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Szerettem volna változtatni

Vajda Sándor 1940-ben született Kisújszálláson. Édesapja amatőr csellis
ta volt, édesanyja cimbalmozott. A család többi tagja is zenélt. Sándor kez
detben dobolt, s autodidakta módon megtanult zongorázni is. Katonai szol
gálatának letelte után kezdett komolyabban bógőzni. Több hazai jazzformá- 
cióban szerepelt

— Hogyan alakult a zenei ízlésed, miközben a dixielandtől a free jazzig 
számtalan jazzstílusban játszottál?

— Kedvenc hangszerem a tenorszaxofon. Különösen John Coltraine és 
Archie Shepp volt nagy hatással rám. A bőgősök közül Ray Brown és kor
társainak világa érintett meg leginkább. Az újabbak közül Niets-Henning 
CErsted-Pedersen, Charlie Haden, Barre Phillips, Dave Holland, Gary Peacock 
és Eddie Gomez érdekelnek. Nagyon sokat tanultam a modern, fürgébb, 
mozgékonyabb hangsort alkalmazó bőgőjáték egyik megalkotójától, Scott 
La Farótól. Mostanában ezt a fajta bögőzést csak Eddie Gomez csinálja.

— Először a mainstream jazz útját já rtad . . .
— Friedrich Károly, Kovács Gyula és korábbról Réti János dolgai eléggé 

azonos jegyben mozogtak, azonos zenei felkészülést igényeltek. Miles Da
vis, Freddie Hubbard, John Coltraine és Bili Evans zenéje volt a meghatáro
zó. Ez a fajta zene benne van abban a törzsben, amelyet mindenkinek tud

nia kell, aki a jazzel foglalkozik. Ide sorolom természetesen azokat a zené
ket is, amelyeket Kovács Andorral és Deseő Csabával játszottunk.

— Mit tanultál Szabados Györgytől, miután hosszú rábeszélésére együt
tesének tagja lettél?

— Elsősorban azt, hogy mi a zenei szabadság. Ezt nem is olyan könnyű 
megtanulni, és főleg — jól élni vele. Nem mindegy, hogy egy free együttes
ben mit játszik a bőgős. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ha valaki freet vagy 
avantgárdot játszik, akkor mindent szabad: azt játszik össze vissza, amit 
akar. Ez természetesen nem igy van. A freeben is van rendszer, ami igen 
nagy fegyelmet igényel. Szabadostól tanultam meg, hogyan gazdálkodjam 
a zenei szabadsággal, hogy minden a helyén legyen. Tőle tanultam a mai 
modern zene népzenével való átitatását. A magyar népzene és az egészen 
modern jazz elemeinek egyesítése Szabados egyéni leleménye. Ez nagyon 
nagy dolog.

Amit Szabados mondott vagy mutatott, rögtön megértettem, szinte auto
matikusan belém ivódott. A Szabados-koncertekre egyedül nem is igen 
gyakoroltam. Hiába mentem haza, és próbáltam magam csinálni a dolgo
kat, egyszerűen nem lehetett, mert az csak együtt volt jó.

— Tehát a zenei anyag annyira egyszövésü volt, hogy a hangszereket 
nem is lehetett különválasztani?

— Igen. Például volt egy leírt téma, ami meglehetősen nehéz volt. Annak 
a basszusmenetét átnéztem, hogy ne a koncerten kelljen silabizálni. Egy 
idő után Szabados György összes, egyébként igen bonyolult szerzeményét 
már fejből tudtam.

— Szabados nagy komponista, hangszerelő egyéniség
— Igen! Nem véletlen, hogy olyan nagy jazzegyéniség figyelt fel rá első 

hallásra, mint Anthony Braxton. Vele azóta már közös felvételt is késztet
tek, amely tudomásom szerint hamarosan megjelenik hanglemezen.

— Nézzük a másik pólust. M i volt az, amit a Benkó Dixieland Band tagja
ként meg kellett tanulnod?

— A dixielandre jellemző zenei jegyeket, amelyeket én nem nagyon is
mertem. Ezek nagyon egyszerűek, viszont nagyon pontosnak kell lenni ah
hoz, hogy egyáltalán megszólaljon, és főleg, hogy jól szólaljon meg. Itt nem 
lehet melléfogni, tévedni. Annyira egyszerű, hogy az egyszerűségénél fog
va nehéz.

Nehezen szoktam meg, hogy négy ütemen át ugyanaz a harmónia megy. 
Unalmasnak tartottam, szerettem volna rajta változtatni. Eleinte tiltakoztak, 
hogy ennek a zenének ezek a stilisztikai törvényszerűségei. Végül azután 
áttörtem. Olyan áron, hogy állandóan alakítani akartam a zenén: játszottam 
egy két olyan harmóniát, amit korábban nem használtak. Ebből először vi
táink voltak. Később azután Halmos Vilmossal, a zongoristával sok ilyen 
harmóniát csempésztünk be. Ma már bármilyen számot vihetünk. Kipróbál
juk, és ha sikerül kifejleszteni, akkor repertoárra vesszük, (gy került a mű
sorba két Ellington-darab, a Mood Indigo és a Caravan is.

— Végül is mennyire távolodsz el a hagyományos dixieland kísérettől?
— Amennyire csak lehet. Persze, muszáj a hagyományos dolgokat is 

hoznom, mert ezeket annyira megszokták a fúvósok, hogy ök ott elöl eset
leg összezavarodnának, s akkor már komoly baj lenne.

— Technikailag hogyan oldod meg a feladatokat?
— Először egy ujjal pengettem. Később, mikor már többet játszottam 

egy-egy alkalommal, elfáradt az ujjam. Rájöttem, hogy a középső ujjam 
legalább olyan jól használható. Ma már annyira magától megy a dolog, 
hogy soha nem tudnám megmondani, hogy egy-egy darab melyik részét 
melyik ujjal játszottam.

A szólóknál rájöttem, hogy sok dolgot könnyebb három ujjal játszani, 
mint kettővel Persze, meg lehet oldani két ujjal is. Niels például a legtöbb 
szólóját két ujjal játssza, a harmadikat nagyon ritkán használja.

— A háromfajta zenei világ hogyan fért meg benned egyidőben?
— Ez érdekes kérdés. Eddig általában azt mondták, hogy a dixieland és 

a Szabados-féle zene olyan távol van egymástól, hogy már nem is zavarja 
egymást. Nem gondoltak arra, hogy a kettő között ott volt a zenei múltam, 
a Réti János—Kovács Gyula —Friedrich Károly-féle múltam, amely áthidalta 
ezt a látszólagos szakadékot. így azután nem volt probléma a különböző 
feladatok megoldásánál.

— Zenésztársaid egy emlékezetes epizódról regéltek a kaliforniai turné 
után . . .

— A Sacramentói Fesztiválon három vagy négy zenekar játszott előt
tünk. a zenészek kis bonokat kaptak, amikkel a sátrakban ételt s italt ren
delhettek. Az egyik helyen láttam, hogy szép sűrű fehér bort adnak, és ab
ból kértem három pohárkával. Nagyon jó hangulatom kerekedett. Hamaro
san sorra kerültünk. Játszottuk a szólószámomat, a Big Noise From Winnet- 
kát is. A szóló közben láttam, hogy Benkó nagyon nézeget jobbra, időnként 
odament, azután megint visszajött. A többiek is integettek, de nem figyel
tem rájuk, mert a bőgőszólónál szinte azt sem tudtam, hol vagyok. Volt 
még vagy két szám. Lementünk a szinpadról, ahol egy magas, idős úr várt a 
tolmáccsal. Kérdezte, hogy hol tanultam, honnan ismerem a számot. Elkér
te a cimemet is.

Végül megböktem Benkó Sanyit, s megkérdeztem, hogy ki ez az ember?
— .Te, hát ez a Bob Haggart, a Winnetka szerzője."
Teljesen odavoltam. S erre még Haggart mondta, hogy ö életében ilyen 

jó Winnetkát nem hallott. . .
Másnap, egy másik helyen léptünk fel, és Benkó meghívta Haggartot, 

hogy legalább egy-két számban játsszon velünk vendégként. Erre Haggart 
így válaszolt:

— .Amit itt hallottam, az nagyon jó bögőzés, ehhez én már túl öreg va
gyok, nekem ilyen jól már nem megy." — Nem vállalta a fellépést..

Vajda Sándor legfontosabb lemezfelvételei'
Szabados: Az esküvő. Pepita SLPX 17475
Szabados: Adyton. Krém SLPX 17724
Benkó Dixieland Band: Tin Roof Blues. Pepita SLPX 17582
Benkó Dixieland Band: Side By Side. Krém SLPX 17764

Teljes, részletes diszkográfiáját lásd a .Magyar jazzlemezek 
1912—1984” című kötetben.

Kép és szöveg: Simon Géza Gábor

„Precíz
kottazene...”

Thad Jones 
Fotó: Retek Tamás

A magyar jazz swingkorszakában, a 40-es években, majd később, 
a szűk levegőjű 50-es években is működtek big bandek Budapes
ten. E nagyzenekarok a legképzettebb zenészeket foglalkoztatták a 
kórusokban. Emellett rendszeresen szerződtették a legjobban „ke
verő" („hottoló", improvizáló) zenészeket, akik friss vért vittek az 
egyébként is invenciózus hangszerelők darabjaiba.

Magyarországon manapság — sajnos — nem működik egyetlen 
állandó, profi big band sem. Ugyanakkor a környező államok rádió- 
és televízióállomásai és egyéb kulturális intézményei jó néhány ní
vós nagyzenekar fenntartását finanszírozzák. Itthon — a szekszárdi 
példa nyomán — néhány amatőr nagyzenekar alakult. Sikerüket 
egyelőre — valljuk meg őszintén — a vákuumnak köszönhetik.

A mind sűrűbbé váló magyar—dán kölcsönös jazz vendégjárás 
sorában örömmel vártuk az európai turnén levő, 20  esztendővel ez
előtt alakított nagyzenekart, a Dán Rádió Big Bandet.

Thad Jones 1977-ben vezette először a Dán Rádió Big Bandet. 
Személye nagy mértékben hozzájárult a zenekar nemzetközi elis
meréséhez. Két esztendő alatt két nagylemez és egy nemzetközi 
turné jelezte az érdeklődést és a sikert. S most ismét Thad Jones 
állt a zenekar élére, hogy az öt európai országba vezető turnén diri
gálja a „ceremóniát". A koncertet a Magyar Rádió Kiss Imre vezet
te stábja szervezte. Az alkalom tehát adott volt, s kezdődhetett a 
zene.

Thad Jones, Duke Ellington és Ray Pitts egy-egy szerzeményével 
kezdett a zenekar. Rövid idő alatt kiderült, hogy itt egy profi módra 
betanított big band szólal meg. Az egyenként 5-5 trombitás, poza- 
nos és szaxofonos kórusjátéka érzékeltette, hogy képzett és össze
szokott zenészek játszanak — ám ezt a big bandet nem lehet az 
egykori Thad Jones—Mel Lewis big banddel összehasonlítani.

Mert ez — egykor — hatalmas „stenkerrel", feldobottan, erőtel
jes lendülettel játszott, a mostaniból viszont szinte teljesen hiány
zik a lendület. Északi hűvösség? Úti fáradtság? Nem tudni. Persze 
lehet, hogy csak a ritmus szekció aludt, s ezzel „altatta" a zenekart. 
A két ütös ugyanis igencsak gyenge volt, a szekcióból csak Mads 
Vinding bőgőjátéka emelhető ki. A basszusgitáron viszont már ő 
sem remekelt.

Nagyon imponáló volt a sűrű hangszerváltás: trombitát váltottak 
szárnykürtre, a pozankórusban basszuspozan, tuba tűnt fel és szó
lalt meg kiválóan. A szaxofonosok fegyvertára pedig (fejenként 3-4 
hangszer) a fuvolákkal és klarinétokkal egészült ki. Sajnos ez itt
hon, manapság elképzelhetetlen. Ilyen „trükköket" (ha szabad ezt 
egyáltalán trükknek tekinteni) néhány évtizeddel (!) ezelőtt lehetett 
látni-hallani utoljára hazai zenészektől.

A zenekarban összesen egy igazán invenciózus, magával ragadó 
szólista volt: Jesper Thilo ötletdús szaxofon- és klarinétszólói 
nemzetközi formátumú jazzegyéniséget mutattak.

Thad Jones mind hangszereiéként, mind pedig elegáns vezény
lőként nagy sikert aratott. Kár, hogy ezeket a mesteri hangszerelé
seken alapuló számokat ilyen vérszegényen adták elő. Igazi, vérfor
raló, hátborzongató jazz helyett így „csak" precíz kottazenét hallot
tunk. S akinek ez kevés, az várhatja a jó szerencsét, hogy mikor 
vetődik felénk megint egy kitűnő big band. Mert jó big bandet hal
lottunk — ha nem is az extraklasszis kategóriából.

S. G. G.

Jazz Szibériából II.
(Alexander Ivanszkij, Jazz Fórum '84/3)

Igor Dmitrijev

Budarin

(Hatévesen kezdett zongorázni. Ä Ieningr5w konzervatóriur 
neszerzői szakán végzett, majd Novoszibirszkbe költözött, 1981 
tagja Vlagyimir Tolkacsev kvartettjének.)

— Milyen elveken alapulnak a kompozícióid?
— Néha abszolút spontán módon játszom. Általában ez a 

vitás legnehezebb formája, de számunkra a legértékesebb. Ha csa( 
egyszer is elvonja valami az ember figyelmét, az azonnal tönkrete
szi az egészet. Néha előre megbeszéljük az általános struktúrát, 
olykor pedig még a „töltelék" anyagot is kidolgozzuk a próbákon. 
Ez lehet akár egy intonáció, néhány frázis, riff* stb. De az elsődle
ges célunk mindig az, hogy teljesen spontán módon alkossunk és 
játsszunk.

— A klasszikus komponisták közül kik hatottak rád legjobban?
— Pontosan emlékszem a legelső lemezre, amelynek meghall

gatása után foglalkozni kezdtem a zeneszerzéssel. Honegger II. és 
III. szimfóniája volt ez, Serge Bodoux vezényletével. Körülbelül t i 
zenhárom éves lehettem . . . Igazi feszültség volt ebben a zenében, 
azt mondtam magamnak: A fenébe is, miért nem tudom én ugyan
így csinálni?

— Kik még? Bartók, Sztravinszkij. . .  Számomra mindig Sztra
vinszkij testesítette meg az orosz művészetet — friss, új, senkire 
sem emlékeztet, mégis nagyon mély értelmű, és mindkét lábbal a 
földön jár. Bach, Chopin . . .  Egyébként Chopin zongoraművészete 
figyelemreméltó hatást gyakorolt a jazz-zongoristákra.

— Kik a kedvenc jazz-zenészeid?
— Mindenekelőtt Ellington: zenészi személyiségének integritá

Aláfestésül használt zenei figuráció

(Ford.: Sz. T.)

sa, ízlése, okos, csalhatatlan, hibátlan zenei ízlése. Az egész zene- 
történetben nem találok hozzá hasonló muzsikust. Lenyűgözött Ce
cil Taylor is, főleg a késői szólómunkái, Oliver Lake szaxofonos és a 
Ganyelin trió. Ha össze kellene hasonlítanom az amerikai és a szi
bériai free jazzt, inkább Ganyelin trióját választanám, a tömörségük 
miatt. Az emelkedő szellem zenéjét játsszák. Ami Csekaszint illeti,

S
ége, mesterségbeli tudása, eredeti-
I a huszadik századi zenében. Külö- 
rtjük kápráztatott el. 
etem . . . Ravi Shankar, és Haripra- 
isztikus! Ami a „tiszta” jazzt illeti, 
/ játsszák, mint az, amit játszanak. 
„tiszta" jazznek nevezel? 
önleges hangulatba kerül, szinte a 
ritka pillanatok, amikor a muzsikus 
a lép be. Ezek a megvilágosodás, a 
Ellingtonnál, a Ganyelin triónál, Pe- 
зп pillanatok, de ez nagyon ritkán

jelentetett Homo Liber LP mellett

istaként, a Melodija kiadásában.
Iközt ál zenei pályád folyamán? 
nya. Fájdalmasan kevés zene jut el 
roblémája. Tolkacsevvel elszigetelt 
lis „zenészszövetségesekre'’ lenne 
enlő részt vállalnak a komponálás- 
andó ezt a zenét játszani. Nem tud- 
tmusukat és a bevált mintákhoz va- 
) hangszerének, de nem ura a gon- 
non kell játszani, hanem „önmagá
ért az emberi lét, a személyiség, az 
. Az összes többi csak „interpretiz-

(Glenn Miller Golden Valley Serenade-je volt az első jazzélmé- 
nye. Az 1968-as taskenti jazz fesztiválon szerepelt először a nyilvá
nosság előtt. A novoszibirszki konzervatórium elvégzése után helyi 
balett-társulatok zongorakísérőjeként dolgozott. 1974-ben zongo- 
ra-dob-basszusgitár triót alapított.)

— Nagy gondja a szibériai jazznek, hogy egyszerűen nincs egy

—- Ez nemcsak Szibériában hanem az egész o jx ín s L
ban! Szovjetunióban összesen bárom JiefcBgőst ismerek: Dvoskint, 
Galenyekszflt és Kolesznyiket. ‘ w O S fR Á i

— Igor, B j^ e k e d  lemezed7

Budarin zenm ifa  briliánsán jáfsíb tC l'98U b^^Ü üszlaTO ée)^S tót 
a Volgán elnevezésű fesztiválon, de nem kerülték fel a Melodljlíle-

amely az egyetlen, nemzetközileg elismert szovjetjazz-zenekarnaic

Igor Uvarov: — Jobban szeretem Taraszdyr^g*CseKaSÍr^z6 íó- 
játékát a triónál. Trióban valahogy összezavái^Ra polifonikus „ré
tegeket". Amikor Taraszovot vagy Csekaszint $zólM>en hallgatóit^) 
tökéletesen értem a zenét. x s i ,  v v V Y V & v 'v i

Igor Dmitrijev: — Vlagyimir Rezickij zenakara/ ф  Arhangelszk, 
ezen a téren jobbnak tűnik, bár gyakran nem tudjakr-rnitd&ghalcját 
szani, amikor elkezdenek egy darabot. Nos, be kell vallanonj. bóey 
bár a Ganyelin trió kidolgozottabb zenei formákhoz ju to tt/« , szíve
sebben hallgatom Rezickijt.

—Általában a szovjet jazzröl szólva: tú ljutott már a küUöldi min-

Belicsenko: — Pozitív vagy negatív választ adjak? Nps^ÉetMÉJV 
tíz-tizenöt világklasszis jazz-zenész van a Szovjetunióban, amiájeírh 
túl sok egy ilyen nagy országhoz képest. De vajon van-e, mondjuk 
tiz jó jazz-zenész Svédországban? A különböző országok кцюйЬд- 
ző helyzetben vannak. Vegyük például Franciaors 
óta fejlődik Franciaországban, mióta az első fekete muzsikusok 
odaköltöztek. Mi sokkal később kezdtünk. A kommunikáció ÍS lé
nyeg. Biztos vagyok benne, hogy ha néhány zenészt elkdldhetnénk 
Berkleebe, nem maradnának le az amerikaiak mögött.áB

^ fv fW p h k ó t eves kor^lóta zenél. Tizenhat évesen, Dave Brubeck ha- 
lÁsájM'fcdzdett js iz í jftazani. Puzón szakon végezte el a novoszi- 
Wfettki konzervatóriumot. Egy ideig a helyi szimfonikus zenekarban, 

’i'm a jd  egy szocsi étterembén játszott. 1974-től két és fél évig Oleg 
Lundsztrem zenekarában .volt szólista, közreműködött a Glenn Mil- 

,i ler és a Ö tra < U íi^o h ',érh!ékére készített lemezeken. Ezt követően 
visszatér: Novoszibirszkbe, ahol klasszikus puzónjátékot tanít a 
konzervatóriumban.)

Milyennek iátQd a Kreativ Jazz Egyesület lehetőségeit?
— Hatékonyabban tudnánk dolgozni, ha kapnánk némi segítsé

get a helyi intézményektől. Kézzelfogható, s nem szóbeli támoga
tásra gondolok. Még egy próbahelyünk sincs . . .

^ r ^ ^ A t te m é n  у ed szerint használ, vagy inkább árt a zenének a ven
déglátóipari muzsikálás?

— Alig lehet jó zenét játszani az éttermekben. Az az oka ennek, 
hogy a közönség legnagyobb része rádiót hallgat, tévét néz, és 
olyan lemezeket vásárol, amelyeket a boltban kapni lehet. És eze
ken a helyeken csak dalok léteznek, a jazz és a jazz-rock gyakorlati
lag nincs jelen. így aztán, amikor az emberek beülnek az étterem
be, természetesen „azt akarják enni, amit megszoktak", és ha nem 
ilyesmivel etetik őket, az étterem veszteséges lesz. Ilyen körülmé
nyek között nyilván sok zenész visszafejlődik.

— Becslésed szerint milyen színvonalon állnak a szovjet jazz-ze- 
nészek? Tapasztaltál javulást mostanában?

— Kétségtelenül. De nem vagyok benne biztos, hogy áthidal
tuk-e már a távolságot az amerikai és a szovjet jazz között. Pozitív 
szerepet játszott, hogy országszerte jazz tagozatokat szerveztek a 
zeneművészeti főiskolákon, de ez nem oldja meg teljesen a problé
mát, mert kevés a jó tanár, gyengék a programok. S ami a legfonto
sabb: a végzősök nem találnak munkát, és az éttermekben kötnek 
ki. Több koncerthelyre lenne szükség, ez a lényeg.


