követően az ideire húsznál több, jobbára jazzt 
játszó együttes jelentkezett. Ezek közül az alábbiak léptek fel a városi 
sportközpont kistermében, a fesztivál új színhelyén: New Man Dixieland 
Band (Zenta); BTS kvintett (Szabadka–Topolya); Smerkol–Chicco duó 
(Ljubljana); Makedonka MK kvartett (Štip); Super duše (Niš); Paskvelija 
(Szkopje), Muao Dib (Újvidék). A szlovén Matevž Smerkol (jelenleg a 
Sončna pot bőgőse) és Renato Chicco (zongora) kettős volt a legéret-
tebb amatőr együttes, bár ők is többször elúsztak ritmusban, és a szen-
vedélyesség is hiányzott játékukból. Smerkol bőgőjátékában nincs igazi
„drive”, amit nem okvetlenül rónék fel hibaként, ha nem ezt erőltetné, 
ahelyett hogy saját képességeire támaszkodva csiszolná ki stílusát. Az 
amatőrök jam sessionjét a sportközpont kőkertje mellett tartották. Igazi 
sessionhangulatot két nagyon tehetséges szólista, a zentai Tarapcsik 
József klarinétos (1965) és a szkopjei Goce Milanov tenorszaxofonos 
(1958) temperamentumos játéka teremtett, rajtuk kívül Lévai Laura 
szép fuvolaszólója és Jovica Milošević-Fitzgerald éneke maradt meg 
emlékezetemben. Azé a Jovica Fitzgeraldé, aki 1961-ben Belgrádban a 
pódiumra rohant, és megölelte, megcsókolta Ellát. Jovica barna zakós 
alakját minden jazzfesztiválon ismerik. Az újvidéki mozik lelkes gépésze 
roggyant térddel, szívére szorított kézzel, teljes beleéléssel üvöltötte, 
rekedten és kissé falsul: „Ella is my mother!” 

X. 5., kedd 

ART ENSEMBLE OF CHICAGO 
Lester Bowie (1941) – trombita, cseleszta, basszusdobok stb. Az AACM 
egyik alapító tagja. A hetvenes évektől az AECH mellett más együt-
teseket is vezet, a Jack DeJohnette New Directionsszal, Leo Smithszel, 
Archie Shepp-pel stb. is fellép. Legutóbbi oktettjével Ljubljanában és 
Mariborban is járt. Lemezei: Numbers 1 & 2; Fast Last; Rope-a-dope; 
Afr ican Children, Th e Great Pretender stb. 



•    •
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Roscoe Mitchell (1940) – szoprán-, alt-, tenor- és basszusszaxofon, 

kla rinét, pikoló, fuvola, gong, csengettyűk, dobok stb. Zeneakadémi-
án baritonszaxofonozni és klarinétozni tanult. 1961-ben csatlakozott 
Richard Abrams Experimental Bandjéhez. Az AECH párizsi tartózko-
dása alatt (1968/69) Roscoe kompozícióit az ottani konzervatórium 
vonósaival együtt adták elő. Szeptettjével az idén Győrött is hangver-
senyezett. Lemezei: Nonaah; Duets (Anthony Braxtonnal); Quartet, 
Old/quartet, Sound stb. 

Joseph Jarman (1937) – szoprán-, szopranínó-, alt-, tenor- és bari-
tonszaxofon, fuvola, cseleszta, gongok, sípok, furulyák, kagyló, hang 
stb. Saját vallomása szerint „a kozmikus tanulás és a teljes elengedettség” 
híve. Irodalommal is foglalkozik, két könyvét, a Black Case Volume I 
& II és a Return From Exile címűt az AECH Co. adta ki 1977-ben. 
Behatóan foglalkozik színházzal, ő az együttes színpadi szakértője. 
Többször szerepel Famoudou Don Moye-jal duóban. (Húgom Jarman 
fantasztikus szólóperformance-át látta a nyáron Nickelsdorfban.) Új-
vidéken a szopránszaxofonjára piros, a tenorra kék, a baritonra pedig 
sárga és narancssárga szalagokat kötözött. Hátán végig szablyát viselt. 
Lemezei: Egwu-Anwu (Don Moye-jal); Sunbound; Song for stb. 

• Famoudou Don Moye



•■  A jazz és mi • 67 •

Malachi Favors Maghostus (1937) – bőgő, basszusgitár, citera, cintá-
nyér, xilofon, ballofon, konzervdobozok, kazoo, gong, dobok, fadobok 
stb. Az egyetem elvégzése után Freddie Hubbarddal, Dizzy Gillespie-vel, 
Archie Shepp-pel, Jimmy Lyonsszal és másokkal játszott. Az afrikai ri-
tuálék érdeklik: „az a mód, ahogy az erdőben, bokrokban, szavannákon 

Malachi Favors Maghostus  • 
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játszanak”. Lemezei: Sightsong (Muhal Richard Abramsszal); Natural 
& Spiritual stb. 

Famoudou Don Moye (1946) – sundobok, basszusmarimba, xilo-
fon, kagylófüzér, sípok stb. A trombitás Charles Moore-ral tanult 
együtt a detroiti egyetemen. A Detroit Free Jazz együttessel járt Ma-
rokkóban és Európában, Steve Lacyvel pedig beutazta Európát. Az első 
AECH-dobos, Phillip Wilson helyét vette át 1969-ben. Lemezei: Sun 
Percussion; Egwu-Anwu ( J. Jarmannel); Sun Song stb. 

GREAT BLACK MUSIC: „ANCIENT TO THE FUTURE” 
Nagy Fekete Zene: Az ősidőktől a jövőig, az ősidőkből a jövőbe vagy a 
jövő őse? – fordítgattuk barátaimmal a chicagóiak jelmondatát. Sokszor 
évődtünk velük, egy esetleges újvidéki koncertjük merész tervével fűtöt-
tük hangulatunkat. Még nyáron, a ljubljanai és maribori szervezőutaim 
után is csak tréfaként mertem említeni őket, magam is beleremegtem a 
lehetőségbe. Augusztusban előbb megérkeztek a prospektusok, majd a 
szerződés is, amely több mint 10 gépelt oldalt tett ki. Ezeregy apró kikö-
téssel, követeléssel: az együttes háta mögött nem lehet semmiféle zászló, 
politikai felirat, csak a fesztivál emblémája. Ha bárkit politikai, faji vagy 
vallási okok miatt kizárunk a hangversenyükről, lemondják fellépésüket. 
Csak a teljes jelmondattal együtt szabad nyomtatni nevüket. Svájci sajtot, 
orosz kaviárt és skót whiskyt kértek, amit mi lealkudtunk egy vacsorára 
a Piros Csizma vendéglőben. Szaunát kértek, öltözőjükbe 2 óriástükröt, 
10 fehér, vasalt törülközőt, 10 liter nemzetközi minőségű ásványvizet 
(Knjaz Miloš) és gyümölcslét (Fructal) frissítőként. Vakuval csak az ő 
külön engedélyükkel szabad fotózni. Az Art Ensemble elégedett volt a 
fogadtatással, elszállásolással. Saját bevallásuk szerint sokkal rosszabbra 
számítottak. A koncert előtt egy órával mindannyiunkat gutaütés kerül-
getett, amikor a nevükben tárgyaló Don Moye a hangverseny lemondását 
helyezte kilátásba, ha nem fi zetünk még 10 millió régi dinárt, vagy ha 
a tévé 45 percnél többet vesz fel zenéjükből. 10 perccel az előadás előtt 
még senki sem tudta, mi fog történni. Miközben Moye tárgyalt és dü-
höngött, Bowie-ék nyugodtan nevetgélve készültek a fellépésre, oda se 
fütyültek. Végül is a chicagóiak beszéltek telefonon menedzserükkel, 
és lemondtak követelésükről. Legalábbis ezt mondta Moye, mi meg 
ekkortól megtanultuk, hogy van, aki így hozza megfelelő hangulatba 
magát a koncert előtt. A hangpróba alatt átadtam Roscoe Mitchellnek 
és Malachi Favorsnak szénnel rajzolt portréikat. Roscoe régebben festett, 
óvatosan el is rakta hangszerei közé a rajzot, azzal a megjegyzéssel, hogy 
ő becsüli és megőrzi az ilyen munkákat, nem úgy, mint Bowie, aki nyári 
turnéja utolsó repülőútján vesztette el a Mariborban átadott rajzomat. 
(Lehet, hogy azóta is a levegőben kering valahol Európa felett.)



•■  A jazz és mi • 69 •
Mit lehet elmondani róluk annak, aki nem látta őket, miként lehetne 

leírni ezt az óriási élményt? Koncepciójuk megismerésében segíthetnek 
a Symposion 176. és 210. számában megjelent interjúk. Bowie-val mi is 
elbeszélgettünk Újvidéken. 

 B. Z.:  Az óvatos Bartók Béla megkockáztatott egyszer egy 
olyan kijelentést, miszerint az összes népzene egy 
közös zenei őstengerből származik. Egyetért-e ezzel 
a megállapítással, és ha igen, hogyan viszonyul eh-
hez az őstengerhez az Art Ensemble? 

 Lester Bowie:  Természetesen egyetértek ezzel a megállapítással. 
A mi zenénk korunk népzenéje, amelyben minden 
együtt van, ami a jazzben történt a dixielandtől az 
avantgárdig, de mindez valahogy a ma, 1982 nyel-
vén elmondva. Remélem, hogy a közönség ezt a mai 
koncerten érezte és megértette. 

 Szigeti Péter:  Mialatt zenéjük egyre inkább a ma zenéjévé, nap-
jaink népzenéjévé válik, egyre csiszoltabb, egyre 
professzionálisabb lesz. Egy kicsit talán túlságosan 
szórakoztató színpadi igénnyel lép fel, szemben a 
korábbi AECH-val.

 L. B.:  Valóban van egy olyan szándéka az együttesnek, hogy 
szórakoztató legyen, hiszen a színpad nem templo-
mi szószék, ugyanakkor ez a szórakoztatás egyben 
oktatás, nevelés, meditáció is. Éppen ezért nem áll 
az, hogy ez a zene minden ízében rossz értelemben 
vett profi  munka. Olykor talán meglehetősen primi-
tív, olykor viszont meglehetősen profi . 

 Sz. P.:  Az együttes vizuális megjelenése nagyon fontos ténye-
zője a produkciónak. Vajon mi ebben a színpadon 
folyó színjátékban a szereplőknek a szerepe? Jelme-
zeikkel, sminkjeikkel mit kívánnak üzenni? 

 L. B.:  Tulajdonképpen a közönségre bíztuk, hogyan interp-
retálja az egyes szerepeket, hiszen mi nem akarjuk 
szájba rágni a megoldást. Ez egy stilizált dolog. Az 
én fehér köpenyemet valaki doktoröltözéknek, vala-
ki hentesköpenynek, míg a harmadik esetleg valami 
műszerész öltözékének fogja nézni. Tehát interpre-
táció kérdése az egész. 

 Sz. P.:  A fehér köpeny valóban többféleképpen értelmezhető, 
de sokkal egyértelműbb a többi kosztüm, amelyek 
első látásra valamilyen népviseletet idéznek fel az 
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avatatlan szemlélőben. Vajon ezek igazi népvisele-
tek, vagy pedig a fantázia termékei? 

 L. B.:  Eltérően jelképezik azt, amit az AECH egész mos-
tani zenéje képvisel: A jövő ősei. Ezek a jelmezek, 
ruhák az ősi népviseletből is merítenek, mai fantá-
ziával átalakítva. Malachi Favors saját kosztümjét 
maga tervezte. Természetesen felhasznált különféle 
eredeti népviseleti elemeket is. Ez az öltözék csak 
a zenével integrálva értelmezhető: a mi különféle 
öltözékeink képviselik egyúttal a különböző zenei 
stílusokat is, amelyek eddig léteztek. Visszafelé 
lapozva a beboptól Louis Armstrongig és mindenig, 
ami eddig volt. 

Kérdeztem Bowie-t, miért nem próbáltak Újvidéken összejátszani, 
kommunikálni a közönséggel. Elmondta, hogy ritkán csinálják ezt, 
mert már több helyen volt rossz tapasztalatuk a közönséggel. Fontosnak 
tartom – különösen az olyan együttesek esetében, mint az AECH és a 
Sun Ra –, miként kezdik el hangversenyüket, sikerül-e befogni valamit 
a környezetükből. Persze, szinte minden este máshol fellépni nagy meg-
terhelés, de az indító hang leütése meghatározó erejű lehet. Újvidéken 
felemelt karokkal vonult be az AECH. Roscoe Mitchell kivételével (ő 
a mai embert alakítja) mindannyian jelmezben, Malachi Favors díszes 
botot forgatott a feje felett, Jarman hátán kard volt, fejfedőjét tollak 
díszítették. A pódiumon kelet felé fordulva a hangszereik mellé álltak 
(a közönség profi lból láthatta őket), és megvárták, amíg teljes csend 
lett a teremben. Akkor Jarman lehajolt, és először halkan, majd egyre 
erősebben kezdte ütögetni gongjait. Fokozatosan bekapcsolódtak a 
többiek is – és lassan beindult a chicagói „gépezet”. A hangverseny előtt 
a technikusuk egy rajzot adott, amely pontosan megjelölte a zenészek 
mozgásterületét, ehhez igazodva kellett elhelyeznünk a hangszereket 
és a mikrofonokat. Bowie-ék például időnként körbeálltak, egymásnak 
adogatva a szólamokat, ilyenkor a kör szerint hullámzott a zenéjük. 

Rakodásnál jól megnéztem a hangszereket. A dobon festett, stilizált 
napot láttam (Moye naphangú doboknak nevezi őket). A citerára egy 
fából kivágott, festett leopárdot szereltek. Más hangszereket is kipin-
gáltak. A hátuk mögé egy jelmondatokkal kivarrt nagyobb szőnyeget 
feszítettek. Tetszett, hogy a festés, a hímzés és a hangszerek egy része 
is még tükrözi az Art Ensemble indulását. Több saját készítésű, ösz-
szeeszkábált hangszerük is volt. A dicsfényben mindez nem veszett el. 
Újvidékre kevesebb hangszert hoztak, mint ahogy szokták. Nem volt 
velük a „legeslegnagyobb óriásdob” sem (beszakadt), és az autókerék-
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dísztárcsák sorozata is hiányzott. De így is rengő hangszínnel szórták 
be a sportközpont kistermét. ( Jovica Fitzgerald kimeredt szemmel, 
nyelvét öltögetve, cuppogva élvezte, nyalogatta a hangokat.) Dormán 
László a Magyar Szóban ezt írja az AECH-rő1: 

„Írni az AECH-ről, illetve arról a zenéről, arról a valamiről, 
ami nem csak zene már, mert több annál, más minden megszo-
kottnál: mozdulatok, színek, viselkedés, talán még világnézet 
is, nem lehet. (…) Boldog lehet, aki egyszer is látta ezt az öt 
zenészt játszani. Tegnap óta a kossava mellett más szelek is 
fújnak a városban. Fújjanak csak sokáig.” 

Sok kritikus próbálta – felsorolva a használt stíluselemeket – meg-
határozni zenéjüket. A San Francisco Chronicle ezt írta: 

„Próbálják elképzelni a természeti erők és az emberi kreativitás 
kataklizmikus összeolvadását a színház, a játék és a zene keve-
redése által.”

Mit írjak én, aki szintén boldog voltam, végigremegtem a koncertet, 
akit egyszerre lehengerelt és felemelt a zenéjük. Ez tényleg Nagy Fekete 
Zene. Lehet, hogy van, akit itt, Európában ingerel az AECH tudatossá-
ga, a fekete öntudat zenei és nem zenei kivetítődése, de engem nem za-
vart. Sem az afrikai törzsfőnökökre emlékeztető tartásuk (a pódiumon), 
sem követeléseik nem zavartak, mert tudom, minek a következményei, 
és mert ezek a muzsikusok, ha megérzik, hogy komolyan veszik őket, 
a lehető legközvetlenebb, legegyszerűbb emberként viszonyulnak a 
hozzájuk fordulókhoz. Viszont örülnék, ha a mi legjobb kelet-európai 
„néger” jazzmuzsikusaink a felét is megkapnák annak a megbecsülésnek 
és anyagiaknak, amit fekete társaik kapnak. 

Amikor az Art Ensemble az európai zene hatásáról beszél, akkor 
tudnunk kell, hogy ők ezt is sajátos módon értelmezik. Náluk az euró-
pai tapasztalat is abszolút feketévé válik. Az AECH öt, teljesen nyitott, 
modorosságoktól mentes muzsikusból áll. Tizenöt éves fennállásuk alatt 
nem menekültek sablonokba, még mindig van erejük és merszük új 
játékmódokat kidolgozni. Nem úgy viaskodnak, birkóznak az anyaggal, 
mint korábban – talán erre gondolt Szigeti Péter, amikor az együttes 
túlzott csiszoltságát kérte számon –, a megtalált saját hangnak az egyre 
tökéletesebb, sallangmentesebb megszólaltatása a céljuk. Ma már nem 
érezzük ugyan a saját hangra találás döbbenetét, amely minden alkotói 
korszak legfontosabb, legsúlyosabb pillanata, de a tiszta zenére törekvés 
intenzitása ma is változatlan. Mindez talán meglepőnek tűnhet, ha 
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tudjuk, hogy az Art Ensemble nem művészetet akart csinálni. Nyerse-
ségével, életszagával volt új jelenség a jazz-zenében. De be kell látnunk 
azt is, hogy idővel ez (programként) hazugsággá, pózzá vált volna. 

Akármihez nyúl ez az öt zenész, minden csörrenésük, rezzenésük 
zene lesz. Felvételüket sokadszorra visszahallgatva érezni csak, milyen 
tökéletes egésszé áll össze ez a sok apró részlet. Szabadon játszhatnak, 
mert a közös gyökérzet és a közös boltozat összetartja zenéjüket. Többen 
közülük gyermekkoruktól kezdve együtt voltak, jól ismerik egymást, 
együtt lélegeznek muzsikálás közben is. „Barátok vagyunk” – mondja 
Bowie. Lester Bowie ezúttal kevesebbet mozgott a pódiumon, mint 
máskor. Amit viszont trombitájával csinál, azt nem lehet elmondani. 

Balázs Attila barátom mondta nevetve: „…amit Bowie játszik, az maga 
a hang, az ő trombitája maga a trombita, keze maga a kéz”. Nála nincs 
külön szóló vagy kíséret, glisszandóival, recsegő trombitahangjaival, 
éles, rövid staccatóival állandóan böködi, hajtja a többieket. Páratlan rit-
musérzékkel rendelkezik, nagy mestere a szüneteknek, kihagyásoknak. 

• Lester Bowie
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Abszolút érzi, tudja, hogy a két hang közötti csend végsőkig feszítésében 
van a ritmus igazi ereje. Trombitájával összenőve él. 

Don Moye ütőhangszereit sun percussionsnek nevezi. Az afrikai 
dobok bőreit a nap melege feszíti ki. Európában hősugárzókkal pó-
tolják a hiányzó meleget. Enélkül nincs átütő hangjuk a doboknak. 
Nem véletlen, hogy az Egyenlítőhöz közel élő – a naphoz legközelebb 
álló – népek zenéjében leghangsúlyosabb, legerősebb a ritmus. A nap 
éltető, mozgató erejének legközvetlenebb tükrözését, mondhatnám, 
zenei megfelelőjét látom a ritmusban. Ezt hirdetik tudatosan a mai 
néger muzsikusok, Don Moye, Sun Ra és mások. Moye-t többször 
kellene látni, közelről is tanulmányozni. Keze villámgyorsan cikázik a 
cintányérok közt – a legyeket kapkodja, mondta valaki –, különösen 
gazdag, változatos dobolása nem hagy kétséget afelől, hogy zeneileg 
művelt, széles látószögű, vérbeli muzsikussal van dolgunk. Valójában 
Moye fogja össze társait, ő az alapember. Roscoe Mitchell hosszú klari-
nét-, tenor- és basszusszaxofon-futamai sohasem ismétlik önmagukat. 

Roscoe Mitchell  • 

Előremeredő szemmel, befelé fi gyelve fújja hangszerét, a keleti medi-
tatív zene erős hatását érzem játékán. Jarman hozta sípjaival, furulyáival 
a legtöbb afrikai „dzsungelhangszínt”; beszélt, kiabált, sípjaival emberi 
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hangot utánzott. Fantasztikusan kifi nomult érzéke van ahhoz, hogy 
mikor melyik hangszert szólaltassa meg. Utólag úgy tűnik, más hang 
vagy hangszín nem is jöhetett volna, és ez nagy zenészre vall. Malachi 
Favors mozog a leglátványosabban az öt zenész közül, ősi afrikai mezben, 
először csíkosra, majd fehérre festett arccal jelenik meg a pódiumon. 

Interjúiban elmondta, hogy játék közben őt afrikai szellemek, az ősi 
Afrika alkotó szelleme látogatja meg. Mi, európaiak – legjobb esetben 
is – csak szimbolikusan vagyunk hajlandók ezt elhinni. Bőgőjét tép-
te, húrjait cibálta, akár az íjat, feszítette, dobütővel verte őket. Mély 

• Malachi Favors Maghostus
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bőgőhangjai selymesek vagy kemények, de mindig telítettek, magával 
ragadóak. Hangszereivel különös módon érintkezik, élőlényként kezeli 
őket, párbeszédet folytat velük. Sokszor humorosan karikíroz: amikor 
az egész zenekar ütőhangszereken játszott (ezeket a részeket tartom a 
legerősebbnek az Art Ensemble-nél), a nagy dübörgés közepette ő egy 
pici cintányért birizgált, megafonjába a Tarzan-fi lmek üvöltését utánoz-
ta. Ekkor mindenki érezhette, hogy a chicagóiaknál a ritmus valóban 
Afrika forró lehelete – még ha időnként némi iróniával vegyítik is. A rá-
adásként játszott jazz-rockos ritmusú számban Malachi basszusgitárján 
három ismétlődő hangot pufogtatott hatalmas csúfolkodó grimasszal 
az arcán, míg a fúvósok a paródiából komolyra váltottak, megmutatva, 
hogy ha kell, ők ezt át tudják alakítani. 

Az újvidéki közönség először megdöbbent, nagyon kevesen ismerték 
az AECH-t. A szólókat eleinte gyér taps kísérte. Fokozatosan oldódott a 
hangulat, a hangverseny végén 1500 ember követelte talpával ütemesen 
dobogva, üvöltve (soha nem látott ovációval) a chicagóiaktól a ráadást. 

Nem szeretnék lebecsülni egyetlen komoly hozzáállással játszott 
zenei stílust sem, de az Art Ensemble-hez viszonyítva milyen sápadt-
nak, vékonynak tűnik az ún. avantgárd zene számos kísérlete… Valahol 
majd az utóbbiak tapasztalata is hasznosnak bizonyul (ahogy az már 
többször is bebizonyosodott), de szerintem a muzsikához való viszo-
nyulásuk többnyire téves. A racionális, koncepciózus megközelítésben, 
a számítgatásokban, az egyötlet-központúságban látom a legnagyobb 
bajt. Mindez valójában az invenciónélküliség, illetve a személyiség-
nélküliség jele. Az AECH a XX. századba csöppent feketék magukra 
találásáról tanúskodik. Tudatosan próbálják kiépíteni a modern fekete 
ember művészetét. A szerintem egyik legjobb Art Ensemble-lemezen, 
a Bap-tizumon például (1972-es koncertfelvétel) hulladékokkal veszik 
körül magukat a zenészek. A szemét dzsungelében, a világvárosokban 
– civilizációnkban – a fekete ember fázik. Ezen a lemezen tiltakozik, 
üvölt, és közben megpróbál kicsikarni valami többletet ebből a környe-
zetből. Az AECH egyik legutóbbi lemezének címe: Urban Bushmen 
(Városi busmanok). 

Jó otthonuk volt a sessionöknek a sportközpont hajnali háromig 
nyitva tartó kaszinója. Minden éjjel Goce Dimitrovszki kvartettje 
kezdett. Nem hittem volna, hogy az Art Ensemble eljön a sessionre, 
márpedig Bowie és Moye játszott Dimitrovszkiékkal. A kvartett mellett 
Uroš Šećerov kongázott, és egy újvidéki fi ú, Dragan Dumitrov – Brica 
szájharmonikázott. Brico verseket ír, miközben egy szálloda portásaként 
keresi kenyerét. Az újvidéki kocsmák vagánya. Minden elismerésem 
Bricóé, aki lámpaláz és tolakodás nélkül ugrott be a nagyok közé, 
teljesen hozzájuk simult, majd a végén egy újrázással ismét felrázta a 



• 76 • A szív sorsa •
többieket. Bowie játék közben segített a muzsikusoknak, fennhéjázás 
és nagyképűség nélkül, a jobb zene érdekében. Ahogy azt csak igazán 
nagy zenészek tudják. Forró, igazi jam session hangulat volt. 

X. 6., szerda 

Elsőként az Újvidéki RTV tánczenekara játszott. Nem big band, hanem 
tánczenekar, mi több: rossz tánczenekar. A hangszerelések legalább 
30 évesek, de még ezeket is rosszul játsszák. Nem jazzfesztiválra való 
együttes.

• Branislav Lala Kovačev

Lala Kovačev nemzetközi együttese a zongorista Paul Grabowsky 
és a tenorszaxofonos Jovan Miković nélkül lépett fel. Vojin Draškoci 
bőgőzött, Ljuba Dimitrijević különféle népi hangszereken, furulyán, 
dudán, zurlán és tehénszarvon játszott, Nenad Jelić volt az ütőhangsze-
res, Günter Klatt szoprán- és tenorszaxofonozott, Lala Kovačev pedig 
dobolt. Kicsit féltem, hogy Balkán-jazzt hirdetve az együttes a szokásos 
dekoratív módon (azaz sehogy sem) közelít majd a folklórhoz. Teljes 
mértékben ezt most sem sikerült elkerülni, de Kovačevék mégiscsak 
leütötték az eredeti délszláv jazz első hangjait. Zenéjük ritmusában 
érhető ez tetten a legegyértelműbben. A 9/8-as és más aszimmetrikus 
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ritmusképletek jó kiindulópontnak bizonyultak. Az ütős Jelić, Lala és 
a zurlás Dimitrijević néha olyan izzón muzsikált, hogy balkáni dübör-
gésük az afrikaiakéval vetekedett. Sajnos, a szerzemények felépítésében 
még mindig a régi sablonhoz (téma – improvizáció – téma) igazodnak, 
pedig ezt kellene felbontani, árnyaltabbá tenni. Lala dobolásában 
mindig benne volt egy aszimmetrikusabb játékmód csírája, állandó 
díszítései, kiütései a szabályos menetekből, az egyenletes ritmusból, 
előre jelezték egy szabadabb ritmushoz való közeledését. Jó lenne, ha 
Lala Kovačev tudatosan is vállalná és végigjárná a megkezdett utat. 

Nagy csalódásom volt Sam Rivers. Két évvel ezelőtt Dave Holland-
dal és Steve Ellingtonnal trióban hallottam őt Ljubljanában – akkor 
lenyűgözött. Úgy látszik, két év elegendő volt ahhoz, hogy egy ember 
megtörjön, megöregedjen. Az 52 éves Rivers óriásfejét és hatalmas lábát 
„összekötő” összeaszalódott, vékony testet tekergő kígyóként látjuk, 
amikor fúvós hangszereit bűvöli, de igazán megrázni őket már nem 
tudja. A szabadabb improvizációkat jazz-rockos, egyszerűbb dallamos 
részekkel kombinálja. Bár másokhoz viszonyítva ezt is keményebben 
játssza, de nekem nem tetszik, a régi Riversnek halvány mása csupán. 
Volt egy szép fuvolaszólója, ahol a fuvola felerősített felhangjai mellé 
egy másik dallamot is dúdolt. Úgy éreztem, hogy Rivers hattyúdalát 
halljuk, és egyik utolsó szép szólóját hagyja emlékbe nekünk. Kvartettje 
csupa fi atal muzsikusokból áll. A bőgős Santi Debrianóról még biztos 
hallani fogunk, már most remek zenész. A gitáros Alain Dinape keveset 
játszott, ő utólag csatlakozott az együtteshez. A dobos Steve McCraven 
volt a legfeketébb és a legalacsonyabb néger zenész Újvidéken. Jazz-
rockos, primitív pufogtatós stílusával ő volt a leggyengébb a kvartett 
tagjai közül. A fi atal muzsikusok érezhető tisztelettel és szeretettel 
viszonyultak az öreg mesterhez, aki a 60-as években Miles Davisszel, 
Cecil Taylorral is játszott, s aki később New Yorkban az ún. padlásze-
nészek egyik vezető alakja lett. A 70-es években stúdiója, a Rivbea, az 
avantgárd zene otthonává vált. Erről a stúdióról kérdezte Riverst Neda 
Radovanović az újvidéki hangverseny után: 

 N. R.:  Mondana valamit a Rivbea stúdió működéséről? 
 S. R.:  Az 1972 és 1980 közötti időszakban majdnem minden este 

szerveztünk hangversenyeket. Ma sok hasonló stúdió van, 
ami ugyanazt csinálja, amit én korábban. Egy nagyobb 
helyiség kellene, mert ez a mostani csak 250 embert tud 
befogadni. Azok, akik a 70-es években itt felléptek, idő-
közben maguk is nagy zenészekké váltak: Chico Freeman, 
Hamiet Bluiett, Oliver Lake, Julius Hemphill, George 
Lewis, Anthony Braxton… Én hoztam őket a stúdióba, 
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a producerek meghallgatták és szerződtették őket. Úgy 
érzem, egyrészt az én érdemem is, hogy ma ezek a zenészek 
nemzetközileg is ismertek. 

N. R.:  Mi inspirálja, mely fi lozófi a képezi zenéjének alapját, mit 
üzen nekünk?

 S. R.:  Ez bonyolult kérdés. A zene belőlem jön. Megpróbálom 
kifejezni az összes érzelmet és az érzelmek intenzitását, 
amelyek a zenével együtt jönnek. Zeném az emberséges-
séget, a humanitást üzeni a hallgatóknak. Az emberi lény 
érzelmeinek a zenéje ez.

 N. R.:  Hasonlítja-e valamelyik jazzstílushoz a zenéjét, pl. a free 
jazzhez vagy a fúziós jazzhez, esetleg valami máshoz?

 S. R.:  Nem, én arra törekszem, hogy zeném többé-kevésbé mind-
azoknak a zenéknek az összessége legyen, amelyeket eddig 
írtak, és amelyek még csak ezután íródnak. 

A sessionön Riverst meleg tapssal invitálták. Rivers pár percig kín-
lódott a silány pianínóval, azután szelíd mosollyal meghajolt, és fi atal 
társai kíséretében, jellegzetes, hullámzó járásával „elúszott” az éjszakába. 

X. 7., csütörtök

Az Ernst-Ludwig Petrowsky trió elfoglaltsága miatt lemondta részvéte-
lét. A Gut–Marković szextett kezdett. Milivoje Marković alt- és tenor-
szaxofonozott, Stjepko Gut trombitált és szárnykürtön játszott, Nikola 
Mitrović fl ugabonozott és ventilpozanozott, Miša Krstić zongorázott, 
Miša Blam bőgőzött és Lazar Tošić dobolt. Guték átfűtötten és a maguk 
stílusán belül jól játszanak (mindig hiányzott egy jó hard bopot játszó 
együttes nálunk). Újvidékre Szibériából érkeztek, először le is akarták 
mondani fellépésüket, végül mégiscsak eljöttek. Ez este fáradtan, ener-
váltan játszottak, nem jött be igazán egy szóló sem, még a ritmusban is 
voltak eltolódások. Én inkább a jazz népszerűsítése, mintsem zenéjük 
miatt kedvelem őket, most kell egy ilyen együttes is. De, mint az ilyen 
népszerű együtteseknél lenni szokott, idővel a legújabb divatok is lassan 
beszüremlenek játékukba. Az idén megszületett az első szórakoztató ze-
neszámuk, a jazz-rockos Mr. Kuku. Jó lenne, ha ez is maradna az utolsó. 
A Gut–Marković szextett után következett a fesztivál utolsó együttese 
és legnagyobb meglepetése: az angol Siger Small Band: George Haslam 
– tenor- és baritonszaxofon; Pete McPhail – altszaxofon és fuvola; Tony 
Moore – bőgő; Steve Harris – dob. 

Nem sokat sikerült róluk megtudnom, sem Gonda János Jazz 
könyve, sem a Jazzlexikon nem említi őket. A bőgős Tony Moore 
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Kenny Wheelerrel muzsikált, Haslam Magyarországon is járt, ven-
dégszólistaként játszott Jávori Vilmos és Lakatos Antal együtteseiben. 
Steve Harris először rockegyütteseknél kezdte (egy picit érezni is bal 
kezén), de amióta élőben hallotta Art Blakey-t játszani, csak jazz-zenével 
foglalkozik. A sessionön mesélte, hogy ír is, tehát egyszerre zenész és 
irodalmár. Az együttes talán legerősebb egyénisége a szaxofonos Pete 
McPhail, akinek a Siger Small Band mellett van még egy önálló triója 
is. Nagyon kemény, nehéz kortárs muzsikát játszottak az angolok. 
A   koncert alatt azt gondoltam magamban, hogy ha ezt is befogadja az 
újvidéki közönség, akkor megnyertük a játszmát. Felesleges volt aggód-
nom: a Siger Small Band a zenéjével lehengerelt mindenkit. Ez a négy 
csendes, szimpatikus, szerény angol a pódiumon az első perctől kezdve 
négy, önmagával viaskodó, óriási összpontosítással, teljes erőbevetéssel 
játszó muzsikussá változott. Hosszú kompozícióikban a két fúvós szinte 
állandóan együtt játszott, közös szabad improvizációik alatt a bőgő és 
a dob néha fi noman és stilizáltan, de jelezte a jazzes lüktetést. Különös 
kapcsolat volt a játékosok között, elsősorban Haslam és McPhail közt. 
Haslam nehézkesebb, monotonabb baritonját McPhail szenvedélyes 
fuvolajátékkal, sikoltozó, hörgő, a beszéd és ének hanglejtését utánzó 
altszaxofonozással egészíti ki. Haslam visszafogottabb baritondünnyö-
gése és a saját hangjáért küzdő McPhail jól kiegészítik egymást. Moore 
erőteljes bőgőjátékával jobbára a dobos Harris beszélget. Egy-egy zenei 
csomópontnál néha egymással ellentétes irányba indulva látszólag 
különválnak, de mindenkor ritmikailag kemény, feszes hálót húznak 
a viaskodó fúvósok alá.

Két kisebb rendezvénye is volt a fesztiválnak. Az egyik Dormán 
László 71 jazzfotóból álló kiállítása a sportközpontban, a másik az én 
ljubljanai ihletésű jazzrajzaim bemutatása a Nolit könyvkereskedésben. 
A rajzokról a következőt írtam a fesztivál műsorfüzetébe: 

„Nem a jazz hangulatát vagy a jazz rám gyakorolt hatását próbá-
lom megrajzolni, portréim nem pszichológiai portrék, de nem 
is a zenészek karakterét igyekszem megrajzolni. Persze, mindez 
benne van valamennyire a rajzokban, de a fő hangsúly a zenélő 
emberen, pontosabban mondva az alkotó ember erőfeszítésén, 
az alkotáshoz való viszonyán van.” 

Hasonlónak érzem Dormán Laci megközelítését is, ezért mondtam 
el itt ezt még egyszer. Dormán jobb fotós a nyugati jazzlapokból ismert 
fotósok legtöbbjénél, műveltsége, látásmódja megkülönbözteti őt az egy 
szemszögből láttatóktól, az egy szemszögből fotózóktól. „Sokféleképpen 
szeretném a zenészeimet fotózni. Ennyi az egész” – mondja Dormán a 
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tőle megszokott egyszerűséggel. Tolnai Ottó írta róla a Bayer-aszpirin 
fotói kapcsán: 

„Megszoktuk már, hogy Dormánt minden egyes jazzfeszti-
válon, jazzkoncerten ott látjuk a színpadon: úgy mozog ott, 
olyan otthonosan, mintha ő is tagja lenne az éppen játszó ze-
nekarnak. Figyeljük meg, lábával munka közben is állandóan 
veri a ritmust. Ezért, éppen ezért fújnak olyan forró szelek az 
ő fekete jazzportréiról…”

• Oscar Peterson és Niels-Henning Ørsted Pedersen

Amikor október 8-án éjjel 3-kor az utolsó hang is elhalt a városi 
sportközpontban, kábult fejjel léptünk ki a hideg, szeles utcára. Nem-
csak akkor, de most is ki merem mondani: európai színvonalú fesztivá-
lunk volt. Megérdemli, hogy megemlítsem: a fő szervezője az Újvidéki 
Zenekedvelő Ifj úság. (1982)
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A GLOBE UNITY ORCHESTR A ÚJVIDÉKEN

1966-ban a Berlini Jazzfesztiválon mutatták be Alexander von Schlip-
penbach Globe Unity című, 14 előadóra írt kompozícióját. Ez volt 
Európában az első kísérlet arra, hogy a free jazz előadói szabadságát 
nagyzenekaron alkalmazzák. Schlippenbach számára nyilvánvaló volt, 
hogy ez egy előadás keretén belül nem oldható meg. Így alakult meg a 
Globe Unity Orchestra, melynek a fennállása alatt csupán egyetlen állan-
dó tagja volt, a zenekarvezető, zongorista Schlippenbach. A zenekarban 
előbb Európa, majd fokozatosan a világ avantgárdjazz-muzsikusainak 
a legjava játszott. Ezáltal, valamint koncepciójuk nyitottságával (sze-
retnének elkerülni bármiféle megcsontosodást) vált ez az együttes a 
nyugat-európai zenei törekvések gyűjtőmedencéjévé. A hatvanas, vala-
mint a hetvenes évek művészeteinek kisugárzása és a pódium nyújtotta 
lehetőség a teátrális megoldások iránt is befogadóvá tette a zenekart. 
A zenei folyamatok alakulásának logikus következménye volt a kortárs 
zene két nagy zeneszerzőjének, Pendereckinek és Stockhausennek a 
közreműködése a Globe Unityvel. 

Március 4-én az Ifj úsági Tribün nagytermében a Unityt a következő 
zenészek alkották: Gerd Dudek – fuvola, szoprán- és tenorszaxofon 
(NSZK); Evan Parker – szoprán- és tenorszaxofon (Anglia); Kenny 
Wheeler – trombita és szárnykürt (Anglia); Toshinori Kondo – 
trombita ( Japán), Albert Mangelsdorff  – trombon (NSZK); Günter 
Christmann – trombon (NSZK); Johannes Bauer – trombon (NDK); 
Bob Stewart – tuba (USA); Alexander von Schlippenbach – zongora 
(NSZK); Alan Silva – bőgő (USA); Paul Lovens – dob (NSZK). 

Mindannyian játszottak már a Globe Unityben és egymással is 
különféle kisegyüttesekben. Például Schlippenbach Mangelsdorff -fal 
duóban, Christmann Wheelerrel, Lovens Evan Parkerrel stb. E kama-
rajellegű zenélések során ismerték meg egymást igazán a muzsikusok, 
ami előfeltétele egy ilyen rögtönzésen alapuló nagyzenekari játéknak. 

Nemcsak a zenekar nevével, de zenéjükkel is a világzenét képviselik. 
Ez a tizenegy zenész a modern jazzen keresztül megtalálta az átkötése-
ket a legkülönfélébb zenei világok felé, anélkül hogy valami alaktalan, 
jellegtelen zenét játszana. A Globe Unity tizenegy kiforrott művész 
egyenrangú társulása. A zenekar a sajátos, rögtönözve alkotott több-
szólamú játéka ellenére is bámulatosan egységes. Szerintem csak érett, 
eredeti művészi világgal rendelkező zenészek alkothatnak (különösen 
rögtönzött módon) egységes zenét. Lényegében polifonikus (szinte 
annyi szólam, ahány zenész), előre alig megtervezett, improvizatív 
zenéről van szó, ahol ha valaki időnként előtérbe is kerül, nem a töb-
biek kárára teszi. Egy pillanatra sem kell lemondania egyéniségéről, 
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személyiségéről, hangszerével mindenki rákérdezhet, hozzászólhat a 
többiek szólójához. A művészetben – de talán egyedül csak ott, akár egy 
ideális térben, negyedik dimenzióban – kialakítható a szabad emberek 
kiegyensúlyozott kis közössége. 

A tonális szabad jazz kezdeti céljától messzire távolodott a mai Globe 
Unity. Velük kapcsolatban valódi harmóniai kötetlenségről beszélhe-
tünk, mivel zenéjükben egyaránt megtalálható az európai értelemben 
használt tonalitás és atonalitás, a temperált és nem temperált hang-
rendek sora, az ún. konkrét zene különféle eff ektusai stb. Nyilvánvaló 
tehát, hogy a Globe Unity nem harmóniai elveken alapuló zenét játszik. 
A   feszes, sűrű ritmusnak már annál fontosabb szerepe van a zenei anyag 
megszervezésében. Ha jobban megfi gyeljük, itt is különféle hagyomá-
nyok keverednek, de a folyamatos és erős ritmus egy ősibb és fontosabb 
szerepről üzen. Leegyszerűsítve: a két legfontosabb kötőanyagnak a 
jazzhagyományt és a rögtönzésből fakadó hozzáállást érzem. 

A Globe Unitynél sokszor előtérbe kerül a gesztus, a színpadi moz-
gás. Századunk második felének művészetében többnyire a kétségbe-
esetten vergődő, önmaga helyét kereső, úgymond kísérletező művészt 
– a gesztus emberét – látjuk. Ez a gesztus egy gyökerét vesztett, lebegő 
embert mutat számunkra. Az előző századokhoz viszonyítva itt a tel-
jességről csak álmodnak. Paradox módon hajlandó vagyok az előállt 
helyzet nyitottságában, tehát a keresésekben és az alkotás különféle 
gesztusaiban (ekképpen a rögtönzésközpontú zenében is) a talajt kereső 
ember új lehetőségét látni. 

Az aleatorikus zene kiszámított véletlenszerűségeivel éppen a ma-
nipuláltsága miatt nem tetszik. A bármelyik stílusban élő rögtönzés 
hagyományait nem ismerő zenész spontaneitás helyett improvizáláskor 
csupán a zenei anyag görcsös refl exeivel viaskodik. A kortárs zenét játszó 
jazz-zenészeknek viszont ugyanez a rögtönzés – pont az élő hagyomány 
révén – szerves zenét eredményezhet. A Globe Unity zenéje minden 
lényeges ponton a jazzhez kötődik. A mostani zenekarban a fúvósok 
dominálnak. A fúvósokra épülő kompozíciók nemcsak az európai több-
szólamúság hagyományára támaszkodnak, hanem az afroamerikai zene 
„szabálytalanságaiban”, a orleansi stílusban, a dixielandben gyökerező, 
többszólamú modern jazzre is. A jazz az előadónak nagy teret engedő, az 
előadó által is szerzett zene. A személyiség zenéje a tömegek századában. 
Innen származik bensőségessége, ezért játsszák elsősorban kamarajellegű 
összeállításokban. A hagyományos nagyzenekari muzsikákon keresztül 
a jazz a hangszerelésnek, a hangszínek keverésének, az átfogóbb zenei 
szerkesztésnek mesterségét szívta magába. A big bandekben az egyént 
jobbára háttérbe szorították, csupán egy-egy szóló erejéig mutathatta 
föl sajátos zenei világát. Ezért volt nagy ugrás a jazz kortárs zenévé 
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érésének folyamatában az olyan nagyzenekarok megjelenése, mint a 
Globe Unity vagy az amerikai Th e Jazz Composers Orchestra. Most 
már végképp elvethetők az olyan vádak, mint Stravinskyé, aki a zenei 
szerkesztés együgyűségét kifogásolta a forró jazz-zenében. 

A Globe Unity által játszott kompozíciók felépítéséből is lényegé-
ben a jazz kisugárzását érzem. Elég, ha csak a második, lassú, temetési, 
„marching”-szerű darabra utalok. A kortárs zene egyik jellegzetessége a 
hangszerek lehetőségeinek maximális kiaknázása, más szóval a hangszer 
kifacsarása. A Unityben különösen a fúvósok éltek gazdag intonálási 
lehetőségeikkel. Az ilyen radikálisan modern zenét játszó együtteseknél 
természetesen anakronisztikusan hatna a fúvósok harmonizálásának 
hagyományos módja. A zenekar azonban időnként még ezzel is élt, de 
átlépve az adott harmóniai kötöttségeken, lényegében mindig a fúvósok 
párbeszédjén volt a hangsúly. Emberi hanghoz hasonlóan jajongtak, 
vallottak, suttogtak hangszerükön. A Schlippenbach által kedvelt 
tuba Mangelsdorff  dörmögő trombonjával összebújva hajtotta társait. 
A leginkább emberi hangon muzsikáló fi atal keletnémet trombonos, 
Johannes Bauer, a rendkívül eredeti Günther Christmann, a japán be-
szédhez közelítően artikuláló, kizárólag nem temperált hangnemekben 
mozgó Toshinori Kondo vagy a jóga segítségével eltanult cirkuláris 
(megszakítatlan) légzéstechnikával 10 percig külön levegővétel nélkül 
szólózó Evan Parker és a többiek – mind egy-egy külön világ. Parker 
az angol avantgárd jazz egyik vezéregyénisége. Szopránszaxofon-játéka 
nemcsak a légzéstechnikáját illetően, de például a makám jellegű játék 
miatt is nagy fokú keleties hatást mutat. 

Szerencsés hangszerválasztás esetén a hangszer karaktere összenő a 
megszólaltatójával. A Globe Unity tagjai hangszerüknek egy-egy letisz-
tult lehetőségét hozták. A trombitajáték két „végletét” demonstrálta az 
európai tonális iskolát folytató Wheeler és a „piszkosan” intonáló japán 
Kondo. Volt pillanat, amikor egy eksztatikus, kaotikus összjátéknál 
Kenny Wheeler látható idegességgel a mikrofonhoz sietett, és tiszta 
hangjaival, végiggondolt világos szólójával ellenpontozta a többieket. 
Sejtelmes melódiája akár sóvárgás is lehetett Gelsomina elvesztett trom-
bitadallamának idillje után. A mesztic kinézetű bőgős, Alan Silva, aki a 
Th e Jazz Composers Orchestrában is játszik, láthatóan Mangelsdorff -fal 
érezte magát legjobban. Látszik, hogy az angol Tony Oxley nagy hatással 
volt az európai jazzdobosokra, Paul Lovens is hozzá hasonlóan apró 
dobokból, csörgőkből és kevés cintányérból állítja össze szerelését, ami 
persze rányomja bélyegét a játékstílusra is. Ez az apró termetű, gyerekre 
emlékeztető, különös mozgású dobos valódi motorja volt az együttes-
nek. Schlippenbach és ő szinte együtt lélegeztek, a darabok alapritmusát 
lényegében kettejük összjátéka határozta meg. Schlippenbach keveset 
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szólózott, inkább különféle zenei folyamatokat kötött össze, indított 
útjukra. Hasonlóan, mint ahogy azt (hangszerük jellegéből fakadóan) 
a többi hagyományos nagyzenekari jazz-zongoristák is teszik. 

Hallomásból tudom, hogy a zenészek máskor többet mozognak 
a pódiumon, látványosabb „akciókkal” dramatizálják a koncertet. 
Lehet, hogy a turné végi fáradtság volt az oka, hogy a fűrészen vo-
nózó Lovensen, a japán fi ú egy-két gesztusán és a sánta trombonos 
Christmannon kívül ezúttal a többiek nem „szerepeltek”. De így is 
érdekes látványt nyújtott az együttes: az izgő-mozgó Bauer, az egy 
helyben ugrándozó Mangelsdorff , a piros nadrágjába belevesző (s abból 
időnként majd kiugró) Kondo, a félszeg Wheeler, a kemény arcéléhez 
hasonlatosan billentő Schlippenbach… stb. 

Szimfonikus nagyzenekarokra gondolva mindig eszembe jutnak 
Coltrane és Mangelsdorff  megjegyzései. 

„Coltrane és Dolphy hosszasan hallgatta a nem sok egyéni 
invenciót igénylő szimfonikus művet, aztán az előbbi halkan 
megkérdezte: Honnan tudhatja az ember, hogy mindegyik 
hús-vér muzsikus? Kisvártatva Dolphy visszasúgta: Tán csak a 
karmester az egyedüli megmondhatója.”

„A Kontarsky fi vérek Stockhausen Mantra c. darabját próbálták, 
míg Mangelsdorff  fi gyelte őket. Stockhausen meg-megszakította 
a jellegzetes perfekcióval és árnyaltsággal játszó Kontarskyékat 
néhány taktus után, s további, füllel szinte már regisztrálhatatlan 
árnyalatokra hívta fel a fi gyelmüket. Mindketten mindannyiszor 
újra türelmesen a zongorához ültek, alázatosan elfogadva a 
tüzetes utasításokat. Mangelsdorff  ezt nem tudta sokáig nézni, 
tíz perc múltán az iszony látható jelei mutatkoztak rajta, és rö-
videsen el is hagyta a termet. Kinn csak ennyit mondott: Azért 
mégiscsak fantasztikus muzsikusok, bár számomra érthetetlen, 
hogyan lehetséges ilyen diktatúrát elviselni.” ( J. E. Berendt: 
A   mindenség muzsikusai, Symposion, 205. szám) 

A fentebb említett cikkben McCoy Tyner a következőket mondta: 

„Látom a legkülönfélébb muzsikusok egyetértő kapcsolatát 
(…) az egész világ zenéje egymással tegeződik. Ez valami eddig 
elképzelhetetlennek hitt egyetemesség, és ahogy múlnak az évek 
felettem, egyre szükségszerűbbnek érzem mindezt.”



•■  A jazz és mi • 85 •
A világ dolgainak kölcsönös függősége, összefonódása okozta szük-

ségszerűség az, amiről McCoy Tyner beszél. Mindez persze a dolgok 
egybemosódásának, eljellegtelenedésének a veszélyét is magában hor-
dozza – de ez már egy másik írás témája lehetne. Külön örültem a lelkes 
újvidéki közönség ovációjának, ahogy ezt a nehéz és bonyolult zenét 
fogadta. A hangversenyt a Német Kulturális Kapcsolatok Intézetének 
segítségével a Sonja Marinković IMK szervezte. (1983)

UTÓHANGOK A VI. ÚJVIDÉKI JAZZNAPOKRÓL

Szeptember végén számomra mindig sűrűsödni kezd a levegő. A csen-
des, jórészt mozdulatlan tartományi „kultúréletben” az októberi jazz-
fesztiválra való készülődés napjai ilyenkor a valódi mozgást előlegezik. 
Feszülten várakozunk, akár a nyulak. Év közben felhúrozott füleinkkel 
belehallgatunk a levegőbe, és várjuk az első elpattanó hangot.

Vlagyimir Taraszov  • 
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Többször leírtam már, hogy a kiéhezett, ismeretekkel és előítéletek-

kel nem terhelt közönséget tartom a legjobbnak. Az újvidéki közönség 
évek óta a kortárs jazz, azaz a kortárs zene legkiválóbbjait hallgatva 
edződött, és vizsgázott jelesre. Gondoljunk csak vissza: soha sehol nem 
ment simán a kortárs zene elfogadtatása. Mennyi idő és mekkora harcok 
kellettek, mire századunk nagy zeneszerzőit befogadták. A helyzet a 
század második fele óta ugyan némileg megváltozott, mégis örömmel 
tölt el, hogy a világnak ebben a félreeső zugában – ahol soha semmiféle 
zene nem tudott igazán gyökeret ereszteni – hangéhségtől megnyúlt 
füleink a lehető legjobbnak bizonyultak. Persze igazi kulturáltságról 
vagy civilizáltságról túlzás lenne beszélni, annál is inkább, mert civili-
záltságon én nem ezt a köztes mai semmit értem. Nem is az értelmen, 
ráción, netán technikai ismereteken, műveltségen alapuló mai nyugati 
életmódokat – hanem az élet valódiságán, igazságán, szépségén alapuló 
létet. Ember és környezete harmóniáját, egy szerves életet tartok valódi 
civilizáltságnak. Századok óta kiáltják Európa művészei a nyugati civi-
lizáció csődjét, lassú agóniáját. Az európai ember nem veszi észre, hogy 
egyre kevesebb a beleszólása a lényegi dolgokba. Egy helyben topogva, 
körbe-körbe forogva csupán önnön pusztulásának variációit járja újra.

Hová lett a régi ember sokoldalúsága, teljességigénye? – merült fel 
többször is a jazznapok alatt, a Ganyelinékkal, Szabadossal való beszél-
getések során. Az utópia Litvániában is él – teszi hozzá mosolyogva 
beszélgetésünk végén Vlagyimir Taraszov, a Vilniusban élő dobos. 
Triójukban Ganyelin zongorázott, szintetizátorozott, furulyázott és 
basszusgitározott, Vlagyimir Csekaszin szaxofonozott, furulyázott és 
trombonozott, Taraszov dobolt. A fesztivál legnagyobb meglepetése 
voltak. „Teljes, totális zenét szeretnénk csinálni – mondta Ganyelin. – 
Kompozícióink címeinek (Non troppo, Semplice, Poco á poco stb.) széles 
körű értelmezhetőségével is erre utalunk.” (…) „Tulajdonképpen nem 
is zene, amit csinálunk” – toldotta meg Taraszov. 

Ganyelinéknál a szenvedő, létezésben gátolt embert látjuk. Leg-
többször halk kaparászásokkal, lánccsörrenéssel vagy a bejövetel és 
hangszerpakolás zajaival indítják a „koncertet”, majd fokozatosan 
fölizzik a sustorgás, hangszerekbe motyognak, morognak, vagy üres 
térbe „hajított” elnyújtott kiáltásokkal keresik egymást. Taraszov meg-
megcsukló dobdübörgése alatt Csekaszin levegőért kapkod, fullasztó 
hörgését hallva elborzadunk, izzó jelenlétük egy növekvő borzalmat 
sejtet. Ganyelin vonójával fűrészeli a zongorára fektetett basszusgitárt, 
ami a szintetizátorral együtt a bőgőst helyettesíti. (Koncert után ezt is 
megtárgyaltuk. Nézetem szerint az elektronikus hangszer nem igazi 
hangszer. Csak természetes anyagú, vagyis végtelen/szabálytalan/élő 
rezgésű anyagokkal képes magát maradéktalanul kifejezni egy mű-
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vész. A szervetlen, mű anyagok – ahová az elektronikus hangszerek is 
tartoznak – nem a mindenséget rezgik, ezért képtelenek a teljességet 
akár sugallani is. Ganyelin mindezzel egyetértett, csupán azt fűzte 
hozzá, hogy náluk nincs elég muzsikus ebben a stílusban, és ő csupán 
a hiányzó hangszereket keveri ki. Másfelől nem is akarják bővíteni a 
felállást, ezt a bensőséges kis formációt szeretnék fenntartani muzsi-
kálás közben. Hosszabb, szvit formájú szerzeményeikben (hogy ebbe 
a nagyformába belevágtak, Szabados Esküvő c. lemeze adta nekik az 
impulzust) klasszikus jazzszámok töredékei is előfordulnak. „Prosto 
jazz – nevet Ganyelin –, csak nagyjából jazz, amit mi játszunk.” Van 
benne valami: nekem is úgy tűnt, mintha három megfagyott ember 
próbálna forró zenével melegedni, de mi nem jazzt, hanem a remegő, 
görcsös, átfagyott zenészeket látjuk.

Vjacseszlav Ganyelin 1944-ben született, a vilniusi konzervatóri-
umban végezte a zeneszerzői szakot. Film- és tv-zene komponálásával 
keresi kenyerét. Vlagyimir Csekaszin a szverdlovszki konzervatórium 
klarinét szakán végzett, jelenleg a vilniusi konzervatórium fakultatív 
jazz szakán tanít, annak nagyzenekarát vezeti. 

Vlagyimir Taraszov, a sánta dobos, autodidakta. Előbb a Litván 
Rádió nagyzenekarának volt a tagja, majd napjainkig a Vilniusi Filhar-
monikusok ütőse. Több, ismert orosz kortárs zeneszerzőt ihletett meg 
hallatlanul érzéki, ugyanakkor rendkívül tudatosan felépített dobolása. 
„Én nem játszom ezeket a versenyműveket – mondja Taraszov –, mert 
ezek a zeneszerzők nem tudják, mi az igazi ritmus.” A mai kortárs jazz-
zenében olyan teljes értékű, fölkészült zenészekre van szükség a dobok-
nál, ütőhangszereknél is, akik a zeneelmélettel és sok minden mással 
is tisztában vannak. Mondom Taraszovnak, hogy ebben a műfajban 
rajta kívül egy igazán komplett és tudatos dobost ismerek, Braxton 
egykori dobosát, Barry Altschult. Elkomorodik, és elhárítva mondja, 
hogy ő az összes jazz-zenész között csak egyetlen intelligens zenészt 
ismer, Albert Mangelsdorff ot. Taraszov érdeklődésére jellemző, hogy 
amikor az éppen renoválás alatt álló, nejlonfóliákkal takart katolikus 
templomot meglátta, fölkiáltott: „Tán ez is avantgárd alkotás, Christo, 
a nagy csomagoló járt erre?” Taraszovnál egy csomó életes mozgás válik 
zenévé, a lábdobogás, menetelés, lánccsörgés úgymond „konkrét zenei 
eleme” nála drámai súlyú zene lesz, egy halálos világ hangi lenyomata. 
Náluk hallottam eddig a leghatározottabb viszonyt az indulókhoz. 
Ehhez persze a Szovjetunió kellett. Tolnai Ottó Braxtonról és Szaba-
dosról írt versében a klasszikus jazzben túlzottan jelen lévő indulókról 
tesz említést. Ganyelinéknál az indulónak mint a századunkon átvo-
nuló totalitárius világ „slágerének” valódi gyilkos zenéje jelenik meg. 
Ganyelinéknál, minden hasonló gesztus ellenére, mégsem a modern 
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zenészekre jellemző spekuláció uralkodik. Mélyen megszenvedett, 
átélt zenéjük torokszorítóan lecsupaszított jelenlétté párlódik. Valódi 
sorszene. Lassan kibontakozó, hosszú kompozícióikban is érződik az 
a mindig fölöttük lebegő lelkiség, emberi melegség, amit én a keleti 
művész többletének érzek a nyugatival szemben.

Mielőtt Újvidékre jöttek volna, csupán egy 1976-os lemezfelvételü-
ket ismertem a varsói Jazz Jamboree-ról. Akkor még a hosszú szerzemé-
nyeknél érezhetők voltak a varratok, kevésbé koherens volt muzsikájuk, 
de Csekaszin üvöltését hallgatva úgy éreztem, ez a legnagyobb néger 
szaxofonosokéval mérhető. És most ugyanezt éreztem az egyik sessionön 
is. A néger Gayle kimeredt szemmel nézte az elbődülő Csekaszint, és 
lenyűgözve állt föl válaszolni neki. Két rabszolga sírt, énekelt azon az 
estén. ( Jovicánk önkívületben reszketett, eksztázisban lebegett.)

• Jovica

Csekaszin, ez a jellegzetesen orosz kinézetű muzsikus a Ganyelin 
trió tulajdonképpeni súlypontja. Láthatóan tudja, hogy hangszert fújni 
annyi, mint a saját testrészünket melengetni, énekünket fémmel, fával 
erősíteni. Emberfelettien erősnek tűnik időnként ez az apró emberke, és 
ha nem volna szégyentelenség szakadtságáról írni, akkor pontosabban 
tudnák, hogy milyen életből fakad, mitől is olyan súlyos az ő zenéje. Egy 
vilniusi emeletes ház padlásszobájában él, Garlemben, ahogy ő mondja.
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Képzőművészetről, kiállításokról beszélgettünk Taraszovval, amikor 

szóba jött fesztiválunk koncepciója is. Én konkrét, életes helyzetben 
szeretném látni a művészetet – mondtam –, mint egykoron, nem pe-
dig mai skizofrén módon, pódiumokon, termekben, múzeumokban 
különváló szerepben. Ezért nem szeretem magát a művészet szót sem, 
mert ezt a kettészakadást tükrözi. A fesztiválforma sem jó a művészet-
nek – folytattam –, mennyivel jobb lenne, ha a zenészek kinn az utcán, 

Vlagyimir Csekaszin  • 
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otthonokban, a várban, a Duna-parton stb. muzsikálnának. Igen, de 
ahhoz hosszabb ismerkedés kellene a környezettel, az emberekkel, való-
jában helyben kellene élni – fűzte hozzá Taraszov. Hasonlót próbáltak 
Peter Brookék is Iránban, Afrikában annak idején, amikor játékukkal 
üdvözölték a napkeltét, a falvakat. Annak ellenére, hogy a kortárs jazz-
zenészek (nevezzük őket jobb híján így) egy része hasonló gondokkal 
küszködik, azt hiszem, nem csak szervezési nehézségek miatt marad 
álom egy ilyen radikális hozzáállást igénylő elképzelés.

Kétségtelen, hogy a visszatérő muzsikusokat (például Szabadost, 
Stivínt) nagyobb szeretettel fogadja a közönségünk, és ez ad némi ott-
honosságérzetet. Erre a jövőben is építünk. A fesztivál megalakulása óta 
az első komolyabb lépés a műhelyjelleg felé a Szabados–Stivín–Phillips 
trió összeállítása volt. Szabados már játszott Stivínnel, Barre Phillips 
is egykor tagja volt Stivín kombójának, de ilyen felállásban még sosem 
muzsikáltak. Tudtuk, hogy Barre Phillips kései érkezése miatt nem 
lehet próbálni, ezért a zenészek eleve egy közös improvizációs fellépést 
terveztek. Ha elfogadjuk is Ganyelinék véleményét, miszerint a nagy 
karakterbeli különbségek miatt eleinte érezhetően keresték egymást a 
trió tagjai, mindenképp hozzátenném, hogy ezt igazán zeneiesen tették.

Szabados György művészetében egyre erőteljesebben van jelen 
a Kelet. Kifejezetten hallható ez a nemrégen a MAKUZ zenekarral 
előadott Szertartászene Napkirály tiszteletére c. vokális zenekari mű-
vében. Remélhetőleg Európa is mihamarabb megismeri ezt a művet, 
hiszen korszakos alkotásról van szó. Egy ünnepi szertartásos műről a 
Nap tiszteletére. Egyértelmű állításról olyan korban, ahol, mint Fülep 
Lajos mondta: 

„Senki sem mer egészen határozottan igent mondani. Ugyan-
akkor, amikor fölmagasztal valamit, rá is tojik.”

Ezt a csodálatos zenét mégis teljesen téves lenne programzeneként 
értelmezni, annál is inkább, mivel ZENE és program két össze nem 
egyeztethető dolog. Ami egyértelműen átsüt a zenei anyagon, az a 
szellemiségben mint legfőbb és állandó értékben való hit, amely mint 
ilyen a legtisztábban éppen zeneileg megformálható. Horváth Tamás 
írja az Új Tükör 1984. áprilisi számában: 

„Szabados György kompozíciója, a Szertartászene egy elképzelt, 
lélek mélyén játszódó nagy ünnep zenei felvezetése és illusztrá-
lása, hitvallás és tiszteletadás az egyetemes világtörvények előtt, 
melyek az univerzum mozgását, újjászületését szabályozzák, s 
feltételeznek valamiféle harmóniát a természetben és az em-
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beri társadalmakban, még akkor is, ha ennek a harmóniának a 
kiteljesedése vágyálom.”

Szabadosról többek között a következőket írtam a műsorfüzet is-
mertetőjébe: Szabados egyike a világ azon ritka zenészeinek, akiknek 
teljesen kiépített, autentikus zenei világuk van. Egy olyan zenét, amely 
nemcsak e század összzenei és nemcsak zenei problémáját érinti, de a 
válaszokat is magában hordozza, méltán nevezhetünk nagy zenének.

Világzenéről beszélnek ma oly nagy zeneszerzők is, mint Anthony 
Braxton. Bár bizonyos értelemben világzenét játszó muzsikusok – gon-
dolok itt a Szabados–Stvín–Phillips hármasra – találkoztak az újvidéki 
pódiumon, különbségeket elmosó, kiegyenlítő íze miatt nem szeretem 
ezt az elnevezést. A mai zene nagy egyéniségeinél inkább a tiszta, mély 
zeneiség hasonló alapvonásairól beszélhetünk, mintsem közös stílusról. 
Ahogy Szabados mondja: 

„A népzenéknek a mélyén valami közös zenei őstenger van, és 
ott csak jellegbeli és hangsúlyozottságbeli különbségek vannak 
az egyes kontinenseknek és kultúrterületeknek megfelelően. 
Ez az átcsatolás körívének a mélye, fölül pedig a XX. századi 
kortárs zene nagy alakjai zárják a kört.”

Szabados György, Jiří Stivín, Barre Phillips  • 
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A trió koncertjén Szabados preparált zongorával indított, amelyből 

éppen ez a fentebb kiemelt keleties zene sugárzott. Fontos megemlíte-
ni, hogy nem cage-i módon preparált zongorával, mint azt a Dnevnik 
kritikusa állította tévesen, hanem, mint azt maga Szabados mondta: a 
zongorában benne lévő jellegzetességek kibontását segítő preparációval. 
Mindhárman elszórt, halk, a zörejek határán lévő hangokkal indítot-
tak, Stivín a fuvolabillentyűzetének kopogásával, Phillips a bőgőhúrok 
rezzenéseivel. Szabados a zongora kozmikus csengése-bongása után fo-
kozatosan kiszedte a preparáció gumidarabkáit, csipeszeit, és visszaadta 
hangszerének európai, tonális jellegét. Stivín folyamatos fuvolafolyon-
dárral, bujkáló kis dallamok íveivel emelte feljebb a zene ívét. Ez a prágai 
új hullámos fi lmesekkel egykor operatőrnek indult muzsikus kivételes 
jelenség a mai zenészek között. Még nem találkoztam emberrel, akinek 
minden mozdulata ennyire játékos, vitális, zeneies lett volna. Stivín 
barokkos fuvolajátékának virtuóz jellege olyan magától értetődő, mint 
állandó fütyörészése, dudorászása. Zenei habitusa egy barokk korból 
itt maradt madárhoz teszi hasonlatossá. Huncutul hatalmas micije alá 
húzódik, és onnan ontja zenei ötletei végtelen sorát.

Phillips vibráló vonósjátékkal húzott alájuk egy lebegő alapot. 
Pontosan érezte a megfogott hangulatot, és egy tibeties dalt kezdett 
énekelni. A játék során simulékony pizzicattójával gondosan felfűzött 
minden hangot, szinte körülpárnázta társait. Ez az ötvenedik évében 
járó, aprócska, törékeny ember abszolút érzékenységgel szolgálta a 
muzsika egységét.

A második darab egységesebb volt, mint az első, ami véleményem 
szerint leginkább Szabados határozott indíttatású ritmusának volt kö-
szönhető. A biztos és kifi nomult zenei érzék egy pillanatra sem engedte 
a zenét felszínesebb megoldások felé. Azt is pontosan érezték, mikor 
melyik hangszernek kell jellegénél fogva kiemelkednie. Klasszikus 
szólózásról mégsem beszélhetünk, lényegében végig többszólamú zenét 
hallhattunk. Csak egészen kiváló muzsikusok tudnak úgy rögtönözve 
alkotni, ahogy a Szabados–Stivín–Phillips trió tette. A kortárs zene 
három nagy egyéniségének ez az alkalmi találkozása a modern impro-
vizációs zene igazolása is volt egyben.

Jövőre is tervezünk hasonló találkozásokat, amelyeket persze még 
nagyobb körültekintéssel kell létrehozni, mert az is látható, hogy csak 
kiforrott egyéniségek és teljes zenei világok tudnak maradéktalan ze-
névé olvadni. Az 1985-ös jazznapokra tervezett Mangelsdorff –Stivín 
duó mellett egy Peter Brötzmann-nal tervezett közös „happeninggel” 
szeretnénk Újvidéken egy kis lépést tenni a zene szertartásos-rituális 
szerepének visszaállítása felé. A Pharoah Sanders helyett érkező Archie 
Shepp volt a fesztivál legdöbbenetesebb eseménye.
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Archie Shepp, a tudós forradalmár – szólt Szigeti Péter egyik régebbi 
írásának a címe. Ebből a cikkből idéznék: 

„Tenorszaxofonos, zeneszerző, költő, színész, drámaíró, polgár-
jogi harcos, esszéíró és egyetemi tanár. Shepp nem az a fajta jó 
magaviseletű zenész, aki csöndben folytatja zenei tevékenységét, 
és a beszédet a kritikusokra, esztétákra hagyja. Ellenkezőleg. 
Érzékenyen reagál a társadalmi igazságtalanságokra, és harcol a 
faji megkülönböztetés ellen mindig és mindenütt, ahol szemben 
találja magát vele. Ez az attitude alakította ki Shepp életszem-
léletét, amiről gyakrabban és részletesebben beszéltek, mint 
zenéjéről. A   l’art pour l’art gondolat, a világ többi jelenségétől 
elzárt zene értelmetlen számára. Shepp dühös – és jogosan az. 
Mi nem egyszerűen dühös fi atalok vagyunk, minket felingerel-
tek – mondja Shepp.” 

Van ebben az írásban egy számomra fontosabb mondat is Shepptől: 

„A politikai dolgoknak a zenei elhivatottságon belül kell lenniük, 
ahogy a Lester Young munkássága által jelzett szintézis mutatja. 
Értem ezalatt, amikor a fekete művész megteszi a lépést a népze-
nétől, a tradicionális zenétől a művészi zene felé.”

Jovica és Pharoah Sanders  • 
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Archie Sheppet eddig lemezeiről úgy ismertük, mint a 60-as években 
kibontakozó avantgárd mozgalom egyik radikális tagját. Ezért volt talán 
sokak számára oly mellbevágó az újvidéki koncertje. Shepp ugyanis jó pár 
éve nem játszik már modern jazzt, nem érdeklik az avantgárd törekvések, 
az új formák, visszatért a fent említett klasszikus alapokhoz, a négerek 
tradicionális zenéjéhez. Megőrizve persze eddigi tapasztalatát, egyénisé-
gét. „Akárha én népzenét játszanék, természetesen a modern zene által 
szerzett tapasztalatommal” – mondta a koncert után Szabados. Igen, 
Sheppet nem érdekli már az építkezés, nem hisz már egy autentikus mai 
életformában, kiábrándultságának, keserűségének vitriolja a kiinduló-
pont csontvázáig marta muzsikáját. Érdekes volt egymás mellett hallgatni 

• Archie Shepp



•■  A jazz és mi • 95 •
a kiábrándult Sheppet és az előtte fellépő Szabadost, akinek múltban 
gyökerező mai zenéje, azaz mai létformája – hite – viszont egyre lehet-
ségesebbnek, teljesebbnek látszik. Ugyanakkor Shepp megszenvedett 
zenéjének igazsága nem megkérdőjelezhető. Az ő zenéje nem mérhető 
esztétikai kategóriával. Halál előtti könyörtelen szembenézés, lecsupaszí-
tott létezés. Embernek és zenének teljes azonossága. Az akarat erőlködése 
nélkül. A teljes vereség végpontjáról. Innen perlekedik Istennel a sorsra 
dühös Shepp. Ez a „düh” billenti az elhallgatás helyett a zenélés felé. 
Ha rokonait keresném, többek között a szintén sóhajszerű tónussal élő 
Lester Youngot és a szívet facsaróan fanyar Billie Holidayt említeném 
elsőként. És Coltrane-t. Sorszenéjének mélysége Sheppet (a hagyo-
mányosabb forma ellenére) a kortárs zene legnagyobbjai közé emeli.

Soha ennyire teltnek nem éreztem még Shepp levegős, hosszan 
kitartott hangjait, erősödő-halkuló öblögetéseit, soha ennyire kétség-
beesettnek mamutszerű elbődüléseit. Mintha minden eddigi kísérlete, 
tapasztalata csak arra lett volna jó, hogy életének mostani utolsó szaka-
szában a lehető legkevesebb, de legtelítettebb hanggal tudja elénekelni 
keserveit. Félelmetes volt, ahogy bejött a pódiumra. A ritmusszekció 
már játszotta a Coltrane-siratóhoz hasonlatos Mama Rose-t (amelyet 
Malcolm X-nek dedikált), amikor szemébe húzott fekete kalappal, 
vékony csíkos sötét öltönyében, elegáns nyakkendővel kitántorgott a 

Archie Shepp  • 
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mikrofonhoz. Kimeredő, égre fordult szemmel, óriásbékaként, cirku-
lálva fújni kezdte jellegzetes csúszkáló, keserű hangfonatait. Hangszerét 
óvatosan fogta, mintha azt a végső egyetlen hangot keresné, amelyet 
ez este sejtésem szerint a Mama Rose-t lezáró fenséges, égre mutató 
hangban talált meg. Legtöbbször egy szirénaszerű, erősödő-halkuló 
megszakítatlan hangot fújt, amely undort, keserűséget, kétségbeesést, 
csúfondárosságot, lázadást, elhaló lélegzetet és valós életerőt egyaránt 
tartalmazott. „Egy süllyedő hajó kürtje” – mondta valaki. Egy zenén 
túli zokogás volt a Mama Rose.

Azok, akik lassú játékáról, konvencionális formáról, pontatlan han-
gokról beszéltek, nem értették meg, mi történt az este a Szerb Nemzeti 
Színházban. Nem értették azt sem, hogy mit látnak akkor, amikor 
ez az öregembernek tetsző 47 éves fekete muzsikus égre tátott, nyílt, 
ráktól sebes szájával az égre kiáltott: „Revolution! Ha-ha-ha!” A véres 
nyálát csorgató fekete harcosnál ez a nevetés a kudarc bizonyosságától 
az álom illúziójáig ért. „Ne félj a zörejtől!” – mordult rá a hangosítóra. 
„Mi kisemmizettek vagyunk!” – reccsent a rekedtes hangja, igazának 
súlyával elfújva minden okoskodót, mikrofont, technikát, szervezőt…

Ekkor éreztem, hogyha az embertől elvétetik minden, ha elveszíti 
mindenét, akkor már csak igaza, igazsága marad meg, és ez sugárzik 
Shepp végtelen keserű művészetéből is. Ezért Shepp, Gayle, Csekaszin… 
azok az abszolút biztos pontok, ahol (és akikhez) viszonyítva ezen 
a fesztiválon is megmérettetnek a dolgok. Shepp zenésztársait még 
nem említettem. A „fekete” billentésű Siegfried Kessler zongorista, a 

Sigi Kessler  • 
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szintén német Peter Bockius bőgős és a néger dobos, Don Mumford, 
teljesen tisztában lévén feladatukkal, a legnagyszerűbb társak voltak 
ezen az esten.

Charlie Gayle-ről semmit sem tudtunk, mielőtt idejött volna. Tár-
sa, Peter Kowald német bőgős a modern európai improvizációs zene 
egyik legmarkánsabb egyénisége. Brötzmannal kezdett zenélni, játszott 
Mangelsdorff -fal, Schlippenbachhal, Evan Parkerral, Barre Phillipsszel 
és sok más ismert muzsikussal. Tagja volt a Globe Unity Orchestrának és 
a London Jazz Composers Orchestrának is. A Leo Smith/Peter Kowald/
Günter Sommer trió hangversenyei legendásak voltak. Időnként tán-
cosokkal és festőkkel is fellép. A modern német jazzt jellemző műfaji 
nyitottság és radikális muzsikusi magatartás Kowaldról is elmondható. 

Gayle és Kowald hangszereikkel fölpakolt autójukkal fél Európán 
át rázkódva, kimerülten érkeztek Újvidékre. Sokfelé aprópénzért 
muzsikálnak, hogy megfi zethessék tartozásukat a menedzserüknek. 
Újvidékre is késve érkeztek. Tizen-egynéhány órás vezetés végén, egy 
szendvics után, szinte azonnal a pódiumra léptek. A hórihorgas, kopott 
fekete zakóban és nadrágban, kissé felvont vállal, lassú mozgással köz-
lekedő brooklyni szaxofonos Gayle és a kopaszodó, szinte a bőgőjébe 
bújó Kowald nagyon kemény zenét játszottak. Talán a legkeményebbet 
az összes eddigi újvidéki fesztivált fi gyelembe véve. Mégis ovációkkal 
övezett legendás koncert lett belőle. Egymást támogatva haladtak előre, 

Charles Gayle és Peter Kowald  • 
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hol tántorogva, hol futkosva, de egymást soha el nem hagyva. Időnként 
Kowald vette vállára bőgőjének erőteljes hosszú vonóhangjaival a szűkö-
lő, vinnyogó Gayle-t, máskor Gayle súlyos zongoracsapásai támogatták 
a csikorgó, nyüszítő Kowaldot. Furcsa, dallamtalannak tűnő, mégis 
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teljes zene volt, inkább csak a képzeletünkben jelentkeztek dallamok, 
mintsem a zenében. 

Nemcsak a szaxofonjáték, de a bőgőzene is a beszéd szikárabb dal-
lamtalanságához állt közelebb. A kopárság lehetne a megfelelő szó rá, 
ha ennek nem lenne némi szegénységíze, amelyről itt szó sem volt. Egy 
fekete-fehér léthelyzet kopogós harmóniái ezek, pattanásig feszült erős 
ritmussal éltetve, amit a lélegzet periodicitása és a végsőkig hevített 
érzelmek ívei fognak össze egésszé. Érezni, hogy klasszikus formákon 
nevelkedett a két muzsikus, csak ennek hátterével lehet ilyen kerek egész 
formákat szülni egy ennyire erősen érzelmi, teljesen rögtönzött zené-
ben. Gayle a zongorát mint egy „széthangolt” ütőhangszert használja, 
robusztus, jellegzetesen néger ingabasszusokkal köti össze az érzelmi 
kitörésekben szabadon szétszórt akkordfürtjeit. Az ő zongorajátékét 
hallva is elmondhatjuk, hogy a mai zongorajátékon Cecil Taylor hagyta 
a legmaradandóbb nyomot – ennek ellenére Gayle számomra megfog-
hatatlanul eredeti zongorista.

Ganyelinék mesélték, hogy olasz menedzserük látta Gayle-t New 
York utcáin a járókelőknek muzsikálni. Amikor korábbi társak felől 
érdeklődtünk, Gayle csak Sonny Murray-t említette. „Jobbára az utcá-
kon szaxofonozok, néha ott is alszom. Reggelente először a madaraknak 
játszom” – mesélte.
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Szkopjéből visszatérőben, Újvidéken, már a jazznapok után, Ga-
nyelinék még egy koncertet tartottak. A Sonja Marinković Művelődési 
Egyesület kis pinceklubjában még jobban játszottak, mint a fesztivál 
nagy pódiumán. Ráadásként a Poco á poco ironikus táncát játszották, 
amelynek végén a népzenei ostinatós motívumok fokozatosan eltor-

• Charles Gayle
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zulnak. Miközben Ganyelin a zongorahúrokat pengeti, Csekaszin egy 
bohócorral prüszköl a mikrofonba, magába fojtva a szót, a végén a 
nyelvére harap. Taraszov távolodó lánccsörgéssel zárja a darabot. Kér-
dezem Ganyelinékat, miként tudnak otthon létezni, hogyan fogadják 
őket a hivatalos kultúratyák. Nevetve válaszolnak: a politikusok nem 
járnak hangversenyekre. Igen, tűnődöm, az itteniek sem ismerik a 
többszólamúságot. A fesztivál utáni héten átböngészem az újságokat. 
Csak egy-két felületes műsorismertetést találok a rendezvényről. Sehol 
egy zenekritikai elemzés, csupán a politikusok pörlekedésével vannak 
tele az újságok. (1984)

MINIMALISTA ZENÉSZEKKEL VITATKOZVA

Grabócz Márta írja a budapesti 180-as csoport lemezismertetőjén: 

„…a zenei minimal tehát elsősorban magatartást, állásfoglalást 
jelöl: a művészethez és az anyagához való viszonyt”. 

A 180-as csoport belgrádi hangversenyét hallgatva pont ez a maga-
tartás kavart fel – negatív értelemben persze – olyannyira, hogy akkor 
reggelig vitatkoztunk a zenekar tagjaival. Sehogy sem értettem, hogyan 
tudják ezek az egyébként kiváló muzsikusok, akik más együttesekben 
középkori dalokat, klasszikus zenét, jazzt is játszanak, a minimál zene 
diktátori módszerét elfogadni. Zenészbarátaim, beismerve a módszer 
szűkösségét, vállalták annak redukáltságából származó szigorú szabá-
lyait. A sok apró hangzásbéli újdonságon kívül az egy kerékvágásba 
zökkent zenekari játékot hangsúlyozták a zenéjük védelmében. Ez 
utóbbi az elgondolkodtatóbb, mert a minimál zene előadói közt szó 
sincs egyfajta szabadabb közösségről, inkább a katonaság szigorú szabá-
lyainak engedelmeskedő zárt csoportról beszélhetnénk. A minimalista 
zenész magatartása, a részben új anyagszervezés és hangzások ellenére 
is, igen távol áll az emberközpontú, természetelvű zenélési módoktól. 
Inkább korunk művészetének más, egyirányú programjelenségeivel 
hozható rokonságba. Azért mondom, hogy részben új, mert a foko-
zatosan változó, másként ismétlődve visszatérő ütemek, a jellegzetes 
ostinatók vagy például az eljátszott hangok „felett” jelentkező új hang 
jelenségei már ismertek az archaikus népzenékből. A minimál vagy más 
néven repetitív zenénél az az új, hogy a formát tekintve a „zenei rész-
letet” abszolútummá, átfogó rendezőelvvé nagyítják, vagy az alkotók 
szempontjából nézve: redukálják. Mindezt a lehető legapróbb részletre 
kiterjesztve, pontosan előre kidolgozva, azaz teljesen racionális módon 
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elkészített kaptafaként. Ennek a kaptafának köteles minden részt vevő 
muzsikus alávetni magát. Ha kisebb-nagyobb változtatásokra kap is 
lehetőséget, az csak a kaptafán belül lehetséges. Ennek a magatartásnak 
és a belőle származó módszernek a következménye, hogy muzsikálás 
közben megszűnik minden rituális kötődés. Csupán az üres héjazat 
marad meg, látszólag hasonlítva az eredeti mintára, a repetitív zene 
esetében az afrikai népzenékre. Viszont a népzenék vagy a népzenei 
gyökerű zenék nem racionális eredőjű és célú zeneiessége, más szóval a 
zene igazsága, itt végképp elveszik.

Idézem tovább Grabócz Mártát: 

„…a minimal zene kizárja a személyiség és lelkiállapot minden-
nemű kifejezését; minden fi lozófi át, ideológiát, hiszen maga a 
minimal art melletti állásfoglalás is fi lozófi a”. 

Ebben egyetértek a zenészekkel, csupán azzal toldanám meg, hogy 
hozzáállásukat a személyiség tudatos kizárásával csak fontos korlélektani 
tünetként, mondhatnám, negatív korlenyomatként, nem pedig alkotói 
magatartásként tudom elfogadni. Nem véletlen, hogy maguk a zenészek 
is a vizuális művészetek konceptualista vonulatához hasonlítják a mini-
mál zenét, mert mindkét esetben azonos hozzáállásról van szó: mind-
kettőnél az anyagról, a szerkezetről, az alkotói viszony lehetetlenségéről 
való fi lozofálás van előtérben. A hang megszűnik élő hangnak lenni, 
megfosztják mindennemű többlet kifejezésétől. Ürügy lesz a nagyképű 
ráció játszadozásához. Lehet, hogy művelői szerint más lehetősége nem 
maradt az emberiségnek, én viszont a lehetetlen megpróbálását tartom 
egyedül méltónak. Minden más a testet-lelket pusztító beletörődést 
segíti. Annyit jelent, hogy rábólintunk a világ borzalmaira. 

Mindezzel talán nem kellene ennyit foglalkozni, ha a minimalista 
zene nem tipikus korjelenség lenne. Hasonlóan más hamis megoldások-
hoz, amelyek szintén művészetként aposztrofálják magukat. Lényegében 
már a dodekafónia egy olyan kitalált technikai módszer volt, amelyhez 
az alkotója jobbik esetben igazodott, a rosszabbikban pedig alávetette 
magát. Máig csupán a technikák változtak, és totalitarista jellegüknél 
fogva egyre szűkebbek, szigorúbbak lettek. Az érzékeiben, érzéseiben 
megfogyatkozott ember kicsúszni érzi a lába alól a talajt, és fejét földbe 
dugó struccként próbál mesterséges biztonságot teremteni magának. 
Mivel egyedül eszére mer támaszkodni, elsősorban technikai jellegű 
segédeszközökkel, racionális mankókkal próbálja elérni vágyott célját. 
Új eszközeinek mint új istenségnek hódol, tőlük reméli megváltását. 
Domonkos István Kuplé c. versét idézve: „és behunyt szemmel szitált 
szitált / s csodálkozott hogy szitája lyukain / nem fér át a világ”. Csak-
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hogy lemondani a teljes emberről egyet jelent lemondani az emberről. 
Egyet jelent a fi lozofálni a fi lozófi áért, művészkedni a művészetért, 
hatalmat gyakorolni a hatalomért embertelenségével. 

Bartók arcát látom minduntalan előttem. Összeszorított szájjal, egy 
pillanatra sem engedve a teljesség igényéből. Nemrég egy beszélgetés 
alkalmával valaki Bartókot az utolsó klasszikus veretű zeneszerzőnek 
nevezte, amin én Bartóknak a Mindenséget egybefogni szándékozó 
emberfeletti erőfeszítését értettem. Németh László írja egyik szép 
esszéjében, hogy míg Beethoven a tajtékzó tengert nézve komponált, 
addig Bartók már e hullámokon ülve, általuk dobálva írta darabjait. Ha 
az úgynevezett nagyforma felől nézzük, talán nincs korunknak egyetlen 
zeneszerzője sem, akinek teljes egészében sikerült volna új nagyformát 
létrehoznia. Bartók, aki mind közül talán a legnagyobb erőfeszítést tette, 
tulajdonképpen csak elkezdte ezt a hatalmas munkát. De Bartók igazán 
mélyre ásott, ennélfogva messzebbre is látott. Irányt mutató vektorait 
még csak ezután kezdik számba venni. Nincs igaza Adornónak, amikor 
a folklorisztikus zenéről – elsősorban Bartókra gondolva – ezt írja: 

„…egy és ugyanazon motívum szakrális ismételgetése a forma-
alkotás megalapozatlan eszközévé válik, miután már maguk e 
motívumok is felcserélhetőkké váltak; a primitív hangnemek 
alig különböztethetők meg egymástól többé, hisz az európai 
zene racionális tonalitásának módosításaiként hatnak, bárha 
régebbiek is; sőt maguk e motívumok is különösmód közel 
kerülnek egymáshoz.” 

Nem beszélve arról, hogy mennyire tévesen ítéli meg Adorno a 
folklór szerepét a zenetörténetben, és csak eszével tapogat a formák 
világában, most csak – a minimalista zenével kapcsolatosan – egy do-
logra hívnám fel a fi gyelmet. „Szakrálisan ismételt motívumról” beszél 
Adorno. A szakrálison a hangsúly, amit én sokszor rituálisnak is neve-
zek, és amit mindannyian oly egyértelműen érzünk az élő zenénél, ám 
a gondolat síkján minduntalan kisiklik kezünk közül. Röviden mégis 
megpróbálnám: rituálisnak nevezném azt a zenét, amely azáltal, hogy 
a jelenben fajsúlyosan él, igazi sorskérdéseket vet fel – így életünkkel 
azonos súlyú jelenség lesz. A ritualitásra helyezve a hangsúlyt, számomra 
tehát pont azoknak az „egyszerűbb” zenei alapformáknak az újraélesz-
tése és végigjátszása a fontos, amelyeket Adorno valójában lenéz. Az 
újraélesztése, és nem mechanikus ismételgetése. Ha valódi nagyfor-
mát (mint amilyen például a barokk korban létrejött) nem is sikerült 
létrehozni zilált korunkban, de úgy tűnik, az erőfeszítések legfőbb 
eredménye pont az elemi, egyszerű alapformák ősi zenei jelenségének 
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újjáélesztése lett. Ezt az utat is Bartók járta végig a legradikálisabban, 
nem véletlen, hogy a jazz-zenészek és az improvizatív zenészek is őt 
emlegetik minduntalan. Bartók talán a lehetetlennel próbálkozott: az 
ősi, teljességet őrző archaikus világot a XX. század felszínére emelni, 
és mindezt áthatni az újkori civilizáció nagy eredményével, az európai 
szellem kifi nomultságával. Hogy ez mennyire sikerült neki, azt majd 
csak az elkövetkező korok tudják igazán lemérni. De azt már most bi-
zonyosnak vélem, hogy a nyugati zenének mesterséges konstrukciókra 
épülő vonulatával szemben (a dodekafóniától kezdve a minimalizmusig) 
a ráció előttire és alattira, tehát elsősorban az érzéseken-érzékeken mért 
zeneiségre, más szóval a természetesre, az ősiségre támaszkodó muzsikák 
hozhatnak előremutató, valódi eredményt.

Végezetül még csak annyit: rendkívül sajnálom, hogy nem láttam a 
Pilinszky szerint szakrális színházat játszó amerikai Robert Wilson elő-
adásait, amelyekbe beépítette a repetitív zene egyik vezéregyéniségének, 
Phil Glassnak a zenéjét. A tér és mozgás dimenziójával összeérve még 
pontosabban lehetne látni a minimális zene helyét korunkban. (1984)

I. KÉPALÁÍR ÁS

Kovács Tickmayer István 24 éves újvidéki muzsikus, az újvidéki Művé-
szeti Akadémia diploma előtt álló zeneszerző-növendéke. Zongorista, 
zeneszerző, nagybőgős, zenekarvezető. Oboázik, csellózik, xilofonozik… 
folytathatnám a fölsorolást, ha hinném, hogy ezzel közelebb juthatnánk 
hozzá. Másrészt találó Ilija Vrsajkov professzor megállapítása: „Megiz-
zadnak majd azok a kritikusok, akik megpróbálják fi ókrendszerükbe 
illeszteni Tickmayer művészetét.” A nyitottság, a zenét szerves egésznek 
tudó szemlélet jellemző a világára. Nem a ma divatos, mindenből egy 
kicsit montázsszerűen összetákoló keverékről van szó, hanem határozott 
hangsúlyokkal élő, szuverén művészet Tickmayeré.

„Öcsi, a bőgős” – hangzott Dormán László régebbi írásának a címe, 
ahol először mutatta be az akkor 17 éves muzsikust. A II. Újvidéki 
Jazznapokon fellépő 3K+1Z kvartett bőgőse már akkor kiemelkedett 
a többiek közül erőteljes játékával, kivételes zeneiségével. Innentől 
kezdődhetne egy kivételes tehetség formálódásának története, ha lett 
volna, ki lejegyezze.

Most csupán legfrissebb élményemről szeretnék röviden szólani. 
A  IX. Újvidéki Jazznapokon muzsikáló 15 tagú Tickmayer Formatiónak 
két budapesti vendégjátékosa is volt: Dresch Mihály és Grencsó István. 
Az általuk előadott, nagyzenekarra írt Tickmayer-darabok: a Dallam, 
a Profán zene, a Szertartás, valamint a tavasszal is hallott Urban music 
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kitűntek sajátos egyneműségükkel, nemesen egyszerű megformálásuk-
kal. Általában jellemző e daraboknak lassú oszcillálással teli hangzó 
tömbből való indítása, ami alól „fölbukkan” a zongora a maga erőteljes 
szólisztikus, motorikus játékával. A zongorajáték általában a dobbal 
feszül össze. Az ütőhangszer aszimmetrikus nekilendüléseivel, szagga-
tott csapásaival, hajlékony rebbenéseivel mintegy kifeszíti a melodikus 
részeket. A zenei anyag európai értelemben nem fejlődik. Változó 
zenei tömbök mellett hirtelen újabbak bukkannak elő, ami a tömb-
szerű tagolás által az egy helyben állás érzetét kelti. A tömör, kemény 
részeket a benne feszülő érzelmesség, a Tickmayer-zene egészét pedig 
a belülről fűtött indulat és megéltség teszi hitelessé. Még akkor is, ha 
egyes zenei részek zenei/érzelmi hossza nincs mindig arányban az őket 
éltető tartalommal, vagy az egymásra billenő, egymással feleselő részek 
kötései néhol nyersek vagy erőltetettek. Gyors tempójú zongoradarab-
jaiban érződik a Liszt–Bartók–Szabados vonulat zongoramuzsikája és 
a modern jazz, a kortárs improvizatív zene egészséges hatása. Lassúbb, 
levegősebb szövésű kompozíciói sajátos faragásúak, talán a középkori 
zene érintettségét tükrözik. Különösen érvényes ez a korábban kompo-
nált Himnuszok sorozatra és a fesztiválon hallott Molto Semplice című, 
Tarkovszkij emlékére komponált zongoradarabra. Mintha Tarkovszkij 

Kovács Tickmayer István és Grencsó István  • 
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fi lmjeinek lassú vízcsepegéseit hallanánk, úgy bontakozik ki – növekvő 
vízkörökhöz hasonlatosan – a kitartott akkordokba bújtatott dallam, 
amelyből áttetszik a bachi zene is. Harangként konduló basszusokkal nő 
e muzsika himnikus köszöntéssé. A kompozíció emelkedett hangvétele, 
katartikus lezárása már-már transzcendens régiókat érint.

Tickmayer művein át egy olyan nemzedék szól, amely megemésztette 
már az európai komponált zene csődjét, és a jazz felől közelítve sajátjaként 
élte meg századunk nagy zenei reményét, az improvizációs muzsikát. Már 
nem a kutyaszorítóban élő európai ember szűkölése, sikolya hallatszik 
zenéjükből. Ezen túllépve – de ezt egyúttal beépítve is – ezeknél a fi ata-
loknál a megmaradás egészséges ösztöne, egy életigenlő magatartás keresi 
helyét. Nem árt szem előtt tartani, hogy a korunk túlburjánzó zenéire 
rá következő törvényszerű leegyszerűsödés csak akkor lesz életképes, ha 
mindvégig az érzékek mélyéről éltetik. Ha nem tollal írják. (1987)

II. KÉPALÁÍR ÁS

1987. november 17-én este a Kovács Tickmayer István–Ðorđe Delibašić 
kettőst hallottuk az újvidéki M Stúdióban. A nálunk szokatlan felál-
lású zongora-ütőhangszer duót Tickmayer Intellectual Cabaret néven 
működteti. Valójában inkább működtette, hiszen ez a koncert inkább 
a Formatiót megelőző korszak egyfajta visszaidézése, talán búcsúkon-
certje volt. Az elmúlt három év közös zenei anyagai szerepeltek műso-
rukon, harminckét hosszabb-rövidebb, néha csupán egy-két percnyi 
időtartamú szerzemény. Összefüggő egészként adták elő őket, át- és 
átszőve sok rögtönzéssel, beolvasztva a gesztusértékű mozdulatokat, a 
látványértékű jelzéseket. Tickmayer kompozíciói mellett Bach, Händel, 
Bartók, Szabados, Ellington, Cage, Weil, Kilar, Górecki, Krauze és 
mások műveit hallottuk. A műveket nem zenetörténeti sorrendben 
játszották, hangulati-érzelmi-gondolati tartalmak szerint fűzték egy 
képzeletbeli vezérfonalra. Hogy néhol a kelleténél jobban érezhető volt 
a kollázsszerűség, annak oka egy-két felszínesebben illesztett darab volt. 
Tickmayer átfűtött zenélésének köszönhetően mégis erőteljes előadás-
ban volt részünk. Szerzeményeinek tiszta, sallangmentes megformálása, 
valamint a többi szerző megélt zeneisége is előttünk bontakozott ki. 
Ðorđe Delibašić ütősjátékának ezen az estén kísérő jellege volt. Noha 
e fi atal muzsikus rendkívül fi nom részletekkel gazdagította zenéjüket, 
játékából még hiányzik a valódi személyiség ereje. Önálló szólója nem 
volt, de azért végig együtt lélegzett Tickmayerral. 

Érdekes megfi gyelni a felsorolt szerzők műveinek kapcsolódását 
a saját zenei világhoz. Az európai klasszikus zenéből a végtelen Bach, 
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a nemes egyszerűségű Händel és a besorolhatatlan, megfoghatatlan 
Gesualdo szerepel. Az újabb kortárs zenéből a lengyel vonalat emeli 
ki, a német irányzatokhoz ironikusan viszonyul. A jazz ritmusközpon-
túságát, a rögtönzött világ melegét és erejét Ellington „dzsungel”-kor-
szakának egy régi darabja jelezte. A népzenei kötődés nemcsak a saját 
darabokból érezhető, de Bartók és Szabados kompozícióinak jelenléte 
is megerősítette. Tickmayer kezdeti rockos korszakának emlékét egy 
Residents-szám sajátos feldolgozása idézte, amelyben most nyoma sem 
volt a rock felszínes és egysíkú hangsúlyainak.

Tickmayer István és Delibašić Intellectual Cabaret-jának életerőtől 
feszülő zenéje egy egészséges iróniát is sugárzott. Egy spontánabb, 
természetesebb világért és játékmódért pörölnek, talán ez a magatartás 
magyarázza a lassú, meditatívabb, befelé forduló darabok hiányát is. 
De ez csak részben igaz, hiszen a ráadásszám, a Reménykedés (1987), a 
műsorban hallott Éhezőművész (1985), Bordun (1987) és Hommage 
à Debussy (1986) ezt a zenei világot is hozza. Igaz, ezek a darabok 
már jobbára a Formatio által művelt zenei világhoz kapcsolódnak. 
A   Reménykedés lassú, pár hangból épülő, népzenei hangulatú dalla-
mát táncosan pörgetett, szilaj ostinato ritmus követte, amelyet befelé 
forduló halk muzsika váltott. E föloldó, zsoltárokat idéző zenét egy 
halk, ismétlődő, egyszólamú dallam zárta. (1987)

BUBI-BOP – BEAMTER JENŐNEK

„Mert Önök valószínűleg nem tudják, hon-
nan ered a bop. Amikor a rendőr a nigger 
fejét veri, akkor szól így a gumibot: Bop! Bop! 
Bebop!… Bop!” (Langston Hughes)

Mintha távoli elefántok dübörgése visszhangozna telepi albérletem-
ben, mialatt a lemezjátszómon recseg Beamter Bubi és Szabó József 
Harlem szerenádja. Apám lemeze az ötvenes évekből. A zene súlyos 
lépteire menetelek körbe-körbe a fűtetlen szobában. A kemény dob-
ritmus zuhogására Szabó (költő! – mondtad, Bubi) zongorán pergeti 
gyöngyfüzérét. Tiszta a dallam, mint a könny, az éles szüneteket akárha 
zsilettel metszették volna. Ettől még nehezebb ez a dohogás, lábaim 
mintha ólomból lennének. Közben telepi gettónkban szakad az eső, 
nem látni az eget… nehéz ütések ezek, Bubi. Bop! – csönd – Bop! – 
csönd – platty… Valami kegyetlenül nyom, Bubi, le a földre, amit szép 
lassan kimos ez a borzalmas felhőszakadás. Én nyavalygok, pedig neked 
Szibéria fagyos földje jutott. Ott ültél a Gulag közepén, és püfölted az 
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üres konzerveket, vasdarabokat. Örkény is megírta a Lágerek népében, 
de ez nem irodalom, igaz, Bubi? Hol van már a Smiling Boys, a fényes 
lokálban mosolygó fi úk? Martiny, Solymossy Lulu, Kurz Karcsi, a Pat-
kány, Szamosy Buli hová lettek az Országház grillből? Úgy mondtad: 
„őket elfújták Hitler szelei”. Téged meg a Sztáliné aszalt, borotvált ott a 
nagy fehér semmi közepén, de te csak ütötted azokat a pléhdobozokat, 
csapkodtad a szemetet…

Üsd, Bubi, üsd! Arcodra máris visszatért a feketék pírja! Ne hagyd 
magad, benned afrikai passzátszelek kergetőznek, üsd, Bubi, ha guvadó 
szemekkel is, de üsd! Emlékszel a régi Mickey Rooney-fi lmre, amiért 
Solymossy egész Bécsig szökött?! Ott súgja Paul Whiteman a dobosnak: 
„Kisfi am, az élet is jazz-zene, jazzritmus, a szíved is négyest lüktet.” Csak 
üssed hát, ne lankadj, viszi a szél a szemétdombról az élet muzsikáját, 
viszi, erről az istentelen vidékről túl az Óperenciára. Mindent bele, 
Bubi! „Mesebeli Afrika, nem kell oda sok ruha, csak a fügefalevél…” 
Ne hagyd abba, Bubi! „Susogva hömpölyög a Kongó, csuda föld ez, ó, 
ó!” Üsd, Bubi, még egy kicsit, Bubi! „Afrikába kéne mennem, lenne 
egy kis színem…” Bop! Bop! Bebop! 

Zuhog az eső, az ablakomon már koppan a jég. Körbe-körbe járok 
kis szobám közepén, zuhog a zene, ömlik az eső… Megy a négy, megy 
a négy. Totyogunk a Harlem ritmusában, lassan a szánknál a víz, de 
Bubi egyre vadabbul üti. Üsd, Bubi! Üsd! Még inkább üsd! És Bubi 
üti-veri: „alánk a cölöpöket, ímhol a vízen járunk már… megy a négy”. 
(1987 decembere) 

A R ÉZ SEPPEGÉSE

     Domonkos Istvánnak 

Mindjobban kezdem hinni, hogy majdan korunk egyfajta népzenésze-
inek fogják tekinteni századunk vándorló jazzmuzsikusait. Számomra 
éppen ennek az ázott, borzas jazzmadárnak vacogva elmotyogott, 
eldadogott, sikoltott vagy hozsannázó egyszerű dalai tűnnek súlyo-
sabbnak sok nagyobb és erősebb pillérre épített hangvárnál is. Jazz-zene 
kottapapíron tulajdonképpen nincs is. A népzenéhez hasonlatosan, élő 
zeneként a jazz is csak egyszeri hangzásban létezik, csak a titkával meg-
érintettek őrzik, továbbadva egymásnak az idő folyamában. E komoly, 
halálosan komoly, ám játékos szertartás résztvevői vérre menő birkózást 
folytatnak. A rituális zenéket játszó muzsikusoknak van a legkevesebb 
külső támasztékuk. A belül rögzített vékonyka madárcsontokra minden 
alkalommal külön-külön kell ránöveszteni az izomzatot. Esetenként a 
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legkonkrétabban saját húsát emésztve fel művelőjének. Ilyenképp talán 
nem is zene elsősorban, hanem egy életmód, egy életvitel más anyagú 
lenyomata. Ezért súlyos, és ezért könyörtelen a mércéje is. A   halál érin-
tőjén megmérettetett igazság véresen szép rituális áldozásaira szoktuk 
mondani, hogy ez a jazz-zene. E kíméletlen kitárulkozásban – ön-
emésztőn – pőrére vetkőztetve áll a jazz-zenész. Csak így röpülhet föl 
a jazzmadár. És csak őket illeti meg a jazz-zenész megtisztelő elnevezése. 

Mi lett az önégetés szertartásának szent öreg latorjaival vagy a 
fi atalon-vénen elröppent földi vándormadarakkal, akik leheletükkel 
próbáltak felmelegíteni bennünket egy eljegecesedő világban? Mielőtt 
végleg átpréselték magukat hangszerük húsdarálóján, ég és föld között 
lebegve, dalolták legszebb dalaikat. (Néha úgy tűnik, a jazz-zenészek 
időtlen időkig haldokolnak, mondhatni, egész életük egy áldozati 
szertartás.) Lehet, hogy áttetsző alakjuk észrevétlen föl is szívódna, 
vagy vereségüket elforduló tekintettel igyekeznénk meg nem történtté 
tenni, ha búcsúhangjuk nem nehezedne ránk oly iszonyatos súllyal. 
Még a legügyetlenebb dokumentumképeken is átsüt különös lényük: 
óriás, szétszabdalt (megérdemelt) őslény-arcuk végtelen térképeit nem 
lehet kisimítani. Haláluk után társaik siratóiban élnek tovább. Szent, 
kollektív áldozások ezek is: a Titkot járják körül, ahol az időtlenség és 
pillanat keresztjén feszül meg minden igaz zenész.

Chet Baker Belgrádba jön, olvasom az újságokban. Életrajza után 
nyomozva a Case–Britt-féle lexikonban a következőket találom Ba-
kerről: 

„Az 1929-ben született trombitásnak szerencsés indulása 
után keserű sorscsapásokat kellett kiállnia, 1952-ben Charlie 
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Parkerral játszik a nyugati parton, majd meg ebben az évben 
csatlakozik a híres, zongora nélküli Gerry Mulligan kvartett-
hez. Tanulóévei alatt nem annyira technikájával, mint inkább 
felejthetetlen, szomorkás hangvételével tűnik ki, (…) a levegős, 
gördülékeny trombitafutamok kitűnően ellenpontozzák a mély 
baritonhangot. (…) Nehéz elválasztani zenéjét az őt körülvevő 
mítosztól. Baker szép, szabályos arca, fi atalsága és különös, befelé 
forduló zenéje mind hozzájárult az 50-es évek Baker-kultuszá-
hoz. A későbbi tragikus események csak fokozták. Fizikumának 
hasonlósága James Deannel, valamint a Bix Beiderbecke-féle 
tónus továbbvitele egy korosztály számára a jazz »ok nélküli 
lázadójává« emelte. (…) Baker karrierjét azonban fokozatosan 
kikezdték a kábítószer körüli problémák. A sorozatos letartóz-
tatások, a szenzációhajhász újságcikkek, a korábban túldicsért 
játékstílus lekicsinylése egyre jobban kibillentették.” 

A Larousse kis jazzszótárában ez áll: 

„Chesney, Chet Baker több ízben járt Európában, egy ideig 
Skandináviában is élt. A koncertsorozatokat rendszerint a ká-
bítószer-élvezés miatti letartóztatások szakították meg.” 

A hosszú csönd utáni első, halkan megfújt tiszta bakeri hang vissz-
hangját még itt, Európa peremén is hallottuk. Egy új, szinte már várt 
mítosz kezd körvonalazódni: Bakert Párizsban félholtra verik, meg-
késelik, fogai kihullanak, börtönbe kerül. Hét év San Quentinben. 
Szabadulása után elhagyja a kábítószert, fi zikai munkásként dolgozik, 
hogy a trombitajátékhoz szükséges drága fogműtétjét ki tudja fi zetni. 
Ebben Elvis Costello punkzenész is segít neki. Majd újból muzsikálni 
kezd. Egyesek szerint a 70-es évek közepétől, mások szerint csupán 
négy-öt éve koncertezik. Ismét visszatér a kábítószerhez.

1985. október 26-án, egy különös alkonyon, amikor a tejfehér 
köd nagy semmijében alig találtunk Belgrádba, az Ifj úsági Otthon 
szocrealista épületében várunk Bakerre. Egy, az idő zsilettjével könyör-
telenül áthúzott James Dean-arcot vártam, de a sors még kegyetlenebb 
munkát végzett. Egy nedvesen hátrafésült hosszú hajat és apró, réveteg 
szemeket összefogó, vékony bőrrel bevont koponya hullámzott be. 
Görnyedt, rövid fekete csizmájú, világoskék farmeres, testhezálló pu-
lóveres fi gurája már-már nemlétezően sovány. Miként Shepp tavalyi 
újvidéki megjelenése, Baker jellegzetesen lassú, lebegő járása is eleve 
tiszteletet keltő volt. Belőve magát egy másik világ felé, a székhez ment, 
és beleroskadva lényegében a hangverseny végéig így maradt. A rossz 
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hangosítás sem tudta kibillenteni. Persze a végérvényesen kibillentett 
ember csődhelyzetben már csak trombitahangjára támaszkodhat.

Ha egy jelzőt kellene kiválasztanom, akkor óvatosan azt mondanám, 
hogy gyöngéd zene. Óvatosan, mert az öreg Bakernél nyoma sincs 
az érzelgősségnek, a régebbi szentimentális felhangoknak, de a 60-as 
évek kissé ropogósabb, szaggatottabb rézhangjának sem. Sehol a réz 
rianása, csupán az éneklő trombita seppegő dúdolása. Letisztult dalla-
mokat, elhaló, helyenként a sóhaj csöndjébe bicsakló dallamtöredéket, 
elsuttogott, csupasz csontvázdallamokat muzsikált Baker Belgrádban. 

Chet Baker  • 
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Alig hallható, a Dalhoz alkalmazkodó duruzsoló-susogó gitár-bőgő 
kísérettel. Ez már az öregkor különös-egyszerű, (kötöttségei ellenére 
is) szabad zenéje volt. 

Az idős jazz-zenész élete fölé hajol, immár teljesen szabadon viszo-
nyulva mindenhez. Ez már nem Mű-vészet, ez teljes azonosság, a formán 
kívüli, forma fölötti legszebb, igaz vallomások ritka madárdala. De mi-
lyen dala! A nullponton lévő ember imaszerű motyogása, ugyanakkor 
egy törékeny dallamon egyensúlyozott súlyos tragikum kibomlása is. 
Már nem ennek a világnak szóló búcsúintés, sokkalta inkább fohász 
az elkövetkező útra. A lábát semmibe lógató embernek ez a végsőkig 
(befelé) fi nomított egyszerű dala és a muzsikusnak ez a hősies-szerény 
magatartása engem Domonkos István gitárral előadott dalaira emlékez-
tetett. A férfi as melankólia ezen szép zenéi a csönd előtti (utáni?) űrt 
próbálják befészkelni. Rútat széppé varázsló angyali intéssel. 

Baker természetesen énekelt is. Rézen megszűrt levegős trombita-
hangjának szordínós folytatása volt kopottas hangszíne. „My foolish 
heart…” – suttogta a mikrofonba. Pár régi dallamot görgetett megfakult 
hangszálain keserű-őszinte vallomással. Egy zenén túli világba vezetett 
bennünket, szégyentelen leskelődőket. Kézen fogva, csöndesen. A két 
fi atal muzsikus, Philip Catherine gitáros és az egyszeri alkalommal 
beállt Branko Marković bőgős teljes alázattal simultak az öreg trombi-
tás egyéni hangvételű zenéjéhez. (Az utóbbi évek dob nélküli Baker-
kisegyütteseiben a gitárt időnként a lágyabb hangzású vibrafon váltja 
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föl.) Chetnek a sóhaj és a zene, a lélegzet és a hang határán lévő, elfúló 
trombitajátékát, halk dúdolgatásait ringó-hullámzó mozgásokkal vette 
magára a kíséret, és vezette a rezet alig érintő, üresben kifújt, lezáró 
lélegzet felé. Akárcsak Shepp újvidéki koncertjén, most is elszoruló 
torokkal ültem végig a hangversenyt. (Mondhatni, hogy a vereség po-
zíciójának két véglete a két öreg vallomása.) Megható élmény (a kiégett 
fi atal muzsikusok sorát látva), ahogy az öreg Chet Baker pokoljárására 
egyre simogatóbb suttogással válaszol.

Bakert nézve végig mellette véltem látni a fehér sörényű, öreg arsz-
lánt, Gerry Mulligant, amint meleg hangú baritonjával átöleli barátját, 
és együtt indulnak a pódiumon túlra. 

*

1988-ban a párizsi New Morningban ismét az öreg Chetet hallgatjuk. 
Hosszú, kitartott hangokkal még halkabban játszik, mint legutóbb, 
1987-ben Újvidéken, a szuszogást, a nyálcsorgatást is a mikrofonba 
fújja. Akkor van elemében, ha ritka szövésű, szünetekkel, csönddel teli 
zenét muzsikálnak. Egyébként elszundikál. Többször is. Főleg a virtuóz, 
gyors, sok hangból álló szólóknál. A csöndre mindig felriad, és pontosan 
ott folytatja, ahol kell. Elcsendesülő leheletét valószínűleg nem sokáig 
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hallhatjuk már. Egyre jobban összemegy, kisebbedik, a széken csigává 
tekeredve dúdolgatja elfúló hangon: „All must blue…” Megbicsakló 
éneke, tépett hangszálai, szaggatott frázisai: a sors súlya alatt bukdácsoló 
lélek fenséges dalai. Már nem réz, csak szusz. Isten éltessen odafönn is, 
drága barátunk!

*

A Liberation írja: április 13-ára, péntekre virradó éjjel amszterdami 
hotelje előtt holtan találták Chet Bakert. 59 éves volt. Legutóbb elha-
tároztam, hogy meghúzom a fentebbi Chet-jegyzetemet. Túlzó pátosza 
nem méltó az öreghez. Egyszerre milyen súlyosak lettek az utolsó párizsi 
koncertjének szétporló, halk sóhajai. Fél évvel ezelőtt Újvidéken meg-
kérdeztem tőle, hogyan tudta nehéz élete során végig megőrizni ezt a 
meleg tónusú, simogató zenét. „Nincs ebben semmi – válaszolta –, nem 
volt nehéz életem. Mindig szerettek az emberek. Én csak megpróbáltam 
viszonozni.” Ennyi. Kiesett a második emeletről, vagy kábítószer hatása 
alatt kiugrott – találgatják a jelentések. Talán ráncokkal kaszabolt, az 
idő által ripityára tört arcát próbálta újból összerakni? Lehet, csak egy 
tovaröppenő madár után nyúlt nagyot csettintve: Ez az! (1988) 

UTAZÁS DR ESCH DUDÁS MIHÁLYHOZ

Drága barátom! 
Áll a bál. S vele tótágast a világ. Kiket húz még súlyával e világ, fejen állva 
igyekeznek helytállni benne. Tán éreznénk, tudnánk is, hogy melyik 
a valós, az eredeti, de valahogy kevés bennünk az erő. Még szerencse, 
mondhatnám, Isten áldása, hogy időnként itt ülhetünk veletek Bem apó 
rakpartján, szemben az Ország házával. Klubotok az utóbbi években 
zarándokhely, szent hely lett. „Pest is pestis” – mondja Sziveri barátunk, 
mégis, e nélkül a máshol alig létező minőség nélkül lassan már nem 
tudom elképzelni az életem. Halkan mondanám – majd röff ents rám 
a sértésért –, emlékszem, amikor Újvidéken az öreg néger, az egykori 
Coltrane-bariton és az üvöltő walesi énekes a világ legjobbjai közé sorolt 
téged, dudás Mihály. Tudom, ez számodra nem fontos, de milyen jó len-
ne, ha itthoni közönségetek is így érezné, és fölétek borítaná óvó-védő 
palástját. Mert ha a Fohászotok bensőségességét időnként széttöri egy 
részeg mordulás vagy csörömpölő sörösüveg, ti Jókívánsággal válaszoltok 
rá. Csakhogy fogadjisten nélkül lesz-e jövő?

Számomra paradicsomi, biztos pontok ezek a péntek esti alámerülé-
sek, mártózások. Fújd hát a dudád, de nagyon, kedves barátom. „Dana, 
dana, dan, egy boszorka van.”
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Lassan tíz éve, hogy először mifelénk, Újvidéken jártatok. Sokan 
tűnődtek, hogy honnan ez a fékezhetetlen erő ebben az egyszálbél 
fi úban. Magam sem tudom, mi ez a vágás benned, ez a szenvedély-
szenvedés láva, amelytől izzik itt minden a Duna-parti félhomályban. 
Nem babra megy a játék. Csöved kráteréből ömlik a muzsika, min-
dent fölolvasztó, a zsigereinket újrahúrozó. Tíz évvel ezelőtt is fanyar 
volt a Tivornya, keserű a Sirató, de alighanem azóta lett óriáspókká 
a nyakadon lógó csillogó fémcső. Duzzadó ereid hálójával táplálod 
ezt a szörnypolipot, mint bús ló ingatod fejed, himbálva táncoltatod 
a rezet. Földig húz ez az aranycső, de levetni már nem bírod, mert 
megroppanna gerinced. Táncoltatod inkább, te magad is ropod köz-
ben, szélmalomként hadonászva pörögsz, tiprod a helyet. Végül éles 
bambuszodon sóhajtasz, csönd előtti leheleted főhajtás a szeretett öreg 
négereid előtt. Elindulsz Hazafelé. Szakadó verítékben, szárazra dobott 
halként piheg Baló Pista, ritmuskötegeit csomózza alátok rendületlen. 
(Milyen tiszta és szellemies az ő Dobzenekara!) Ott áll mellettetek 
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bőgőjére támaszkodva Benkő Robi, átkarol benneteket, és markáns 
férfi lírával ránk borítja a Virágesőt. 

Grencsó Pisti, fúvóstestvéred egy gyerek örömével, derekát kihúzva 
áll szorosan melletted, mutogatja szép arany hangszerét. (Tudom, te 
jobban szereted a zöld penészes rezet, saját kezűleg kaparod le a fénylő 
foncsort, és nem bánod a régi horpadásokat.) Pisti gyerek végig mel-
letted szűköl, rettentő üvöltésedbe fonja kiáltását. Kész minden, csoda 
ez a négy szálból fonódó szőttes. 

• Benkő Róbert
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Hányan tudnak ma istenigazából együtt játszani? Csak úgy, ma-

gamutogatás, dirigálás, ágaskodás, „struktúraépítés” nélkül? A terem 
közepén álltok a közönség által körülvéve, kis lámpád fényénél a 
hangszereitek elrendezve. Magatokkal birkóztok. S mégis: már rég 
túlléptetek a tántorgó ember jajgatásán. A „tagolatlan bőgést” az ősi 
léptékhez méritek, a belül forrongó erőt egy fenntartó formával zabo-

Dresch Mihály  • 
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lázzátok: évezredes népzenénk mértéke szerint. Igyekeztek belebújni, 
hogy hozzátok tágulva helyet adjon e mai földön. Normálist a tótágas 
világban. Előfordul persze, hogy a bőgő húrjai leeresztenek, vagy a cin-
tányérok sokat maszatolnak, netán belétek, fúvósokba szorul a szusz, 
és kissé ziláltra sikeredik az egész. Van, aki ilyenkor fanyalog, van, aki 
kivár. Kivárja, hogy felcsapjon bennetek a kétségbeesés tüze, és mégis 
megpróbáljatok alászállni. Ugye, erről szól az Utazók? Ilyenkor kiérez-
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ni fanyar szopránfolyondárodból, hogy pontosan tudod, Mit suttog 
az őszi falevél. Ez a vigasztalan vigasz fűti a Legényesen szilaj táncát, 
és önmagadat sem kíméled: Szennyes ingeddel számolsz, hogy aztán 
Mélyfekvésben nézz szembe a démonokkal. „Aki dudás akar lenni…” 

És mégis mindez milyen nagyszerű! Nekünk, kik körülülünk ben-
neteket, amikor fölolvad bennünk és körülöttünk minden, amikor már 
nincs külön forma és zene, nincs külön hangszer és muzsikus, amikor 
minden a helyén van, mi pedig benne fényesen, szabadon, könnyűn. 
Ezért a nagyszerű röptetésért folyik itt, a Duna mellett az Apóénál is 
nagyobb csata.

De jönnek majd hangszert olvasztó idők, újfent.
És úgy lenne jó, ha akkor már neked sem lenne szükséged hang-

szerre, kedves barátom. Magad legyél azzá: egyszálbéllé. Amin áthallik 
majd a Föld csöndes sóhaja. Alattunk csontfurulya. Áll a világ. (1988 
februárjában)

SZABADOS GYÖRGY ELFELEJTETT ÉNEKE

Nemcsak azért nehéz a Szabados-zenéről írni, mert az irodalmárok 
szerint „zenéről okosan csak hallgatni lehet”, hanem mert kevesen 
tudtak századunk nagy komponistái közül zenéről úgy szólani, mint 
éppen Szabados György. Erről a nemsokára megjelenő Vagy fi sz vagy 
gesz vagy ( JAK-füzetek)* című kötete sokakat meggyőz majd. Nehéz 
a benyomásokon túl valami érdemlegeset megfogalmazni úgy, hogy 
közben ne Szabados találó és pontos kifejezéseit használjuk. Írásomba is 
beépültek egyes elnevezései, nézetei, beszélgetéseink különféle vetületei. 
Különösen nehéz számomra úgy írni, hogy pont a leglényegesebbről, 
zenéjének tartalmáról, sugárzásáról, a kínon túli katarzisról vagy a mu-
zsika melegéről ne essék szó. Ennek a cikknek viszont más a szándéka.

Szabadosnak kortársainál nehezebb utat kellett bejárnia, az előbb 
tiltott, majd a lényegében máig is lenézett jazz felől jőve. Később, a 
hatvanas évektől kezdve, a jazz utánzásától is radikálisan elrugasz-
kodva mindenért külön kellett megküzdenie. Úttörő volta, valamint 
zenéjének tágassága a zenei műfajokra parcellázott zenetársadalom 
máig tartó kiközösítését vonta maga után. A hatvanas és hetvenes évek 
fordulópontján csak egy abszolút tudatos művésznek sikerülhetett 
egy sajátosan új művészet kihordása. A tudatosság, mint Szabados is 
vallja, nem kiindulópont volt, hanem az érzékek mélyéről felhozott 
anyag letisztulását segítette elő. Szabados interjúiban (Új Symposion, 

 *  A kötet végül Váczi Tamás társszerzővel A zene kettős természetű fénye címmel jelent meg 1994-ben. 
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Jazz Stúdium) többször is elmondta az indulás, a saját hangra találás 
felszabadító hatását. Az önmagában fölérzett zenei világ és az archai-
kus réteg párhuzamára, a népzenei gyökerekre már mások is felhívták 
a fi gyelmet. Zongorajátékának liszti vonását magam is említettem, de 
bizonyos beethoveni markáns ritmusjegyek és más jellegzetességek 
elemzését még ezután kell elvégeznie a kritikának. Kompozícióinak 
jellegzetes aszimmetriájú időérzete, a minden zenei összetevőre ki-
ható mikrorészletek fontossága, egyáltalán a Szabados-zene lényegi 
elemeinek zenetudományos kibontása azonban még nem történt meg. 
Szabados természetelvű, nagyobbrészt rögtönözve megszülető zenéje 
egy olyan szellemi/érzéki hagyományhoz köthető, amely a magyar nép-
zenében lényegileg megtalálható. Szabados mély kötődése a népzenéhez 
és a bartóki, kodályi életműhöz nyilvánvaló. A népzene – vagy ahogy 
Bartók nevezi: parasztzene – kollektív alkotás, amely előadásában helyet 
ad az egyéninek, a kollektív tapasztalatot mindenkor az egyedi és sajátos 
megéléssel gazdagítja-hitelesíti. Ezt az állandó és időtlen élményt tudta 
Szabados mai zenévé alakítani. 

Kibontakozásának több korszaka van.
Szabados esetében – rögtönzött zenéről lévén szó – nagyon nehéz 

lesz a dokumentumfelvételek hiánya miatt feltérképezni a hatvanas 
évektől kezdődő különféle formációk (szóló, duó, trió, kvartett, szextett 
stb.) tevékenységét. Zenéjének súlya és vízválasztó szerepe azonban 
mindenképpen megköveteli ezt, még ha magángyűjteményekben levő 
felvételek összegyűjtésével kell is az összegzést elkészíteni.

Szabados megújulásra képes állandó nyitottságának, dogmamentes 
befogadóképességének köszönhetően a nyolcvanas években újabb 
minőségi ugrás történt zenéjében. ( Jellemző a felfogására, hogy az 
időnkénti önfeledt, minden behatároltság, célirányosság nélküli, szabad 
közös rögtönzéseket tartja a legfontosabbnak.) Letisztulásról, egyfajta 
leegyszerűsödésről is beszélhetünk. Első találkozásom egy újabb zenei 
mélyréteget fölmutató alkotással a preparált zongorára írt Koboz-zene 
(1982) volt. Bizonyos vonatkozásokban rokon az akusztikus zongorára 
írt K-modellek (1983) egyes vonásaival. A zenekutatóknak kell majd 
kimutatniuk az újabb zenei kinyílás előzményeit (pl. Emlék, 1967). 
A   zon gorapreparáció Cage 1938-ban bemutatott újítása óta vált is-
mertté. Amíg a cage-i preparálás sokszor a temperált zongora előtti, 
teljesebben zengő csembalóhangzáshoz közelít (hangszínújdonságai 
elmossák a temperált hangrendet, és e hangzásban sok a zörejszerű 
elem), addig Szabadosnál mást fi gyelhetünk meg. Szabados ragtapasszal, 
fémcsipesszel, törlőgumival, fémlappal stb. preparált zongorája mintegy 
a csembaló előtti időkre próbálja visszavezetni az európai civilizáció által 
kiművelt hangszert. A hangszer mechanizációs előnyeit megtartva, az 
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akusztikus hangrendszert megőrizve, egy ütőzenekar irányába tágítja 
ki a zongora lehetőségeit. Bizonyos hangzások zenei mikrogesztusként 
is értelmezhetők, egy billentéssel időnként egész ritmussorokat hoz 
mozgásba. Ezekből a kis gesztusokból építi fel kompozícióját, egy 
homokvár-csöpögtetéshez hasonló szép folyamattal. A kobozzenék 
inspirálta szabadosi preparáció hangzásvilága és egyes jellegzetességei 
természetszerűleg összeérnek bizonyos ázsiai zenékkel. Gondolok 
itt elsősorban a gamelán zenékre és más óceániai népek népzenéjére. 
Jómagam a Koboz-zene hallgatásakor fi gyeltem fel a sajátos, pattogó 
labdamozgáshoz vagy gyűrűző vízfodrozódáshoz hasonló, hol lassuló, 
hol gyorsuló ritmusképletre. (Szabados esésritmusnak nevezi.) Ezek-
nek az osztódó vagy sokszorozódó variációi egyértelműen távol-keleti 
jellegűek. Ennek a számomra új jelenségnek és a korábbi muzsikák 
parlando/rubatóból fakadó kiegyenlített aszimmetriájának rokonságá-
ról kérdeztem egyszer Szabadost. Pontosító kérdésemre a magyar folklór 
és e távol-keletinek ismert jelenség közös – természeti alapú – vonását 
egy, a természettel összefüggő szemléletes példával illusztrálta: a be- és 
kilégzés folyamatával.

A nyolcvanas évek szabadosi sorszenéje az előbbi alkotásokhoz 
képest nagyobb mértékben feszegeti a zene időtlen, kozmikus vagy 
pontosabb szóval transzcendens rétegeit. Nem európai metafi zikával, 
hanem jellegzetes – Keleten ma is megőrzött – át- s megéléssel. A ter-
mészetelvű művészetekhez hasonlóan befelé ásva, saját magában rálelve 
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a kozmikus távlatokra. Szinte magyarázkodónak tűnik a Tarkovszkij 
Zárszavában is leírt, mára jórészt elfeledett egyszerű alapigazság: csak az 
egyén által megélt és ezáltal megértett valóság lehet hiteles, a különféle 
kiötlött, manipulációs képletek hamisak. Mai szóhasználattal: csak az 
egyén szubjektivitásán keresztül juthatunk el az objektívnek nevezett 
valóság megértéséig, átéléséig. Ebbe avatnak be szertartásformáikkal a 
különféle ősi és népi kultúrák – ekként beavatás Szabados rögtönözve 
születő zenéje. 

Az improvizáció abszolút zenei eszközével született meg Szabados 
új zenéje is, az archaikus világ alól felhozva a még régebbit: a magyar 
népzene alól az ősi Ázsiát. Szabados zenéje az európai komponált 
muzsika dallami/harmóniai központúságával szemben elsősorban 
ritmikai hangsúlyú. Évszázadok kellettek, mire az európai zene rá-
jött, hogy tetejétől építi a házat. Formai szempontból hangmagassági 
tényezők és összefüggések határozták meg az egész zene szerkezetét, 
annak elsődlegesen időt élő/tagoló jellegével szemben. Tartalmilag ez 
a Mindenségről leváló ember és önállósult gondolatának megfelelője az 
újkori európai zenéknél. Ahogy minden élet minőségét a megéltség foka, 
úgy minden zenét a ritmus pulzálásának mértéke, árnyaltsága és ereje 
határoz meg. Szabadosnál dallami fejlesztés helyett motorikus ostinatók 
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csavarodó tömbjeit találjuk, hangsúlyeltolódásokkal is sűrített/feszített 
poliritmiát, polifónia helyett homofóniát stb. A dinamika és a hangszín 
ritmusértékű alkalmazása és a többi, még elemzésre váró ritmuskom-
ponens egy hihetetlenül gazdagon árnyalt zenei szövetet eredményez. 
Sajátos a kisebb és nagyobb tömbök billenve egyensúlyozó ritmikája, 
ezáltal a különböző nagyságú formarészeknek a kompozíció felépíté-
sében elfoglalt szerepe. Darabjai mindig a mozgás, a tánc kényszerét 
hordozzák. Az uralkodó európai harmóniai/dallami fejlesztés techni-
kája felől nézve Szabados zenéje látszólag „egy helyben áll”. A felszínen 
nagyobb zenei egységek, hangulati/érzelmi tömbök új helyzetbe való 
átfordulásait a ritmus sűrűsödő-ritkuló feszülései, dinamikai „kinyílá-
sok és behúzások”, különféle tonális magok vonzásai… tartják egyben, 
a mélyben mindezt egy lelki dramaturgia fogja egybe. Kompozíciói 
szinte mindig „egytételesek”, egy tömbből faragottak. A legsikerültebb 
darabokban többféle zenei helyzet/állapot követi szervesen egymást. 
A hallgató egyazon dolog több oldalát, állapotát éli meg anélkül, hogy 
közben a lényegi elemek az alá-fölé rendelés torzító viszonylatába kerül-
nének. A zenekari műveknél jól érződik a sokszálú zenei szövet végső 
soron homofon érzete, amelyben mindig más-más szál hangsúlyozódik. 
(Lényegében a bachi többszólamúság is sokoldalú EGY volt, ellentétben 
a későbbi korok szétbomló vagy szerkesztett polifóniájával.) A jelenlegi 
zenekarok fúvósainak többszólamú rögtönzései a legnagyobb kakofónia 
idején is egy láthatatlan szál irányába mutatnak, egybesimuló zeneként 
áradnak. Meg kell említeni név szerint is a MAKUZ, a vonószenekar és 
a szeptett tagjait, hiszen közösen kihordott, megélt muzsikálásról van 
szó, amely rendkívüli erőfeszítést igényel alkotó-előadójától. A Szabados 
által fölmutatott zenei világ tágasságát és erejét bizonyítja az a tény is, 
hogy a zenekaraiban muzsikáló fi ataloknak létezik ezzel a világgal érint-
kező, ám egészen más hangsúlyú, egyéni zenei világa (Dresch kvartett, 
Grencsó Kollektíva, Baló István dobzenekara). A Győri Balettnek írt 
Szarvassá vált fi ak (1984) balettzenéjét előadó kibővített MAKUZ 
zenekar tagjai: Tréfás István – hegedű; Hlács Gusztáv – hegedű; Lantos 
Zoltán – hegedű; Virágh László – hegedű; Körmendy Ferenc – brá-
csa; Jakobi László – cselló; Benkő Róbert – bőgő; Kiss Gábor – bőgő; 
Szemző Tibor – fuvola, basszusfuvola, pikoló; Dresch Mihály – fuvola, 
tenor- és szopránszaxofon; Grencsó István – fuvola, altklarinét, altsza-
xofon; Lőrincz János – fuvola; Lakatos Antal – tenorszaxofon; Mákó 
Miklós – trombita; Kovács Ferenc – trombita; Johannes Bauer (DDR) 
– harsona; Zakar Zoltán – harsona; Binder Károly – zongora; Szabados 
György – preparált zongora, zongora; Geröly Tamás – ütőhangszerek; 
Faragó Antal – ütőhangszerek; Baló István – ütőhangszerek. 
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Az előbbiekhez képest csökkentett létszámú MAKUZ mutatta be a 

távol-keleti gamelán és gagaku zenéket is magába olvasztó Szertartásze-
ne királyunk, a Nap tiszteletére (1983–1984) című darabot, valamint 
a Periferikus koncertet (1986). A változó előadókból álló szeptett, 
amelytől a kivételes szépségű Regölést (1985) hallottam, most ebben 
a fölállásban muzsikál: Tréfás István – hegedű, brácsa; Kovács Ferenc 
– hegedű, trombita; Dresch Mihály – szaxofonok, fuvolák, basszuskla-
rinét; Grencsó István – szaxofonok, fuvolák, klarinét; Szabados György 
– zongora; Benkő Róbert – bőgő; Faragó Antal – dob.

• Szabados György és Dresch Mihály

Szeptett mutatta be az 1983-as keletkezesű Előjátékot, és játszotta 
lemezre az Adyton (1982) című kompozíciót, amelyről értő elemzést 
olvashattunk Váczi Tamástól a Jazz Stúdiumban. Külön kellene szólni 
az utóbbi évek legegységesebb, hatásában monumentálisnak is ne-
vezhető vonószenekari darabjáról, a Bartók emlékére írt Idő-zenéről 
(1980–1981). Ez a kompozíció kulcspont Szabados művészetében. 
Az életmű egyik legkiemelkedőbb darabjának nevezhető. Rendszeres 
előadása, népszerűsítése és dokumentálása – beható elemzéssel együtt   – 
rendkívül fontos lenne a magyar zeneművészet számára. A zenekri-
tikusok dolga lesz összegyűjteni és megvizsgálni olyan régebbinek 
mondható Szabados-kompozíciókat is, mint a Hegyi tolvaj balladája 



•■  A jazz és mi • 127 •
(1972), Baltás zsoltár (1972), a nagyzenekarra írt Csiga (1976), a tri-
óban és duóban is előadott Régi ima (1979), a Csíki verbunk (1978), 
a Tánczene (1975), az Elfelejtett ének (1978), a Szólóposzáta (1982) 
zongoradarabok. Mielőbb műjegyzéket és bibliográfi át kell készíteni. 
Az elemző zenekritikának számba kell vennie a sajátos formajegyeket. 
Példaként említeném a tágan értelmezett tonalitást; a tonális centru-
mok feszítő/húzó erejét; a ritmikai mikromozgások fölfejlesztésének 
módjait, a Ligeti-csembalódarabokban is jelen lévő ostinatomotorika 
(ott meccanico) népzenei megfelelőjét, a citeramuzsikát és a beethoveni 
előképet; a Szarvassá… címűt és az Idő-zenét lezáró, leszorított vonó-
kezelésű, mélyről morduló „zárófarkakat”; a Szertartászene… bevezető 
keleties témájának összecsengését Bartók III. zongoraversenyének egyes 
motívumaival stb. A hangszerválasztás és hangszerelés sajátosságait 
nem ártana megvizsgálni a magyar és a távol-keleti népzenék összefüg-
géseiben is. Lényeges a darabok nagyobb tagolásának és ritmikájának 
természeti alapú (tehát a Fibonacci-számsorra is rímelő) léptéke a zenei 
építkezésben. Tisztázni kell többek között azt is, hogy igazuk van-e 
azoknak, akik a Szabados-„témák”, -dallamok éles körvonalazását, ha-
tározott rajzolatát idegennek érzik a rögtönzés televényében. (Ebben 
jómagam nem hiszek.) Alapvető lesz meghatározni, hogy ez a mélyen 
keleties mentalitású muzsika a zene „őstengerének” mely áramlataival 
rokon, és melyekkel csak érintőleges. Mennyiben európai a zenéje? 
Melyek a konkrét európai formákra (például a középkori zene hatására) 
utaló zenei részletek, formai jegyek? Létezik-e Szabadosnál a Bartókkal 
kapcsolatban sokat emlegetett, Keletet és Nyugatot összekötő „híd”?

Van, aki még csak ezután várja a nagy formátumú, egységes Szaba-
dos-kompozíciók megszületését. Kétségtelen, hogy a zenekari dara-
boknál, a Szertartászenénél és a Periferikus koncertnél még fölsejlenek 
a varratok, de a Szarvassá vált fi akról és az Idő-zenéről csak felsőfokon 
beszélhetünk. Akárcsak az olyan, viszonylag újabbnak mondható zon-
goradarabokról, mint a Koboz-zene, a Marosi szertartászene (másik 
címén: Temetésautomata, 1982), a K-modellek stb. A nagyzenekari 
előadásmód nehézségei, bizonyos részek kiforratlan előadásmódja 
persze megnehezíti a tisztán látást. Hiányolhatjuk a nagyobb lélegzetű 
művek mennyiségét, de ennek felhánytorgatása csak részben jogos. Mert 
a szabadosi „bőrönd” még tele van, a kivételes közegellenállással fékezett 
életmű azért egyre nő. Szaporodnak a zenéjével kapcsolatos kérdések és 
feladatok is, ám ezek eddig lényegében még el sem hangzottak. Hiányzik 
az ezt megelőző kritikusi és hallgatói rácsodálkozás. Az életmű elfogadá-
sa tragikusan késik. Szabados művészetének elfogadtatása, úgy látszik, 
mindenki másénál nehezebben akar megtörténni. Nem vigasztalhat, 
hogy zenei világának kiteljesedése, megszenvedett igaza természetesen 
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előbb-utóbb meghozza a környezet elismerését. Nem vigasztalhat, 
mert vidékünkön kivételesen fontos a napi gondoktól tehermentesítő, 
nyugodt munkát biztosító társadalmi elismerés. Ennek késlekedésével 
minden nappal kevesebb idő jut az ereje teljében levő zeneszerzőnek a 
teljes életet követelő komponálásra. (Elég csak megemlíteni, hogy az 
ötödik évtizedének végén járó Szabados negyed évszázados munkássá-
gát a nyilvánosság számára mindössze három önálló hanglemez doku-
mentálja. Kiadott kottája nincs, alapvető próba- és koncertlehetőségi, 
valamint hangszerproblémák nyomasztják és gátolják munkájában.) 
A   lélegzethez juttató elismerés segítene a köztünk élő zeneóriás mű-
veinek közkinccsé tételében is. Mindezek elmaradása – zenéről lévén 
szó – pótolhatatlan űrt és égbekiáltó bűnt jelent számunkra.

Korunkban keveseknek sikerült olyan egyértelműen tiszta zenei 
világot kialakítani, mint Szabados Györgynek. Utat mutatni a fehér 
kultúra mélypontján, egy civilizáció végén. Zenéjének világossága, 
szellemi tágassága és tartalmi mélysége magyarországi viszonyok közt 
a Bartók, Kodály, Lajtha, Szőllősy, Ligeti utáni nemzedékek legjelentő-
sebbikévé teszi. Magyarhoni keretek közt nem tagadva Bárdos, Kurtág, 
Balassa és mások jelentőségét, számomra nyilvánvaló, hogy Bartókék 
óta senki sem hordott ki akkora jelentőségű és fajsúlyú zeneművészetet, 
mint Szabados György.

A magyar zenekritika sürgős dolga lesz az életmű több szempontú 
vizsgálása. Csontváry, Bartók, Tóth Menyhért és mások példájából 
okul va, remélhetőleg nyesegető csonkítás és hamisítás nélkül tudják 
majd beépíteni életművét kulturális köztudatunkba. Határokon túl is. 
Egyelőre azonban még szűkebb zenei berkekben sem tudnak Szabados 
létezéséről, zenéjének igazi értékéről. Pedig végtére is nekünk adja. (1988)

BENKŐ RÓBERT TELEPI KONCERTJÉRŐL

Könnyedén – mint egy hegedűt – rántotta félre, majd ráfeküdt a bő-
gőjére. Húrjait vonójával „megfelezte”, és sistergő halk üveghangokkal 
elindította a későbbi bőgővihart. Kevésbé nyitány, inkább búcsú volt 
ez már a kezdet kezdetén. Lélek mélyi felhangfüzér. Énekbe burkolt 
diszkrét panaszt zengett a nagy fadoboz. Az est folyamán többször a 
csöndbe hullt a zene: ilyenkor Benkő ráüt a falapra – megvárja, mit zeng 
ez a kis hajó –, és a túlvilági búgó hangba beleszövi az ő mézszínű líráját. 

Láttam Kowald könyörtelen, drámai élveboncolását is, itt, a telepi 
tengerészkocsma rideg falai között. Több sebből vérzett ez a szótlan 
német muzsikus. Ki tudja, miről álmodott (lehet, ilyen szép dalokról) 
anno, amikor a korcsma műmárvány padlózatán a bőgőtokba bújva pi-
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hent koncertje előtt. Benkő a hangszerére borulva hallgatózik, időnként 
észrevétlen lecsúszik az oldalán, de nem alszik, ébren van, csupán kissé 
ellépdel mellőlünk. Néha kikandikál doboza mögül, ránk néz, valami 
messzit lát – ilyenkor szép simogató fahanggal üzen. Egyszer beszorult a 
vonólapja a húrok közé, már-már elhalt a zengés, amikor a szinte a sem-
miből megszülető új dallam kibomló zsoltáros íve mindünket megemelt. 
Férfi as léptekkel vonultunk el a Telepen. A szólómuzsika egyedül-lét. 
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Istenes magány. Férfi líra – mondták egy nagybőgősről. Az, férfi munka 
egészen lentről, mélyfekvésből fölemelkedni, szorosan magához ölelni 
az asszonytestű hangszert s véle mindenkit. Férfi munka. Férfi líra. (1989)

MÉG MINDIG A ZENÉRŐL
(rádióműsor)

Mára a fehér ember felrakta (a több mint kétezer éve alakított) kártyavá-
rára utolsó aduit is. A hagyományaitól elrugaszkodott európai ember jó 
ideje nem teremt, csupáncsak csinál valamit. Például nem zenél, hanem 
zenét művel. Mű-vészetet csinál. A nyelv magáért beszél. Az emberi prin-
cípiumot zászlajára tűző, egy mindenre a sajátját ráerőszakoló civilizáció 
lassan véget ér. A nagy vereség után az utópiák hazugsága nélkül élni.

Miként lesz ismét egésszé ember és bolygója (immár az egyéni kü-
lön út tapasztalatát is maga mögött tudva), mikor lesz újra megtartó 
szellemi auránk? Lehet-e még számunkra is minden Egy? Vagy, ahogy 
Hamvas Béla mondja: visszanyerhető-e a lét? Számomra ma ezek a 
legfontosabb kérdések. A holnapra szeretnék összpontosítani, átlépve, 
kikerülve ezt a romhalmazt – de utópiák nélkül. Közben hangyaként 
összehordani az Épre utaló kis darabokat, morzsákat. Abszurd és szi-
szifuszi munka.

Frank Lloyd Wright írta egy helyütt, hogy olyan lakhelyet szeretne 
építeni japán rendelőinek, amelyben úgy járhatnának egyenes derékkal 
a japánok, hogy az eddigi térdeplő életmód hagyománya is benne lenne. 
Kodályt is valami hasonló izgatta, amikor az egyszólamú népzenébe 
oltotta a többszólamú európai komponált zene örökségét. Egyszólamú 
zenét a már megtapasztalt – és egyelőre kikerülhetetlennek tűnő – több 
szólam tapasztalatával? Új közösséget a világból kivált egyénből?

Maradjunk egyelőre a zenénél, amely jellegéből és anyagának ter-
mészetéből fakadóan sok mindent előlegez. Ilyen utat, amit az európai 
komponált zene megjárt, a zenetörténet eddig nem ismert. A végered-
mény felől nézve: a megélt helyére a kitaláltat rakta alapnak. Az időt 
tehát nem szívvel éli, hanem számolja. A ritmussal szimbiózisban élő 
dallam zenei házát megfordította, és a zenéje házát a dallam (a gon-
dolat) mindenek fölé emelt tetőzete alá kezdte építeni. A legnagyobb 
alkotásokban persze még ezen a tótágason is áttör a valódi zeneiség, 
átsüt a teremtő erő, fölvillan az Egész.

Ma még kevesen látják be, hogy véget ért a leírt műzene eddigi útja, 
és ez már ily módon nem folytatható. Mégis folytatódik, hiszen egy ci-
vilizáció önigazolásához tartozik. De ezzel holt dologgá vált. A   legtöbb 
mai zenész számára éppen ezért a zene csak egy tanult dolog. A zene 
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intézményesült verseny- és kifutópályáin a mai tenyészistállók verseny-
lovai ügetnek a végcél, a kirakatok és a mögötte szaporodó dukátok felé.

Korunk Európájának nincs szervesen élő zenéje. Annak ellenére 
nincs, hogy a zenei élet peremén körvonalazódik egy nagy fokú rög-
tönzéssel élő, szervességre törekvő zene, amelyet hősies módon tartanak 
életben művelői. Ezt nevezik ma jobb híján improvizatív zenének. 
Kérdés, hogy e zeneiség miként adható tovább, éltethető lesz-e ez a leg-
nagyobbrészt szájhagyománnyal terjedő zsenge zene egy akár lazábban 
körvonalazott, írott kottakép nélkül. Ráadásul egy mindjobban széteső 
társadalmi közegben, ahol semmiféle közösségi életmód nincs mögötte. 
A jóérzésű zeneértők, mint oly sok másban, ebben is a középkort tartják 
kulcsfontosságúnak. A több szólamra hasadt középkori egyszólamú 
zene egyre növekvő tanácstalanságának kísérőjelensége lett a fokozódó 
rögzítés, a pontosítás görcse. A kezdeti rajzos (és vázlatos) neumáktól 
értünk a mai matematikai leképzésig. A lejegyzésben is vissza kellene 
térni a kezdeti nyitottabb, képszerű, vázlatos lejegyzésig. Kérdés, hogy 
a mai muzsikusok lelkében van-e elegendő közös vonás és erő ennek 
megoldásához.

A lélek mélyén mindig él és élni fog a teljesség, ezért az európai út 
zsákutcás végén is előhívható a mélyben jelen lévő Egész. Zenei eszköze 
a rögtönzés. Fedezete: a rátett élet, azaz szülőjének hites, hiteles élete. 
(Ahogy azt egykoron az európai komponált zene valódi nagy alkotóinál 
is tapasztalhattuk.) Rögtönzésen nem díszítő cifrázást, nem a részletek 
kisajátítását, nem a felszín fodrozását értem. Az Egészet újjáteremteni 
csak az alapoktól lehet. A rögtönözve teremtés titka mindig is velünk élt, 
csak mára eltemetődött bennünk. Mivel a rögtönzés nyújtotta megúju-
lás mással nem helyettesíthető, ma ez a zenélési mód nem kikerülhető. 
Akkor miért nem fordulunk hozzá? (1989)

EGY R ÉGI FÉNYKÉPHEZ
Miroslav Cvijanović emlékére

Big band. A fúvósok a képen jobbra ülnek. Mosolyognak. Mellettük a 
karmester (egyedül ő van fekete öltönyben, a többiek világos, selyem-
galléros zakóban feszítenek), feje fölött a harsonások sora. A legszélén 
egy fi atal, fekete cigányképű, komor fi ú. Fölöttük a trombitások égi 
sora. A trombonsor túlsó végén a gitáros támaszkodik fehér villany-
hangszerére. Kissé kérdőn néz a fényképészre. Mellette feszít a hosszú, 
vékony, szemüveges dobos. Mintegy átnéz a többiek feje fölött: Mit 
keresek én itt? Jobbra mögötte áll a bőgős, lógó arccal. Egy gazdátlan 
harangjáték keretezi. A dobok előtt fölsejlik a homályból a zongorista 
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elmaszatolt profi lja. A stúdió óráján egy óra lesz öt perc múlva. Szürke 
az egész fotó. A fakó hátteret kitölti a kockás stúdiófal. A zenészek lábát 
hasonló kockadíszek takarják. Lenn egy nagy, négyzet alakú szőnyeg 
nyúlik be a képbe, amelyen a karmester kis téglalap emelvénye áll. A   fi -
atal fekete képű harsonás sötét tekintete magához vonz. Azt hinné az 
ember, hogy már tudja, milyen kínokat kell kiállnia egy jövendő nagy 
költőnek, de nem: egyik társát nézi, a kép túloldalán lévőt, az egyetlent, 
aki előtt nincs kocka. A harangcsövek előtt áll, elöl összekulcsolt kézzel, 
fehér öltönyben a vibrafonmester. Csillogó hangszere mögött büszkén 
kihúzza magát. Fényes arca szinte fehér. Valamiért túlvilágított, vonásai 
elmosódnak a képen, úgy tűnik, mosolyog. Közelebb hajolva látszik, 
hogy mégsem büszke, csak fölfelé néz. Valamit lát. Alighogy elkattan a 
masina, megcsavarja propellernyakkendőjét, és szép lassan emelkedni 
kezd. Eközben elővesz zsebéből egy csipetnyi hercegovinai dohányt, ujjai 
közé csippentve komótosan dolgozik, megnyalja a fi noman megsodort 
cigarettapapírt, és rágyújt. A szürkéskék füst sfumatójában továbbúszik, 
mosolyogva lenéz. Mielőtt eltűnne, odafönn halkan pötyögtetni kezdi 
a fekete-fehér csontbillentyűket. Csak gyengéden, továbbra is csak 
gyengéden, Cvijo úr… (1989)

KISFILM
Csáki Mihály telepi jazzfotóihoz

Mi történik itt? Miféle ünnep vagy tor résztvevői ezek a táncoló vagy 
tántorgó fi gurák? Vagy valamiféle fi lm készül csupán? Egy amatőr fi lm, 
baráti összeröff enésekről. Vidám ölelkezések, egymás körüli röpülések, 
körtánc, sugárzó arcok, lehunyt szemek mögötti néma boldogság…

Megdőlt székén, összekuporodott Robinsonként vár a szigetországi 
királyság énekese. Egy Walesből idetántorgott valódi bárd. Csak öreg 
csontjait szeretné melengetni, a telepi rezesbandával átfúvatni meggém-
beredett tagjait, miközben égetett szesszel is fűt, de emberesen.



•    •

Szokás szerint félhomály van ebben a néhai tengerészkocsmában, 
kis lámpa dacol a kamerával, fázós hodályban hömpölyög, vonaglik a 
társaság. Amit a képernyőn látunk: csupasz falak, alagsori kínzókamra, 
csillogó műszerekkel, kötéllel – inkább élveboncolás folyik itt, mint 

Dresch Mihály  • 

Dresch Mihály, Phil Minton és Grencsó István •



•  • 
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örömzene. Ütik a bőrt, tépik a húrt, székéhez nyomva üvölt a walesi 
bárd, szájukban a szaxofonok fúrófejével sikoltoznak a fúvósok. Szé-
kéhez ragadva vonaglik egy helyben Minton, a Fülöp. Valaki szerint 
táncol. Előtte egy kötéllel átkötött mikrofon. Akárha egy dinamit 
gyújtózsinórral. 

Ezt fújhatod, vén Phil, legfeljebb leharaphatod, vagy magadra kö-
tözheted, mint Bolond Pierrot, Godard fi lmjében…

Elég a gyújtózsinór, és semmi… pillanatnyi csönd, és a bőgő csigafején 
lassan megfordul a fény. Majd megcsillannak a rezek, szuszogni kezd a 
szájharmonika, zizzennek a nádak, és a tekeredő foncsorozott csövek 
bűvölni kezdik a félhomályt. Mert ünnep lesz. Kezdődik a tánc. (1989)

KÉZZEL VARRT BLÚZ CHAR LIE GAYLE-NEK 
NEW YOR KBA

( foszlány)

Még emlékszem (kopott fi lmszalagokról), amikor az öreg Louis cipő-
vasának sűrűsödő kopogása és bütykös ujjainak pattogása volt az isteni 
zene. Szebb vidékre szeledált lassan ő is, mutatóba sincs már hasonló. 
Meghalt a blues. „Nem lehet egy megapoliszban suttogni! – fortyant föl 
erre Charlie Gayle. – Hol látod itt az eget, hol a fű, a gyapot vagy a folyó 
illata? Hol a napesti zümmögések? A megapolisz sakkrácsozatában nincs 
tánc, barátom! Ebben a kockalabirintusban nem szeledálsz te semerre! 
Csak egyenes-egyenes, görbe-görbe, és nyalod a seggit körbe-körbe! 
Ebből nem születik blues.” 

Minek csúfolkodsz, Charlie? A bankárokat is addig szidtad, amíg 
elzavartak a szövőgyár hangárjából is. „Nekem mondod, Long Island-
inak, hogy mi a Knitting Factory?! John Zornnal csipogtatnak ott most, 
persze… a Gazdáé itt minden. De jó nekem az utca, a madarak csipogása, 
elég, ha nekik játszhatok. Itt Istené minden, ha meg csúfolkodni van 
kedvem, a bohócorr ott a zakóm zsebében. Istennek bohóc is kell…”

Na jó, hagyjuk a szövőgyárat, fűzd be inkább a cérnát, Charlie, 
foltozd meg a szakadt zakódat, aztán induljunk… majd valahol ott, a 
forró partokon (szünet – ujjpattintás); kézzel szőjük újra blúzunkat 
(szünet – ujjpattintás); tiszta gyapotból… (szünet – ujjpattintás) (1989)



•  • 

• Charlie Gayle
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BR ÉMAI MUZSIKUSOK

Szokásom, hogy szűkebb környezetünkre fi gyelve-fülelve időnként 
fölkiáltsak: ismét van mai élő zene vidékünkön! Furcsamód azonban 
hamar elül ez a kiáltás, hiányzik a tartós fi gyelem és a megerősítő észle-
lés visszhangja. Nem csak a kortárs zenében és nem csak vidékünkön. 
Világjelenséggé vált a szellem búvópatakszerű léte. A valódi Szellem 
természetéből fakadóan mindig is rejtőzködő és bizonyos mértékig 
titkos volt. Lassan talán azt is megértjük, hogy e Szellem-ellenes keres-
kedő korban csak a mélybe alámerülve kikerülhető a „minden eladó” 
cselvető hálója.

Az ember teremtőkedélye, zenélőkedve örök. A zene ma mégis job-
bára a kedélytől elrugaszkodva éli különutas – mű – életét. Az újkori 
Európában a civilizáció szervezi-rendezi életünket, és ennek megfelelően 
intézményrendszere „lett hivatott” megszerkeszteni és fönntartani az 
ember muzsikáját is. A zenélőkedély mindinkább elsorvadt. Folyik hát 
a kufárkodás a művekkel, ontja a mű-kedély hangszemetét a rendszer. 
Mindezt zene fedőnév alatt. Tart a felszín csillogó habarása, nincs, ki 
fi gyeljen a valódi szívzenére.

Egykor élő muzsikaként szólt e tájon a falvak, a korcsmák, de még 
a szalonok muzsikája is. A legeldugottabb helyen sem a siket csend 
uralkodott. (Szülővárosomban, Magyarkanizsán, utcán énekelni 30 
éve nem hallottam senkit, fütyörészést sem hosszú évek óta.) A maihoz 
képest sokszínű zenei élet folyt, alig egy emberöltővel ezelőtt is. Ha 
kopottasan is, de e zenékben és a zenélőkedélyben még mindenkinél 
élt az általam oly sokszor kiemelt: improvizáció. S valóban, nem kellett 
egy emberöltő, már csak kivételes muzsikusok tudnak vele élni. Van egy 
külön „kasztjuk” is. Ebben a vészterhes (másfelől hősi) időszakban el 
is nevezték őket improvizatív zenészeknek.

Az improvizációs zene iránti kezdeti éhség napjainkra alábbhagyott, 
az apály éveit éljük. Tény, hogy ez az élő (nagymértékben rögtönzött) 
kortárs zene a születésekor pulzáló fényével magához vonzotta az em-
bereket. A kibontakozás viszont mind a zenében, mind a közösségben 
elmaradt. A Nyugaton élő zenészekhez mérten (akik nemigen találták 
meg magukban az időtlen alapokat, és elbizonytalanodtak az út köze-
pén), akiknél elmaradt az „igen” egyértelmű kihordása, a régiónkban 
élő muzsikusok java (Szabados, Dresch, Grencsó és itt délen Tickmayer 
zenekarai) – még helyenkénti kiforratlanságukkal is – messzire világí-
tanak, mást sugallnak. Őket egy tisztán artikulált életes, a pozitívum 
csodáját árasztó zenei világ letéteményeseinek tartják Európában. ( Jó-
magam ilyen életigenlő, új világot építő muzsikaként tartom számon a 
feketék improvizációs zenéit is.)



•  • 
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Amikor írásom elején „élő” zenét kiáltottam, egy Zenta és Szabadka 

vonzáskörében működő baráti társaságra gondoltam. Öt-hat középis-
kolás vagy a középiskolából nemrég kikerült fi atalról van szó, akiknél 
a muzsika egyúttal a barátkozás egy neme is. Talán elhamarkodott 
gesztus ennyire fi ataloknál fölkiáltani, hiszen ifj úkori zsengéik sokak-
nak lehetnek, esetünkben mégsem ilyen egyszerű a dolog. Egy mélyről 
fölszakadó elemi (ezért természetszerűleg: nyers) hang keresi adekvát 
formáját. Megkapó ez a szabadon lüktető, kissé kakofonikus hangzás, 
mely nem ismer ütemvonalakat, egyen-lépést, csapongva sűrűsödik-rit-
kul, öntudatlan bugyogását nem fékezi erős fegyelem, ahol civilizációnk 
formáiból alig sejlik valami. Különleges pillanat ez, amikor éppen a 
látszólagos formátlanság a megejtő. Tudjuk, van, hogy a belső igazság-
érzet a mérvadó, és a külső másodlagos. A kamasz lélek örök igazsága 
forr náluk, egy kivételesen álságos, háborús időben. A fi atalok jövőjé-
vel együtt szorongva várom a választ saját kétségeimre is: születnek-e 
megtartható formák; lehet-e híd szerepünk egy civilizációváltásban; a 
megműveléssel szükségszerűen veszít-e erejéből a zene…? Stb. 

Ebből a hol bővülő, hol szűkülő baráti társaságból most négynek 
a nevét említeném: az alt- és szopránszaxofonon, valamint klarinéton 
játszó Takács Tiborét; a nagybőgőn, gardonon, dobon játszó Keszég 
Lászlóét, aki időnként énekel is; a hegedűs Lajkó Félixét és a kompo-
nista Mezei Szilárdét, aki két fő hangszere, a hegedű és a cselló mellett 
gardonozik, altszaxofonozik, dobol és énekel is. Ezek a baráti összeröff e-
nések ma már jobbára nyilvánosság előtt zajlanak, alkalomról alkalomra 
más felállásban. Legszerencsésebbnek talán a triójáték mutatkozik. Ta-
kács gurgulázó kiáltozásait Mezei kemény bőgőléptei kísérik, és mindezt 
Keszég fogja össze változatos ütősgesztusokkal, feszes dobmondatokkal. 
Mivel igencsak fi atalok, másrészt pedig még több irányba alakulhat 
zenéjük, még korai lenne részletezni muzsikájuk gyengéit.

Több műfajban is munkálkodik a csapat. Lajkó Félix a táncházi mu-
zsika, a népzene felől csapódott a kortárs zenéhez, innen a rugalmassága, 
feszessége, ami egyébként népzenei előadásmódját is jellemzi; Keszég 
az Aiowa színtársulat tagja, muzsikus barátaival versfeldolgozásokat 
készítenek. Mezei a társaság komponistája, szabad zenéjük dramaturgiai 
vázát ő alakítja. Mindemellett egyedi stílus kezdetét sejtető leírt kom-
pozíciói is vannak. Kürtre, fuvolára, zongorára írt darabjaiban fölsejlik, 
milyen kötődései vannak pl. Debussy vagy Satie műveihez.

Nem túlzó e hatások fölvázolása fi atalok esetében, mert ebben a sajá-
tos, ifj onti lázadástól is fűtött zenében sok minden van, ami megérdemli a 
kiemelt fi gyelmet. (Sok minden, ami a jövőnket jelentheti.) Esetükben ez 
jóval több, mint a számomra oly kedves improvizatív zene – a mindenkori 
brémai muzsikusok erdő mélyi zenéi – zsengéinél lenni szokott. (1991)
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SZÓL A FIGEMADÁR

Az Elfelejtett énekek CD-füzetébe
(Szabados György – zongora; Dresch Dudás Mihály – 

fúvós hangszerek, Geröly Tamás – ütőhangszerek)

Csend veszi körül ma az igaz zenéket. Siket csend. Egyre ritkább élmény 
élő, teremtett, valódi muzsikát hallani. Beavatott és titkos szövetséges az 
is, aki e zenék nehezen fellelhető, kisszámú és elhallgatott lenyomatait 
ismeri. Nádasok sűrűjébe kényszerülnek a furulyások. A harcos-vigéc 
a terep ura.

Három valódi zenész, három régóta együtt muzsikáló ember léte ma 
már külön öröm. A magára maradt ember szólói, a párbeszédet óhajtó 
duózenék korában a zene ritkán szólal meg a mindent kiegyenlítő 
hármas természetes egységében. A Hármas jelleget is magában foglaló 
Egész nagyzenekari muzsikája pedig csodaszámba megy manapság.

A mai, önmagát „zenei világnak” kikiáltó zeneideológia televény 
intézményrendszere érzéketlen, és mellőzi a magról termett, új zenéket. 
Egy halódó civilizáció próbálja létét a status quo látszatával meghosszab-
bítani. Csakhogy az aládúcolt héjazat kiürült, üres. A hamuhegyek alól 

• Szabados György
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azonban föllobban a Lét, az Időtlenség rendjét szívből jövő muzsikák 
sora táplálja. 

E trió muzsikáján és a rokoni zenék többségén egy lüktető magma 
erejét sejtető, sosem hallott bonyolultságú, összetett és árnyalt ritmus 
süt át. De nemcsak a ritmus fölfokozott pulzálása tűnik föl, hanem a 
dallamok jellege, a hang színe, íze, hallatlanul kifi nomult dinamikája is, 
amit a zene megújuló teressége is jelez. Más szóval a lét minősége nyeri 
itt vissza formáló-megtartó erejét. A szólók és az összjátékok egy béklyók 
nélküli, szabad egyensúlyban élő közösség természetrajzát előlegezik. 
Miközben egy fölpörgött kor siet a végkifejlet felé, annak halló muzsi-
kusai megálltak, befelé hallgatóztak, és az újfent kibontott rögtönzés 
archaikus rítusával bábáskodnak egy megújuló világ születésénél. 

Dresch Mihály  • 
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Bármily bonyolultnak tűnik első hallásra az Elfelejtett énekek mu-

zsikája, organikus tagoltsága, világos ívei, érzékenysége és szellemes 
megoldásai olyan alapot szültek, amely egy (elfelejtett) nagy kultúra év-
ezredes formateremtő hagyománya nélkül elképzelhetetlen lenne. A mély 
csöndből fölfodrozódó szabadosi zene megérzésem szerint évezredeket 
fog össze. Emelkedettségének és korát megelőző szépségének bemutatá-
sához új leíró nyelv kellene. Noha magyar nyelven kimondatott már egy 
új világkép (imagináció), és az ősi nyelv megengedő lenne, készen vár – de 
az új zene írója még hiányzik. A művészi credót maga Szabados írja le: 

„…a nagy improvizáció: a szeretet kozmikus lázán át megtalálni 
helyét és önmagát, hogy egyességre lépjen Mindennel, egyes-
ségre az istenekkel.” 

(1994)

A JAZZ, IMPROVIZATÍV ZENE… FESZTIVÁL KONCEPCIÓJA

A fesztivál teljes egészében a művészet és az alkotó ember szellemi-
ségének szerves felfogásán alapszik. Közép-Európában ritka az olyan 
fesztivál, ahol ilyen szigorúan kiszűrik az üzleties elemeket. Rendezvé-
nyeinken nem lehet elektronikus hangszerekkel (nem szerves hangok-
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kal) muzsikálni, vagy bármely divatos szórakoztató zenei alkotóelemet 
használva a pódiumra lépni. Kizárólag a művészi szint a mérvadó, miköz-
ben természetesen szűkebb és tágabb régiónk jellegzetességeit, jelentős 
alkotóit, zenei anyanyelvünk fontosságát szem előtt tartva állítjuk össze 
az évi műsorokat. Kiemelkedő alkotóink köré évente más-más tartalmat 
építünk. Mindemellett nem stílusokban gondolkodunk. Igaz, mély 
sorszenéket próbálunk összegyűjteni. Az archaikus népzenétől kezdve 
a középkori zenéken, az ún. klasszikus zenén át a mai kortárs zenék 
sokszínűségéig, a XX. századot leginkább megtermékenyítő jazzel a 
középpontban. Nemcsak a muzsika, hanem a társművészetek is jelen 
lesznek. Kiállításokat szervezünk, könyveket, alkalmi kiadványokat 
jelentetünk meg, fi lmvetítéseket rendezünk… 

A zene eredendő ritualitását szeretnénk fölmutatni, amit a fesztivál 
nevében használt improvizatív szó is hangsúlyoz. Ez nemcsak a kü-
lönféle mértékű rögtönzött muzsikák túlsúlyát jelenti, hanem olyan 
zenék létrehozását is, amelyek pl. Magyarkanizsa különféle természeti 
jelenségeihez kapcsolódnak. A Tisza-part, a Nagyfa, a Vigadó, a Nap-
lemente… témakörei szülhetnek majd eredeti muzsikákat.

Világhírű magyarkanizsai színházi alkotónk, Nagy József kisebb-
nagyobb színházi darabokat, műhelyeket tervez élő muzsikával. A   saját 
gondolat kidolgozása okán fontos, hogy eredeti produkcióink is legye-
nek, ezért e zenés színházi előadások mellett különféle stílusokban zenei 
műhelyeket is szervezünk, fesztiváli zárókoncerttel, amelyeket azután 
tovább utaztathatunk a tágabb térségben. 

A magyarkanizsai fesztivál éjjeli szabad zenéi – ellentétben a szo-
kásokkal – nálunk nyitottak lesznek mindenféle zenei stílus iránt, 
házigazdáit is e képességek alapján válogatjuk. Ezen a pár őszi napon, 
amikor a vendégek a csöndes kisvárosban és a Tisza-parton sétálnak, a 
zene is közelebb hozhatja egymáshoz az embereket. (1995) 

KEDVES MR. WALDRON!

Úgy gondoltam, jobb, ha ezt a vallomásomat leírom,* mert akkor őszre 
talán Ön is otthonosabban fog sétálni városunkban, és rossz angoltudá-
som morzsáival (vagy némán is) megérthetjük egymást. De a legfonto-
sabb ok az írásra, hogy ezzel tartozom a kultúrájának.

Mi itt barátainkkal és a térség nagy zeneköltőjével, Szabados 
Györggyel sokszor elmondtuk és le is írtuk a nyilvánosság előtt, hogy e 
század egyik legnagyobb és legszebb teljesítménye az amerikai feketék 

 *  A levelet 1997 elején postáztam.
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muzsikája. Persze egy kis nép nyelvén (ráadásul mi itt, Szerbiában még 
kisebbség is vagyunk) ez sosem kap akkora visszhangot, amekkorát 
kellene. És nem csak ezért. Ön jól tudja, hogy ma minden, ami szellemi, 
a perifériára került. Az egész világon. Olcsó hatalmi pufogásokkal van 
tele a világ. Míg a fehérek mostani civilizációja vissza nem szorul, nem 
is lesz másként. A kor zenéjét illetően sokunk meggyőződése, hogy a 
mai, valóban jobb fehér komponisták zenéjét és például egy Monkot, 
Billie Holidayt, Ellingtont… összehasonlítva egyértelmű, hogy bizony 
a fekete muzsikák sokkalta súlyosabbak. Súlyosabbak, emberibbek, 
egyetemesebbek. A háború után kibontakozó fehér komponisták élet-
műve közül számomra jószerivel csak Messiaen és Lutosławski életműve 
egyetemes. No és persze az improvizatív zenészek legjobbjaié. Közülük 
világviszonylatban is kiemelkedik Szabados György életműve. Mivel 
szinte teljesen ismeretlen, felhívnám rá fi gyelmét. 

Századunk fekete zenéje egyetemes értékű, hatása rendkívül fontos. 
A XX. századra lemerevedett fehér muzsikát egyértelműen az amerikai 
feketék által megnyitott és maivá tágított afrikai szellem forró lehelete 
olvasztotta föl. Másféle alapállást hozott: a Létezés intenzitását, az 
Idő teres élményét, azaz a szeretet ölelését, a direktséget (mélyen és 
megformáltan), valamint az elfelejtett tényt: hogy a zenét igazsága, 
mint a keletiek mondják, a „szépség szíve” méri és igazolja. Mindez és 
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sok más a feketék lüktető ritmikája és improvizativitása által tért vissza 
világunkba. Ez tette lehetővé a fehéreknek és másoknak is, hogy saját 
eltemetett gyökereiket, valódi, egyetemes világukat felszínre hozzák. 
(Mi, magyarok még hozzátehetjük, hogy az újkori Európa előtti zene 
felmutatásával Bartók is megtette ezt. Oly mélyre nyúlva, ahol a nép-
zenék közös mélytengerét is megérintette. Coltrane, Taylor és mások 
is többször hangoztatták Bartók hatását.) Minden igazi fehér improvi-
zatív zenész szeretetteljes hommage-okat nyújt a fekete zene felé. Csak 
a nagy „zeneszerkesztők” nem látják, hogy üvegfalon belül vannak, és 
súlytalanok. Kisebbségként én is pontosan tudom, hogy megmaradás 
és élet-halál kérdése a saját élő kultúra fenntartása. Már ezért is olyan 
fontos számunkra a fekete zene. A nem régi háborús évek alatt, amikor 
ellenünk pogromot is terveztek, és az uszítás, a nyomás alig elviselhető 
volt a magyar kisebbség számára is (itt helyben pedig éppen nem volt 
érett muzsikus, aki egységes zenei aurát borított volna fölénk), legtöbb-
ször spirituálékat, Coltrane-t és másokat hallgattunk. Nekem Szabados 
zenéi mellett éppen az ön Th e Seagulls of Kristiansund c. darabja volt az, 
amelyet oly sokszor hallgattam. Mostanság pedig a Billie Holidaynak írt 
No More Tearsét. A jazzt szívükkel értők errefelé is az elsők közt említik 
Holidayt. Megrendítő jelenség, hangja, zenéje egyedülálló. Az ember, 
ha tehetné, térdre ereszkedve simogatná. Mégsem mondja ki senki: 
Uraim, itt kezdődik a zene, ahol összeszorul a lélek, megrendül a szív, és 
csordultig telik jósággal minden. Itt, ahol egy súlyos zongorabasszussal 
támasztják meg sajgó lelkét, vagy szaxofonok leheletével vigasztalják 
fájdalomtól gyötört szívét. Énekén végig átsüt, hogy minden fájdalmat 
magára vett, de a kapott ütések helyett szeretettel viszonoz. Szeretetről 
papol az egész világ is, idézik hozzá a szentek sorát, mégis alig van, ki 
megvalósítja. Ez az agyongyötört asszonyka a legmagasabb szinten élte 
ezt, számára természetes volt a lélek ragyogása. Ehhez méltó a No More 
Tears, amelyben Ön, Holiday egykori zongoristája a legtisztább, köny-
nyek nélküli könnyekkel siratja őt, még témájában is befelé, hangtalanul 
sírva, bévül pörgetve az örökkön pergő könnyeket.

A világ zenei „nagyjai” pedig továbbra is úgy tesznek, mintha a 
zenében mi sem történt volna. A jobbjai is, mint Penderecki úr, olyan 
kijelentéseket tesznek újabban, hogy: őt már nem érdekli a világhír, 
hanem csak közvetlen zenéket szeretne komponálni és játszani. Úgy 
tesz, mintha ilyen zene eddig nem lett volna, tudomást sem véve arról, 
hogy több ezer kiváló zenész lassan száz éve mást sem csinál. Egy sokágú 
kultúra, most már kultúrák élnek általuk, régen lesöpörve még a Pen-
derecki úréhoz hasonló, jobb zeneszerkezeteket is az idő porondjáról.

Köszönet Önnek azért, amit eddig adott, és jó egészséget kívánva, 
szeretettel várjuk a fesztiválra.
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A SZÍV SORSA
Százéves a jazz

Mi a szív? Az érzelmek 
központja. Az életerő, a vér 
mozgatója. A Lélek helye. 
A Tudás helye. Isten helye. 
A Legnagyobb Titok.

Néhány éve a dalai láma egyik magyarországi látogatása alkalmával, 
az egyik újság szerint, a következőket nyilatkozta: „A tibeti szemlélet 
és magatartás a Szent Tudás többi hajtásához hasonlóan a Min-
denséget egységben, Egynek látja és éli. Ennek megfelelően az ún. 
erőközpontokat, csakrákat nemcsak az emberi testben, de például a 
földgolyón is számon tartja. A hagyomány szerint a Föld szívcsakrája 
Magyarország területén, pontosabban a Pilisben van.” Később a dalai 
láma kétértelműen mosolygott, amikor erre rákérdeztek. Akárhogy 
van is, a térség szív szerepéről egykoron az összes itt élő nép tudott. 
Nem is a dalai láma kijelentése vagy kételye a meglepő, hanem az itt 
élők feledékenysége, a kollektív tudat beszűkülésének mértéke. Még 
ma is megtalálható ennek az archaikus tudásnak az elhomályosult 
változata a Kárpát-medence népeinél: Közép-Európát az itt élő népek 
kontinensünk szíveként emlegetik. A Pilisben található Dobogókő 
mellett oly sok más elnevezés őrzi nevében e szerepet/feladatot/tudást. 
Mai életünkben ebből szinte semmi sem érzékelhető. Fájdalmas tény, 
hogy e szívkisugárzás nélkül Európa, sőt a világ is olyan, amilyen, de 
nem csodálkozhatunk rajta. Ahogy mondani szokás: ez van soron… 
és az összetört, szétszabdalt, kifáradt szív nyomorítása tovább folyik. 
Más szóval: az önmagát föladó, elhagyó, gyengülő szív tovább enge-
di magát tönkretenni. Ha a szív belső köre, a Kárpát-medence nem 
kezd azonnal öngyógyításba, s képtelen lesz lényét felemelni, akkor 
hamarosan semmi sem mentheti meg lakóit. Nem vigasz, hogy velünk 
együtt a külső körökét sem.

A jelenségek mélyén lévő kimondhatatlan és megfoghatatlan azo-
nosságot ma már csak a Művészet érzékeny szerve érzékeli. Elsősorban 
a zene, hiszen a jelenségek előtti, mögöttes világ hullámzó és pulzáló 
jellege is zenei jellegű. Ez a tény a zenét mint művészetet valamiképpen 
kiemeli a társművészetek közül. Nagy alkotói a muzsikát kevésbé emberi 
eredetűnek vallják. A zene éteri anyagánál fogva is közvetlenebbül és 
kifejezettebben merít a láthatatlan mögöttesből. Ezáltal a többi művé-
szetnél erősebben előlegezi az anyagi világban később kirajzolódó jövőt. 
Ha jobban megnézzük, századunk (halló) muzsikái sem szólnak másról, 
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mint a fentebb említett globális szív-állapot és az időtlen Teljesség közt 
lévő mérhetetlen feszültségről.

Az egyetemes Renddel azonos hullámhosszon lélegző, ősi Hagyo-
mányra épülő megújult szemlélet és magatartás megalapozásában múl-
hatatlan érdeme volt és van az afroamerikai fekete muzsika szellemének. 
Az enyhülést, melyet e forró lehelet hozott, ma jószerivel az egész világ 
élvezi. Szabados György szerint: 

„A jazz teljesen nyitott. Zenei alapjelensége – egy zenetörténeti 
visszahatásként jelentkező érzéki és éber, nem elsődlegesen 
racionális, hanem a teljességhez kötődő, rituálisan totális rit-
musélmény és mentalitás, amely egy szellemi magatartásformát: 
a civilizáció meghaladásának esztétikai, természetközpontú, 
emberi egyértelműségen alapuló indulatát hordozza. Sorsa 
öntörvényű. S ez már új zenei korszakot előlegező fölérzés. Élő 
és folyamatos erő, mely talán még (válaszként) a Heisenberg-
galaxis zenei notációját is megteremti egyszer. Ha a jazz nagy 
fölszívókészségét megtartva képes lesz bonyolult egyszerűséget 
termő hajlamát kibontakoztatni közismerten nagyvonalú és 
öngyötrő, mert alkotóit a végletekig kizsigerelő áldozataival – s 
ez is mind szélesebben látható –, úgy belőle is felizmosodhat, 
persze előre nem sejtett formában, az az új zene, amelyet a 
21. század zenéjének gondolunk. Amelybe átszüremlik, vagy 
amelyet magába szív, és új, erős és eredeti zenei világot termé-
kenyít. Zenét, amely majdani világunk gyönyörű, mert igaz 
rezgésjelensége: éter lesz, ha ugyan a Genezis, a szeretet épületét 
zengeti majd, és nem az Entrópiáét, egy kimondani is szörnyű 
emberfogyatkozás után.” 

Az önégetés gesztusával, szenvedést felvállaló sorsokkal, önzetlenül 
adták mindezt a fekete életek ezrei, úgy, hogy nem kérte tőlük senki. 
Köszönet helyett pedig tapodták, gyalázták, kiforgatták, végül koldus-
botra juttatták.

Az amerikai fekete rabszolgák számára élet-halál kérdése volt mu-
zsikájuk. Új, kiszakított helyzetükben a jazz létet biztosított. Az őskori 
kultúrából hidat a mába, a mai életbe. Ennek a létnek a nyitottság, a 
hajlékonyság, a nagy fokú érzékenység és az emberfeletti szívósság volt 
a záloga. (Kiélezett helyzetekben a pillanat felelősségét a közérzeten 
túl a köztudat is regisztrálja.) Ezért volt egyszerre szépséges és tudatos, 
nagyszerű válasz a feketék jazz-zenéje. A feketék által megnyílt lét egy 
világhelyzetre rímelt. Ezért szomjazta oly mohón a világ a jazz-zenét, 
és szippantotta föl ellenállhatatlanul. A nagy kultúrák mindig az át-
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lelkesítésen mérték az adott muzsika színvonalát. Amelyik zenének 
nem volt belső tüze, sugárzása, vagy kisebb intenzitású volt, meg sem 
hallgatták. Egyszerűen holt anyagnak vették, és kikerülték. A rögtönzés 
eszközével, valamint az afroamerikai zene ritmusközpontú, eksztatikus 
jellegével a jazz felszította az összes zenei hagyomány mélyén szunnya-

• Ornette Coleman
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dó vagy elfeledett teremtő erőt, és azt magasabb fokra emelte. Azzal, 
hogy a jazz (és a jazz oltása által az ún. improvizatív zene) a belső ener-
giákat újra a szív köré rendezte, vagyis az ölelő Szellem fennhatósága 
alá helyezte, a zenén keresztül újra megnyitotta a világ számára a lét 
lehetőségét. Mindazt, amit a fehér civilizáció egyoldalúsága lemetszett, 
lebetonozott, a jazzhatás újjáélesztette. Merev forma, szerkesztettség 
helyett az érzékiségen, a megéltségen szült élő, szerves rendet – mű 
helyett teremtést hozott. A   zene területén a rögtönzés mint beavató 
jelleg immár megkerülhetetlenné vált. Hiteltelen ma minden muzsika, 
amely valamilyen – kiemelt   – módon nem él az improvizáció világával 
– nélküle elvágja magát a Mindenségtől. Mindezt megélni a jazz hatása 
nélkül ma lehetetlen. Tisztelet érte a fekete ember szellemének. 

Szinte nincs is olyan színvonalas mai kortárs muzsika, amelyen ne 
ismernénk fel a jazz érintését. A századvég távlatából elgondolkodha-
tunk azon, hogy a feketék emberfeletti erőfeszítése, évszázados szen-
vedéstörténete és vele egy időben a fehér civilizáció görcsössége, fojtó 
sarokbaszorítottsága, de a mélyről érző fehérek végtelen érzékenysége 
is, mintha mind csak azért kellett volna, hogy egy teljességet foganó, 
egyelőre alig tapintható folyamatot előlegezzenek. Természetesen a 
Kelet csöndből táplálkozó időtlen nyugalma, meditatív jellege, a Dél 
parttalansága, feltétlen életöröme, az Észak bensőségessége stb. éppen 
úgy kellett mindehhez, mint az európai vedlés érzékenysége és a feketék 
sugárzó kitárulkozása. A teremtő erő mindig oda fordult, és onnan me-
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rített, ahol valódi szellemiség működött. Ez azonban semmiképp nem 
azonos a mai ún. világzene fogalommal. Szerencsés esetben az egymást 
átható erők szerves egészet teremtettek. Minden muzsikának arca, sa-
játos lénye van. Minden igaz zene törvényszerűen egyszeri formát ölt, 
lényének ezernyi vonású arca van. A Teremtő géniusza jegyétől hiteles. 
Ekként egyetemes. Máskülönben csupán tákolt egyveleg, szellemtelen, 
holt dolog. Provincialitás. Akármennyi jellegzetesség, erő vagy szellem 
– nevezzük bárhogyan – hat egy alkotás születésénél, abból minden 
esetben csak egy konkrét kultúra, géniusz gerince mentén formálhat 
valódi művészetet. Nem született még olyan alkotás, amely ezt a nevet 
megérdemli – bárhonnan merített is –, hogy ne egy meghatározott 
kultúra jegyében formálódott volna. A nagy egyetemes zenék: a kínai, 
az indiai zeneművészet, de a német, a francia, a magyar stb. nagy zene-
szerzők muzsikája is ezt a sajátos formában, egyedi arcban megjelenő 
egyetemességet tanúsítja.

Az Egészről levált, öncélúságába záródó európai újkori muzsika 
(agóniája során) egyenként feladni kényszerült az addig magára vett ab-
roncsait. A művilágon áttörő egyetemes élő Rend felfrissítette az európai 
muzsika vérkeringését, és a fojtogató dermedtség oldódni látszott. De 
az alapmagatartás, a kisajátító nyugat-európai mentalitás képtelen volt 
önmagát feladni, így minden maradt a régiben. A mából visszanézve 
csak a külcsín borzolódott. Azt mondhatnánk, a teljes megújulás máig 
várat magára, de ez csak a kirakatban látottakra érvényes. A valódi zene 
televénye a mélyben tovább él, a legfontosabb megújulások nem várt 
irányból érkeztek: a jazz oltását tovább hordozó kortárs improvizatív 
zene felől. Maga a körülményes elnevezés is jelzi, ezt a jelenséget a mai 
zenei világ nem veszi zeneszámba. Elismerése, méltó elhelyezése csak 
a jelenlegi hatalmi bástyák omlásával várható. Ez pedig egy megújult 
mentalitást feltételez. A mostani mesterséges légzésen lévő civilizációs 
intézményrendszer hosszú halódása viszont még eltart.

Ma már egyértelmű, hogy az időt újra rituálisan élő (a létezést 
visszaállító), ritmusközpontú fekete muzsika lett a XX. századi zene 
megújulásának egyik legfontosabb alapja. A belőle kinövő, a belőle 
táplálkozó sokféle zeneiség a jazz befogadó, kitárulkozó jelenségének, 
önzetlen gyermekies, tiszta magatartásának, lelkes eksztázisának kö-
szönheti létét. Jelenleg úgy tűnik, mintha ez az óriási kultúrtörténeti 
lépés megtörte volna a fekete muzsika erejét. Miközben lényét, lényegét 
kiárasztotta, és fölszívódni látszik a világ mai muzsikáiba: maga az 
alap, a fekete kultúra tűnik el, pontosabban, jelenléte egyre sápadtabb, 
fáradtabb. Föltűnő, hogy a régebbi nagyszámú magas rendű jazz-zenék 
után manapság alig találunk olyan fekete zenét, amely hagyományának 
egészét, teljességét őrzi. De talán ne siessük el magának a fekete zenének 
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a temetését. Egyrészt még a nagy kiteljesedést, a század közepének klasz-
szikus jazzkorszakát sem emésztettük meg rendesen, másrészt minden 
szellemi jelenségnek megvan a maga tavasza és ősze.

Korunkra visszanézve egyre nyilvánvalóbb, hogy a fehér kultúra 
sok nagynak hitt zenei teljesítménye felett átlépett az idő. A jazz je-
lenség viszont az idő múlásával egyre fényesebb, lelket melengetőbb. 
E muzsika nagy öregjei, klasszikusai, megújítói szépséges, mély és igaz 
zenéket hagytak hátra. Nem árt az egyszerű igazságot ismételni: nem a 
forma bűvölete, mégoly nagyszerű felépítménye szabja meg a muzsika 
értékét, amint azt lépten-nyomon a fejünkbe sulykolják; nem a művész 
leleményétől, találmányától, netán a nagyszerű szerkezettől lesz súlyos és 
fontos egy-egy alkotás. A forma önmagában nem értékmérce. A paraszti 
zenéktől a leírt muzsika hites előadóin át a különféle magas rendű zené-
kig: a zenén túlról átsugárzó mögöttes világ hitelességétől, tehát végső 
soron az alkotó ember minőségétől függ a mindenkori muzsika valós 
értéke. Alkotó és alkotás nem autonóm jelenség. Valójában semmi sem 
az. Az alkotó embert nem lehet szétszedni zseniális szerzőre és erkölcsi 
gnómra. Bach zenéjéből igenis hallani, milyen ember volt szerzője, és 
ami még fontosabb, csakis ez az emberiesség, morális felelősség, végtelen 
szeretet lehetett előfeltétele a magas rendű és megrendítő szellemiség-
nek. Másfelől Rubens nagyravágyása, Caravaggio gyilkos kése is tetten 
érhető képeikben. A mögöttestől, a mélyen megszenvedett, felelősen 
magára vett léttől oly súlyos a bartóki életmű is. A bartóki tartástól és 
lelki-szellemi tisztaságtól válik egyre nélkülözhetetlenebbé, századunk 
egyik legfontosabb opusává a Bartók-zene. Ugyanezen okból nevezhette 
Bartók az évszázadok sorsain átszűrt népzenéket – joggal – kivételes 
gyöngyszemeknek, és ugyanezért korunk egyik legnagyszerűbb muzsi-
káinak egyike a jazz-zene. Ahogy Armstrong, Ellington, Holiday, Monk 
és mások áthajolnak a zenéjükkel, az századunk nagy művészi-szellemi 
felvillanásaihoz tartozik. Muzsikájukhoz mérten sok dicsőnek vélt 
művészettörténeti nagyság múló erőlködés, kipreparált múzeumi váz 
csupán. Mostanában egyre többet támaszkodom a korai, New Orleans-i 
zenékre. Ez a jazzkorszak valami olyasmit őrzött meg és mutatott fel, 
amit ilyen elemi erővel korunkban talán senki. Ha nem lenne félreért-
hető, életszeretetnek mondanám. De többről van szó. Nem csupán az 
életről, hanem a létezés öröméről, létörömről, ennek örömünnepéről. 
Mert nem más ez az orleansi muzsika, mint szeretetáradás. Tiszta, 
önzetlen, önfeledt, mértéktelen szeretetáradás. Folyamatos szívünnep, 
valódi öröm afelett, hogy a Mindenség részei vagyunk. Oly állhatatosan 
éltette ezt minden régi fekete muzsikus. Annak ellenére, hogy korunk 
zenéjében egyre ritkábban jelenik meg ez az ujjongó életigenlés, szabad 
fellángolás, végtelen ölelés, a XX. századi magyar muzsikában fontos 
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szerepe volt, és van ma is. Elég, ha példaként Bartók Concertójának Fi-
náléjára, Kodály Galántai táncok művére vagy a maiak közül Szabados 
György Tánczenéjére, Adytonjára, a Dresch kvartett egyes darabjaira 
gondolunk. Mind a magyar zeneiségben, mind a feketék muzsikájában, 
valamint más népeknél is ez a jelenség csak akkor hiteles, akkor igazán 
áradó, ha a mélyben – vele egyidejűleg – a szenvedésfolyamatokat is 
átélték, felvállalták. A jazz ilyen tágasságot ölelő zene. Valódi, nagy 
muzsikaként a titkok centrumából növekszik, belőle építkezik. Szíven 
mért igazsága előtt jólesik meghajolni. (1997)

NAPLÓ
A kanizsai Jazz, improvizatív zene… 

fesztivál születéséről

Jovica Fitzgeraldnak

Úgy kezdődött, hogy 1994-ben, amikor is tizenhat újvidéki év után, 
két éve ismét teljes mértékben kanizsai lakossá lettem, Bálint Zoltán, az 
Ifj úsági Szövetkezet igazgatója, az egykori válogatott és Balkán-bajnok 
birkózó, a maga szokásos vehemens módján kikiabált örökmozgó zöld 
autója ablakán: „Mi az, hogy Valjevónak van jazzfesztiválja, nekünk 
meg nincs?!” Miután Kanizsa egyik erős, cselekvő emberéről volt szó, 
akit egykori iskolatársként is jól ismertem, tudtam, hogy komolyan 
gondolja. A terv és szellemi koncepció egy hét múlva az asztalán volt, 
érthetően rövid idő alatt – hiszen az elmúlt évtizedekben folyamatosan 
vele éltem. Az idén negyedik fesztiválunknál tartunk.

Természetesen nem így, nem itt kezdődött. Egyikünk számára 
sem. Számomra talán ott, abban a telepi kis albérleti szobában, ahol 
1977-ben, egy éjjel, recsegő rádiómon ámulatba ejtő zenét hallottam. 
A nevet lejegyeztem, és megmozdult bennem valami: ezt élőben kell 
hallanunk, erre szükségünk van. Anthony Braxtonról volt szó, akit csak 
jóval később, 1984-ben hallhattunk az Újvidéki Jazznapokon, azon az 
első nagyszabású rendezvényen, amelyet ez a vágy áthatott.

De ha visszamegyek az időben, ha még mélyebbre ások, azt hiszem, 
mégsem ez volt az első lényeges mozzanat ebben az ügyben. 1976-ban, 
pesti középiskolás éveim alatt, amikorra már mindenféle vakon tobzódó 
zenéket megtapasztaltam, és kevésnek találtam, barátaim elvezettek egy 
úgynevezett avantgárd klubba. A számomra addig ismeretlen Szabados 
György muzsikája teljesen fölkavart, egész mivoltomban megrázott. 
Mai fejjel már látom: ebben a bensőmet átformáló zenében ott volt 
minden, az egész maga alá temetett, kikívánkozó gyermekkor, az édeni 
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Tisztaság és elnyomott Szeretet. Egy életre meghatározott. Ezért aztán 
nem is lehetett egészen véletlen az az öntudatlan kisiskolás gesztus, 
amikor utolsó pesti napomon, a Rákóczi úton kóborolva, hirtelen öt-
lettől vezérelve egy utcai telefonkönyvből kiírtam a művész címét. Az ő 
1979-es, első újvidéki szólókoncertjétől kezdődött az én zeneszervezői 
tevékenységem, és ami ennél jóval lényegesebb: egy szellemi mester 
jelenlétével és igaz, mély barátsággal áldott meg a sors.

A valódi kezdet persze még korábbról datálódik. Talán valahonnan 
a gyerekkorból, amikor az év nagyobb részében a Tisza-part, a parki 
zöld, az ártéri erdők hangjai és környezete ölelt körül, amikor még vég-
telen időket éltünk meg a bokrok árnyékos tövében, a fák koronáiban, 
a zizegő nádas kis szigeteiben, a kisváros terein, a korzózó családok 
kedélyességében, a parkban kerengők csöndességében és legfőképp 
a fél Tiszát elfoglaló homokszigetek, a porondok aranyló, forró ho-
mokjába leköltöző nyári város valódi paradicsomában. A KÖZÖS 
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együttlétben. Ezek után nem csoda, hogy éppen az improvizativitásban, 
a közös alámerülések rítusában leltem olyan foglalatra, amely egy életre 
megfogott. A megélt közös örömök és fájdalmak végső soron boldog 
eggyé olvadása: Bach, népzene, jazz, MAKUZ… Ugyanarra a nagy 
útra készít, amelyre a gombfoci, a bújócska, a sártúrás, a számháború, 
a gyerekcirkuszok, az indiáncsapatok nyílt és örökkön való világa. 
Aminek hozadéka a Jó Érzés. És hozzá a megtartó feladatok sora. Igazi 
nagy ajándéka pedig a zenék és zenészek közelsége, barátsága, a hű 
társak jelenléte a közös ügyben. Ami mindig csak a Lélek-azonosságon 
keresztül lehetséges. Ezért lehetett 10 évig Újvidéken jazznapokat 
szervezni, Tribün-esteket, telepi esteket és oly sok mást, ezért lett 

• Anthony Braxton
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Kanizsán is újra fesztivál. (Az érdeken alapuló tettek csak villanásai a 
világnak: a bomlás hullafoltjai.)

Szerencsés éveket, évtizedeket kapott hát a 70-es évek végétől a 
vajdasági zeneélet, mintha csak a sorspróbáló időkre, vagyis a nagyobb 
ívű építkezésre, erőgyűjtésre készítette volna föl a lelkeket, a szellemet. 
(Tudtunk-e vele élni, megszolgáltuk-e?) Most csak azokat említem 
meg, a hosszú sor elejéről, akik ennek az ügynek a vonzásában éltek 
és cselekedtek, akik már azóta nem Vajdaságban élnek, a régi társakat: 
Argyelán Tibor, Balázs Attila, Baráth Ferenc, Dormán László, Đorđe 
Delibašić, Vladimir Kranjčević (aki nélkül sosem vált volna az Újvi-
déki Jazznapok azzá, ami), Duško Mihalek, Borivoje Janić, Tomislav 
Perić, Branko Stojšin, Kovács Tickmayer István. Az itt maradtak közül 
többen azóta is fontos helyet töltenek be a zeneszervezés terén: Milan 
Radulović, Zoran Pantelić… Az Újvidéki Jazznapok kezdeményezője 
Aco bácsi, Aleksandar Rukavina volt – már nincs köztünk. Áldás volt, 
ami történt (még ha nem is vált teljessé sosem), és mivel még ma is 
történik, ma is tart, azt kell hinnem, magasabb erők jó szándéka műveli 
ezt velünk, általunk.

Visszatekintve zenei szervezkedéseinkre, szerencsésnek kell monda-
nunk magukat, hiszen a többi művészeti műfajjal ellentétben a zenében 
találunk hosszabb ideig működő periódusokat. A Jó Erők működése 

Szabados György  • 
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mellett ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a zenét a mai ha-
talmi réteg errefelé nem tudja megragadni, felhasználni. Azonkívül 
ez a legéteribb művészet éppen mély (ideológiátlan) elemi érintésével 
teremt maga körül hű, mindenre elszánt dajkákat, ügyelőket. Így es-
hetett meg, hogy a tervekhez, álmokhoz tevékeny ember, megvalósító 
erő is társult, és a zenében ez a többi műfajhoz képest tágabb keretek 
közt működhetett. 

Szép álmokat mindig bőven termett ez a vidék. A fentiek ellenére 
azt kell mondanom: megvalósulást keveset. A szellemies ember ma még 
annyit sem tud a kormányzó kaszt szerepéről, helyéről, mint korábban. 
Holott éppen korunkban, a teljes sötétségben jut hősi, rendkívül nehéz 
és összetett feladat a kormányzó kaszt embereinek. Szellemi vezető 
nélkül, önnön jó érzékükre hagyatkozva kell eligazodniuk az érdek 
és aljasság irányította, percről percre változó, omló, bomló világban. 
Ugyanakkor mindezek fölé kellene emelkedni, használni e szűkös teret, 
és ezt tágítva, lépésről lépésre haladni. Az épülés nyílt és titkos útjait 
bejárva a Nagy Huncutnál is huncutabbnak lenni. Valljuk be: a zűrza-
var fokozódásával összetettebb feladat ez, mint bármikor korábban. És 
sikertelenség esetén ne a kormányzó kaszt feladatát végzőt hibáztassuk. 
A szellem itt ritkán tudott a helyzet fölé emelkedni, így a megvalósu-
láshoz sem tudott teljes aurát vagy irányzékot biztosítani.

• Jovica
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A magam részéről kegynek tartom, hogy a szülővárosomban adott a 

sors egy olyan embert, aki hajlandó volt a képességeit korlátozó keretek 
közt is a közös javára tevékenykedni. Régen úgy mondták: tenni a dolgát. 
Nem csak ezért tanulságos nekem az autójából kikiabáló Bálint Zoltán, 
aki fesztiválunk igazgatójaként társam a munkában. Nagy tanulság 
számomra a hite, ami belőlem akkor hiányzott. Sosem hittem volna, 
hogy a háború, a pénztelenség, a mellőzés éveiben bármi nagyszabású 
is létrejöhet. Zeneünnepet, fesztivált még csak álmodni sem mertem. 
Bálintnak, a földön járó, cselekvő embernek a józansága álmodozóbb 
volt, mint az enyém, álmodozó művészé. Megvalósító (kormányzó) 
képessége pedig jobb, mint az őt körülvevő hatalomé.

Végül ajánlom ez írást szorongó szívvel Jovica Fitzgeraldnak, vidékün-
kön a jazz megtestesítőjének, aki így betegen is fáradozásaink éltetője. 
Rajta kívül nem ismertem senkit, aki a legkisebb kompromisszum nélkül, 
kizárólag és csakis a szíve szerint élt volna. Hogy ennyi rossz év után 
kotyog a szíve (swingel, ahogy ő mondja), az nem csoda, a csoda ő maga. 
Aki egyszer a nekikeseredett fi atalok fejéhez vágta: „Nem! Nem! A jazz 
nem halt meg. Amíg én élek, nem is fog. Itt van a szívemben.” (1998)

LÁBJEGYZET DOR MÁN LÁSZLÓ FOTÓIHOZ

Régebben, kisfi lmjeim készítése közben, mindig gondot okozott a gép 
jelenléte. A bensőséges szemlélődésben zavart e kívülálló, fals eszköz 
jelenléte. Csak nagyon keveseknek adatik meg legyűrni a gép ellenál-
lását, keveseknek sikerül őt megpuhítani, üveglencséjét a szemükhöz 
növeszteni. Ezzel szorosan összefügg az is, hogy csak a fekete-fehér 
fényképekben hiszek, csak azokat tartom időtállónak. Amit jómagam 
nem tudok művelni. Nagy művészeknél ezen a szürkés csatamezőn a 
„reális” látvány, a külső átcsúszhat az álom, az imagináció, az időtlen 
fókuszába.

Dormánnál minden másképp van. Dormán, miközben gépét la-
zán lóbálja, bensőséges viszonyt alakít ki képei tárgyával, alanyával, 
így győzi le a fent említett ellenállást. Spontán fotós, az ő esetében 
fontos kiemelni ezt a közhelyszerű megállapítást. Még sosem láttam, 
hogy koncert közben elzavarták volna őt a zenészek, pedig jellegzetes 
fi gurája a legönfeledtebb pillanataikban bújik elő. Szinte a bőgőből, a 
zongorából, akárha maga is a zenekar tagja volna. Nyugodtan sétálgat 
a pódiumon, gépével – mint egy hangszerrel – részt vesz az előadás/
koncert alakításában. Dormán a zenével él, tehát benne van, abszolút 
megfi gyelő. Pontosan érzi az előadás, a zene, a muzsikusok lényegi pont-
jait, döntő momentumait. Dormán fényképei tekintetük (szemléletük) 
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változatosságával, gazdagságával lepnek meg bennünket. Messze túl a 
szokásos hangulat- vagy pillanatképeken, refl exiókon vagy pszichológiai 
fortélyokon. Mindezek együtt, és ennél jóval többek. Akinek van szeme, 
látja. És innen már e néma, fekete-fehér zene vezessen bennünket ezen 
a tárlaton. (2000)

• Jimmy Heath
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A HAR ANG SZAVA
In memoriam Mal Waldron (1926–2002)

Elment az utolsó amerikai harangozó. Fekete volt, etióp rabszolgák 
csöndes mosolyú ivadéka. Koromfekete alakja beleolvadt a zongora 
sötét testébe. Csak fehér hajkoszorúja világított. Szobormereven ült, 
de mozdulatlannak látszó ujjai alatt harangként zúgott a zongora. Ha-
rangozott? Hogyne, de nemcsak azért, mert zengő basszusai többször 
is egybesimultak a kanizsai Szent Őrangyalok templomának beszűrődő 
harangszavával (egyszer még az égzengést is megtámasztotta dübörgő 
tremolóival), hanem mert zenéjének foglalata a hozsannázó lélek mu-
zsikája volt. Noha a Waldron-zene egyik alapja a mély hangok haran-
gozó hullámmozgása, férfi asan szűkszavú muzsikájához mégis illőbb 
egy halkabb, visszafogottabb hasonlat. A méltón viselt szenvedés és 
a csöndes szeretet muzsikája ez a XX. századi zene. A néma könnyek 
zenéje. Hegynyi könnyek koppanása, ahogy a Soha többé könnyek bal-
ladájában a belül pergő könnycseppek csöndes dallamával búcsúzott 
– egykori kísérőjeként – a jazz porig alázott nagyasszonyától, Billie 
Holidaytől. Hosszú út vezetett a Billie Holidayt segítő akkordok biztos 
épületétől az utolsó lemez, a Még egyszer, Teljesen egyedül szólódarab-
jainak minden emberi és zenei szabályokat felrúgó szabad, kozmikus 

Count Basie nagyzenekar  • 
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csilingeléséig. A halál előtti (hiábavaló) mindentudás melankóliájáig. 
Ha harangozás, akkor talán kevésbé a tornyok zengő harangszava a 
waldroni zene, inkább egy erős, megértő lélek szelíd hullámverése. 
A   fájdalom gyémántszikláit is szétporlasztó megbocsátás, himnusz az 
életért: ez volt Mal Waldron muzsikája.

Elmennek az öregek. S velük egy soha vissza nem térő szelete az em-
ber arcúbb régi világnak. Nem lesz többé fohász a Kristiansundi-öböl 
égi visszfényéhez, lebegő sirályok röptéhez, még kevésbé a fűszálak 
bársonyos susogásához. A sípoló légszomj egyre vékonyodó hangszálai 
húrozzák majd az új zene boltozatát. Az Ég szerelmére csak zenekon-
zervekből emlékszik, ki emlékezni bír.
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Kezdhetnénk hát igazából félreverni a harangokat. Talán nem is épült 

szebb templom az elmúlt században, mint a fekete jazzmuzsika templo-
ma. A korbács ütésére a szépség megbocsátó simítása volt a válasz, és ma 
a megkínzott rabszolgák fohászainak morzsái után kapkodva melegszik 
az egész világ. A forró fekete zene kilehelte önmagát a fagyott világba, és 
közben szép lassan felszívódott. Hiába lüktet, elszórtan még, ez a meleg 
szív, így már nemigen fogunk harangozni. Hamarosan harang sem lesz, 
de még csengettyű sem, csupán a csipek ványadt vinnyogása pókhálózza 
majd az eget. Óda a siket fülekhez… Everything Must Change – Mindent 
meg kell változtatni – éneklik a chicagóiak legszebb újkori spirituálé-
jukban. Valóban mindent – bévül. (2002 decembere)

A MEZEI SZILÁR D TRIÓ ELSŐ CD-JÉHEZ

1987, Váczi Mihály halála óta nincs, aki lelkesedése mellett az értelem 
fényével is megvilágítaná korunk talán legfontosabb zenei jelenségét, az 
úgynevezett improvizatív zenét. E körülményes elnevezéssel ellentétben 
egyszerűen csak zenéről van szó, amelyben mások a hangsúlyok, mint 
a halódó európai komponált muzsikában. Érdemes elgondolkodni 
azon, hogy Bácskában a századelő óta, amikor Csáth már foglalkozott 
a jelenséggel, miként jutottunk el Mezei gazdag életművéig. Egy má-
sik írás témája lehetne: a hely szelleme Bácskában és kibontakozása a 
művészetekben.

Amikor 1990-ben Zentán először hallottam Mezei Szilárdot mu-
zsikálni (a már Braxton-vonósdarabokat is jól ismerő 16 éves gyerek-
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embert), mellbe vágott a felismerés: máról holnapra egy igazi művész 
termett előttünk. A jelenség vigasztaló volt a kibontakozó balkáni 
háborús időszak évtizedében, de ma már látni, hogy többet akart ve-
lünk a Jóisten. Minden rászakadó kín, magány és ma már „kötelező” 
közöny ellenére a töretlenül kibontakozó Mezei-zene bebizonyította: 
vidékünkön nem akármilyen értékű szellemi jelenségről van szó. 

Egy törékenynek látszó, de végtelenül szívós, apró emberke hegy-
nyi súlyokat egyensúlyoz érzékeny hangszerén. Mezeinél (az európai 
klasszikus zeneiségben formálódott hangszerén, a brácsán) a temperált 
hangzással szimbiózisban él a nem temperált zenei világ is. A pengések 
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és csattanások, a rebbenések, rezzenések, sikolyok és énekek, a suttogó 
pizzicatók és húrcsikordulások, az elementárisan felszakadó tagolatlan 
ívek, súlyos mordulások és éteri énekek mind muzsikává párlódnak. 

Tizenöt év kellett ahhoz, hogy ez a megállíthatatlan brácsafolyon-
dár a maga természetes útján úgy tagolódjon – és egységesüljön   –, 
hogy minden ízében a magyar zenei anyanyelv rendjébe, medrébe 
oldódhasson. Délvidéken legalábbis páratlan jelenség az olyan, minden 
körülmények közt rendíthetetlen szellemi gerinc, mint amilyent Mezei 
Szilárdnál látunk. Ezen az első kiadott lemezén hű társai, az ütős Csík 
István és a nagybőgős Ervin Malina részesei és alkotói e kifi nomult 
érzékenységet tükröző muzsikának. A népzenei ihletettséget tükröző 
témák mellett egy sajátos dallamvilág is kialakult, jelezve az új gondolat 
létét, de mint említettem, Váczi Tamás biztos tolla kellene a magyar 
zeneiség hagyományán kibontakozó improvizatív muzsika fogalmi 
kitapintásához. (2003)

IN MEMORIAM STEVE LACY
1934–2004

Kedves Steven Lackritz! 
Ugye, odaát eredeti nevén szólítják, nem kell immár semmit sem megrö-
vidíteni. Ideát hol ezzel, hol azzal csippentünk le szívünkből egy darab-
kát, hogy több férjen el másból… De erről Önnek nem kell mesélnem. 
Ezt itt csak ilyen végtelenül lágy szívvel lehet végigélni, mint Ön tette. 
Mi viszont itt, a Pannon-alföldön, csak belső üvöltéssel, szétszakadó 
szívvel tudtuk fájdalmas szopránhangját hallgatni az elmúlt évtizedben. 
Ez most nem költői túlzás, szó szerint így volt. Meséltem is önnek egy 
rövidke levélben: a legutóbbi balkáni mészárlások alatt mint négerek 
szűköltünk itt, bácskai magyarok. Fájdalom, de nem szültünk még ek-
kor sem megtartó balladát vagy felemelő spirituálét. A nehéz órákban 
a Coltrane-, Bartók-, Szabados-muzsikák mellett öreg barátjának, Mal 
Waldronnak (hamar sikerült utolérnie) régi bakelitlemezét hallgattuk 
oly sokszor. Egy számot minduntalan: a Th e Seagulls of Kristiansund 
szépséges dalát, amelyben a búskomor nordi öböl kozmikus nyugalmára 
feszítette fuldokló szopránját. A kibírhatatlant élő, meg-megálló szív 
elakadó ritmusa volt ez, levegőtlen, kegyetlen szorítás. A kín alázatos 
vállalása. És éppen ez volt a legfájóbb. Számunkra persze kapaszkodó 
is volt, akkori néma sírásunk lelki támasza. Biztos vagyok benne, hogy 
tudta, ismerte Földünk valódi arkhénevét: a Szenvedés bolygóját. 

Milyen egyszerű jelzőket sorolni a muzsikájára: visszafogott, mérték-
tartó, halk, szerény, alázatos, tiszta, szeretetteljes… Egyedülálló a tónus, 
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száz közül fölismerni: rekedt, de selymes, halk, de erőteljes, sugárzó 
és befelé forduló egyszerre, fakó és fényes, vérző és bársonyos… – ami 
mind igaz, de ne feledjük, milyen kegyetlenül nehéz ezt megszülni. 
S hozzá a mindenkori legnehezebb feladat: bévül Lenni. A kevés ép 
Lélek pontosan ezt mutatja. A tort ülő bestialitás korában szaporodik 
a férgese, sorvad a java. Mennyivel makogóbbak a mai legjobbak a pár 
évtizeddel előbb élt tisztes jóknál is. Az Ön nagyszerűsége mögött ott 
az alázat, a sebek nemes, titkos viselete. Ebből egy szeletnyit magam 
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is láttam szűk párizsi lakásán járva, és a „fény városának” egy rideg 
kocsmalyukában, ahol méltatlan társak és a teljes érzéketlenség vette 
körül magányos szaxofonhangját. A legkülönösebb, hogy éppen a ma-
gányosságról nem beszél, nem énekel sosem ez a muzsika, szemérmes 
kímélettel elrejti mindenki elől. De távoli visszfényét végig ott érezzük 
tónusában, zenéje költészetében. A Szellem rettenetes, feloldhatatlan 
földi magányát, amelynek most már hál’ istennek vége.

Örvendjünk hát – mondja az Írás, de mi, itt ragadt árvák, ilyenkor 
bús lélekkel bóklászunk. Mint most itt, Magyarkanizsán is, ahová má-
sodjára – a zenélés mellett egy újabb Nagy József-előadásra kíváncsian – 
már nem volt módja ideérni. Szinte minden JEL Színház-bemutatón ott 
volt Párizsban, fényes szemmel gratulálva honfi társunknak, csöndesen 
vágyva a közös munka lehetőségét. Emlékszem, ahogy nap mint nap 
eljött A kormányzó halála párizsi előadásaira, és e páratlan zenés színház 
iránti ámulatáról – fejet hajtva Szabados mester előtt is – mindenkinek 
beszélt. Fájó, hogy ilyen csoda megannyi színházi munkája során Önnek 
nem adatott meg. A mi mulasztásunk is, hogy Nagy Józseff el csak egy 
röpke műhely-miniatúra erejéig, s nem egy teljes színházi előadásban 
tudott együtt alkotni.

Bocsássa meg, hogy nyugalmát még mindig zavarjuk, de Ön a mi 
hangászmesterünk is. Ott a helye Szabados mester égi Mennyhelyében, 
amelyet a szent rögtönzés kiebrudalt apostolainak (Chet, Errol…) épí-
tett puha zongorahangokból. (Magyarkanizsa, 2004. VI. 9.) 

ÉGI ÚTON
Szabados György és Mákó Miklós 
A szépség szíve című lemeze elé

„Nem Párizs, sem Bakony: vér és takony” – írta egykoron keserves életé-
ben Sziveri János barátunk. Igaz, másról sem szól a mai élet, mint vérről 
és takonyról, mégis korunk művészetéből éppen a valamikori bakonyi és 
párizsi magaslatok levegője hiányzik legjobban. Sőt a még magasabbé, 
ha létünket, mintegy önnön hajánál fogva, ki szeretnénk rántani a kor 
láposából. Noha erre is lenne esélye az emberiségnek, szinte bizonyos, 
hogy nem fogja megtenni. Úgy tűnik, más van a csillagokban megírva: 
a teljes elsötétedés hosszúra nyúlt iszamós idejét végig kell élnünk, a 
bürökpoharat fenékig kell ürítenünk. Miközben az égi szita nagy ros-
tálása megkezdődött…

Persze korunkban is élnek még igaz művészek, bár egyre ritkulóban 
és egyre nehezebben elérhetően. Születik még valódi, magas rendű 
szellemi alkotás. Mert mi mást is tehetne az isteni lényéhez ragaszkodó 
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alkotó ember: a Teremtőhöz méltón próbál élni. Bárhol, bármilyen 
korban. A sokaságban fölolvadtaknak természetszerűleg nem kell már 
sem a művész, sem a művészet. Elfogadták a latyak puha tumulusának 
vonzását. Ezzel egy időben „kiválasztódnak” a lét után sóvárgó kevesek, 
akiknek fény kell, akiknek önmagában kevés a világunk sötét oldalának 
fölmutatása. Még ritkább madár az, akinek sikerül az eredendő, el nem 
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rontott valóságból visszahoznia egy-egy fényszálat. Áldott lény, aki ép 
bőrrel megússza a mai kórt, áldott, akit a Kor emberevő óriása mint 
ehetetlent kiköp! 

Miközben egy újabb, soron lévő Aranykor a muzsika (jelenségek 
előtti, éteri közegében) testesül meg elsőként. Mindez a zene újjászüle-
tésével is együtt jár. A XX. században kezdődött megújulási folyamat, 
a Világot újfent élő-lényként megélő improvizativitás előretörésével, a 
zene egészét átformálta. Akár elfogadjuk, akár nem, ebben a kánonok 
nélküli átmeneti világban a rögtönzés rituális jelensége ma a zenei 
igazság letéteményese. „Az improvizáció a nagy kultúrák melegágya.” 
(Szabados György). Köszönet érte a dohos pincékbe, fullasztó padlások-
ba, városszéli kulipintyókba száműzött, korbácsolt rabszolgaivadékok 
és koldus muzsikusok seregének, kik önzetlenül a Teremtés forrásából, 
a szívükből árasztották ki fönséges muzsikájukat. 

Ne felejtsük: a szabadosi zene a Mindenséget átható hullámmozgás 
rejtélyes képletével korunkban is az elsők között foglalta hangzásba a 
megújulás ígéretét. Erre utalt nemrég egy beszélgetés alkalmával a nagy 
kortárs zeneszerző, Anthony Braxton: 

„A Szabadossal való közös zenéléskor mindig különös vibrálást 
tapasztalok: a remény érzését.” 

A szépség szíve című lemezen a muzsikusok az égi utat járják. A ze-
necímek összeolvasása ezt még egyértelműbbé teszi. Egy, a fanfárokkal 
rokon fúvós rezes hangján és a letűnő kor legkiegyensúlyozottabb, ösz-
szefoglaló nagy hangszerén, a zongorán fénylik föl az Út. Az Égi Minta. 
Persze hogy Mennyhely jár mindazoknak, akik pöcegödörré züllesztett 
glóbuszunkban is A Mindentudó álmát és A mennyei szív békéjét őrzik. 
„Az Egész – mondja Hamvas Béla – bármikor, bármely pillanatban 
helyreállítható.” Amikor is majd „ölébe vesz minket az Úr”. (2004)

MORFONDÍROZÁS

A mindenkori állam egykoron jól átgondoltan ápolta és óvta a zenét, 
tudván, hogy a zene a legfontosabb lélekformáló és közösségmegtartó 
hatalom. A fölmutatott zene minősége ekképpen a mindenkori állam-
ról is beszélt. Ma is, csak ellenkező előjellel. Akármennyire is igyekszik 
láthatatlanná tenni önmagát ez a mai kisajátító világhatalom, tettei, kép-
viseletei, kirakatai előttünk vannak, és több mint beszédesek. Jellegét és 
szándékát tükrözi: lefelé húzza népeit. A végét érző világhatalom tudja, 
ha az embert igában akarja tartani, akkor nem szabad zenét adnia neki. 
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Csak álzenét. Ezt tükrözik a kirakatba emelt lélekdarálók decibeljei. 
A   történelemnek nevezett (kiszakított) idő malmai fölgyorsultak, a 
kígyó önnön farkába harap: a fehér faj óceánon túlra kihelyezett leggo-
noszabb arca végül az őt szülő vén kontinenst is beáldozza, kannibálként 
fölfalja. Rengő éve háborúk óriás korbácsütéseivel vezénylik-rángatják-
tántorgatják az emberiséget. Az útjukban álló szellemi rendűeket eltör-
lendő pogánynak, barbárnak, főgonosznak ítélik a valódi barbárok, a 
valódi pogányok. A valódi gonoszok. Háború és vér a kenyerük, véres 
zűrzavar a hatalmi technikájuk, a félelemkeltés az egyetlen tudományuk. 
Az álca a művészetük, a hazugság az igéjük, a gőg a hitük. Kitervelt 
káosz, háborúk és kivéreztetett térségek nélkül egyetlen napot sem 
maradhatnának hatalmon. Mások sebeiből élnek. A   mai globális keretek 
közt mindez sűrítve és fölfokozva az otthonunkig ér, a szobánkban van. 
A hullabomlás emberhez méltatlan idejét éljük. 

A közelgő vég biztos jele, hogy az eddig tervezetten adagolt, hatalmi 
célokat szolgáló káosz helyett immár a valós káosz is életre kelt. A bitorló 
lassan minden fölött elveszti uralmát. Ez az a pillanat, amikor minden 
álca lehull. A világhatalom futárai által immár fennhangon kimondatott, 
hogy „az a dolgunk, hogy több milliárd emberrel kevesebb legyen”. 
A   vicsorgó hiéna levette álarcát, már nyíltan ijesztget. Mert fél. Mert 
egyre erőtlenebb. Sebzett vadként tépi a koncot. Kiszámíthatatlan. De 
a végét jelzi, hogy Zenéről hallani sem akar. (2005)

MIELŐTT K ATAKOMBÁKBA VONULNÁNK
(részlet)

 „Gyöngykagylót árul a sátán” 
         Koncz István 

Az egyik legnagyszerűbb zeneköltőnk, az idősödő Szabados György a 
Pilis mellett él, kőhajításnyira a magyar fővárostól. Évente ha két-három 
koncertre hívják Pannónia térségében. Akkor is szinte törvényszerűen 
vidéki és városszéli klubokba. Nagy koncerttermekbe évtizedenként 
egyszer ha beengedik. A hetedik évtizedében járó zeneköltő alkotá-
sait mindössze egy kiadott kotta és 13 lemezkonzerv őrzi. Ha térben 
közelebbre hajolok, és a negyedik évtizedében járó zentai Mezei Szi-
lárdot nézem, ugyanezt látom. A Mezei-zenekarnak az utóbbi években 
készült tucatnyi stúdiófelvételét hallva elámulok a kiáramló muzsika 
bőségén, szépségén. Saját muzsikánk, mindkettő, magyari zene. És ami 
még fontosabb: átnyúlnak a tépettség korán, Harmóniát fölmutató, ma-
gas rendű alkotások. Nyugat-Európa különös virágként még ámulkodik 
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Mezein, de itthon sokszor évente egy koncertje sincs. Három kiadott 
lemeze őrzi az elmúlt 15 év szerteágazó munkáit, és megannyi stúdió-
felvétel, ahol több mint egy tucat fi atallal szorgoskodnak a stúdiók 
zárt világában, ontva a kifi nomult muzsikákat. Légüres térben élnek e 
zenészek, nem kellenek. Márpedig aktív hallgatóság, közönség nélkül 
egy zenekar képtelen létezni. Nem mindig volt így, még a nyolcvanas 
évek végén is visszhangzott egy-egy szó, kézvonás vagy hang szűkebb 
közösségünk idegzetében, nem rettegtünk vaksi vakondokként a be-
szűrődő fénysugaraktól.

A témát a maga teljességében Oscar Wilde vázolta több mint száz 
éve: egy zsúfolt fogadáson a sarokban ül egy szomorú ember, akivel 
senki sem beszél. Hősünk odamegy, és megkérdi, ki ő, mit csinál. 
A   válasz: „Tudok kenyeret szaporítani, vizet fakasztani… – de nem kell 
senkinek.” Kell-e mai magyar művészet a magyarságnak? Ha a közösség 
választását nézzük, a válasz egyértelmű: nem. Ha az élet méltóságát, a 
jövő kötelmét, akkor igen. Nagy küzdelem, hogy ebbe egy művész se 
rokkanjon bele. Pedig e két művész – és velük még sokan mások – be-
töltik a magyarság örök feladatát: a Minőség őrzését. Magyarul kellünk. 
(2005 adventjén)

MEGHALT A JAZZ
Jovica Milošević-Fitzgerald emlékére 

(1933–2005)

Elnézést, de ez nem csak bombasztikus cím, tényleg meghalt a jazz. 
Másfelé jó ideje ennek már, de erre mifelénk csak most következett be. 
Meghalt az utolsó jazzszív, egy kis nagy emberé, aki az afroamerikaiak 
eksztatikusságával élte, éltette a jazzt. Pár éve még ő maga mondta 
nekünk, kételkedő fi atalabbaknak: „A jazz nem halt meg, él, amíg a 
szívemben hordom!” És sugárzott, mint maga a fekete zene, önzetlenül, 
boldogan. Jovica maga volt az áradó, lángoló élet. Feltűnő, mert ritka 
jelenség ez mifelénk. Valóban forró égövi tüzű lény volt, nem véletlen 
ölelték őt oly szeretettel a feketék – egy húron pendült velük. Ahol 
megjelent, magas fokon kezdett égni minden. Ezért a lelkesen égő 
szívéért szerették mindenütt.

A nagy dolgok észrevétlen történnek, egyszer csak ráébredünk, hogy 
már megtörtént. Ilyen csöndben hunyt ki Jovica Fitzgerald, sokan rég-
óta halottnak hitték őt. Utolsó nyolc évét ez az örök csavargó ágyhoz 
kötötten, szerettei által ápolva élte, egy emeletes ház tetején. Ilyen a 
ritka madarak sorsa: ha nem szárnyalnak, már nem kellenek senkinek. 
Pusztulóban az élet jelensége már idegen. Egy fáradó szív már nem 
kell senkinek. Hiszen az már nem Ő. Talán ezért voltunk oly kevesen a 
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temetésen. Ami viszont már a mi pusztulásunkról szól. Egy zenész sem 
akadt: síri csöndben temettünk. De legalább odafönn micsoda zene, 
rég nem hallott nagy muzsika szól most érette. (2005)
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JOVICÁNK

Hát akkor kezdődhet a fi lm. „Ladies and gentlemen! Th is is a time for 
jazz” – hörgi Jovica, az aprócska mozigépész. Elsötétül a terem, kigyúl 
a vászon, és peregni kezd a fi lm. „Th is is the time for jazz!” – a háború 
utáni jazzlemezeken így hallotta Willis Conovertől. De Conover be-
jelentőinek negédesen búgó hangja Jovicánál a szemétkosárba került. 
A   háború utáni nagy amerikai lemezek nem fértek rá balkáni lemezját-
szókra, ezért Jovica ollóval körülvágta a Voice of America bakelitjeit. 
A   feketék zenéje kellett.

Jovicánk füsttel, alkohollal és kínnal preparált rekedt hangján hí-
vogat, lelkesen, örvendezve, akár a feketék: „Hölgyeim és uraim! Ez a 
jazz ideje!” Igazat liheg Jovica: Itt az idő… A jazz ideje! Valóban ez a 
jazz ideje. Nem a pénzé, a gépezeté, a fölkent, eszement agitpropoké, 
nem a gépeké, mint azt szeretnénk hinni. A legkevésbé sem. Ez nem 
perc. Ez örök. 

Mint föltörő gejzír olvasztotta meg dermedt századunk szívét, ezért 
készül immár több mint 40 éve, a vásznon az orosz traktoródákat követő 
amerikai vízi bálok óta Los Angelesbe, New Yorkba Jovica Milošević-
Fitzgerald, a kis nagy Gentleman. De csak a börtönig, a jugoszláv 
kaszárnyákig, az újvidéki panelházig jutott. Ez azonban csak félig igaz, 
vagy annyira sem. Messzebb jutott ő, mintha átlépett volna a nagy 



•■  A jazz és mi • 177 •
pocsolyán. Füstös kocsmák izzasztóin, a templomok hűvös térdeplőin, 
a jazzklubok lélekolvasztó melegén át eljutott egészen a másik ember 
arcáig, és tovább, tán mindünk közül legmesszebb: a fénylő tekintete-
kig, a szívmelegig. Neki sikerült, mert nem számolt semmivel, sosem 
méricskélt, csak vakon belevetette magát a muzsika hullámaiba. Szó 
szerint röpült a néger zenészek nyakába, térdre borult az éneklő fekete 
mámik előtt, csókolta a füligmosolyú néger dobosokat, imádott minden 
rezet fújó arcot, és könnyes szemmel ölelte keblére minden testvérét az 
igaz zenében. „Ez a jazz ideje, Jovica, ez a jazz valódi ideje, hölgyeim 
és uraim…” – de elszakad a szalag, vége a fi lmnek. (Máris?) Maradt a 
kormos mozivászon. Majd egyszer töpörödött anyókáink – ha lesznek 
még – és a gömbölyű fekete mámik kimossák, újra szép fehérre súrolják 
a nagy vásznakat, és talán akkor a szemfehérjék mélyén majd új fi lmek 
teremnek. Valódi árnyjátékok, ragyogó némafi lmek peregnek újfent, 
amelyek alá a túloldalról az öreg Prez, Hawk, Ben és Louis fújná a 
muzsikát. Nem a harsogót, nem a rezest, csak a tiszta leheletet. De erre 
alighanem még várni kell. Talán várni kellene, Jovica… – de ő már útra 
kész, nincs ideje várni, hátára dobta gyűrött zakóját: nagy útra készül 
ez a kis úriember. Body and Soul…

Egy, kettő, három, négy, Jovica, tudod-e, merre mégy? Egy, két, há, 
négy… Induljunk hát, uram, de talán mégse Amerikába, ne Amerikába, 
ahol összetaknyolták a mozivásznat, avant-pop pép lett az eget rengető 
rézkórusokból, és fogpiszkálónyivá faragták a dübörgő dobok ütőit. Se 
test, se lélek.

„Görgessél le legalább 16 tonna sziklát, a végén 
a gazda boltjába viszed béred, 
a véred,
ő hajtja, csapolja, ő méri… 
Görgessél le legalább 16 tonna sziklát naponta…”

– szólt a dal a kőbánya mélyén, az utcasarkon, a gyapotbálák közt. 
Szólt a muzsika a lebujok homályában, a temetők hűvösében, hullámzott 
az éter mindenhol. Ma csend honol: nincs, ki életét a zenére tegye. Bó-
dult bogárként csörtet mind a refl ektorfény felé, azt hiszik, a milliónyi 
fülszám, a milliónyi bakelitdarab, a milliók a fontosak. 

Ne menjen Amerikába, uram, hagyja el, Jovica! De amarra se! Elvégre 
Ön mondta, hogy nem Sztálin, hanem Gandhi… Ezektől a banditáktól 
már levegőt sem kapni. Így mondta Wingy Manone, a vén trombitás is: 

„Ha elmentél a chicagói gengszterekhez, kaptál kávét, vacsorát, 
szép új kalapot, zakót, mert ők úriemberek voltak. De amióta 
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itt vannak ezek a kikent washingtoni majmok, semmi sincsen. 
Torkig vagyok az egésszel!” 

Mi is, Wingy, hidd el, mi is. De nem számít, most már ez sem számít. 
A szép fehér vásznak rég elpiszkolódtak, a hangszert lehelők eltűntek, 
mind elporladtak. Még a Semmi is szertefoszlott. Siket Csend van. 
Hosszú, nagy csend.

Sötét van… Jovica!… Éjfél körül jár. Békazene hallik. Mintha fénye-
sedne a csönd! Keljen föl, Jovica! Itt van velünk mindenki, kis odúnkban 
szorong a nagy Prez, Bird, Trane, Papa Jo, Satchmo, Ella is ideért, de 
itt van az öreg Vég Gergő prímás és a bőgős Stevica is. Rágyújtottak, 
füstölögnek, izgatottak, mint egykor a föllépések előtt. Jovica, eljött az 
idő, ez az az idő, ez a mi időnk. Várjuk a harsonát.

Fúdd hát meg, Trummy! Gyerünk, Trummy! Repeszd a rezet, 
Trummy boy, a szentek most a mennybe mennek, itt az ideje, Prez, 
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hogy a Tiff any kirakatából hozzád kerüljön az összes arany, fújjad hát, 
Trummy Young, te mad dog! Te is Honoluluba szöktél, nem kellett a 
szürke, az új York, nem kellett, mint a viccben Kamcsatka, hanem Ho-
nolulu… Honolulu… Duplázd a ritmust, Trummy, gyerünk! följebb! 
Ott lebeg Sun Ra fényhajója, amott regél királyi zenekarunk, följebb! 
csak föl! egyre följebb! …érkezünk, királyunk, Nap, kenjed, Trummy, 
take a Trummy, gyerünk, Trummy. Jövünk, Uram.

ÁLDASSÉK A MAGYARI ZENE!
 Az Óbudai Jazzfesztivál elé

Ebben a mindent átható Vízöntő-korban lassan elsüllyedt földrésszé 
távolodik tőlünk a XX. századi zene is. A pusztuló civilizáció lomjai alól 
ma már más bontakozik ki, mint amit a múló kor értéknek hitt, vagy 
hinni vélt. Mennyi újdonság volt, mennyi bravúr, micsoda építmények! 
Mekkora hang-erő! És milyen kevés zene. Nagy mogulok váltak mára 
kerti törpékké, és picinyke, törékeny emberek óriásokká. Hatalmas 
intézmények hangadó várai töppedtek picinyke fi ókokká, ugyanakkor 
füstös pincék és korcsmák emelkedtek a lélekünnep fényes palotáivá. Ma 
még nem erről szól a fáma. Ha valamiről, csak a számokról. Számlálatlan 
hang kering az éterben, s mindez jószerivel senkié. Falra hányt borsó. 
Lassan a zene szó is elvész.
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Nézzünk körül ebben a káoszban: mi hallatszik át süket tereinken? 

Túl az égig érő, dübörgő zajfüggönyökön csak egyetlen dolog: a Min-
denséghez hű muzsikák. Bármi lesz, csak a csönd méhéből felfakadó 
zenék formáznak jövőt. A többi porba hull. Mennyire vágyjuk, éhezzük 
a Szépet! És beérjük a talmival, a legócskább szeméttel. Mintha halni 
készülnénk. Nem vagyunk hajlandók semmiért sem, a Szépért sem 
megszenvedni.

Ha van példaértékű jelensége a XX. századnak, akkor az a feke-
ték jazz-zenéje. Az otthonukból elhurcolt, rabszolgasorsba taszított, 
testben-lélekben megalázott négerek szeretetzenéje. Vegyük észre: a 
korbácsütésekre szeretetáradás volt a négerség válasza! Fáradhatatlanul 
és bámulatos bőséggel lehelték ki – fenséges zenéket formázva – forró 
szívű gyermeki lényüket a fehér civilizáció könyörtelen világába. Tették 
mindezt önzetlenül, bámulatos gazdagsággal. 

Mindnyájunk számára nagy élmény volt, amikor Szabados György 
zenéjét hallva ráébredtünk: magyari zenénkben a feketék üvöltése, 
fohásza összecseng a mi paraszti siratónkkal, keservesünkkel. S bár 
sok mindent tudni vélünk a szabadosi zenéről, az igazság az, hogy 
szinte semmi sincs még kimondva róla, abból is jószerivel alig vala-
mi gondolattá párolva. Így jobb időkben sem válhat közkinccsé, ma 
könnyű szívvel söprik a szőnyeg alá a siketszívűek. Ettől persze még 
van és világraszóló csoda a több ezer éves idő fölé feszülő szabadosi 
éteri híd. Csoda és példa, hogy a legistentelenebb korban is létezhet a 
legmagasabb rendű szakrális művészet. Öröm, hogy ismét itt, a Kár-
pát-medencében. Szellemi foglalatában benne él és ég a világ teljessége. 
A fekete jazzé is. Ellenállhatatlan erővel vonzza, gyűjti maga köré a 
muzsikától érintetteket. Micsoda istenes jelenség ez, pont amikor a 
legkevésbé érdemeljük. 

Teljesen új szellemi földrészek emelkednek ki, és meglévők süllyed-
nek el. Ami először a Szellemben, másodjára a földi létben. Az emberi-
ségben is. Kevesek az éberek és milliók az aléltak. A rettenet éjjele után 
ismét felkel a Nap, megmozdul a szél, lélegzik a föld, és elcsitul az óceán. 
A szív újat dobban. Mintha az úgynevezett szabad/rögtönzött zene 
mélyén mindez már ott lüktetne… A szabadosi zenénkben mindenképp. 

Kóda: Éppen ezért örüljünk ennek a kicsi, de jelentős fesztiválnak, 
hiszen egy régió nagy művészét manapság nem szokás – még ily szeré-
nyen sem – a köz elé emelni. Áldassék a magyari zene! (2007) 
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A SZABADOS–LÉANDR E-LEMEZ BORÍTÓJÁR A

Két hites, kiforrott alkotó, Szabados György és Joëlle Léandre találko-
zott – régről való szándék megvalósulásaként – a délvidéki Magyarka-
nizsán 2010 őszén. Ezen a koncerten, egy nem mindennapi minőség 
ígéretében, érezhető volt a közönség fölfokozott várakozása. Azóta is 
beszédtéma e hangverseny.

A mai muzsika egyik legnagyobb összegzője s egyben előremutató 
zeneköltője a magyar zenét ismét egyetemes szintre emelő Szabados 
György.* A magyar hagyományban alapozódó szerves zeneiségét, 
rögtönzésben született, de mindenkor harmonikus, kiegyenlített 
formateremtését – szabatos voltát – régtől csodálják nyugat-európai 
muzsikustársai. Akik nem kevésbé hősies küzdelmeket folytattak egy 
életen át az improvizatívnak nevezett zene területén. A megtartó saját 
Hagyomány beavatottsága, zsigeri élménye nélkül az egyetlen lehetséges 
utat járták végig: önmaguk mélyén keresve a kozmikus ember dimen-
zióit, bévülről kiemelni az egyetemest. A legnehezebb küzdelem az 
egóba merevült nyugati ember felszabadítása körül folyt és folyik. Mint 
oly sokszor, a fehér ember ezúttal is átesett a ló túlsó oldalára. A   lélek 

 *  Az írás elkészültekor nem sejtettük, hogy Szabados György 2011. június 10-ei halálával az életmű immár 

befejezetté válik.
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élveboncolását ad absurdumig víve, a rögtönzés eszközét fetisizálva az 
európai kortárs zene nagy része a káoszba és a parttalanság apályába 
fulladt. A leglátványosabban tetten érhető ez a gond a zenei gondolat, 
azaz a dallam, zenei téma jelenségénél. Az európai kortárs zenében az 
élő hagyomány híján vagy a régi európai komponált zenéből, vagy a 
néger jazzből, vagy más egzotikus modellekből válogatnak dallamokat, 
dallamtöredékeket. Érthető tehát az európai muzsikustársak csodálata a 
szabadosi életmű kapcsán, hiszen az az archaikus világ és a mai televény 
számukra elérhetetlen teljességét és egységét mutatja föl. S túl ezen az 
állítás bizonyosságát. (Szerintem a mostani Bartók-világreneszánsz 
oka is hasonló eredetű.) Másfelől, mi is csodálhatjuk a nyugat-európai 
kortárs (improvizatívnak mondott) muzsikusok következetességét, 
sokoldalúságát, végsőkig vitt technikai felkészültségét, hiszen e köte-
lező muzsikusi erények hiányát fájóan érezni a magyar improvizatív 
muzsikusok többségénél.

Joëlle Léandre-t tartják ma az egyik legkarakteresebb nyugat-európai 
kortárs muzsikusnak. Markáns, drámai bőgőjátékát egy érzékeny, ugyan-
akkor forró hevületű lélek formázza. Az arkhét idéző, sűrűn előforduló 
nem temperált hangzásokat át- meg átszövik az európai komponált 
zene formajegyei, amit egy olvadékony lélek fölfokozott idegzettel öt-
vöz egységgé. Az első közös muzsikájuk Szabadossal a teljes nyitottság 
jegyében történt, mindenféle próba, előre rögzített váz nélkül.

Lassú, enyhén ázsiai ízű esésritmusokat szórt kezdetnek a zongora, 
szinte felkérve a bőgőt a „táncra”, egy elfogadó válaszra… – elindítva 
ezzel egy korszerű szvit jellegű, nagyformát öltő darabot. Hol egészen 
messzire nyitva, hol pedig végtelenül finom, rebbenő, bensőséges 
világba húzódva. A bőgő föl-fölcsattanó magánykiáltásai, csikorgó 
fájdalmai és az őket közrefogó zongoraakkordok időnként szilaj tánccá 
fokozódtak, egy adott pillanatban pedig egészen himnikus szárnyalássá 
emelkedtek. Egy félelmes kozmikus szorongás várakozása és a Terem-
tő csöndjének boldog előérzete közé feszült a duó muzsikája. Ezt az 
érzelmi alapra fűzött, nyílt zenélést nehéz szavakkal megközelíteni: a 
harangozás megidézésétől az elemi hangi gesztusokon át, a középkori 
pontozóritmus biztos támaszától kezdve a második darabot lezáró 
gyermeki egyszerűségű énekig oly sok mindent hordozott magában. 
Belső béke, nyugalmas csönd, kifi nomultság, alázat – ezeket a jelzőket 
mondogattuk… de innentől kezdve, kedves hallgató, hagyja el ezeket a 
dadogó szavakat, és bízza magát inkább a fülére és a szívére, az élményre, 
amelyet e lemeztől kap. (2010 novembere)
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PÁL ISTVÁN HALÁLÁR A 

Ma temetik a tereskei dudást, pásztort, 
a népművészet mesterét

Nem a róla hallott történetek, nem a váraljai tölgyfák alatt látott mu-
zsikáló öregember, nem a többi látott s hallott koncert mutatták meg 
nekem arcát. Csak egyszer, Magyarkanizsán a Jazz, improvizatív zene… 
fesztivál keretében a Kárpát-medence magyar népzenéje esten történt a 
megvilágosodás. Pál Pista bácsi szólóéneke alatt ezer évek jelentek meg, 
ott állt előtte István királyunk, személyes mivoltában. 
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Bíborpalástos, szent magyar király,
Imádunk téged, tekints le ránk,
Sírva kérünk s felsóhajtunk,
István király, segíts rajtunk!
Magyarok Istene, tekints le bús népre,
Kik hozzád sóhajtunk, az a siralom völgye,
Szüntesd meg a nagy vérontást,
A borzasztó rihogtatást!
Tekints le hazánkra a béke hajnalán,
Sírva és zokogva kérjük felségedet,
Vond vissza népedtől a büntető kezedet!
Áldd meg szegény magyarokat,
Felejtsék el balsorsukat!
Szent István királyunk, mutass nekünk utat!

Üzenet volt ez az idők időtlen mélyéből. Rólunk, nekünk, a bennünk 
lévő titokzatos Élő Igazságról. Ekkor értettem meg Dsida Jenő Psalmus 
Hungaricusának értelemmel föl nem fogható üzenetét is. Amiről nem 
beszélünk, de tudjuk. Ezt a pár perces éneket őrzi emlékezetem a 18 
év magyarkanizsai fesztiváljainak legnagyobb emlékeként. Pásztorok, 
pásztorok… (2015) 

SZABAD EGYENSÚLYOK 
Egy régi Szabados-felvétel elé

Madárdalok csönddel szaggatott drámafolyamaként indul ez a lemez, 
és az égi lét boldog magára találásával zárul, hogy e kozmikus történet 
rejtélyes regévé formálódjon bennünk. Mégsem ez a hihetetlenül szabad-
nak érzett, ám rendezettséget sugalló „zenei szövet” az, ami elsősorban 
megszólít bennünket, hanem a megszenvedett lét. Az a sajátos megszó-
lalás, ritmusérzet, Titok, az a mindent elbíró életerő, amely Szabadoson 
keresztül zengett. A fenséges égi harangzúgás. A Mindenség e magyari 
rejtélye mindünké lett általa. Pontosabban: lehetett volna. De nem 
kellett. Lehetne. De még mindig nem kell. Mindez két évvel Szabados 
György átváltozása után immár korongba vésett emlékmű. Így már nem 
él. Csak mint a kor, a kortársak adóssága az ismét elnémult Mindenség-
rejtéllyel szemben. Pedig hát ő maga is sokszor idézte: 

„Minden reggel az Örökkévalóság kezdődik.” 

(2015)
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MINDENNEK VÁLTOZNIA KELL
amerikai néger népdal

Mindennek változnia kell,
semmi sem maradhat ugyanígy,
változni fog minden, 
semmi, senki nem marad ugyanaz.

A fi atalok megvénülnek,
megnyitják a rejtélyeket,
ez lévén az idő útja,
senki, semmi nem marad változatlan.

Csak az eső hullta a magasból,
csak a nap fénye az égboltról
és a kolibri röpte,
kevés dolog, mi ily bizonyos.
 
Tél után a tavasz jő,
a sérült szív meggyógyul.
Ó, bár soha elég gyorsan.
Semmi és senki nem marad változatlan.

A fi atalok megvénülnek,
felfejtik a rejtélyeket.
Ez volt az idő útja,
senki, semmi nem marad változatlan.

Csak az eső hullta a magasból,
csak a nap fénye az égboltról
és a kolibri röpte,
kevés dolog, mi ily bizonyos.
 
Csak az eső hullta a magasból,
csak a nap fénye az égboltról
és a kolibri röpte,
 
minden másnak változnia kell.

 

Volt egyszer ennek a déli-vajdasági-vidéki vi lágnak 
egy jazzkrónikása. Jazzportréi világszintűek, új-
ság íróként páratlan, szakácsnak egyedi. 

Amíg Dormán László itt élt közöttünk (a 
háborúban vonult el a Pilisbe), egyetlen   fény kép-
albuma, jazzkönyve sem jelent meg. Azóta sem. 
Legendás rádióműsorai mellett a zeneszerető 
emberek korosztályai nőttek föl. Hangja elszállt 
az éterbe. Írásait nemigen őrizte, amit mégis, azt 
időközben elmosta egy pincevíz. 

Ha nem így lett volna, bele sem kezdek ebbe 
a könyvbe.
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