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Free ja zz  —
magyar folklórból

Szabados és az Esküvő

A magyar jazz-muzsikus a hatvanas évek ele
jéig a lehető legnehezebb helyzetben tevékeny
kedett: nemcsak a kényszerű csend időszaká
ban, de akkor is, amikor úgy-ahogy lábra állt. 
Hiszen nem védte semmi, a szórakoztatózene 
tömeg-népszerűsége, és az abból fakadó anya
gi biztonság, sem a komoly zene rangja, év
százados művészi tekintélye. A jazz harma
dik világa nálunk sokáig meglehetősen sivár, 
légüres világot jelentett.

Az elmúlt években frontáttörés történt: 
ahogyan a rock-zene és a jazz közelebb került 
egymáshoz, úgy növekedett a műfaj népsze
rűsége. Ma már például nem gond az Erkel 
Színházban magyar együttesekkel hangver
senyt rendezni: ez néhány évvel ezelőtt még 
elképzelhetetlen volt. Valóban meglepő, hogy 
a kétfajta zene milyen közel került egymás
hoz: ha körülnézünk nem kisszámú beat- és 
jazz-klubjainkban, azt tapasztaljuk, hogy a 
közönség nagyjából azonos összetételű és kor- 

84  osztályú. Vidéken még jobban működnek a

jazz-klubok, mint a fővárosban. A műfaj nép
szerűsítésében igen aktív a Rádió, hosszú un
szolásra a Hanglemezgyártó Vállalat is meg
mozdult, s talán még megérjük, hogy a Tele
vízió is felfedezi a műfajt. Sokan tanulnak, 
és még többen szeretnének tanulni jazzt: a 
konzervatóriumi jazztanszakon soha olyan 
zsúfoltság nem volt, mint manapság.

Mindennek megvannak az előnyei és hátrá
nyai. Erősödnek a műfajjal kapcsolatos eg
zisztenciális és üzleti szempontok. Az együt
tesek tömegbázist akarnak szerezni: lassan 
azok a zenekarok kerülnek az élre, amelyek 
a legszélesebb rétegek igényeit szolgálják ki. 
Tehát kifizetődő nagyon egyszerű, divatos és 
populáris jazzt játszani. A régebbi középgene
ráció, amely a swingért, és a hagyományos 
modern jazzért rajongott, teljesen idegenül 
érzi magát a teenagerek jazz-rock klubjaiban, 
lassan mindenünnen kiszorul, ahol élő, vagyis 
magyar jazz hallható, és lemezei, meg hi-fi 
berendezései között szinte elsáncolja magát. 
S ezért nem könnyű azoknak az együttesek
nek sem -  ez a fentiekből következik -, ame
lyek hagyományos modern jazzt vagy kísérle- 
tezőbb avantgarde zenét játszanak: ezeknek a 
törekvéseknek a mai keményebb, üzletibb 
szellemű zenei profizmus nem kedvez.

Ilyen körülmények között él és dolgozik 
egy sajátos tehetségű és alkatú, középkorú 
magyar jazzmuzsikus és komponista, Szaba
dos György. Invenciózus, alkotó erejű muzsi
kus, olyanfajta, akit az amerikai jazzben 
„innovator”-nak hívnak: nem a meglevő nyel
vet átvevő, folytató, továbbfejlesztő, hanem 
új világot teremtő művésztípus. Jó másfél év
tizede vesz részt a magyar jazzéletben, zongo
rázik, együttest vezet, komponál; sorsa talán 
a többi muzsikusénál is nehezebb, hálátla
nabb. A meg nem értés, a közöny és az elő
ítéletek fala veszi körül: ez a fojtogató közeg 
szinte kitikkasztja a művészi energiaforráso
kat. Első lemezen megörökített darabja at 
„Antológia ’64”-en hallható „B-A-C-H Élmé
nyek” c. kompozíció volt. E sorok írója 1964 
ben a következőket írta Szabadosról és ak
kori együtteséről: „Az Antológia egyik legér
dekesebb és be kell vallani: legmeghökken 
több stílusú együttese a Szabados-trió. Avant 
garde zenét játszanak, amely ma kétségtelenü



nem tartozik a jazz fő áramlatához, az ún. 
main streamhez. Azt azonban egyáltalán nem 
tudhatjuk biztosan, vajon nem éppen ez a 
zene jelenti majd a fő áramlatot. Ebben a stí
lusban a trió három hagyományos hangszere 
teljesen új szerepet kap. A megszokott egyen
letes jazzes lüktetéssel alig egy-két helyen ta
lálkozunk. Mindhárom hangszer szólisztikus 
szerepet kap: voltaképpen egy sajátságos fe
lelgetésnek, improvizatív párbeszédnek va
gyunk tanúi. Ehhez a háromoldalú zenei pár
beszédhez rendkívüli adottságokkal rendel
kező muzsikusokra van szükség. Önmagában 
a gyors reagáló készség nem elegendő: szinte 
intuitív módon kell előre megsejteni és kita- 
lálni a partnerek zenei gondolatait. Ezek a 
gondolatok a modern hangzásvilág élményé
ből fakadó, motivikusan széttördelt, többnyi
re punktuális jellegű zenei ötletek. A kompo
nálás, hangszerelés ebben a stílusban egészen 
más síkra tevődik át: itt időtartamban, fe- 

, szükségben, megnyugvásban kell gondolkod
ni, s a kótaírás helyébe a zenei folyamat gra
fikonszerű ábrázolása lép. . .  ”

Az azóta eltelt időszakban Szabados alko
tói műhelye sokban megváltozott: a fragmen
tumok helyébe szélesebb ívű motívumok ke- 

[ rültek, a zenei ötletekkel való „labdázást” a 
sűrítés, a kontrapunktikus egyidejűség váltot
ta fel. A kompozíciók nagyívű formálása és 
belső dramaturgiája is új jelenség, mégis, a 

I „B-A-C-H Élmények” és Szabados mostani 
I zenei világa között logikus a kapcsolat, orga

nikus a fejlődés. Szabados mai zenéjének alap
ja a magyar folklór, ezen belül különösen a 
költői szépségű népballadák „rubátó-világa”, 
egyfajta ütem nélküli, aszimmetrikus, de rend
kívül határozott ritmika és egyéni improvizá
ciós stílus. Az amerikai jazz — Coltrane, Keith 
Jarrett, Cecil Taylor -  hatása felfedezhető 
ugyan, de nem játszik meghatározó szerepet. 
A hangzási eszményt az európai modern kom- 
pozíciós zene kiemelkedő művei jelentik. Igaz, 
a free jazz bővelkedik atonális, dodekafon 
fordulatokban, de Szabadosnál másról van 
szó: szinte anyanyelvi természetességgel transz
formálja és alkalmazza a bartóki, weberni, 
bergi idiómákat.

A „B-A-C-EI Élmények” avantgarde stílusa 
megelőzte a free jazz magyarországi megjele
nését; már csak azért sem támadhatott vissz
hangja. Amikor a free és az avantgarde zene 
valamivel népszerűbb lett, úgy tetszett, hogy 
az említett fal repedezni kezd. 1972-ben Jávori 
Vilmos, Kimmel László, Ráduly Mihály, Vajda 
Sándor összeállítású kvintettje a San Sebas- 
tian-i fesztiválon a free jazz nemzetközi nagy
díját nyerte el -  s erre már a hazai közönség 
is felfigyelt, igaz, nem sokáig. A vezető jazz- 
muzsikusok alig vettek tudomást róla, a kö
zönség pedig -  egy szűk táboron kívül -  
rockos jazzt kívánt hallani. Jazzkritika, re
cenzió, tanulmány nálunk nem lévén, egyál
talán ki és mi kelthetné fel a közönség érdek

lődését olyasmi iránt, ami távol esik az ép
pen kurrens, divatos zenei irányzattól?

Ebben a közegben természetes, hogy ha 
nem is a zenei koncepcióba, de az előadásba, 
a kivitelezésbe a kelleténél több hiba csúszik. 
Szabados túl sokszor nem játszott, amikor 
játszania kellett volna, túl sokszor kénysze
rült olyan partnerekkel játszani, akik nem ér
tették meg elképzeléseit. Produkcióiban gyak
ran üresjáratok jelentkeztek; a kuszaság, a 
szervezetlenség, a rossz idő-gazdálkodás gyak
ran a játék egyéb értékeit is háttérbe szorítot
ták. Annál örvendetesebb, hogy Szabados 
most megjelent, első önálló nagylemeze, az 
Esküvő nagyrészt mentes ezektől a hibáktól. 
Őszinte véleményünk, hogy az Esküvőnek 
nemzetközi feltűnést és sikert kellene aratnia 
-  ha ez egy magyar jazzlemez esetében a meg
felelő propaganda és reklám hiányában nem 
volna lehetetlen. Az Esküvő Szabados eddigi 
pályájának csúcspontja, amelynek pozitívu
mai a következőkben foglalhatók össze:

a) Sikerült korszerű, eredeti és egyéni hang
zásvilágot megteremteni, amely gyökereiben 
magyar, ugyanakkor nemzetközi viszonylat
ban is korszerű.

b) A lemezen hallható négy darab közül 
háromnak koncentrált szellemi tartalomra 
épülő dramaturgiája van. Ez egyfelől igen tá
vol esik a romantika programzenéi törekvé
seitől, másfelől a jazzben is új, szokatlan je
lenség.

c) A kompozíciók formaépítkezése zárt és 
rendkívül tudatos. Az improvizációkban alig 
akadnak üresjáratok: valamennyi rögtönzés 
szervesen bomlik ki valamilyen motívumból, 
és következetesen halad egy újabb motívum 
vagy motivikus anyag felé. A motivikus ré
szek nyitottak, és szervesen összeforrnak a 
rögtönzéssel. A játék szervezett, belső tartó
pillérei vannak, így szerencsésen ötvöződik 
benne a free jazz szabadsága a kompozíciós 
zene strukturális rendjével.

d) A játék -  minden újdonsága ellenére -  
előadói apparátusában, az ütőhangszer keze
lésmódjában, ritmikájában és improvizáltsá- 
gában nem szakad el a jazz hagyományaitól.

Mindezt pregnánsan illusztrálja a lemez 
legjobban sikerült darabja, az „Esküvő”. Ez 
a darab nem zsánerkép az esküvői lakodalom
ról, még kevésbé a házassági ceremónia pate- 
tikus-liturgikus megjelenítése. Őserejű rítus 
elevenedik itt meg, amelynek középpontjában 
a homályba vesző múlt, és a bizonytalan jövő 
csomópontja, két ember sajátos sorsfordulója 
áll. Sejtelmes, de pontosan körvonalazott 
bőgő-szóló vezeti be a darabot, amelyet a 
zongora tremolói követnek. A játék már itt 
feszült és drámai, amit a bal kéz keményen 
disszonáns ellenpontjai csak fokoznak. Ezután 
a motívum szétnyílik, a játék intenzitása foko
zódik, majd belép a hegedű egy népdal-motí
vummal. (Ennek előadását lehetett volna szá
razabbra, keményebbre fogni, a magyarosko-



dó, édeskés áradozás nem illik ebbe a világ
ba!) Ezután a zongora nagyiramú, szakadat
lanul mozgó improvizációba kezd. A játék 
feszültsége tovább fokozódik, a rögtönzés 
egyre töredezettebb, lihegőbb: a megtorpaná
sok szüneteit a dob emelkedő hullámzása tölti 
ki. Belép a hegedű, és kialakul a darab máso
dik motivikus anyaga, a barbár osztinátó. 
Bizonyos, hogy itt Szabados nem függetlení
tette magát Bartók és különösen Stravinsky 
osztinátó-technikájától, de a kérlelhetetlen 
ritmika itt olyan szervesen illeszkedik a já
tékba, olyan feszültséget teremt, hogy úgy 
érezzük: itt valamilyen őserejű, kultikus, es
küvői tánc kezdődik. Az osztinátó aszimmet
rikus mozgása a bolgár táncok ritmusvilágát 
idézi, a teraszos építkezés az újbóli nekiru
gaszkodások miatt szükséges, ami megóvja 
az extázisba hajló játékot a kifulladástól. El
érkezünk a szenvedélyes beteljesüléshez, a 
most már teljesen free jellegű metamorfózis
hoz. A kezdeti hegedű-téma újra megjelenik, 
immár indulatosan kemény megfogalmazás
ban.

A tizenkét perces darabot érdemes több
ször meghallgatni, megfigyelni belső kompozí- 
ciós rendjét, a különböző zenei anyagok il
leszkedését, s a játék töretlen ívét és lendüle
tét. A „Miracle” indulása csodálatos: a ha
rangszerű zongora-akkordok széttöredeznek 
egy tyneres stílusú improvizációba, amelynek 
olyan pulzáló lüktetése van, amilyenre véle
ményünk szerint néhány más helyen is szük
ség volna. Érdekes a triós formájú darab ke
letiesen misztikus citera középrésze, bár kissé 
elnyújtottnak érezzük. Utána dinamikus kont
rasztot hoz a magyar népdal-téma; kár, hogy 
a továbbiakban néhány felesleges szóló meg
bontja a darab belső struktúráját. A „Szabó 
Irma vallatása” egy ma is fellelhető erdélyi 
népdal, a gyermekgyilkos anya balladáján 
alapul. Érdekes a darab elején felhangzó, 
szinte gyermekdal tisztaságú unisono téma, 
amely azután disszonáns háromszólamúságba 
ágazik szét. A logikus rendre törekvő zenei 
építkezés itt talán egy fokkal kevésbé sikerült, 
mint az „Esküvőben”, a játék azonban így is 
érdekes, helyenként drámai erejű. A hangzás 
azonban olykor túlságosan zsúfolt, kaotikus, 
aminek a mindig jól hallható zongora és he
gedű mellett elsősorban a bőgő látja a kárát. 
A bőgő a zsúfolt helyeken szinte eltűnik, má
sutt, bizonyos helyeken kivehetetlen döngés 
hallatszik. Az „Improvizáció” bizonyos vo
natkozásban elkülönül a lemez másik három 
kompozíciójától. A darabban csak két hang
szer, a zongora és a hegedű szerepel. Ennek 
a duettnek nincs konkrét dramaturgiája; vi
szont a többi darabnál jobban kapcsolódik 
Szabados korai alkotói stílusához. Amit a 
„B-A-C-H Élményekkel” kapcsolatban az elő
zőkben idéztünk, ebben az instrumentális já- 
tékban is felfedezhető: sajátságos zenei pár- 

06 beszédről van szó, amely a két hangszer kö

zötti kérdéseken, felelgetésen, gyors reagálá
sokon alapul. (Ez a játék nyomaiban a többi 
darabban is fellelhető, különösen a zongora 
és a hegedű között.) A duett nyelvezete szinte 
kizárólagosan az európai modern kompozíci- 
ós zene hangzásvilágát idézi, így tehát itt ke
rültünk legmesszebbre a jazztől, de ne sajnál
juk: a hegedűs Horváth Lajos és Szabados 
egyéni bravúrja ez. Klasszikus zeneszerzők 
számára szinte elképzelhetetlen, hogy ez a já
ték rögtönzésre, és nem leírt kompozícióra 
épül. A játéknak egyébként van határozott 
forma terve; nemcsak a háromtételes struktú
rának, de az egyes tételeknek is van építkezési 
rendje. Ez viszont -  a darab motívumszövési 
technikájához hasonlóan -  jelentősen külön
bözik a tizenegy év előtti műtől.

Említsük meg a kvartett másik két tagját, 
a bőgős Vajda Sándort, és a dobos Kőszegi 
Imrét: mindketten Szabados egyenrangú part
nerei, magamutogatásnak, öncélú virtuozitás
nak nyomát sem találjuk. A bőgő-hanggal 
kapcsolatos kifogásunk a felvétel technikai 
hibája: a lemez egészében is távol marad a 
klasszikus felvételek technikai színvonalától, 
de tudomásul kell venni, hogy a jazz hangzási 
követelményei egészen mások, mint a kompo- 
zíciós muzsikáé. Egy olyan stúdióban, amely
ben az elmúlt évtizedben jazz csak elvétve 
hangzott fel, nyilván hiányzanak a megfelelő 
tapasztalatok.

Félre kellene végre tenni az előítéleteket 
Szabados György, és a többi, kísérletező, 
egyéni hangú, teremtő erejű magyar jazz
művész iránt. Végre írni kellene róluk, s ha 
szükséges, nyilvánosan vitázni törekvéseik he
lyességéről. A sajtónak végre rá kell ébrednie, 
hogy magyar jazzmuzsikusok is léteznek, s 
hogy a mély hallgatás lassacskán tarthatat
lanná válik. Szakítanunk kellene végre azza 
az egyáltalán nem haladó, de annál jellem
zőbb hagyománnyal, hogy értékes művésze
ket és alkotásokat csak későn, néha helyre
hozhatatlanul későn fedezzünk fel.


