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Fénygöröngyök
Szabados György szerzői estje
Szólózongorára írott kompozícióval kezdődött a műsor.
A vadul kavargó hangok árjában az ADYTON-lemezről ismerős részletek, témavariánsok is fölbukkantak; nyugtalanító futamok, váratlan váltások hajszolták egymást. A kezdő
monotonitást szétrobbantó crescendok közben az előadóból is elő-előtört egy-egy önkívületben zümmögött hangfoszlány: a teremtő szellem és a megvalósulásért küzdő alkotó párviadalában egyenlő felek csaptak össze.
A második darabot Dresch Mihállyal adta elő Szabados.
A Rozsdamező bevezető részében egyazon hangot szaggatott a zongora és a szaxofon; csak hosszú idő múltán lépett
tovább a zongora, majd egyre sűrűbben, s a kezdő hangtól
egyre távolabb fekvő hangokkal lyukadtak ki egy párhuzamos improvizációhoz. A feszes, pontos játék ellátta a ritmusszekció föladatait, a hangszerek párbeszéde s a mind
kurtábbá váló dallamvonalak olyan természetes feszültséget gerjesztettek, amelyben a kaotikus hatású rögtönzés is
követhetőbbé vált. A fokozhatatlan pillanatban aztán kibomlott a szaxofon nyitány jellegű motívuma, ám e harmóniatöredékeket száműzte a zongora előtérbe lépő szólója.
(Dresch Mihály ezalatt basszusklarinétra cserélte hangszerét.) A zongora magas hangjai s a valószínűtlenül mély fú vós hangok után egy lassabb, filozofikusabb egység következett. Újabb közös szóló és újabb megveszekedett diszharmóniák vezettek a pajkos táncmuzsikának is beillő zárotételhez.
Duó formációban szólaltatták meg a harmadik művet is.
Medgyesi Ferenc domborművé (Páros — a férfi fújja) zenei
illusztrációjaként Dresch Mihály töröksípon fújta a „talpalávalót", míg a zongora — a kiszámíthatatlan női táncmozdulatok imitátoraként — makacsul ismétlődő akkordokból
építkezett. Egyetlen ívre komponálták ezt a közös művet, a
hosszan kitartott fúvósszólam fokozatosan töredezett szapora futamokká, s a zongora frenetikus lendületével terem tett extatikus hangulatot.
Szabados György várhatóan lemezen is megjelenő kompozíciójával, a SzertartászenéveI zárta hangversenyét.
Hatalmas gongütések hívták meg az „ünneplőket" a rejtélyes rítusra.
A patetikusan hömpölygő kezdőtétel fúvósszólamait a
vonósok visszhangozták, amit barbár dobütemek tördeltek.

KÖRKÉP I.
„Edd meg, amit főztél!"
Az Almássy téri Szabadidő Központ Téka klubjában december 28-án este 6-tól éjjel 2-ig tartott az előszilveszteri
buli. Nagy Zoltán, az együttes tagja vállalkozott a zárszámadásra.
— Hányán voltatok ezen az estén?
— 400—450-en gyűltünk össze.
— Készültetek valamilyen műsorral? Ez a közel félezres
tömeg egy underground-koncertnek is becsületére vált volna.
— Egyetlen vendégzenekar lépett föl, három fiatal pedig
break-bemutatóval szórakoztatta a közönséget.
— Hogy fogadták az egybegyűltek ezt a táncházban
meglehetősen szokatlan mozgásstílust?
— Érdeklődéssel!. . . Kár lenne azt hinni, hogy a táncházért rajongók minden más kultúrát elutasítanak, ami nem
népi. Ok azt szeretik, ha részt is vehetnek mindenben. Elsősorban persze a táncban, de azért az ivóversenyre is rengeteg jelentkező volt. Ha nem volna nyitott az idejárok érdeklődése, mi se mertünk volna kiállni a Hideg Garázzsal.
— M it fed ez a dermesztő név?
— Ez egy új formáció, amely a próbahelyiségünkről kapta a nevét. A Téka-tagok és a „házi-slepp" játszott ebben a
beat—punk—rock— blues— popegyüttesben;
Porteleki
László prímás dobon, Lányi György brácsás szólógitáron,
szerény személyem kétnyakú gitáron, Havasréti Pál bőgős
basszusgitáron. Régebbi slágereket támasztottunk föl, többek közt a Rolling Stonestó\, a Deep Purple-tői és az ///őstől.
— Ez volt a körítés. . . És m i volt a lényeg?
— A szabadtánc, gyakorlatilag ennek szüneteit töltötték
ki az előbb fölsorolt programok. Éjfélkor elénekeltük a Himnuszokat, és utána újra össztánc; hajnalig húztuk . . .
— Év közben is tartottatok kiegészítő programokat?
— Hogyne. 1983-ban azzal indítottuk itt a klubot, hogy legyen ez végre a sajátunk — nem úgy értem, hogy a zenekaré, hanem a klubé, mindenkié, aki klubtag. Ne annyira a
tánc legyen a fontos, inkább az együttlét. 1984-ben két-három énekesnőt és öt-hat hazai zenekart mutattunk be.
Nyáron nincs Téka klub — sűrűsödnek bel- és külföldi
meghívásaink —, viszont van Téka-tábor. Tavaly például az

Jánosi András, a prímás és . . .

apró csengettyű- és triangulum-hangok cifráztak. A ritmushangszerek fokozó hatását, önfeledt tehetetlenségi lendületét egy szólóban énekelt, egyenletes tempójú köszöntő-ima
akasztotta meg:
ÍJDVÖZLÉGY! . .. KIRÁLYUNK! . . . NAP! . . .
Csupán egy-egy hegedűpendítés készítette elő a japán hitvilágot idéző dallam hajlításait.
ÁRASSZÁL! . . . GYÖNGYÖZZÉL! . . . VIRÁGOZZ! . . .
KÖZÉNK ÜNNEPET HOZZÁL!
KECSESSÉGET! . . . FESZESSÉGET! . . . MÁS JÓT! . . .
A megszólítás ereszkedő és a könyörgés emelkedő ívéből
két hang maradt meg az újabb gondolati egység közvetítéS6T6!

MERT ITT / A CSEND / A JÉG . . . A GÉP ж . A HÓ / A SZÓ

.
. . . A FAGY / A PÉNZ . . . — majd a két hang köze apránként
tágult, és lépésenként gyorsult a fölsorolás is
. . . A GÁNCS / A GÖG / A CSONT / A VÉR / % CS<
. . . A SZENNY / A GENNY / A TORZ / A FÉRC
. . . A BŰN / A BŰN / A BÚZ / A BŰZ . . Д / . A CSEND!!!
Itt tért vissza az ismertebb, szokványosabb hangzás, egy
recitativo:
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| A tudatlanok kirohasztják minden jóságunkat,
A hízott fejűek kilövik szépségünk csillagait,
A hatalmas senkik kicserélik szemeinket a szerződésekben".
A tételt a fölfutó dallamívű hang hullámzása, f skála két
vége közti megjáratása zárta le, ami az énekestől nagy mesterségbeli tudást követelt.
■
Amikor megismétli a szólista, előbb a csöngettyűk, majd
a „jobbik énünk"-et fölcsillántó fuvolák kísérik. Később
megszólal a basszusklarinét is, végül a zenekar minden tag
ja bekapcsolódik.
Itt kezdődött a voltaképpeni SZERTARTÁS. A fölvezetést
egy kitartott bőgőhang kezdte, miközben egy kísérteties lélekharang-effektus (egy változó ritmusban megütött, „felhangolt" ágyútöltényhüvely kongása) és щ zenekarból énekkarrá átlényegült kórus hallatszott. Ez a láríha-éneklésre em lékeztető egység, a maga brutálisnak tűnő ütőcsattanásaival, vad cintányér-hangzataival idegenül hatott az európai
konvenciókhoz szokott közönségnek. A mű azonban szándékoltan hasonlított a tibeti vallási zenéhez, hisz a magyar
zenekultúra gyökerei is rokonságba állíthatók ezekkel az ősi
rétegekkel.
Méltóságteljes tempóban indult az uralkodói menetzenére emlékeztető tétel. A fuvolák melankolikus, kábult dala, a
föl-fölgyorsuló dobpattogás, a váratlanul becsapódó üstdobtaktusok rokonították a japán дадаки zenével. A vonta-

Táncházas zárszámadás (jóval) szilveszter után
Őrségben vertünk tanyát. A szövést, fonást, nemezelést,
agyagformázást, gyékénykészítést, kosárfonást, fafaragást
bárki kipróbálhatta a tíz nap alatt. Csakis magunk főzte házi
koszton éltünk. Nagyjából 500-an lehettünk, a többség tősgyökeres klubtag volt, de szép számmal jöttek külföldről is
(elsősorban zenészek).
— Elértétek tavalyi céljaitokat?
— Hiszem, hogy igen. Az „Edd meg, amit főztél!" elve
nemcsak a táborunkban vált be, de itt is. Tudjuk jól, ha pang
a klub, az a mi „bűnünk", nem mutogatunk másokra, nem
keresünk gazdát szegénységi bizonyítványunknak. S most
— 1984 januárja óta — meg lehetünk elégedve magunkkal.
— Kik járnak itt össze?
—- Asztalostól, villanyszerelőtől kezdve a tanulókon át az
egyetemi tanárokig, tudományos kutatókig mindenféle embert találhatsz itt. A diákok és a dolgozók aránya 50-50%.
Teljesen heterogén a társaság, és éppen ezt élvezik.
Elképzelhető mindez őszinteség, fogékonyság nélkül?
Aligha.
— Ezt jó l kifőztétek!

Kassák-táncház,
az utánpótlás „bölcsője"
Zugló, s egyben Budapest legpatinásabb táncházában
Kovács Katalin fogadott:
— Hányán búcsúztatták itt az óévet?
— Kb. 150-en, bár este 6-tól reggel 6-ig sokkal többen
megfordultak itt. Szilveszterkor egy több együttesből verbuválódott alkalmi társulás játszott. Közben fölléptek még
blues- és jazz-zenészek is.
— Kikből áll a törzsközönségetek?
— Elég vegyes összetételű a társaság, a középiskolások
itt kisebbségbe szorultak, hisz 80%-ban fizikai vagy szellemi
dolgozók járnak ide. Sokan már a gyermekeiket is elhozzák.
Nincs még egy olyan nagy létszámú gyermektáncház, mint
itt. Széli Márta több mint ötven lurkóban ébresztgeti a magyar mozgáskultúra iránti igényt.
— Általában minden táncház előtt a kicsiké a zenekar;
mitől lett ennyire népszerű épp itt a gyermektáncház?

. . . zenekara (Bányavári Gábor — kontra; Konkoly Elemér —
nagybőgő)

tottan kibontakozó téma mind hatalmasabbá vált, s olyan
hangzásban csapódott le, amely leginkább ahhoz hasonlít,
mint amikor egyszerre bekapcsolják város összes szirénáját. A végén kitartott vékonyka hegedűhang pedig mintha a
műsorzárás után nyitva felejtett tévékészülék sípolását
idézte volna: időtlenség-érzetet keltett.
Szabados György ekkor kezdett játszani: a preparált zongora konok ütemeire az elszabadult marimba-futamok felelgettek. A zene a jávai, indonéziai gamelán világát elevenítettá föl — a hagyományos tempónál valamivel gyorsabb
ritmusban. Ebbő Г bontakozott ki alig észrevehetően az az
újabb zenei egység, amelyben a piccolo és basszusklarinét
seíhúzott hangjai után transzcendens trombitafutamok jelenítették meg a lelkesültséget. A keleti zenei gondolkodásmód lényege talán éppen az, hogy az egyszólamúságon bejü l a dallamvonal megformáltságával, a szereplő hangok kidolgozottságával kelti a „teljesség" élményét, ezért gyakori,
hogy egyes hangoknak nemcsak a rákövetkezése meghatározott, de szimbolikája is. Például a magas fekvésű síphanokkal hívják a jó szellemeket, a mélyekkel pedig távoltartják a gonosz démonokat. A fúvósok játéka alatt szóló szövevényes zenei alap az ezt követő rövid freejátékban oldódott föl, a fúvós kánonokat pedig fanfár foglalta egységbe.
Újabb gongütésekkel tért vissza a „tibeti" téma, majd a
hangszerek megcsöndesedtek, fokozatosan elnémultak, s
újra a szólista éneke csendült fel. Szabados György itt új
sorrendbe igazította egytagú szavait ( . . . MERT IT T ...........
A CSEND ... ) , amit még néhány ütemnyi, egyszere két hangon kitartott ének, végül egyetlen effektus: egy hegedűhúrpattintás koverat.
A sokat emlegetett keleti zene mellett természetesen a
nyugati (elsősorban amerikai) free hagyományokat is felhasználta a szerző, mint ahogy afrikai ütősöket-ritmusokat
s. Ez azonban nemcsak a világzene-koncepció érvényesüléjelentette Szabados György zenéjében, hanem bizonyította a magyar zenekultúra kiterjedt rokonsági hálózatát is.
Épp az a furcsa, hogy a közelebbi rokonságban lévő zene
hatotodegenül, míg a távolabbi ismerősnek tűnt.
A hallatlan együttdolgozást megkövetelő mű sikerét a közönség igazolta, a vastapsot pedig a ráadásként megismételt záró résszel köszönte meg a zenekar és karmestere:
Szabados György.
(Közreműködők: Szemző Tibor, Grencsó István, Dresch
Mihály, Kovács Ferenc, Mákó Miklós, Lantos Zoltán, Körmendi Ferenc, Geröly Tamás, Baló István, Kobzos Kiss Tamás, Lőrinszky Attila, Benkö Róbert).
BANKÓ ANDRÁS

— Mi gondoltunk az „elfelejtett" korosztályra is. Az alsósok — akik kinőttek az „aprók táncá"-ból, de még kicsik a
felnőtt táncházhoz — olyan tanfolyam jellegű foglalkozásokon vehetnek részt, ahol (csütörtökönként fél öttől hatig)
gondosan összeállított tanmenet alapján táncolhatnak.
Húszfős csoportunk ehhez épp megfelelő. Ezután 6-tól 7-ig
az aprók tánca következik, \ 8-tól pedig az anyukák-apukák
korosztálya rophat. A felnőttek táncházába 40-50 fő jár el,
rendszeresen. A közeli lakótelepen élő szülők közül néhányan még akkor is visszajönnek, ha már lefektették a gyerekeket.
— Halmos Bélának és a Sebő együttesnek ezek szerint
nem kell félnie attól, hogy nem lesz kinek húzni a talpalávalót. Megtérül ez a sok munka?
— Ha anyagiakra gondolsz: nem nyereséges a táncház.
Az eszmei értékét — azt hiszem — fölösleges bizonygatni.

Zenével telt hétvége és évvége
Harchan Forát, a M OM-beli Jánosi táncház mindenese
kérdezés nélkül kezdett bele:
— Alig kétéves táncházunknak máris kialakult a törzsközönsége. Tavaly egész nyáron keddenként szólt itt a muzsika, sok ember ideszokott. Évközben kevesebben vagyunk,
de ez a 90— 120 ember nem nagyon hagy ki egyetlen alkalmat sem. Általában 10-ig, fél 11-ig „áll a bál". Ezután a közönség egy része hazaindul, a többiek a folkkocsmában
folytatják a vigadalmat.
— Ide — úgy tűnik — a fiatalabbak jönnek el. Milyen ötlettel próbáltátok sajátos igényeiket kielégíteni?
— Nem véletlenül mondtam, hogy áll a bál; a múlt év
szeptemberében nagy sikert aratott — például — a kalotaszegi bálunk. Egész este ezt az egy táncrendet húzta a Jánosi együttes, pihenésként Csatai László és Tálas Ágnes
eredeti viseletben járta el a tánc legtetszetősebb fordulatait. Később ádáz küzdelem folyt a legények között, ki mutat
több pontot az európai férfitáncok királyának is nevezett kalotaszegi legényesből.
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Havonta egyszer batyusbált is tartunk, ilyenkor a fiúk
gondoskodnak az itókáróf,"a lányok saját készítésű szendvicseket, süteményeket/fiüzhak.
— Szilveszterre m it találtatok ki?
— A büfében kapható finomságokat a zenészfeleségek
készítették, sőt, lehetett rendelni „Jánosi-menüt" is . . .
A ha^Sof kezdődött rendezvényt vetélkedőkkel, tombolával
színesítettük.
— Az efféle vetélkedők gyakran azért fulladnak kudarcba, m e n Pines elég jelentkező.
— Nálunk nem így történt, a 250 fős közönségből tizenegy hattagú csapit\$llikűJt. Először a fiúk járták a széki sürűtempót, s közben a lányoknak meg kellett etetni őket egy
zsömlével, később mezőségit kellett járni fordított szereposztásban. (Boka Gábort majdnem kizártuk, mert lánynak
álcázta magát, pedig fiúsán fiús lépéseit már a szoknya alól
elővillogó szőrös lábak is leleplezték.)
— A veszekedésversenyben milyen témákat választottak?
— Leggyakrabban a pénz körül támadt nézeteltérés, de a
táncos bonyodalmak is előkelő helyet foglaltak el. Legfőbb
attrakcióként az együttes is bemutatta, miként kezdik a próbáikat. Percek múltán se tudták abbahagyni. . .
Éjfélkor elénekeltük a Himnuszt és a Szózatot, aztán szinte megállás nélkül szólt a zene hajnalig. Alig kezdődött el
egy-egy szünet, a büfé előtt újra összeverődött egy bandára való muzsikus, és kezdték élőről. Ez azért is nagy szó,
mert a Jánosi együttes már az előző két estén is kimerítő
táncházat tartott.
K ap ro s B lanka

