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-  A szemlélet frissítésére igencsak szükség lenne, 
mert Sánta Ferenchez hasonlóan jelenleg Zeneakadé
miát végzett, nagy tudású muzsikusok százai teng- 
nek-lengnek munka nélkül -  mutat rá Peres Mihály, 
az Európai Kulturális és Eló'adó-művészi Kft. vezető
je. Évtizedekig maga is tánczenészként járta a világot. 
Ma a cigánymuzsikusok külföldi szerződtetését me
nedzseli. -  Mivel itthon nem terem babér, a bandák 
elsősorban tengerjáró hajókra igyekeznek. Azonban 
nagy a konkurencia: a bolgár, orosz zenészek gyakran 
aláígérnek a magyaroknak, és elhappolják a munkát, 
még ha szerényebb is a tudásuk. Jelenleg csupán öt 
magyar zenészbanda húzza az óceánokon ringó hajók 
úri közönségének a talpalávalót.

Peres Mihállyal az Édosz Városligeti fasorban álló 
székházának alagsorában beszélgetünk, ahol a társa
ság az irodát bérli. Peres a pincében, lepukkant szoc- 
reál bútorok között vívja a cigányzenészek oldalán az 
élet-halál harcot a kapitalizmussal és a változó idők
kel. A nagy versenyben a szerződés megkötéséhez ma 
már nem elég, ha valaki ezer dalt, klasszikus művet 
ismer, kapásból eljátssza Brahms magyar táncait, 
Monti Csárdását, vagy elhúzza Dankó Pista Egy cica, 
két cica című nótáját. A luxushajókra szegődéshez a 
szigorú biztosítótársaságok, biztonsági cégek kekec- 
kedésére még a testtömegindexet is meghatározzák: 
kövér zenész nem kell. Volt, hogy egy brácsás -  bú
csút intve kedvenc töltött káposztájának -  fél év alatt 
harminc kilót leadott, hogy végre munkája legyen. De 
ő inkább a szerencsés kivétel. Peres Mihály elmondá
sa szerint néhányan feladják, diplomával, aranyat érő 
zenei tudással, istenáldotta tehetséggel vagyonőrnek 
állnak be. Többen filléres gondjaik közepette a hozzá
juk nőtt kedvenc hangszerüket is kénytelenek pénzzé 
tenni, ami számukra maga a vég. A többség azonban 
reménykedik, tudásának szinten tartására naponta 
órákig gyakorol. Egyes zenészek restellik magukat 
családjuk, társaik előtt, hogy neves művész létükre 
éhkoppon maradtak, ezért aztán délutánonként ün
neplőbe öltöznek, csokornyakkendőt kötnek, és 
hangszerükkel a hónuk alatt elmennek otthonról, s 
órákig céltalanul lődörögnek a pesti flaszteron.

A székház előtt délelőttönként szebb napokat lá
tott zenészek ácsorognak, beszélgetnek, reményked
nek, hogy a generációkon át, apáról fiúra öröklődő 
zenei talentum talán mégsem vész kárba. Épp angol
órára várnak, mert a hajóra szerződésnek e nyelv tu
dása is feltétele. Az alkalmi tanár, a 26 éves, ugyan
csak zenész Csipkés Sándor ösztöndíjasként két évet 
Angliában tanult, szolidaritásból ingyen okítja tár
sait, hogy a munka zenei világában versenyképesek 
legyenek. A közvetítő pinceiroda egyik nagyobb he
lyiségében pedig egymást váltva egy-egy banda ját
szik, videóra veszik a produkciót, a referencia-CD- 
ket Peres Mihály küldi szét a potenciális megrende
lőknek. A ténfergő, munkára ácsingózó, kis csopor
tokban álldogáló zenészek beszélgetéséből kiderül,
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132. Az ingatlanlobbit, az üdülőépítő befektetőket el 
tudtuk hárítani, és rendeletet alkottunk, hogy új épí
tési telkek kijelölése esetén a helyi fiatalok jelentős 
kedvezményt kapnak.

-  Nemcsak a természetvédelmi terület nagyságát, 
hanem az összképet is őrizni kellene. Tihanyban min- 
dig nagyon szigorúak voltak az építési előírások, nem 
lehetett tájidegen anyagból építkezni, de tudható, hogy 
az érdek rendre felülírja a szabályt. Tud és akar-e ten
ni az ilyen esetek ellen?

-  A tihanyi rendezési terv az egyik legszigorúbb 
Magyarországon, a műemlék- és környezetvédelem, 
továbbá a nemzeti park engedélye is kell egy-egy új 
építkezéshez. A probléma nem ott szokott lenni, 
hogy mire kap engedélyt, hanem hogy ennek birto
kában mit épít. Bontanunk már le pincére húzott 
felépítményt és engedély nélküli szaletlit is. A polgár 
persze minden alkalommal bíróságra megy, nekünk 
pedig nincs mérlegelési jogunk a már jogerős ítélet
tel szemben.

-  Milyen szezonra számít?
-  Évek óta érzékeljük, hogy a balatoni szezon egy

re hosszabb, a tavaszi hosszú hétvégeken, ünnepeken
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hogy manapság a külföldi étteremben vagy hajón 
munkát találó előadók jó esetben kétezer dollárnyi 
fizetést, ellátást kapnak, a pénz nagyobb részét haza- 
küldik a családnak. A hosszú, hónapokig tartó távol
iét a cigányoknál általában nem rendíti meg a házas
társi kapcsolatot, náluk erősebbek a családi kötelé
kek, mint más kultúrákban. Manapság már ritka a 
zenélés közbeni „rovázás” -  a jutalombankó kimu
zsikálása a vendég zsebéből némi mellékes jövede
lem legfeljebb a CD helyben eladásából csordogál. 
Széles jókedvében nagybőgőbe sem ugrik be a mula
tozó vendég.

-  Holott a derű, a humor akár turistacsalogató is 
lehetne, javítva a város hangulatát -  állítja a világot 
látott Kurucz, János, aki az egyik neves utazási iroda 
vezetőjeként idegenforgalmi szaktekintélynek szá
mít. Meglátása szerint a turistákért Bécs, Prága, Bu
dapest között zajló vetélkedésben a magyar főváros 
kezd felzárkózni, a sajátos laza légkör, a gazdag kul
turális kínálat és az elegáns lepusztultság vonzza a 
sok külföldit. Ki gondolná, hogy az idegen friss sze
mének állandó fotótéma lehet például a Paulay Ede 
utca egyik házfalán fellelhető második világháborús 
lövésnyom? Az utcákat azonban más világvárosok
hoz hasonlóan élőbbé kellene tenni, a több mutatvá
nyos, utcai zenész, performance megpezsdítené az 
életet. Például az Orczy vagy a Mátyás tér délutánon
ként cigányzenekaroknak adhatna zenélésre lehető
séget, élményre vadászó turisták seregét szippantva 
oda. Fellendülne az érdekes, de a külföldiek által ed
dig felfedezetlen környék vendéglátóhelyeinek a for
galma. Egyébként a legtöbb ország iparkodik saját 
népzenével emelni a hangulatot a vendéglőkben, ez is 
fontos eleme például a görög, spanyol vagy az olasz 
idegenforgalomnak. Budapest turizmusmarketingje 
kialakításán viszont még folynak a viták -  miközben 
a vendégek éppen azt a zenés kiskocsmái légkört nem 
lelik, amiért talán szívesen eljönnének más alkalom
mal is -  vélekedik a szakember.

Kállai Katalin volt romaügyi biztosnak kész terve 
hever a fiókban, miként lehetne a háromezer-nyolc- 
száz, többségében munka nélküli cigánymuzsikus
nak megteremteni a lehetőséget arra, hogy a magyar 
zenei kultúra részét alkotó zenéjük ismét helyet kap
jon a szórakoztatásban. E szerint az élő muzsika 
visszahozatalára fel kellene emelni az éttermekben a 
gépzene jogdíját, a zenekaroknak teret adó vendéglő
söknek pedig az iparűzési adó mérséklésével kedvez
ni. Kállai szerint a cigányzene időtálló nemzeti kincs, 
amelyet ápolni kell.

Ifjabb Sánta Ferenc külhoni tapasztalatait meg
osztva elmondja: a zenei értékek megőrzésére a leg
több ország nagyobb figyelmet fordít, mint a miénk. 
Pedig a zene összeköt. A cigánymuzsika hangzásvilá
ga, legyen az Liszt-, Kodály-mű, csárdás vagy akár 
mulatós, fülbemászó dallamaival az előítéletekkel 
terhelt társadalmi feszültségeket is oldhatja.

megkezdődik. Ez nyilván az üdülési csekknek is kö
szönhető. Az is látható, hogy egyre kevesebb a külföl
di turista, aminek nem örülünk. A tendencia megfor
dult, márpedig csak magyar vendégekből nem tud 
megélni a Balaton. A komp évente egymillió autót 
visz és hoz, ennek csupán 35 százaléka marad, a töb
bi átmegy Tihanyon. A statisztikák szerint folyama
tosan csökken a vendégéjszakák száma is, 2000-ben 
200 ezer, tavaly már csak 135 ezer volt. Tehát azt sze
retnénk elérni, hogy a vendégek maradjanak, ezért 
kell mindent megtennünk. A cél a minőségi turiz
mus, vagyis hogy prémium kategóriás vendégek ér
kezzenek ide, ehhez azonban prémium kategóriás 
szolgáltatások is kellenek.

-  Például zárt üdülőparkok?
-  Nem hiszem, hogy zárt luxus üdülőparkok. Ab

ból kellene több, ami van.
-  Nem nagyon van polgármester Magyarorszá

gon, akinek ennyi természeti és történeti kincset 
kell gondoznia, miközben valójában egy kis község 
élén áll.

-  Tihanynak mindössze 1400 állandó lakosa van, 
ugyanakkor a közigazgatási területe óriási, az egész 
félsziget üdülőterületekkel, műemlékekkel, védett 
természeti értékekkel, tavakkal, és ekkora lakosság
szám mellett valóban komoly feladat mindezt kar
bantartani. Szezonban ugyanis további négy-öt ezer 
embert kell folyamatosan és magas színvonalon ki
szolgálnunk.

-  Rosszabb esetben akár a Tihanyi-félsziget is le
hetne nem egy, hanem több kézben, mint most a Bala
ton. Nem lenne már ideje, hogy akár a szakma, akár a 
politika kitalálja, hogy milyennek is szeretné látni a 
Balatont? Mert van ugyan Balaton-törvény, de az 
annyit ér, amennyit be tudnak tartatni belőle. Végül is 
ön szerint politikai vagy szakmai döntésnek kellene 
születnie a tó jövőjéről?

-  Nyilván szakmai döntésnek, amelyet politikai 
lobbival kell megtámogatni. Vannak a térségnek erős 
polgármesterei, akik sokat tesznek a Balatonért, bár 
nagyon elfoglaltak.

-  Amikor lenéz az apátság mellől, milyen Balatont 
szeretne látni?

-  Nyitott, megközelíthető tavat. Szerencsére eb
ben mi jó pozícióban vagyunk. A tihanyi part alig van 
beépítve. És remélem, így is marad.

M I N D E N Z E N E

A dzsessz és a világ
H e g y i  Z o i, t á n

alamikor a hetvenes évek legvégén, a 
gimnázium utolsó éveiben baráti 
társaságban gyakran elhangzott az 
ukáz: menjünk Szabadosra! Nem 

kerekedett nagy vita az ötlet nyomán, men
tünk, akár Nagykanizsáig. Mai szemmel nézve 
valami elképesztő információhiányban éltünk 
akkor, de nem ettől szenvedtünk a legjobban. 
Valahogy mindig megoldódott. Többnyire 
úgy, hogy a banda körül akadt egy báty vagy 
egy nővér, aki már egy kicsit előbbre járt, lehe
tett turkálni a lemezei között, vagy tovább
passzolta a híreket. így került a világképünkbe

is dőlt a sorsa. Igaz, hogy mostanában már ke
vesebbszer kerül elő a basszusgitár is, viszont 
lehorgonyzott a bőgőnél. Már jó ideje zeneszer
ző és zenekarvezető, de a kezdet kissé rögösebb 
volt. Utcazenészi pályafutásának Chick Corea 
vetett véget egy telefonnal, majd játszott Bobby 
McFerrinnel és a latin dzsesszes Danilo Perezzel 
is. Saját zenekarának felállása is gyakran válto
zik: fellép trióval és kvintettel (tavasszal Buda
pesten is adott koncertet) -  a legegyszerűbb ta
lán a nu jazz kategóriába sorolni, ott van hely 
elég. A fő csapásirány a dzsessz, a klasszikus 
vonalból a már említett Pastorius mellett 
Charles Mingus és Stanley Clarke gyakorolt ko
moly hatást játékára, de a repertoárban erősen
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Szabados György is és Az esküvő (1973) című 
album, amelyet aztán hamarosan megszerez
tünk a „Rózsavölgyiből” vagy máshonnan. 
Szabados inkább tiltott, mint tűrt volt akkori
ban, amit sokáig nem is értettem igazán, hi
szen a hatalom „muzikális” részlege nem na
gyon bajmolódott már a dzsesszel, ott voltak a 
nyakukon a fekete bárányok.

Aztán persze kiderült lassan, hogy nem is 
elsősorban a zenéjével van baj, de mindjárt az 
egész emberrel, úgy, ahogy van. Szabadosról 
sugárzott az a végképp eltörölni kívánt magyar 
középosztálybeli háttér, amelyben a nagyi he
tente háromszor szonátákat játszott, a család 
meg pihenésképpen leénekelt egy komplett 
operát. És már eleve nem úgy nézett ki, mint 
akit meg lehet etetni minden hülyeséggel. A te
hetsége mellett tartása is volt, azt meg nehezen 
viseli a középszer. Szabadosra járni nem csu
pán szórakozás volt, de rácsodálkozás és tanu
lás is. 1975-ben a Kassák Klubban létrehozott 
egy zenei-filozófiai műhelyt, onnan indult töb
bek között egy másik zseniális muzsikus, 
Dresch Mihály is. Ez is gyanússá tehette, mert 
az még csak elmegy valahogy, hogy valaki fur
csákat zongorázik, de hogy még teóriákat is ál
lítson mellé, az több a soknál. Szabados első
ként játszott free jazzt Magyarországon, aztán 
meg egyszerűen megteremtette a magyar gyö
kerű dzsesszt. Ennek a jelentősége számunkra 
csak ahhoz mérhető, mint amikor a feketék 
behurcolták Afrikából Amerikába a zenéjüket, 
és elkezdődött a keveredés.

Emlékezzünk csak: Bartók egyszerre fülelt 
Erdélyre és a dzsesszre -  sokan még ma sem 
értik, hogy miért. Szabadosnak e tekintetben is 
abszolút hallása volt: ha a konyhában eltört 
egy csésze, nem zajt hallott, hanem azt, hogy a 
csésze meghalt, sorsa véget ért. Úgy gondolta, 
hogy a zene kettős jelenség, van egy e világi és 
egy nem e világi része. Rendkívül sokoldalú 
volt, és hibátlan arányérzékkel rendelkezett. 
Fölényes biztonsággal közlekedett kompozíció 
és improvizáció között, utóbbiban verhetetlen 
volt. Egységet teremtett népzenéből, dzsessz- 
ből, kortárs és szakrális zenéből, a katedrális- 
építők figyelmességével. Idén kapta meg a 
Kossuth-díjat. Szabados György zongorista, 
zeneszerző, zeneteoretikus, gondolkodó né
hány nappal ezelőtt, életének hetvenkettedik 
évében távozott közülünk.

Avishai Cohen is zongorával kezdte, aztán 
egyszer meghallotta Jaco Pastoriust, és ezzel el

megjelennek a világzenei hatások is. Ami per
sze manapság inkább általános, mint meglepő, 
az élvezeti érték kizárólag kreativitásfüggő. 
Cohennek bőven van honnan merítenie, és ezt 
bátran meg is teszi -  néhol határozottan, más
hol egészen finoman: szinte csak felskiccel egy 
dallamot, aztán hagyja lebegni, miközben már 
más tengereken jár. Arab, zsidó, andalúz, afri
kai elemek váltogatják egymást, mégis a legiz
galmasabbak talán a gyakran szöveg nélküli, 
vokális részek, amelyek szintén a „nemzetközi” 
érzést erősítik. Cohen kitűnően énekel, és sze
rencsére ezt egy idő után ő maga is elhitte, saját 
bevallása szerint évekig tartott, míg megbarát
kozott a saját hangjával. Ám nem csak a sze
rénysége emelte a világ legkeresettebb fellépői
nek sorába, legutóbbi, Seven Seas című albuma 
remekül felépített anyag, a végét sem kente el: 
a Trés Hermanicas Eran talán a legszebb darab 
mind közül.

Matt Penman is bitang jó basszista, a James 
Farm zenekar James Farm című lemezét azon
ban alighanem mégis Joshua Redman nevével 
a legegyszerűbb népszerűsíteni. Merthogy 
Redman a világ egyik legjobb szaxofonosa. 
Kettejükhöz csatlakozott még Aaron Parks bil
lentyűs és Eric Harland dobos, és így is marad
tak 2009 óta. A James Farm pedig egy létező 
hely neve Missouri államban, jelesül Jesse 
James otthona volt, ma múzeum. Jesse James 
az egyik legkomolyabb lókötő volt a vadnyuga
ton, és Missouri is kihagyhatatlan a western- 
mitológiából, elég, ha csak azokra a botrányos 
kalapokra gondolunk, amelyekben Marion 
Brando vegzálta Jack Nicholsont Arthur Penn 
parádés filmjében (The Missouri Breaks), en
nek ellenére csupán némi romantikus kötődés 
feltételezhető, a lemez nyomokban sem tartal
maz countryt. Legfeljebb egy kis rockos, blue- 
sos beütést találunk, ha nagyon kukacosko- 
dunk, a többi vegytiszta dzsessz. Abból a na
gyon szerethető, klasszikus fajtából, amelyik a 
műfaj alfája. Briliáns hangszertudás, tökéletes 
összhang, letisztult hangzás -  mindez ráadásul 
akusztikusán. Örömzene a javából, közben ter
mészetesen olyan fegyelmezetten építkeznek, 
mint egy atomerőműnél.

Érdemes nézni egy jó dzsesszzenész arcát 
játék közben vagy akár a róla készült fotográ
fiát. A világ tükröződik benne.
Szabados György: Az esküvő, 1973 • • • • •  
Avishai Cohen: Seven Seas (EMI, 2011) • • • • •  
James Farm: James Farm (Warner, 201 ljmmmmm


