Edda-műveletek
Mar írtunk róluk. Dicsértük
őket. A fiatalok rajonganak ér
tük. Pedig alig egy esztendeje
még jószerével ismeretlenek vol
tak. És tessék! A (tinik képesek
kilométereket utazni csak azért,
hogy velük lehessenek. Azért,
hogy élőben hallhassák, láthas
sák a most oly divatos, kiváló
együttest, az Eddát.
Ám most nem az Edda popvi
lágbeli sikereit kívánóim taglalni.
A téma más. Visszapergetem az
eseményeket.
A szerkesztőségben cseng a te
lefon. '
,
— Njagy Gyula vagyok, a
Ganz-MÁVAG KlSZ-bizottságának kulturális felelőse. Az Ed
dával csúnyán ráfáztunk.
— Botrányba fulladt a fellépé
sük?
— Az előadásig el sem jutot
tunk. De telefonom ez hosszú.
Gyere be hozzánk a gyárba, itt
elmondunk (mindent.
Nagy Gyula előtt apró cédu
lák. Nevek, címek, telefonszámok. Sorolják, mikor, kivel be
széltek „Edda-ügyben”.
— Desz egy ötnapos ifjúsági
rendezvénysorozatunk
novem
berben. Törtük a fejünket, ho
gyan lehetne még vonzóbbá ten
ni. S az isteni szikra kipattant.
Hát itt van az Edda! Fiatal
együttes, a srácok szeretik, még
nem szállt fejükbe a dicsőség és
így tovább. Szóval döntöttünk,
őket hívjuk.
Tudjuk, amelyik együttes „ad
magára”, az csak szervezőn ke
resztül közelíthető meg. így hát
felhívtuk Czverencz Ákost, aikinek
azonban lekezelően egyértelmű
volt a válasza: ti úgysem tud
játok (megfizetni. Nincs nektek
tizenhatezer forintotok.
— Annyi bizony nincs.
S ezzel hé is fejezték a beszél
getést. Ügy látszik azonban, min
den út egy helyre vezet. Ha a
V’Moto-Rockkal akarnak megál
lapodni, ugyancsak Czverencz
Ákoshoz kell fordulni. Felhívták
hát újra.
— Az rendben lesz.
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Hazai
dzsessz-élétünk
egyik kiugró teljesít
m ényt nyújtó csoportja
a Binder kvartett. Az
együttes három évvel ezelőtt ala
kult az akkor még dzsessz tan
szakos növendékekből. Másfél
évvel ezelőtt ugyanezeken a ha
sábokon számoltunk be az együt
tes bemutatkozó koncertjéről. Ök
■ azóta is folytatják megkezdett
ptjukat. Nevükben Binder Ká
roly, az együttes vezetője felelt
kérdéseinkre.
— Mi történt azóta, milyen le
hetőségeitek vannak?
— Nézzük srjában. Felléptünk
a szegedi ifjúsági napokon, ál
landó klubra találtunk a Zichykastélyban. 1979 őszén meghívást
kaptunk a.z Űjvidéki Rádió és
TV dzsesszfesztiváljára — ahol
nyugodtan mondhatom — nagy
sikerrel szerepeltünk. Annak kö
szönhető, hogy két koncert ere
jéig az idei év márciusában is
lehetőséget kaptunk vendégsze
replésre ugyanott. Ez év augusz
tusában meghívtak bennünket az
;lső tatabányai dzsessztáborba.
— Milyen volt a dzsessztábor?

1
v _

36

De megkérdezték azért tőle,
hogy előzőleg az Edda gázsiját
komolyan igondolta-e?
— Ne haragudjatok, elnéztem.
Csak 11 800 két fellépésük ára.
örültek, hogy mégis sikerül
megszerezniük az együttest. Nem
is számítottak arra, hogy két fel
lépést kapnak. Hiszen ők csali
egyet reméltek. Megállapodtak
abban, hogy másnap tízkor ismét
jelentkeznek.
— Hívtuk is másnap pontosan.
De nem találtuk otthon.
— Ha nagyon fontos az ORIhan utolérhetitek az együttest, —
ajánlotta a felesége.
Futottak. Hát hogyne futottak
volna. Braun Zoltán, a művelő
dési központ élőadója a megszo
kott szerződési nyomtatványt is
magával vitte.
Hamar rájuk bukkantak. Pataky Attila, az együttes „showman”-je intett, hogy ■várjanak.
— Egy félóra ©Ítéltével szól
tunk még egyszer, hogy itt va
gyunk.
— Majd Czverencz intézkedik
— intett Pataky Attila. — így
hát a továbbiakban vele tárgyal
tunk. Forgatta a még kitöltetlen
formanyomtatványt. Egy kis hiba
van — mondta végül. — Erről
hiányzik, hogy mit fizet a műve
lődési ház, ha elmarad a koncert.
Elmarad? Néztek rá meredten.
Hiszen most szeretnék megkötni
a szerződést. Eszük ágában sincs
visszalépni. _
Czverencz Álkos isimét számolt.
Fellépési díj, szállítás három te
herautóval, rakodási díj az első
emeletre, (régi épület, magas
lépcsőkkel) útiköltség, technikusi
d íj... Szóval kijött 14 160 forint.
— Miért ennyi? — k é p e te k
el ismét. — Tegnap még tizen
egyezernél tartottunk ...
— Száznyolcvan százalékos gá
zsit számolunk.
— Miért?
Megtöröm a felidézett párbe
szédet. Közbeszólok.
— Talán két fellépésre gon
doltak?
— Akkor már csak egyről volt

— Csak a legjobbakat mond
hatom a szervezésről is, a zenei
műhelymunkáról is. Délelőttön
ként előadások hangzottak el, a
délutánok oldott légkörű zene
kari gyakorlatokkal teltek. Es
ténként koncertjeink voltak a
Puskin Művelődési Központban,
a Sportcsarnokban és a környék
beli vidéki városokban. A záró
gálahangverseny a tatabányai
Népházban zajlott, amiről a rá
dió is felvételt készített.
— Kik voltak az előadók és
mik a főbb témakörök?
— Runo Ericsson svéd zeneszerző-pozanos a kompozíciós teoretikáról, Gonda János az imp
rovizációról, Szabados György
a népzene és a dzsessz kapcso
latáról tartott emlékezetes elő
adást.
— A dzsessztáborban mint ta
nítvány vettél részt, pedig, ha
jól tudom, te is tanítasz?
— Harmadik éve tanítok az
Erkel Ferenc Zeneiskolában. Ez
az intézmény a dzsessz tanszak
előkészítője, örömmel értesül
tem, hogy növendékeim közül
kettőt is felvettek a Bartók Béla

szó. De kettőt számolt — mond
ja Nagy Gyula. — Még meg is
kérdeztem, hogyan létezik az,
egyszer több, másszor kevesebb
a díjuk. — Lehet így is, meg
úgy is számolni — volt a válasz.
A parkoló óra közben ketye
gett a Vörösmarty téren. A srá
cok lerohantak, hogy nehogy le
járjon. Erre azért emlékeznek,
mert mire visszatértek, a szá
moló cédulán 5000 plusz volt
még felírva „Omega-cucc” cím
szó alatt.
— Akkor már láttam — ma
gyarázza Braun Zoli —, teljesen
komolytalan az ügy. Mégis meg
kérdeztem; ugye, a ti cuccotok
szállítási költsége lejön, ha az
Omegáét hozzátok?
— Miért jönne le? Ennyit ké
rünk!
Tizenkilencezer-egyszáz
hatvan forintot.
— Egy fellépésért? Miért csi
náljátok ezt velünk?
— Évekig ingyen játszottam —
szólt közbe Pataky Attila. — Sőt
volt, hogy én fizettem azért,
hogy meghallgassanak ...
— Kérjetek a srácoktól maga
sabb beugrót — ajánlotta Czve
rencz Ákos — higgyétek el, meg
fizetik.
De a Ganzosok itt befejezték.
Lógó orral távoztak az ORI-ból,
mert mégis elmarad az Eddakoncertjük. (Sőt, azonos szervező
lévén a V’Moto-Rock is fuccsba
ment).
A KISZ-irodán visszaemlékez
ve a történtekre, tovább doho
gunk. Erre nincs magyarázat, el
lenérv. Hol a népszerűség árá
nak felső határa? Hisz hivata
losan egyetlen magyar együttes
sem kérhet egy fellépésért ilyen
hatalmas összeget. Ügy látszik,
mégis vannak, akik megfizetik?
A Ganz-MÁVAG KISZ-esei
novemberi rendezvényükön nem
találkoznak a körükben is nép
szerű, divatos zenekarral.
Nem történt tehát semmi.
Eszerint nincs is szükség vizs
gálatra, szembesítésre. Marad
csupán a tapasztalat...
Lukács Györgyi

John
Coltrane

idézése

Nehéz szavakkal körül
írni azt az érzést, amikor
az ember szurkol vala
miért. Mármint, hogy ne
essék az eső. Tudja, hogy
kellemes este várna rá, iz
galmasnak ígérkező él
ménnyel, ha nem lógna an
nak az átkozott esőnek a
lába. Minduntalan az égre
■néz, s amikor a Hősök te
rére érve sűrűn hullanak
a vízcseppek, csak azért
sem nyitja ki az ernyőt.
Hátha,. .. Valamilyen együ
vé tartozó érzés keríti ha
talmába,
amikor látja,
hogy a Vajdahunyadvár
kertjébe
több
százan
ugyanazért jötték, mint ő,
hogy
meghallgassák
a,
Dzsessz Körkép koncert
jét, Régős István szerzői
estjét. A szerző-zongorista
vezetésével a muzsikusok
nem kevesebben, mint 23an nyolckor — eső ide *
vagy oda — elkezdték a
már tételcímeiben és elő
adói apparátusában is szo
katlant sejtető koncertet.
Már, az együttes neve is:
John Coltrane, az immár
több mint tíz éve halott
szaxofonos fenomén emlé
két idézi.,Már ez is vonzó,
különösen akkor, amikor
temérdek fiatal tehetséges
dzsesszästa és néhány ran
gos komoly zenei múltra

Ú tközben

Zeneművészeti Szakiskola dzsessz
tanszakára. Kettőjük közül Szakcsi Róbert kitűnő adottságokkal
rendelkező — róla még hallani
fogunk! Ha már az oktatásról
beszélünk, el kell mondjam, hogy
bőgősünk, Benkő Róbert szintén
dzsesszt tanít — Salgótarjánban.
— Kanyarodjunk vissza a ze
nekar történetéhez. A napokban
érkeztetek haza Görögországból.
Hol léptetek fel, honnan a meg
hívás?
— A KISZ és a Görög Kom
munista
Ifjúsági
Szövetség
(KNE) meghívására vettünk részt
Athénban a VI. Odigitisz Feszti
válon, ami tulajdonképpen egy
szolidaritási fesztivál volt. Euró
pa szinte válamennyi országa je
len volt valamilyen művészeti
ágban. A fesztivál három napig

tartott, egymillió ember fordult
meg ott a rendezvényeken. Mi
három alkalommal léptünk fel,
átlagban harmincezres nézőkö
zönség előtt. Megdöbbentő szám
adat, ehhez is szokni kell.
— Nem sokat tudunk Görög
ország dzsesszéletéről. Sikerült-e
helybeli zenekart meghallgatno
tok?
— Sajnos nem. Élő zene, kon
cert ritkán van. Létezik ugyan
egy-két klub, de ezekben több
nyire csak lemezbemutatókat
tartanak.
— Történt-e valami változás
az együttesben?
— Nincs személyi változás. Ér
zékenyen
érintett
bennünket
ugyan, hogy dobosunk, Weszely
János, a nyáron bevonult kato
nának, de nem panaszkodhatunk,

visszatekintő zenész szere
pelt a felsorolásban.
Regős István: — Coltrane halálának tizedik év
fordulójára, 1977 nyarára
földolgoztam az A Love
Supreme című lemezének
a zenei anyagát. Akik azon
a koncerten játszottak, túl
nyomó többségben most is
itt voltak. Innen a név. Ez
alkalomra viszont „csak”
a Coltrane-szeretet maradt.
A zenének már nem volt
hozzá köze.
Akik
ismerik Regőst,
nemigen lepődtek meg,
amikor vonósnégyest és
egy hatalmas szimfonikus
zenekarra is elégrézfúvósszekciót találtak a színpa
don.
— Szeretnék kicsit ki
törni az amerikai dzsessz
által megismert, megszo
kott és megtanult quartétt-formából. Valami sa
játosan magyart is szeret
nék vinni ebbe a muzsiká
ba.
Őszintén bevallom;
hogy kacsintgatok a .kor
társ zene felé is. Egy va
lami azonban borzalmasan
bánt: egyszer sem tudtuk
végigpróbálni a darabot!
Sok apró hiibát kiküszö
bölhettünk volna, néhány
próbával minőségben jobb,
összeszokottabb produkció
val szolgálhattunk volna.
De hát az egyeztetési gon
dok, az anyagi korlátok és
a rohamtempó keresztül
húzta
a számításunkat.
Két hónapot dolgoztam
ezen az esten, s kicsit el
keserít, hogy ez az egyet
len előadás sem úgy sike
rült ...
Ez a lemondó hang ki
csit meglepő volt. A mint
egy hatszáz főnyi közön
ség ugyanis
mindebből
vajmi keveset vett észre,
ők egy izgalmas, újszerű
este élményével indultak
haza, s jószerivel észre
sem vették, hogy közben
már
vissza tarthatatlanul
zuhogott az eső.
Kár, hogy ezzel vége.
Hisz így kicsit víziószerű
vé vált ez az este. Olyan
álommá, amelyet pedig
többször is szívesen végig
álmodna az em ber...

Figyelem, itt vagyok!
Féltucat külhoni könnyűzenei ver
seny díja, helyezése, trófeája után jo
gosan merül fel egy magyar előadóban,
hogy végre .idehaza is bizonyítson. An
nál is inkább méltányos óhaj ez Kar da
Bea esetében, mert voltaképp sohasem
hiányzott pályafutása során az itthoni
mezőnyből, csak jelentkezései véletlen
szerűek voltak. Tizenegy dallal, azaz
egy nagylemeznyi anyaggal azonban
már markánsabb lehet a névjegy leté
tele. A fekete korong hamarosan — no
vember közepén — megjelenik. A könynyedebb sikerek, az úgynevezett „bájos
dalok” már kialakítottak egy képet
Beáról, ám néhány közelmúltbeli kom
pozíció — Repülj még, Nem hívsz —
újabb előadói oldalait is sejtetik.
Beszéljenek a dalok és a tények. A
szólista mögé figyelemre méltó zenész
csapat szerveződött: Gallai Péter szer
zőként és billentyűsként, Szigeti Edit
gitárosként és ugyancsak komponista
ként, Horváth Attila -szövegíróként,
Bergendy István szaxofonjátékával, Sá
fár István és Som Lajos basszusgitár
jával és szerzői minőségben, Török
Adám fuvolajátékával, Révész Sándor
és Szánti Judit vokállal, Lippényi Gábor
ugyancsak húros hangszereivel, Köves
Miklós dobolásával, Závodi János gitá
rozásával, Mosonyi Ferenc szájharmo
nika-játékával. A felsorolt szerzők és
előadók eklektikusságot sejtetnek. S a
vállalkozók ezt nem is tagadják. A cím:
Figyelem, itt vagyok! — s a felhívás
arra kívánja ösztönözni a hallgatót,
hogy a vegyes kínálatból mindenki- a
maga ízlése szerint válasszon.
Általában a hangszerelés, az énekesnő
— rengeteget fejlődött — egyéni hang
színe, a dob- és basszusjáték feszes
sége teszi megközelítően egységessé a
zenei anyag összképét, amely azonban
jelenleg nyíltan vállalja az összehason
lítást a Blondie-féle hangzással. Nem
csak külsődleges jegyek alapján (a kö
zéppontban ott is egy szőke énekesnő
áll), hanem azért is, mert ez az a kül
földi zenei formáció, amely egyidejűleg
kísérletezik a már klasszikusnak szá
mítható diszkósémákkál, s ugyanakkor
a new wave, azaz új hullámos megszó
lalásokkal.
Az ismert dalok közül a Nem hívsz
új hangszerelésben — Török Ádám fu
vola-díszítéseivel — került a korongra.
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Orbán:
JÓ ÖREG GÉPEM
(100 Folk Celsius
együttes)
Komár:
SZÓLJON A ZENE
(Komár László)
Várkuti-Miklós:
AMÍG EGYÜTT
ÉNEKELSZ VELEM
(Cserháti Zsuzsa)
Páka-Földes:
3:20-AS BLUES
(Hobo Blues Band)
Balázs-Horváth:
MARADJ VELEM
(Korái együttes)
Délhúsa:
SZÁGULDÁS
(Szűcs Judith)
Bencsik-Schuszter:
ÖRÖKMOZGÓ
(P. Mobil együttes)

A Ma éjjel őrült leszek „felelőtlensége”
Bergendy István virtuóz szaxofonjáté
kával hív táncra, hogy aztán a Vágyó
dás lassú líráját akusztikus zongorázás
sal támassza alá Gallai Péter. A Csak
az a jó nekem című dalban tovább
folytatódik a billentyűparádé, hogy az
tán Szigeti Edit szerzőként is bizonyítsa
— az Érezzük együtt a jót és a Hangu
lat című dalokban — temperamentu
mos és nosztalgikus hangulatokban
egyaránt otthon van.
Tékozló kezekkel — ez az LP egyik
legfigyelemreméltóbb új dala — s az
előadónő valóban tékozló jókedvvel,
hangulat- és ritmusváltásokkal „gaz
dálkodik” a lemezen.
Végh Miklós

Fásztor-Jakab-

Hatvani:
MARATHON
(Neoton Família)
Bojtorján:
VIGYÁZZ MAGADRA,
FIAM
(Bojtorján együttes)
Papp:
NE CSINÁLD
A CIRKUSZT
(Skorpió együttes)

Boda Ildikó

mert hazai fellépéseinkre rend
szeresen elengedik — csupán a
közös próbákkal van némi gon
dunk — távollétében. Görögor
szági koncertjeinken Faragó An
tal (Kázmér) helyettesítette, aki
különben Szabados György trió
jában játszik. Itt kell még meg
említenem, hogy új hangszerrel
szeretnénk bővíteni az együttest
— ez a pózán. Tatabányán több
ízben együtt játszhattam Chris
tian Radovan osztrák pozanossal, ott figyeltünk fel a hang
szerre, mely tónusával jól illesz
kedik zenei elképzeléseinkhez.
Reméljük mielőtt realizálódhat
együttműködésünk Friedrich Ká
rollyal.
— Három éve együtt játsztok.
Ez önmagában nem nagy idő, de
ismerve a hazai dzsesszegyütte
sek tiszavirágéletét — mégis
becsülendő. Mi a titok nyitja?
— Egyszerű. A zenében is és
emberileg is remekül megértjük
egymást. Sok kísérletezés után
— zenei összekovácsplódásról is
beszélhetünk. Itt egyforma sze
rep jut mindenkinek. Ügy érzem,
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sikerült az évek során egy elmé
letileg és érzelmileg is egységes
zenei világot kialakítanunk —
ami csak a miénk — és ez már
önmagában is elég kohéziós erő.
Hiszem, hogy a pózán új színt
hoz majd együttesünkbe, anélkül,
hogy koncepciónk változna.
— A közeljövőben mire ké
szültök?
— Az ősz folyamán több vidé
ki városban lépünk fel (Zala
egerszeg, Veszprém, Győr, Szé
kesfehérvár), meghívást kaptunk
a szolnoki dzsessznapokra, ahol
neves külföldi zenészek is jelen
lesznek, tervben van egy nyugati
vendégszereplés is, de erről még
korai beszélni. Nemrég fejeztük
be Erdélyi György színművész
barátommal a Szavak sötétben
című Ladányi Mihály verseiből
összeállított műsort — melyben
a vers, a zene és az előadóművé
szet egyenrangú értéket képvisel.
A zenét duóban adjuk elő Benkő Róbert bőgőssel. A bemutató
az ősz folyamán lesz a Scéné
Színházban.
Restár Sándor
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A Magyar Rádióval
közösen készített
Slágerlistánkra
minden héten_
szerdán 12 óráig
lehet szavazni.
A „voksokat”
tetszés szerint
három helyre
, küldhetik be.
A címek:
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Rovata,
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szerkesztősége,
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Somogyi Béla u. 6.
1983
a Rádió
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