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HÁRO M  VÁLASZ DEBRECENBŐL
iMinél szerényebb kiere

tek között rendeznek meg 
egy fesztivált, annál na
gyobb gondot kel(ene) for
dítani a lehetséges program 
összeállítására, a produk
ciók valós nívóját tükröző 
fellépési rend és az ennek 
megfelelő koncertszínhe
lyek meghatározására. A 
szokatlanul kései időpont
ban megtartott 16. Debre
ceni Jazz Napok sokkal 
inkább kárát látta a szer
vezés következetlenségé
nek, a lebonyolítás határo
zatlanságának, mint az el
múlt évek jiamboreejai. 
Szükségtelen és hiábavaló 
erőlködés takargatni a lé
nyeget: ha egyszer nincs 
mód (keret) a külföldi „el
ső vonal” szerződtetésére, 
legalább azt ne szégyelljük, 
hogy van néhány európai 
rangú jazzmuzsikusunk.

A debreceni koncertna
pok mindegyikére rányom
ta bélyegét az önálló kon
cepció nélküli, középszerű 
programok túlsúlya. Ki 
tudja hányadszor, ismét be
bizonyosodott: a játéktudás 
csiszoltsága, biztonsága ak
kor értékelhető, ha van 
személyes matéria, zenei, 
emberi közlendő, amit ezek 
a képességek közvetíthet
nek.

A jazz korunk nemze
tek fölötti népzenéje, még
sem függetleníthető a szám
talan zenei anyanyelv egye
di sajátosságaitól. így, ilyen 
képlékenyen lehet igazán 
intemacionális. Nyelvezete 
nem tűri a formai elemek 
merev átvételét, bármeny
nyire precíz is a másolat. 
D in sh a h  S a n ja n a , az indiai 
D iv y a  csoport vezetője 
megpróbált európai fejjel 
közelíteni a műfajhoz, és 
tévedett. Elmélyültebb ze
néléshez szokott társai ide
genek maradtak ebben a 
régióban. A kudarc szem
betűnő kontrasztja volt az 
a blokk, amelyben három 
ütőhangszeres és egy éne
kes hindu zenét adott elő.

A lengyel String Connec
tion, úgy tetszett, már rá
akadt a maiga sokfelé ága
zó, iróniával és invenció
val fk) övezett ösvényére. 
Chet Bakernek keresgélnie 
sem kellett: elég volt em
lékeznie arra az eleven ze
neiségre, amelyet az ital, 
a kábítószer, a neurózis 
sem tudott ki,pusztítani be
lőne. Neki a zene a még 
elvi sélhető közegek egyike.

Vannak-e felfedezhető, 
és egyáltalában: járható 
utak a zenében? Három 
magyar muzsikus(csoport)

adott féleletet a kérdésre — 
ritika élménynek számító 
koncertekkel. T ö r ö k  A d á m  
új triója fennállása talán 
legjobb előadásával rukkolt 
ki, két átgondolt, egyéni 
Bartók-átiratot (is) bemu
tatva. G y ö rg y  Á k o s  (key
board) és T a r já n  Z so lt  
(basszus) teljesen azonosult 
Török új zenekari felfogá
sával (amely a régi!) és 
helyenként játéka vivőere
jével is.

B in d e r  K á ro ly  és T h e o  
J ö r  g e n s m a n n  (klarinét) 
duójátéka a hangeffektu- 
soktól, egy-egy frázis kán- 
tálásától jutott el az érzel
mi, tartalmi kiteljesedésig. 
Jörgensmann szólói pontos 
gondolati folyományai, 
előzményei vóltak a zongo
raszólamnak, bár a mon
dandó egyöntetűsége érde
kében néha érdemesebb 
lett volna kevésbé ellenőr
zötten játszania. A zenei 
ellenpólusokra tagolt, itt- 
ott groteszk rögtönzéseken 
lelőkészítés) mindhárom 
előadott darabban felülke
rekedett egy megkapó iintoi- 
mitáisú, tiszta emelkedett- 
ségű, Urai gondolatsor. Ez

a bizonyosság a Kontinent
spiel, a Zalán-iIllusztrációk 
egyes részeinek reveláció- 
jával volt azonos.

Erről az alig körülírható, 
ám 'kétségtelen vailóságú 
tartományról tudósított 
S za b a d o s  G y ö rg y  két nagy- 
zenekari darabja is. A zon
gorából, fúvós és vonós
szekcióból, két nagybőgő
ből, és ütésből álló kollektí
vát Szabados olyan közös 
akarattá olvasztotta, amely
ben a társak maguk keres
ték meg szerepeiket az 
Események titkos történe
téből és a Napkirályról 
szerzett ópuszból már is
merős, sorsdramaturgiában. 
A minden hangatomjában 
más, kifogyhatatlan tölté
sekből talítkező zene a(z 
idő) tenger ár-apály moz
gásához hasonlóan félelme
tes, szelíd, lélekig hatoló 
volt Mindkét mű világos
ságot sugalmazó, a zene ha
tárát a hallgatóval együtt 
átlépő tanúságtétellé lett, a 
jobbra, tökéletesebbre tö
rekvés eredendő jussa, új
rateremthető, köztulajdo
nú igazsága mellett.

J. Király István
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