
Hová vezet az út 
a  D áliából?

Szigeti Péter hazai dzsesszéletünk 
egyik legismertebb személyisége. A Bar
tók Béla Zeneművészeti Szakiskola , 
dzsessz tanszakának angoLnyelv-taná- 
ra, négy országszerte ismert dzsesszklu- 
bot vezet (Vár, Kassák, Postás és Mis
kolci Egyetem), dzsesszitörténeti előadá
sait több tízezer érdeklődő hallhatta az 
évek során, kritikái, riportjai, cikkei egy 
évtizede olvashatók a sajtóban.

— Jelenleg min dolgozol?
— Az Üj Symposionnak készül egy 

dzsessz-száma, abban írok Szabados 
Györgyről, az igazán magyar arcú 
dzsesszmuzsika legfontosabb alakjáról, 
s egy másik cikkben Archie Seppről, aki 
szimbolikus alakja a dzsassztörténetnek 
és az amerikai társadalom történeté
nek. A napokban fejeztem be Eckehard 
Jóst Free jazz című könyvének fordí
tását.

— Sok szó esik mostanában az ötve
nes, hatvanas évek dzsesszzenéjéröl. 
Nálunk ez ügyben legtöbbet emlegetett 
a Dália Jazz Klub szerepe. Szerinted ez 
is csupán nosztalgia, vagy több annál?

— Szó sincs itt nosztalgiáról. A Dá
lia volt az első legális helyünk, hiszen 
korábban a dzsessz nemkívánatos kul- 
túrtermék volt. Igaz, a háború előtt sem 
volt nálunk virágzó dzsesszélet, kultu
rális életünkbe akkor se nagyon fért 
bele.

— Hogy fogadta a közönség a hatva
nas évek elején az itthon alig ismert, 
csupán megtűrt műfajt?

— Akkoriban más irányiból jött a kö
zönség a dzsessz felé, hisz a dzsessz meg 
a populáris zene nem volt még olyan 
élesen különválasztható, mint napjaink
ban. Aki a szimfonikus zenében jára
tos volt, az is odasodródott. Azokon a 
Dália-koncerteken volt sok hiba is — de 
jamsessionokon 40—50 zenész is fellé
pett esténként. Nehéz lenne manapság 
ennyi dzsesszmuzsikust összetoborozni

összesen. A kezdeti tűz elég hamar ki
hunyt. Egyrészt, mert a muzsikusok szá
mára nem jelenthetett anyagi bázist he
ti egy föllépés.

— A korai, elég színvonalas indítás 
után a hetvenes évek elejére újra el
laposodni látszott a hazai dzsessz. Va
jon mik lehetnek a főbb okai?

— Talán újra vissza kéne térni a Dá
liához, mert hiányoznak az öregek és 
a középgeneráció. A színen levő muzsi
kusok legnagyobb része fiatal, tehát a 
dzessznek a legutolsó irányzatait mű
veli. Nálunk a dzsessz-rock is az éppen 
ügyeletes divatirányzatok egyike volt 
és nem valami szükségszerűségnek a 
következménye. Ezért nagyon sok sab
lonos, unalmas zene született meg egy 
időben.

— Ez jellemző napjainkban is?
— A dzsessz-rock visszahúzódóban 

van világszerte és talán itthon még job
ban. A dzsessz-rock-utánpótlás ma in
kább Amerikából jön. Európa más uta
kon jár: a free-dzsessz újjáéledése fi
gyelhető meg és az ún. esztétizáló irány
zatok.

— Átrendeződött a műfaj térképe, az 
utóbbi években Európa is hozzájárult 
a dzsessz fejlődéséhez. Miben látod a 
magyar dzsessz szerepét, lehetőségeit? 
Van-e egyáltalán?

— Feltétlenül van lehetősége — és itt 
elsősorban Szabados Györgyöt említe
ném, aki a bartóki hagyományokon el
indulva, a népzenei motívumokat fel
használva, olyan sajátos improvizatív 
zenei világot alakított ki, ami csak és 
kizárólag itteni. Vannak más próbálko
zások is, fiatal együttesek, mint a Bin
der kvartett, a Regős kvartett, Dresch 
Mihály szaxofonos — ők feltétlenül új 
színt jelentenek a műfajban. Minden
esetre több lehetőséget kellene adni ne
kik, de tudom, erre megvannak a meg
felelő helyek, szervek, amelyek fölfi
gyelhetnek és megindíthatnak egy fo
lyamatot.

— Kik ezek?
—- Egyrészt a rádió, ahol nyilvános

ságot kaphatnának a fiatal, új színeket 
hozó, kísérletező kedvű együttesek is. 
Kicsit többet törődhetne a műfajjal az 
Interkoncert is, az egyetlen olyan szerv, 
amely magyar együttesek külföldi sze
repeltetésével foglalkozik. Az ŐRI is 
többet vállalhatna__A televíziót szin
te nem is kellene említenem, könnyen 
összeszámolhatnánk, hogy fennállása 
óta mennyi dzsesszműsort sugárzott. 
Hasonlóképpen nem túl számottevő az 
a lemezanyag sem, amit a hanglemez- 
gyártó napjainkig megjelentetett.

— Az a legnagyobb gond nálunk, 
hogy minden műfajt valahová sorolni 
akarnak. Hová tartozik végül is a 
dzsessz?

— Támogatást nálunk — jogosan — 
a komolyzene és a népzene élvez első
sorban. A populáris zene egyben üzlet 
is, rentábilis vállalkozás, meghozza a 
maga költségeit. Ha ide sorolják a 
dzsesszt, ha már kategorizálni kell, ak
kor mégis inkább komoly zene szfé
ráiban lenne a helye. Ez az igényessé
get is növelné a zenészekben.

Restár Sándor

Tessék választani!
A jól ismert szignál idén 

is felcsendül, méghozzá 
először február 16-án 19 
órakor a székesfehérvári 
Vörösmarty Színházban. A 
Körmendi Vilmos vezé
nyelte Stúdió 11 és jó né
hány szólista együttes tol
mácsolásában 24 vadonatúj 
dal csendül majd fel, ame
lyet az ország nyilvános
sága viszont február 25-én 
ismerhet meg az éter hul
lámain keresztül. A Ma
gyar Rádió szokásos évi 
seregszemléjén a dalok tol- 
mácsolói a következők: 
Komár László, Túri Lajos, 
Cserháti Zsuzsa az Európa 
együttessel, Király Ákos, 
Monyók Gabi, Ihász Gá
bor, Stefanidu Janula, Ko
vács Kati, Payer András, 
Eszményi Viktória, Karda 
Beáta, Máté Péter és Koós 
János lesznek. Az együtte
sek mezőnyében pedig a 
Gemini, a Jokers, a 100 
Folk Celsius, a Color, az 
Olympia, a Beatrice, az 
M—7-es, a Bojtorján, a

Karthágó, a V’ Moto-Rock 
és az Universal zenekarok 
szerepelnek.

Az összbenyomásra, illet
ve az egyéni produkciók 
méltatására feltehetően 
visszatérünk, egyelőre csak 
néhány részvételi érdekes
ségre hívjuk fel a figyel
met: a 100 Folk Celsius és 
a Bojtorján „színeiben” 
először indulnak country
folk, zenét játszó együtte
sek, valamint az ex-Gene- 
rál énekes Horváth Károly 
vezette Olympia először lép 
nyilvánosság elé új felál
lásában. Továbbá a névsor 
olvastán, az eddig inkább 
hírverésből „szuper radi
kális rock-csoportnak” ki
kiáltott Beatrice szereplését 
előzi meg kíváncsiság az 
eddig inkább hagyományo
sabb tánczenei karaktert 
jelentő Tessék választanin. 
A műsor sugárzásával egy 
időiben a dalok kislemezen 
is kaphatók lesznek.

V. M.

Egyre ke
A popszakma hivatalos fórumai egyre többet 

foglalkoznak a fiatalokkal, de a műfaj mesterei sem 
közömbösek az új bandák iránt. Egy ilyen viszony
lag új — kétéves — együttes az Óceán, s az együt
tes vezetőjét, Schumeth Istvánt kérdezem, miben 
látja az utánpótlás a szakmai problémákat.

— A hazai rock úttörői igen szép, meghatározó 
munkát végeztek, nagy lehetőségekkel teli ösvé
nyeken járhatunk. Az Óceán megpróbál és meg
ragad minden lehetőséget a fellépésre, de ezek a 
lehetőségek sajnos korlátozottak. A téli hónapok
ban az egyetemi klubok, a nyári évadban a szabad
téri ifjúsági parkok a koncertezési lehetőségek. Vi
szont ezeken a helyeken, érthető okok miatt, az üz
let, tehát a bevétel az elsődleges szempont, amit a 
már ismert, futtatott nevek tudnak csak minden 
esetben biztosítani. Mi tavaly nyáron a Budai Ifjú
sági Parkban szerepeltünk minden héten, s mivel 
még nem alakult ki komoly táborunk, gyakran 
csak előzenekarként léphettünk fel. Mi is az úgyne
vezett kemény zenét játszó bandák közé tartozunk, 
egyrészt mert ez a fajta gitárzene az őszinte rock, 
másrészt az érvényesülés csak saját számokkal ér
hető el.

— Reneszánszát éli a keménykedés, a gitárcent- 
rikusság a rockban, de egy-két bandától eltekintve, 
azt hiszem, egyszerűen ez csak divat.

32


