
Anthony Braxton

Június 28-án — a ren
dezők kedves gesztusaként 
— a Debreceni Ütőhang
szeres Együttes nyitotta a 
fesztivált, őket a Gonda- 
kvartett követte. Meglepe
tés, hogy bőgőn Tóth Ta
más (Toto) játszott, akit 
eddig rock-dzsessz formá
cióikban (Dimenzió. Super
group) hallattunk legin
kább. Ez pedig tiszta, vir
tuóz, pontos zene, szigo
rúan klasszikus alapokon.

Éjfélkor a Bika Bartók- 
termében egy japán big- 
band, a New Herd mutat
kozott be. E sorok írójá
nak egy fénykép járt 
egész koncert alatt a fejé
ben. Jeles néptáneöktató- 
koreográfusunk hozta haza 
távol-keleti útjáról. Rajta 
szép szál (úgy 150 centi

magas) japán fiú, székely 
harisnyában, amint kalo
taszegi legényest táncol. 
Nos, a New Herd produk
ciójának annyi közé volt 
az eredetiséghez, mint 
ama fényképen látható 
fiatalembernek Kalota- 
szeghez ... Hiába tanulták 
meg a nagy amerikai 
standardeket, nem érezték, 
amit csináltak.

Pénteken először a 
Dán—Magyar Rádió alko
tóműhely jellegű együtte
sét hallottuk. Érdekesség, 
hogy női dobosuk (Mari
lyn Mazur) volt. Nem sok
kal később a fesztivál 
egyik legrokonszenvesebb, 
legkedvesebb-vendégét üd
vözölhettük a színpadon: 
Jifi Stivint. Stivinben a 
kontaktusteremtés a cso

dálatos. A közönség pilla
natok alatt szívébe zárja, 
együtt lélegzik vele. Deb
recenbe egyedül jött, a 
programiban ez szerepelt: 
Jifi Stivih Solo System 
Band. Mit jelent ez? Az 
alapokat még otthon, Prá
gában szalagra játszotta, s 
itt playbaokre improvizált 
megszámlálhatatlan fú
vóshangszerén. Közönségét 
végig bevonta a játékba, 
mindenféle fura, apró, te
kerhető és pörgethető 
„hangszereket” osztott ki, 
amelyek olyan hangokat 
adtak, mint a nyikorgó aj
tó, a fékező autó stb. 
Ezenkívül lehetett • dobogni 
lábbal, tapsolni kézzel. 
Együtt zenélni a Mester
rel két órát.

Ugyanezen estén a

Pardon — mondta az ifjú előadó, 
amikor gitárkíséretéhez rossz ütem
ben lépett be énekével, majd újra 
kezdte, a dalt. A közönség nem há
borodott fel, még csak nem is mo
corgóit a székén, hanem türelmesen 
várta, hogy néhány másodperc múl
va ismét felhangozzék a szám, ez
úttal jól.

A hallgatóság többsége ugyanis 
„szintén zenész”, szintén amatőr mu
zsikus volt, akik nyár elején már 
tizenkettedszer gyűltek egybe a Fia
tal dalosok találkozóján (az FDT-n) 
Székesfehérvárott, a Velinszky László 
Úttörő és Ifjúsági Házban. Mégpe
dig azért, hogy. bemutassák egymás
nak szerzeményeiket, hogy meghall
gassák az ország más pontjain élő 
társaikat, és megismerkedhessenek a 
profi dalosokkal, s tanulhassanak 
tőlük.

A találkozó bemutatósorozata egy
ben versenynek is számít, ötven, 
többnyire középiskolás, vagy már 
dolgozó amatőr szólóban, duóban, 
együttest alkotva lépett pódiumra. 
Akár négy-öt alkalommal is, attól 
függően, kiérdemelték-e produk
cióikkal, hogy szerepeljenek a „'kis

gálán” a „nagy gálán”, vagy a sza
badtéri koncerteken. A dalosok kö
zül sokan már tavaly is itt jártak, 
így a Péterek-duó is (Domanics Pé
ter és Károly Péter), akik örömükre 
— vagy bánatukra? — már csak ver
senyen kívül énekelhettek, lévén, 
hogy ők voltak 1983 fődíjasai.

A hangszerelési különdíjat kapott 
gitár-hegedű-íbőgő-ének felállású Ba
rangolók együttes versmegzenésítései 
a klasszikus muzsika világát idézték, 
a Polybé-duó elektromos basszus- és 
szólógitárosa a keményrock felől 
közelítette a mai dalhoz. A CHB ze
nekar a tavalyi countrys hangzását 
az idén a fuvola beépítésével inkább 
dzsesszrockosra cserélte fel, míg 
más előadókra éppen a country- 
hangzás volt a jellemző. Ezeknek a 
daloknak talán legfontosabb eleme 
a szöveg. Sokan költők verseit ül
tették át dalokba — melyek igaz, le
hettek olyan magas színvonalúak is, 
mint a különdíjas Farkas Éva elő
adásában, aki Buda Ferenc gondo
latait zenésítette meg — mégis az 
igazi vállalkozás az, ha saját élmé
nyeit, saját érzelmeit jó színvonalon 
maga fogalmazza meg a dalos. Mind

ez azonban csak akkor ér valamit, 
ha Papp Mario szavaival szólva: a 
zene és a vers együtt dolgozik, mert 
szerencsés egymásra találásuk ese
tén a szöveg hatása megsokszorozód
hat. Papp Mario, Berki Tamás és 
Victor Máté zsűritagok egyébként 
szokott közvetlenségükkel értékelték 
a produkciókat.

A jobb híján mai dalnak hívott 
műfaj a még szerencsétlenebb elne
vezésű pol-beatból nőtte ki magát. 
Az új azonban nem a politizálás fel
adását jelenti. Sőt! Mégsem hagyhat-, 
ta megjegyzés nélkül a bíráló hár
mas a Béke és a Chile ’73 című dalt, 
valamint előadóját. A műfajban a 
politizálás nem azt jelenti, hogy mi, 
innen Magyarországról azt énekel
jük dühösen és fenyegetően, hogy 
„Reagan elnök, betelt a mérték”, 
vagy „kelj föl Chile népe”, mert 
az ilyen formában nevetséges. A bé
kéről, a békevágyról is lehet énekel
ni, de nem elvontan, hanem úgy, 
hogy középpontban az ember álljon, 
az énekes személyes kötődése, élmé
nye, vágya legyen az, amiről szólni 
kíván. A mai dalosok pontos célza
tú fegyverévé válhat a humor, az
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Sportcsarnokban Anthony 
Braxton—Szabados György 
duó. Szabados álilja a sa
rat. Intellektusában meg
maradt magyarnak, bár
mennyire amerikai zenész
szel, a kissé száraz, a 
dzsessz és a komponált 
muzsika érintőleges terü
letein mozgó Brax tonnái 
dolgozott is együtt.

Az őket követő japánok,. 
Takeo Moriyama kvar
tett ja már nem fakasztot
tak mosolyt, mint honfi-' 
társaik. A zenekarvezető 
dobtechnikája Cobham-i 
ugyan, de nincs benne a 
Cobhamnél megszokott 
rengeteg meglepetés. Ze
néjük rock-dzsessz, szo
katlan felállásban: dob, 
bőgő, (Hideaki Mochizukí), 
és két szaxofon (Toshiko

Inoue, Suichi Enomoto). A 
muzsika fémes, tiszta, 
pontos dallamvonalakkal.

Szombaton a Nagyerdő 
szabadtéri színpadán:
New Paul Motian Trio. 
Talán nem túlzás monda
nunk: a mai dzsessz egyik 
legérzékenyebb, legfino
mabb, legámyaltabb do
bosa Paul Motian. A trió 
másik tagja a gitáros Bili 
Frisell, aki tavaly igazolt 
át a norvég szaxofonos, 
■Tan Garbarek kvartettjé
ből ebbe a csapatba. Já
téka — Motian mellett — 
érezhetően kiteljesedett, 
letisztult. Joe Lovano sza
xofonjátéka meleg, lágy, 
túlfűtött. Ügy növi be a 
Motian-i építményt, mint 
a borostyán.

Este a Művelődési Köz
pontban Pege Aladár 
szólókoncert. A totális 
hangszerísmeret, a virtuóz 
technika parádéja. A Nagy
bőgő Mágusa. Jöhet a chi
cagói szavazás. Joggal 
nyugtalankodhatnak a 
Down Beat folyóirat listáin 
•kereplő bőgősök: Pege is
mét az élre tör!

Ugyanezen a napon es ê 
a Sportcsarnokban Randy 
Brecher, a fesztivál leg
jobban várt kvartettjével. 
Vadonatúj felállás. Ameri

kában is alig, Európában 
egyáltalán nem hallották 
még így őket együtt. Tehát: 
Randy Brecker — trombi
ta, Eliana Elias — zongora, 
Dan Gottlieb — dob, s egy 
csúcsmeglepetés: az ígért 
Mark Egan helyett Eddie 
Gomez hallható bőgőn. Nos, 
ami a zenét, a stílust, az 
egész koncert hogyanját, a 
játékot illeti, két szóval 
jellemezhető: igazi profik. 
Nincs fölösleges csillogás, 
minden pontosan kimérve, 
minden a helyén. Félelme
tesen precíz zene.

A zárónapon az egyetlen 
vidéki dixieland zenekar 
kezd délelőtt térzenével: a 
Molnár-Dixieland. Játékuk 
kiegyensúlyozottabb, imp
rovizációik árnyaltabbak és 
gazdagabbak lettek az 
utóbbi időben. Délután a 
szabadtéri színpadon a Bu
dapest Ragtime Band lép 
fél. Az együttes néhány 
nappal Debrecen előtt tért 
haza Drezdából, ahol első 
díjat nyert egy ragtime- 
fesztiválon.

fete, a zárókoncerten 
először a Brüninghaus-trió. 
Rainer Brüninghaus az 
utóbbi években sok neves 
zenésszel lépett fel, most 
azonban két NSZK-beli 
muzsikust választott part
neréül, mégpedig Fredy 
Studer dobost, illetve 
Markus Stockhhausen 
trombitást. Mindketten na
gyon fiatalok, s új szín
foltot jelentenek az európai 
dzsesszben. A dobos játé
ka még nem kiforott, a 
trombitás azonban kelle

mes meglepetés. Érzéke
nyen, finoman reagál Brü- 
ninghaus árnyalt, összetett, 
improvizatív zongorajáté
kára. *

őket egy másik német 
zenész, Peter Brötzmann 
workshopja követi. Egész 
komoly csapat szerveződött 
a régóta ismert szaxofonos 
köré. Néhány név: John 
Tchicai (tenorszaxofon), 
Johannes Bauer (trombon). 
Jay Oliver (bőgő). Villi 
Kellers (dob). Tehát a free 
jeles képviselői. Egy vadul 
csapongó, helyenként kife
jezetten lírai, meghökkentő 
efféktekkel teli koncertet 
hallottunk. Tchicai horkan- 
tásai, nyögései, s Brötz
mann szárnyalásai egy ti
pikusan free-megmozdulás 
velejárói voltak. A tapasz
talat azt mutatja, hogy szo
katlan még nálunk az ef
fajta muzsika. A jobban el
fogadott irány a rock felé 
hajló dzsessz, a keményebb 
ritmikai alapokon nyugvó 
zene. De ez, néhány éve 
már világtendencia. Nos, 
ettől függetlenül, kissé 
meglepetten bandukolt ha
za a Sportcsarnok negyed- 
háznyi közönsége.

Apropó: negyedház.
Bizonyos, hogy a gazda

ság nehéz helyzetét a ré
tegműfajok érzik meg leg
inkább. Több amerikai ze
nész is beszélt a dzsessz 
általános egyhelyben topo- 
gásárél, lemezgondokról, 
élesedő anyagi küzdelem
ről. Ami bizonyos: keve
sebben voltak az idén Deb
recenben, mint az utóbbi 
években. S hogy ennek a 
belépők magas ára, a kissé 
elvont zenei irányokba mu
tató program, vagy valami
féle szervezési nehézség 
volt-e az oka: nem tudni. 
Csák szoríthatunk, jövőre 
legyünk többen, mert a 
fesztivál mégiscsak közös
ségi műfaj.

Karácsondi Imre
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irónia, a gúny, a paródia is. A ba
lassagyarmati HeB dájör húszéves 
tagjairól nem lehet azt mondani, 
hogy zenei tudásuk alapján felven
nék őket a konzervatóriumba, mégis 
a hab dauernak magyaros kifejezé
sét nevéül választó csapat megérde
melte népzenei és pol-beat paródiá
jával a második helyet. A HeB dá- 
jörrel megosztva kapta a második 
díjat a zalaegerszegi Reu-ma zene
kar is. A Lukács Sándor vezette 
trió elmúlt évi feltűnése után az idén 
is inkább a humoros, de egyben el
gondolkodtató Szövegeiért kapott ju
talmat, semmint zenei tudásáért. Jel
lemző a mai dalos társaságok lehe
tőségeire, hogy a Reu-ma a tavalyi 
FDT gála óta az idei dalostalálkozón 
jegyezhette az első valamirevaló fel
lépését.

Kiemelkedett teljesítményével

az idei fődíjas, a tizenhat és 
fél éves Nyeső Mária, aki hete
dikes korától minden évben ott da
lol a találkozón. A hosszú, fekete 
hajú, másodikos gimnazista nagy
atádi leány érett gitárkísérettel, 
csengő, tiszta hangon énekli iro
nikus, sajátos humorú szerzeményeit 
a család életéről, a szociális segé
lyét váró nagyanyóról, vagy éppen 
az uborkasalátáról, amelyhez már 
nincs körítés. Mari nemcsak énekli 
izgalmas ritmusú, gazdag harmónia- 
világú dalait, hanem karakterterem
tő erővel meg is eleveníti saját, vagy 
hősei érzelmeit. Eredeti ötletekkel, 
asszociációkkal teli szövegei önma
gáról szólnak, de ugyanakkor ró
lunk, hallgatókról is. Abszolút profi 
produkció — fogalmazott Victor Má
té, s csak azt sajnálhatjuk, hogy jö
vőre Nyeső Mari már csak meghí
vott előadóként lehet ott a Fiatal 
dalosok találkozóján. Az élet játéka, 
hogy a zsűriben az a Berki Tamás 
értékelte Mari előadását, akivel a 
nagyatádi kislány holtversenyben 
lett második a Békedalpályázaton.

A halványabb színvonal ellenére 
a záró nagygálán az amatőr győzte

sek és a dalosok profijai: Dinnyés 
József Kátai Zoltánnal, Dévényi 
Adám a Vasmalommal, bizonyítot
ták a műfaj életképességét. A két fe
hérvári pedagógusról, a fantasztikus 
humorú Voga Jánosról és Turnovsz- 
ky Tamásról már számtalanszor le
írták, hogy nem csupán a legjöhbjai 
e valójában meghatározhatatlan ze- 
oei kategóriának, hanem hogy da
laik tucatjai már évek óta lemez- 
érettek, abban a vonulatban, ahova 
Cseh Tamás albumai illenek.

Victor Máté úgy véli, a mai dal 
népszerűsége újra felfelé ível az is
kolákban, egyre többen dalolnak. A 
KISZ KB, a Népművelési Intézet és 
a Velinszky László Üttörő és Ifjúsá
gi Ház szervezői szerint fontolóra le
hetne venni, nem volna-e célsze
rűbb a kazettapályázat; helyett is
mét tájegységenként, élőDen érté
kelni a jelentkezőket, akik közül a 
legjobbak léphetnének fel Székesfe
hérváron. Az sem lehetne haszonta
lan, ha a rookzenészekhez hasonlóan 
a fiatal dalosokat is egyhetes tábo
rozásra hívnák meg, amely jó kép
zési lehetőség lenne számukra.

Falus Tamás
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