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A Közgáz Jgzz Klub újjá
alakulásával immár több 
mint 5 éve hogy állandó 
otthonra leltek a Kinizsi 
utcai kollégium alagsori 
termében a hazai és kül
földi avantgarde jazz-zené- 
szek. Ez az elnevezés nem 
is igazán helytálló; inkább 
kreatív, kísérletező, szabad 
életfelfogást árasztó impro- 
vizatív zenéről van szó. 
Ezen irányzat hazai képvi
selői — Dresch Mihály, 
Grencsó István, Lőrinszky 
Attila és a többiek — mes
terüket, Szabados Györgyöt 
követve bf rtóki-népzenei- 
keleti motívumokat fel
használva az évek során a 
jazz sajátos arculatú ma
gyar változatát teremtették 
meg. Nem egy formáció 
egyébként a Közgáz Jazz 
Klub valamelyik estjén 
spontán összeállt muzsiku
sokból alakult meg.

És a magyarok mellett 
időről-időre neves külföldi 
vendégművészek is fellép
nek szombatonként a Kini
zsi utcában: játszott itt 
már többek között a cseh
szlovák Jifi Stivin, a szov
jet Leonyid Csizsik és Vla
gyimir Csekaszin, az NDK- 
beli Conrad és Johannes 
Bauer, a nyugatnémet Pe
ter Kowald, vagy az egye
sült államokbeli Elliot 
Sharp is, hogy csak néhány 
nevet említsek. Időnként 
több napos jazz-fesztivált 
is rendez a klub; tavaly 
áprilisban — ahogy erről a 
Magyar Ifjúság hasábjain 
is beszámoltunk — kelet
európai jazz-napokra ke
rült sor. Idén az április
29—30.—május 1. közötti, a 
Soros Alapítvány támoga
tásával létrejött 3 napos 
zenei ünnep pedig az 
„East-West Jazz Fest” el
nevezést viselte, ezzel is azt 
jelezvén, hogy mind Kelet
ről, mind Nyugatról érkez
tek zenészek Budapestre.

Az első napi program 
Lőrinszky Attila bőgőszóló
jával kezdődött, aki szoká
sához híven igyekezett mi
nél jobban kihasználni a 
hangszer adta lehetősége
ket. Improvizatív és kele
ties hangzású részek, fáj
dalmasan szép dallamok és 
torzított hangok, dinamikus 
és lágy spanyol gitárzené
re emlékeztető betétek vál
togatták egymást. Ezt kö
vetően Lőrinszky Attilával 
kollégája, Benkő Róbert 
ezúttal csellón játszott 
együtt; improvizatív, me
diate jellegű játékukat 
hallgatva a nézők érdek
lődéssel figyelték, hogyan 
reagálnak egymás jelzései
re a kiváló muzsikusok.

A szünetben az érdeklő
dők az NDK-beli Dietmar 
Diesner szaxofon-játékát
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élvezhették videóról, hiszen 
a rendezők — akik ama
tőrfilmesek is egyben — 
az összes koncertről felvé
telt készítenek. A második
nak fellépő formáció már 
nemzetközinek számított, 
hiszen a duóban Grencsó 
István (szaxofonok, klari
nét) mellett a sokoldalú új
vidéki „kreatív zenész”, 
Kovács-Tickmayer István 
ezúttal zongorán játszott.

Grencsó először csak né
mán ütögeti a billentyűket, 
Tickmayer fütyül, majd ti
beti lámazenére emlékezte
tő torokhangokat hallat. 
Grencsó elkezd játszani 
szaxofonján, egyre erőtel
jesebben. Tickmayer oly
kor arab kofa, olykor török 
müezzin; néha dobbant lá
bával, ujjong-visong; köz
ben minimálzenei techniká
ra emlékeztető monoton, 
tompán hangzó dallamfuta
mokat játszik preparált 
zongoráján. Egyszer csak 
elhalkul minden, majd 
Grencsó bravúrosan imp
rovizál. Üjra tibeti motí
vum, kántálás, végtelen 
dallamfutamok. Tickmayer 
leveszi a billentyűkről a 
ragtapaszokat, és most már 
„normál” hangzású zongo
rán játszik. A zene, a rit
mus felfokozódása alapján 
olykor úgy érezzük, hama
rosan következik a katar

The Ethnic H eritag e

zist nyújtó zárás; de állan
dóan újra kezdődik a két 
zenész közötti feleselgetés. 
Egy vidámabb, indulószerű 
betétnél Grencsó szinte 
táncra perdül. Letisztult, 
szép dallam után ismét 
egyre fokozódik a zongora 
monoton dinamizmusa és 
Grencsó „toporzékol” sza
xofonjával. Tickmayer — 
mintegy keretjátékként — 
újra a kezdetekhez hasonló 
hangokat hallat. Számom
ra itt véget is ért volna, 
egységes egészet alkotott 
volna a darab, de ők azért 
még vagy 10 percig tovább 
játszanak; nem is rosszul.

Ügy éjféltájban került 
sor az NDK-béli Entropie 
Quartett (Matthias Gassert 
ütőhangszerek, zörejek; 
Hansi Noack hegedű; Hei
ner Reinhardt basszklari- 
nét, szaxofon; Erwin Stä
che zongora, elektronikus 
effektek) játékára. Az 
NDK-ban jelentős free- 
jazz-isikola alakult ki a 70- 
es évek közepén, mely az

óta világhírű zenészek so
rát — a Bauer fivérek, 
Günther Baby.'Sommer, Ul
rich Gumpert; Helmut Joe 
Sachse, Ernst-Ludwig Pet- 
rowsky, Manfred Hering, 
Uwe Kropinski — adta a 
világnak. Az Entropie a 
80-as évek közepén alakult, 
fiatal zenészekből áll, 
akiknek valószínűleg bő
ven lesz még idejük arra, 
hogy elképzeléseik markáns 
arculatot nyerjenek később, 
és így felvegyék hírnévben 
a versenyt honfitársaikkal. 
Első este végül is próbál
kozásaik túlságosan elvont- 
nak bizonyultak, így nem
igen „ültek” a nézőknél. 
Néhány érdekes összhawy- 
zást elértek ugyan, ám áz 
idő elteltével egyre' többen 
távoztak a teremből, a 
bent maradták közül vi
szont jó néhánfan elalud
tak. (Ami nem kis teljesít
mény, hiszen a keletnéme
tek elég nagy zajt csap
tak ...)

A második nap magyar 
résztvevője a Dresch Quar
tett (Dresch Mihály és 
Grencsó István szaxofo
nok, Baló István dob; Ben
kő Róbert bőgő) volt és 
szökás szerint erdélyi nép
dalokat is feldolgozó kom
pozíciót adott elő.

Dresch és Gerncsó ko- 
lompokat, csengettyűket 
ütöget, miközben Baló laza 
dobfelvezetéseket ad elő. 
Dresch kitart szaxofonon 
egy hangot, majd megszó
lal a három tagú kórus: 
mongol szerzetesek éneké
hez hasonló torokhangokat 
hallhatunk, Baló ezalatt 
csendesen dobol. Egyre 
hangosabb, fájdalmasabb a 
kórus, a dob hangja is erő
södik. Dresch népzenei mo
tívumokat kezd fújni, meg
szólal a bőgő, s bekapcso
lódik a játékba Grencsó is 
szaxofonjával. Egyre gyor
sabb a ritmus. Egyszer 
csak halk bőgő, csengety- 
tyűszó mellett Dresch Mi-



Édesanyám sok szép
szava

Édesanyám sok szép
szava

Kit fogadtam, kit nem 
soha

Megfogadnám, de már
késő

Mert az idegen az első.

E nap nagy attrakcióját 
a chicagói Ethnic Heritage 
(„Etnikai Örökség”) együt
tes (Kahil El’ Zabar ütő
hangszerek, „minizongo
ra”, dalszövegek, ének; 
Edward Wilkerson jr. sza
xofonok, klarinét, zongora; 
Joseph Bowie harsona, 
konga, ének) fellépése je
lentette. Nem játszanak 
gyakran amerikai jazz-ze- 
nészek Magyarországon, így 
hát zsúfolásig megtelt a te
rem. Az Ethnic Heritage 
zenéje természetesen Dre- 
sehéktől teljesen eltérő 
hangulatot árasztott. Az 
Ethnic Heritage tagjai 
egész egyszerűen felszaba
dultan játszottak, és külön
böző hangulatokat, életké
peket ragyogóan átadtak.

Az együttes vezéregyéni
sége, showmanje Kahil El’ 
Zabar, aki már megjelené
sével is — mohamedán 
„kaftánt” és sapkát visel — 
és laza mozgásával is ma
gara vonja a figyelmet 
Dobjának alapritmusára 
improvizálnak — hozzá ha
sonlóan — rendkívül szim
patikus, félelmetes izomza
túkkal békés bokszolókra 
emlékeztető társai szaxofo
nokon, illetve harsonán, ki
válóan. Először tipikus 
free-jazzt játszanak, majd

Grencsö
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talán Joe Zawinul híres 
„temetési menet”-témájára 
emlékeztető darab követ
kezik. De ennek hallatán 
egy szomorkás hangulatú, 
vidéki kiskocsmára is asz- 
szociálhatunk, ahol olyan 
meleg van, hogy áll a le
vegő, és közben csöndesen 
iszogatnak az emberek, hi
szen mozdulni sem érde
mes. Gyors váltás követke
zik: pergő afrikai ritmuso
kat üt kongán — lábán 
csörgő — Kahil, s a töb
biek is átveszik fúvós 
hangszereikkel a ritmust. 
„Pamparam-pamparam” — 
ez a motívum variálódik 
majd fél órán keresztül, de 
egy cseppet sem unatkoz
hatunk, hiszen közben fé
lelmetes hangszerszólókra 
is sor kerül. Lassan felol
dódik az ember, szinte le
begni kezd; a nézők több
sége valószínűleg táncra is 
perdülne, ha lenne ehhez 
elég hely. Pedig most is 
éjfél felé jár már az idő.

és az Ethnic Heritage pil
lanatok alatt újra parázs 
hangulatot teremt.

A zárónap jazz helyett 
inkább új, kortárszenei 
jelleget öltött. Az Entropie 
Quartett ekkor egy 40 per
ces darabját adta elő, 
melynék eljátszása fizikai
lag nagy teljesítményt kö
vetelt az együttes tagjaitól, 
akiknek az arcán végig 
mosoly ült. S bár nem sok 
dallam volt benne, látható
lag végig élvezték produk
ciójukat, s ezúttal már elég 
nagy tapsot is kaptak a 
közönségtől.

A Szabados Duó (Szaba
dos György zongora, Gren- 
csó István szaxofonok) a 
keletnémetekhez hasonlóan 
komor hangulatú művet 
adott elő. De micsoda kü
lönbség volt a két fellépés 
között! Míg az NDK-sok 
produkciója után a nézők 
többsége valószínűleg úgy 
állt fel, ahogy én: „ők ezt

rétében a színésznek is ki
váló, elképesztő hangskálá
val rendelkező Kahil — aki 
adottságai révén akár ope
raénekesnek is elmehetne 
— telt baritonjával egy 
szerelmi történetet „mesél 
el”. Közben önkívületi ál
lapotban gesztikulál, pöröl, 
mutogat; szinte elszáll a 
színpadról. Nem maradhat 

Ü el a ráadás, s Kahil most 
ü elektronikus „minizongo- 
Jj rán” — kb. 20X30 cm-es, 
ü furcsán visszhangzó hango- 
■<> kát hallató hangszeren — 
5 játszik afrikai ritmusokat, 

'jj hangos dörmögéssel fejezi 
$ ki közben tetszését; Bowie 
5 kongajátéka sem marad el 

az ő teljesítményétől. Wil
kerson is megjelenik újra 
a színpadon szaxofonjával:Heiner Reinhardt

hály keserű, erdélyi nép
dalt énekel:

igv gondolják, kiváló zenei 
felkészültségű, szimpatikus 
srácok, csak mindez tőlem 
idegen”; addig Szabadosék 
virtuóz játéka annyira 
igénybe veszi a figyelmet, 
úgy letaglózza az embert, 
hogy utána percekig nem 
jut eszébe semmi, aztán 
pedig hirtelen rázuhan a 
kelet-európai térség törté
nelme, saját sorsának kilá- 
tástalansága. Nem csoda, 
hiszen Szabadosék auten
tikus művészként csak azt 
játszhatják, amit ingerköz
pontjukon keresztül e ré
gióból észlelnek . . .  Ettől 
függetlenül az én hangula
tomnak jobban megfelelt 
volna Szabados Szertartás
zenéjéhez hasonló hangvé
telű, himnikus kompozíció.

A háromnapos fesztivál 
végére az ausztrál Jon Rose 
egyszemélyes, többnyire ze
nei paródiákra épülő mű
sora maradt. Rose a hege
dűjáték közben jókat blab- 
lál, olykor grimaszokat vág
va cuppogtat a hangszeren. 
Világsikereket és klasz- 
szikus zenei, rövid betéte
ket játszik olykor, majd 
ezek harmóniáját gonosz 
manóként gyorsan elrontja; 
a dallamot széttördeli. Egy 
másik darabban a vetítő- 
vászonra kivetített különös 
hangulatú filmjére — 
melynék főszereplője a he
gedű — improvizál; ennek 
végén aztán a hegedülés 
mellett lábával egy egészen 
eredeti elektronikus hang
zást adó, fából készült xi
lofonra emlékeztető húros 
hangszeren játszik. De 
megmutatja, hogy zongo
rázni is tud; azt, ami eszé
be jut, teljesen önkényesen. 
Ennek a betétnek a végén 
felteszi a lábát a billen
tyűkre, kioldja cipőfűzőjét, 
és ezt „pengeti” csendesen. 
A közönség persze jókat 
derül. . .

*

A háromnapos program 
rövid értékeléseként csu
pán néhány rövid megjegy
zés. Az előadóművészek — 
lásd Entropie — l’art pour 
l’art alapon játszhatnak 
önmaguknak is, de mégis 
megállapítható, hogy a ze
nélés az egyik legjobb kö
zösségteremtő eszköz. Ez 
általában sikerült is mind 
a /magyar, mind a nyugati 
művészeknek. De nem 
mindegy, milyen jellegű ez 
a folyamat, ebben már el
tér a keleti és a nyugati 
módszer. Hiszen közössé
get érezhetsz úgy is mások
kal, hogy tehetetlen láza
dással a legszívesebben te 
is a zenészekkel együtt 
üvöltenél; de úgy is, hogy 
a többiekkel együtt mozog 
a vállad, a lábad, illetve 
úgy, hogy másokkal együtt 
te is nevetsz. Ügy látszik, 
nem nagy kunszt, ha ki
mondjuk, igencsak érződik 
ilyen érzékeny művészek 
önkifejeződési módján, ki 
milyen közegből merít él
ményeket. De reméljük, el
jön egyszer majd az az idő, 
amikor egy hasonló jellegű 
kelet—nyugati jazz-feszti- 
vál során nem csak a nyu
gati bandák, hanem a ke
leti együttesek fellépése 
után is táncra perdühe- 
tünk felszabadultságunk- 
ban hazafelé az utcán . . .
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