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Szabados György- 
Váczi Tamás:
A zene kettős 
természetű fénye
(JAK-füzetek 49) Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 1990. 343 old., 95 Ft

A József Attila Kör kiadványsorozatá
ban versek, esszék, viták, kritikák, fo
tóalbumok után ez az első zenei tárgyú 
kötet. Tanulmányokat, kritikákat, be
szélgetéseket tartalmaz, három jelentő
sebb elméleti írást is ( /űzz , népzene,...? A 
zene kettős természetű fénye; valamint a 
fiatalon elhunyt Váczi Tér és vákuum -  
a huszadik század és a jazz c. írása), 
kiegészítve számos fényképpel és kot
tamelléklettel, Granasztói György elő
szavával és Szabados búcsúztatójával.

A hatvanas években néhány fiatal 
magyar muzsikus megpróbálkozott az 
akkor megjelenő „free jazz" honosítá
sával; akkor találkoztam először Sza
bados nevével és tevékenységével. 
1974-ben megjelent első lemeze (Az es
küvő) azzal hívta föl a figyelmemet, 
hogy sajátos „műfajtalanságban" öt
vözte a népzenei fogantatást az akkori
ban újszerű hangzásvilággal, s ezt 
őszinte átéléssel sugározta. (Talán nem 
lenne érdektelen a lemezt újra megje
lentetni.)

A pontatlanul, de elterjedten free 
jazz-nek nevezett irányzat visszahatás 
a kommercializálódott, tánczenévé vált 
szórakoztató dzsessz-re, ugyanakkor 
visszanyúlás a jazz eredeti, népzenei és 
kultikus fogantatásához (gospel, blues 
stb.) Ennek következtében egyszerre 
hagyományőrző és teremtő, felhasz
nálva a huszadik századi „komoly" 
zeneművészet eszközeit is, a szemé
lyes önkifejezés érdekében. Ezért a 
műfaj valójában csak akkor valósul 
meg, ha felkészült zenész rögtönzi azt, 
esetleg közösségben; a produkció gé- 
pileg rögzíthető ugyan, de jelenidejű- 
sége a meghatározó. A rögzítettség le
hetetlensége kiküszöböli az alkotás és 
előadás szétválasztottságát; más oldal
ról önálló utat jelent a „komoly" és a 
szórakoztatóan „könnyű" zenélés kö
zött, teret adva a dilettantizmusnak is.

Ezt azért volt szükséges előrebocsá
tani, mert csak így értelmezhető az a 
„szövegelés", amely a kötet tartalmát 
jellemzi. A gyakorló zeneszerző és 
zongorista Szabados úgy próbálja mű
vészetét megértetni, hogy költőien za
varos szóképekben ír le egy elméletet, 
pontosabban annak néhány elemét je
lenti ki. Ilyen tényező a rögtönzés ma- 
gasabbrendűsége a megszerkesztett 
műhöz képest, a hagyomány örökérvé- 
nyűségének deklarálása egy világzene 
értelmében, a magyar népzene beszélt 
jellegének dicsőítése és szándékolt át
vétele. Azért tekinti példaképének Bar
tókot és Kodályt, mivel fölfedezték a 
népzene időnkívüliségét és értékét. A 
népzene és a jazz viszonyát törté
netileg úgy tekinti, mint a közös gyö
kerű múlt és jövő jellemzőit; ezért tart
ja az általa is művelt jazz-t a XXI. 
század zenéjének, mivel egyszerre kö
zösségi és egyéni, ugyanakkor komoly 
(ellentétben az üzletileg használatos 
könnyűséggel, amit megvet). Egysze
rűsége miatt utasítja el például az úgy
nevezett repetitív zenét, túlszerkesz- 
tettsége miatt a szeriális irányzatokat; 
képzőművészeti hasonlattal élve a mi
nimal art plakátjait éppúgy, mint a 
számítógépes grafikát. Sajátos oktatá
si-nevelési javaslata a hangszerkészítés 
követelése, mint a munka és művészet 
folyamatának kreatív elsajátítása. A ze
ne történetét a kínaiaktól Platónon át 
úgy fogja föl, mint a rend megjelenését, 
amely ugyanakkor egyedi és szabad; 
ezért látja a bajok okát elsődlegesen a 
többszólamúságban (az alkalmazko
dásban), az előre megkomponáltság- 
ban, a „mű" önállóságában.

Véleményem szerint itt súlyos téve
dés van. A zene eredendő jelenidejűsé- 
ge, közvetlensége nem vonható kétség
be. Az emberi tevékenység célrendsze
rében ugyanakkor fontos szerepet kap 
az állandóságra, változatlanságra való 
törekvés: a szerszámokat, eszközöket 
és főként a tapasztalatot sem dobjuk el 
használat után, de nem valamiféle álta
lános világtörvény vagy a misztikus 
gondviselés miatt. A tudatosan meg
szerkesztett és végigkomponált mű 
ugyanakkor csak szűkebb vagy tágabb 
keret, melyet az előadás tölt meg jelen
valósággal; ezért nincs két azonos elő
adás a színházban sem. Ezt persze Sza
bados is tudja, de szerinte az adott 
pillanat realizálja a világelveket; ezért

értékeli a teljesen spontán egyszólamú- 
ságot.

Folytatva elmélete kifejtését, Szaba
dos az archaikus népiség tiszteletét a 
magyarságban találja meg, így lesz -  
elismerve a keleti és afrikai kultúrák 
jelentőségét -  számára a magyar nép
dal rubato/parlando jellege az alap. 
Élesen kikel például Boulez szemlélet- 
módja ellen, a véletlenszerűség konsti
tutív voltát, ebben a hagyomány ural
mát láttatva. Az írások nyelvezete ta
lán éppen a zeneiség miatt elvont és 
kusza; a kottapéldák sem biztosan 
pontosak; helyenként zavaró a kifejtet
ten nacionalizmus. Idézem egy mon
datát példaként: „Ez az élő eszmélet, a 
lélek tüzén lobbant tágas látás és átfo
gó erő, mely nem támaszt ellentétet, 
nem érez distanciát ember és világ kö
zött, amíg maga a kerékagy és az ab
roncs meg nem repesztetett, minden
időben megbízhatóan és rejtélyes szép
ségben forgott küllőzetén, ha nem is a 
versailles-i és brandenburgi lépcsők ér
dekkörein (ott csak félelmes és félelme
tes volt, mert független gondolkodásá
ban kiszámíthatatlan és idegen), de a 
földek porán, a kavargó, forró és jeges 
kintlét monoton évszakain, a sztyeppéi 
lét galaktikus közegén, tartván a koz
mikus tárgyilagosság, a változó válto
zatlanság mára bizonyosan ismét 
egyetlen méltó, egyetemes szemléle
tét." (104. old.)

Váczi -  aki maga is játszott együtt 
Szabadossal -  írásai sokkal megszokot- 
tabbak. Elismeri a rögtönzés elsődle
gességét, dicséri Szabadost, éppen ma
gyarságából fakadó sajátos free jazz- 
stílusa miatt, kevesli három lemezét, a 
népdalfeldolgozás helyén a népiség 
szellemi átvételét. Elemzi egyik művét, 
de ez csupán külsőleges leírás, olyan, 
mintha egy képről elmondanánk, hogy 
balra sötét, középen függőleges vona
lak stb. Egyetértőén idézi a free jazz 
meghatározásához egy amerikai mu
zsikus nézetét, hogy az freudi értelem
ben vett önanalízis.

A ma 52 éves Szabadoshoz képest 
Váczi nem vállalkozik bizonyos elvi 
kérdések felvetésére. Jelzi például a 
kollektív improvizáció problémáit 
adott eset kapcsán, de föl sem merül a 
csoport önszerveződése, egymásra fi
gyelése, működési módja. Vagy szá
mos irodalmi forrásra hivatkozik, de 
ezeket nem minősíti, nem ad segítséget
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olyanoknak, akik nem elégszenek meg 
a dicsérő kritikáiban foglaltakkal. Szo
ciológiai indíttatású elemző tanul
mányában is csak érdekes keret a jazz 
szovjet történetének amerikai ismerte
tése; pedig itt hivatkozik Molnár Antal 
1928-ban írt, ma sem érdektelen köny
vére, ami egybemosódik sztálini anek
dotákkal, a magyarországi táncház
mozgalommal. Több tárgyi tévedés 
mellett végső fokon ezt a műfajt szem
beállítja értékként az (elidegenült) 
„magas művészettel", valamint a meg
romlott politikai pótlékokkal, a tömeg
dallal és a rock-zenével. Mottóként 
idézhetjük Szabados egy mondatát 
(118. old.): „Az igazságnak tartozni kü
lönösképpen nem jó."

A kötetet összefoglaló tizenkét év 
időtartamú (!) beszélgetés sokféle do
loggal foglalkozik. Hangsúlyos Bartók 
szerepe, az aranymetszés formai tago
lási elve, a ritmus és az előadás sajátos
ságai, a kommunikáció fontossága. 
Szerintem a lényeg Szabados Csiga cí
mű művének magyarázata, amelyből 
nem hiszem, hogy értelmezhető és re
konstruálható lenne a mű (melynek 
még kottáját is közli); valamint az a 
megállapítás, hogy a free jazz direkt. 
Bőségesen lehetne még szemelgetni az 
ilyen jellegű kijelentésekből, tovább
gondolni számos bizonyítatlan megál
lapítást. Ilyen okokból igazából nem 
tudom, kinek szól a könyv.

Viszont örülnék annak, ha Magyar- 
országon a dzsessz különféle alfajai 
nagyobb teret kapnának, ha lenne 
rendszeres értékelés és tájékoztatás, 
ezen belül Szabados is többször lenne 
hallható. Irányultságát tekintve akkor 
értek egyet vele, amikor azt írja a 63. 
oldalon: A remekművek úgy nyerik 
meg tetszésünket, mint egy pulikutya. 
A könyv lektora Kodolányi Gyula volt.

s z a k  peter  o t m á r

Bánfalvy Csaba:
A munkanélküliség
(Gyorsuló idő) Magvető Kiadó, Budapest, 
1989. 233 old., 60 Ft

Gyekiczky Tamás 
(szerk.):
Munkanélküliség
MEGOLDÁSOK ÉS TERÁPIÁK

MTA Szociológiai Kutatóintézet-Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1990. 198 old., 79 
Ft

Keveset tudunk a munkanélküliségről, 
ezen a téren újszülöttek vagyunk, akik
nek minden új. Ezért minden eladható 
nekünk, és (majdnem) mindenre ve
vők is vagyunk. Igaz, néhány klasszi
kus munka már eddig is megjelent ma
gyarul (hogy mást ne említsünk: J. M. 
Keynes: A foglalkoztatós, a kamat és a 
pénz óltalónos elmélete, valamint ezzel 
együtt: A. H. Hansen: ÚtmutatóKeynes- 
hez (mindkettő 1965.), avagy az ellen
kező, liberális pólus képviselői közül 
Milton Friedman tanulmányainak kö
tete Infláció, munkanélküliség, monetariz- 
mus címmel (1986), benne a szerző in
flációról és munkanélküliségről szóló 
alapvető előadásával, melyet a Nobel- 
díj átvételekor tartott). Samuelson tan
könyve pedig (Közgazdaságtan 1.-1L-
III., (1987-88.) önálló fejezetbe szedve, 
jól emészthető stílusban teszi a csak 
magyarul értő olvasó számára is elérhe
tővé, az egyensúlyi közgazdaságtan 
munkanélküliségről szóló ismereteit.

Szakmai műveltségünkben a mun
kanélküliség marginális helyen van, 
mind elméleti, mind gyakorlati kérdé
sek sora vár válaszra. Nem ismertek a 
munkaerőpiaci elemzések hagyomá
nyos kérdésfelvetései avagy az alterna
tív megközelítések. Ám nem tudunk a 
tervgazdaság utáni munkaerőpiacok 
vélhetően sajátságos mechanizmusai
ról, a munkanélküliség okairól, forrá
sáról, következményeiről sem, egyálta

lán -  semmiről a kérdéssel kapcsolat
ban. Az eddigi termés pedig- mindösz- 
sze két kívül-belül sovány kötetecske -  
nem sok eligazítást ad. A szerzők talán 
úgy hitték, hogy elsőségük feledtetheti 
az elmélyültség hiányát.

Bánfalvy Csaba „információhoz kí- 
vánjja] juttatni az olvasót egy várható
an a jövőben nálunk is gyakorlati jelen
tőséggel bíró kérdéssel kapcsolatban". 
(12. old.) Szerencsés (és kevésbé sze
rencsés) kézzel válogatott művek alap
ján lényegében elsőként nyújt át a csak 
magyarul értő olvasók számára (is) a 
munkanélküliségről alkotott vélekedé
sekből gazdag, sok mindenről szót ejtő 
gyűjteményt. (A szerzőt dicséri, hogy a 
hivatkozások, utalások korrektek, ta
lán csak a táblázatok forrásainak meg
jelölése hiányolható.) A közgazdasági 
elméletek -  a heterogén forrásmunkák 
eredményeképpen -  gazdaságtörténet
tel, kultúrtörténeti adalékokkal, gazda
ságpolitikával elegyednek.

Az ismeretek azonban -  errefelé, Ke
let-Európábán -  sajátos szűrőn keresz
tül jutnak el az olvasóhoz. Bánfalvy 
már bevezetésképpen, amikor a mun
kanélküli fogalmát tisztázza, nem 
hagy kétséget afelől, hogy azt a mar
xizmuson nevelkedett, és ahhoz ra
gaszkodó szerzőként teszi. „A munka- 
nélküliség ugyanis -  fogalmaz definíci
ószerűen -  a munkaerőnek a bérmun
kás voltával függ össze. A munkanélküli 
olyan bérmunkás, aki szándéka ellenére 
nem dolgozhat, és ezért nem juthat munka
bérhez." (13. old.) Színes gazdaságtörté
neti tabló következik -  J. A. Garatty 
igen érdekes művének köszönhetően 
(Unemployment in History. Harper & 
Row, 1978) -  a XVII-XVIII. századi 
munkátlanokról, szegényházakról, 
mintegy előkészítve-kiegészítve Marx 
(a 36-39. oldalakon bemutatandó) bér
munkásának történetiségét. (Kevésbé 
véli fontosnak Bánfalvy, hogy elméláz
zon Garatty definícióján, ámbár az 
egyébként történész amerikai szerző -  
miután 10 oldalon keresztül elemzi a 
fogalom definíciós problémáit -  arra a 
megállapításra jut, hogy meglehetősen 
képlékeny módon minden nem foglal
koztatottról (Unbeschäftigte, idle) kíván 
írni, történelmi korszakoktól és gazda
sági meghatározottságtól függetlenül. 
(Garatty, 10-11. old.) így azután a bő
ven merített példák nem mindig esnek 
egybe a magyar szerző koncepciójával.)


