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Budapest már a negye
dik tavaszt köszöntötte 
fesztivállal. A sokszínű 
programban ezúttal is volt 
minden, mi „szem-szájnak 
ingere”. Kiállítások, színhá
zi vendégjáték, Győri Ba
lett, Ránki Dezső és ... 
dzsessz.

Kezdetben vaia a Sport
csarnok és a Benkó Dixie
land — és Benkóék hírére 
megintcsak megteltek a BS 
lelátói és küzdőtere. A csi
nosan felcicomázott szín
pad pálmái között jelent 
meg a „legöregebb” magyar 
zenekar és a fölösleges be
vezető helyett a Sweet 
Georgia Brown-nal nyitot
tak. A kedves barna höl
gyet a Yes Sir és más is
mert számok követték. A 
dzsessz amerikai hagyomá
nyait idézte a New Or- 
leansban temetési zeneként 
játszott St. James Infer- 
mary — Benkóék egyik 
legjobb bluesfeldolgozása
— és Nagy Jenő bendzsó- 
egyvelege.

Azután — mint mindig
— jött a meglepetés, Duke 
Ellington Karavánjának át
irata a’la Nagy Iván. A há
romszemélyes fúvóskórus a 
swingkorszak nagyzeneka
rait idézte, miközben ak

kordfűzéseikben ott bujkált 
az eredeti Karaván. A rit
musalosztály billegőén asz- 
szimetrikus ütemekkel 
idézte az alaphangulatot, s 
a témákat avantgárd ele
mek kötötték össze. Igen, 
kérem. Egy dixieland zene
kar free stílusban.

Az első félidőt az egyik 
vendég, egy amerikai néger 
énekesnő, Rosay zárta. 
Énekének dinamizmusa és 
kétembernyi hangterjedel
me megtette hatását, az is
métlések után is .alig akar
ták elengedni.

A második rész a két 
másik amerikaié volt. Er
nies Wilkins szaxofonjáté
ka bizarr fűszere volt az 
együttes hangjának.

Harry „Sweet” Edison 
swinges trombitája kevés
bé érdekesen, de harmoni- 
kusabban illeszkedett a kö
zös zenéhez.

Jutalomszerű volt Vajda 
Sándor szólószáma, amit 
már bejelentésekor taps fo
gadott. Végül a koncert a 
magyarra Tigrisvadászat
nak fordított, Tiger Rag 
ráadásával ért véget.

Pár nap múlva a Pesti 
Vigadó volt a házigazda. 
Kamarakoncert a kamara

a dolgon és gitárszőlóval 
indult. Snétberger Ferenc
— az ifjabb zenészgenerá
ció tehetséges gitárosa — 
a közönség nagy örömére 
akusztikus hangszerrel lé
pett föl. Klasszikus gitár
jával itthon tulajdonkép
pen egyedül van, hisz más 
nem választja ezt a nehe
zebb játéktechnikájú hang
szert. Játéka ötvözte a 
dzsessz, a gitárzene és a 
délamerikai . stílus elemeit
— bár néha épp az első 
szorult háttérbe. Nem vér 
letlen, hogy Luis Bonfa 
szerzeményével, az Orfeo 
negro-val — mely gyakran 
több szólamban építkezve, 
vérpezsdítő lendületével a 
dzsessz javából való volt — 
aratta a legnagyobb tet
szést. Bár ráadásainak in
kább a klasszikus zenéhez 
volt köze, sikere mégis azt 
mutatja, igény van stílusá
ra.

Végül a Gitár-zongora 
együttesek néven meghir

detett koncert névadói, gi
tár és zongora következett. 
Babos Gyula és Szakcsi La
katos Béla kettőse eloszlat
ta az esetleges kételyeket
— meg lehet találni az 
egyensúlyt a két hangszer 
között. Ók ketten — talán 
a Satumus-i éveknek hála
— ' nagyszerűen harmoni
zálnak egymással. Szakcsi 
kiforrott modernsége szinte 
egyedül áll hazai zenénk
ben. A sokféle formációhoz, 
melyekben játszik, mindig 
megtalálja a megfelelő 
hangot. Együttesük Babos
sal most is sokszínű volt, 
hangulatában tudott feszül
ten vibrálni, de megnyu
godva oldódni is. Bár — ki 
tudja, miért? — a szünet
ben sokan elmentek, azok
nak volt igazuk, akik ma
radtak.

A közel háromórás mű
sor után, akit hajtott még 
„éhe a szépnek”, átmehe
tett a Kertészeti Egyetem 
Klubjába, ahol épp akkor-

Ernies Wilkins

teremben — a Magyar Rá
dió rendezésében.

Elsőként a Ki mit tud?- 
győztes Pleszkán Frigyes 
lépett föl. Tehetségét feltű
nése óta senki sem vitatta, 
viszont többször és joggal 
említették bizonyos modo
rosságait, melyek egyéni 
hangját háttérbe szorítot
ták. Ezúttal — méltán sike
res műsorában — túllépett 
korábbi önmagán, és töb
bet mutatott saját elképze
léseiből. Volt örökzöldnek 
számító Strayhorn szerze
mény, de egy szép balladá
ban az Érik a szőlő dalla
ma is megszólalt. Talán 
könnyebb új hangot új 
szerzeményekkel kialakíta
ni, de a Pleszkán válasz
tatta másik út hosszabb 
távra biztosabb alapot ad
hat.

Ezután Csanyi Zoltán és 
László Attila zongora-gi
tár duója mutatkozott be. 
Játékuk értékéből sokat le
vont az a körülmény, hogy 
a hangosítás nehezen talál
ta meg a zongora és az 
elektromos gitár hangere
jének egyensúlyát. Nagy
részt maguk komponálta 
műsorukban inkább László 
Attila játéka tetszett.

A második rész fordított

Szabados György

Szabados együttes



Harry „Sweet” Edison

Fotó; Horváth Péter, Mencseli Tibor

Pege Aladár 
és Eero Koivistoinen

tájt kezdett a Pege együt
tes. Pegéék most dzsessz- 
rock műsorukkal szerepel
tek. A bőgő atyja ezúttal a 
basszusgitárt döngette, 
mellette két szaxofon, gi
tár és dob biztosította a 
funkys alapot a rögtönzé
sekhez, s a nemrég még 
oly divatos stílus ezúttal 
sem tévesztette hatását.

őket egy baráti társaság 
követte — Dés Lászlóé. 
Most megjelent lemezének 
bemutatója volt ezúttal — 
két állandóan láb alatt kó- 
válygó operatőrrel és bődü- 
letes hangerővel. A fal 
mögött — mely a lemez és 
az első szám címe — eliga
zított: a Supergrouppal
megkezdett úton haladnak 
tovább. A „dzsesszistákon” 
kívül a fél Locomotív GT-t 
is felvonultató együttes 
szinte dzsessz-rock big- 
band zenét játszott. A szer
zemények szerkezete nem 
árulkodott túl sok fantá
ziáról, ezt a „sűrű” hang- 
szerelés és szólók próbál
ták kiegyenlíteni.

Az avantgárd is helyet 
kapott a fesztiválon. A 
Magyar Rádió Dzsesszpó- 
diumán Szabados György 
lépett fel a Vigadó Kama
rában. Szólóban kezdte és

igazán nem könnyű zenéje 
magával ragadta a közön
séget. Az új törekvések 
megítélésénél nehéz elvá
lasztani a valós értéket és 
az előbbit csak mímelő 
kóklerkedést, de Szabados 
egyénisége mindig megta
lálja a közöset a hallgató
sággal. Mondandója szinte 
a közvetítő eszközök kikap
csolásával egyenesben hat 
az érzelmekre. Ez vonatko
zik a második részre is, 
ahol 11 zenész osztozott a 
talpalatnyi helyen- Szaba
dos György erre az alka
lomra komponált művét 
adták elő: MAKUZ, a Nap
király tiszteletére — szer
tartászene. Fuvolák, hege
dűk. szaxofonok, ütőhang
szerek, tekerőlant szóltak 
egyszerre és egymás után, 
alaposan megszerkesztett 
rend szerint. Néhol aprólé
kosan kidolgozott elemek, 
máshol pedig szabadjára 
engedett tömbök alkották a 
darabot. Két rövid, énekelt 
szöveges rész kortársi és 
általános emberi utalásai, 
valamint a zene gyökerei
hez visszaforduló motívu
mai alkottak egészet a 
majd’ háromnegyed órás 
műben. Határozott távol- 
keleti hangulatok, szibériai

népek zenei nyelve kevere
dett a szabadosi világkép
pel a képzeletbeli Magyar 
Királyi Udvari Zenekar 
előadásában. Ez már nem 
az első kísérlet valamiféle 

. nagyobb létszámú csapat 
közös játékára. Az Adyton 
lemezen is voltak ilyen 
próbálkozások. Bátran lehet 
vitatni, mennyire volt 
dzsessz az, ami szólt, de 
éppen az ilyen, korlátokat 
feszegető, új kifejezéseket 
keres'ő törekvések vihetnek 
előre. A szinte teljes csend
be vesző zene végén a taps 
azt mutatta, a M AKUZ be
mutatkozása sikeres volt.

Alig két óra múlva 
ugyanitt kezdődött a záró 
esemény, Deseö Csaba 
együtteseinek felvonulása. 
Tulajdonképpen jubileumi 
volt ez az est — húsz éve, 
hogy Deseő együtteseivel 
dzsesszt játszik. A sok for
máció közül most négy 
idézte meg a két évtizedet. 
Újból összeállt az első 
kvartett, ahol a hegedűn 
kívül Réti János zongorá
zott, Berkes Balázs bogo
zott és Kovács Gyula do
bolt.

Összejött a 60-as években 
megalakult — a legendás 
Django Reinhardt és Ste

phane Grappelly együttese 
által ihletett — Hot Club 
de Budapest. A dob nélkül 
játszó kvartettben a fősze
rep természetesen Kovács 
Andoré és Deseő Csabáé 
volt.

A második rész már a 
mához közelített. A tulaj
donképp csak egy szóló ere
jéig fellépő Kőszegi Imre 
után összeállt a jelenleg is 
dolgozó együttes. Két fia
tal zenész — Csanyi Zoltán 
és Lattman Béla — mellett 
két, évekig alig hallott, idő
sebb évjáratú muzsikus, 
Kruza Richárd és Lakatos 
„Pecek" Géza alkotta a 
kvartettet. Míg az első 
együttes felvételeit itt-ott 
még elcsíphető dzsesszan- 
tológia lemezeken lehet 
hallani, az utolsó felállás 
májusban jelenteti meg sa
ját albumát. A nagyrészt 
Kruza—Deseő szerzemé
nyek és feldolgozások a so
kak által kedvelt 60-as 
évek reneszánszát idézik.

Ennyi volt.
Idén ennyi fért a magyar 

dzsesszből a fesztivál tíz 
napjába.

Tavasz volt, fesztivál volt 
és volt. . .  dzsessz.

Udvaros Gábor
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A MAGYAR RADIÚ 
ÉS A MAGYAR IFJÚSÁG 
KÖZÖS MŰSORA

SZÓLISTÁK
1. Fóy—Bradányí:

ORZOD-E A SZIVEDBEN 
A DALLAMOT?
(Poor Péter)

2. Srörényi—Bródy:
SZALU FEL,
SZABAD MADARI 
(Vikidéi Gyula)

3. Fenyő;
VIVA ROCK AND ROLL 
(Fenyő Mikiéi)

4. Le re h—Dem j én:
SZÉL, SZIGET,
SZERELEM 
(Kosács Kati)

5. Malek—Solymoi;
NÉZZ RAMI 
(Korda György)

4. Máté-Bedő: 
MEGSZOKNÉK 
(Deák Ensébet]

7. Siörényi—Bródy:
A KARPATHVÉK LANYA 
(Kon« Ziuzsa)

B. Payer-S. Nagy: 
MAGAMBAN 
HORDOZLAK TÉGED 
(Payer András)

9. Síikora—R-Go együttes: 
TÍZ SZÍV SZÁZ SZÍV 
(Araduky Lé sí ló)

10. Máté—S. Nagy:
MOST ÉLSZ 
(Máté Péter)

EGYÜTTESEK
1. Lukács-Bradányi: 

ŐSZINTE DAL 
(Universal)

2. Vikidál—Cserháti: 
MARADJ A VONALBAN I 
(P. Bői)

3. Szikora-R-Go együttes: 
KRISZTI
(R-Go)

4. Pomázi—Vörös-Horváth: 
TEREMTS OTTHONT I 
(Bojtorján)

5. Fischer—Horváth:
A SZERETET KOLDUSAI 
(Korái)

6. Dolly Roll együttes: 
VAKÁCIÓ6Ó 
(Dolly Roll)

7. Hit együttes:
BŰRJAKÓS
(Hit)

8. Sós-Szolnoki—Verestói: 
NE HAGYJATOK KI 
SEMMIBŐL!
(Giterátor)

9. Pásztor-Jakab-Hatvani: 
PAGO PAGO 
(Neoton Família)

10. Pödör-Bradányi:
NEM AKAROM TUDNI 
(Rodeo)

A Magyar Rádióval 
közösen készített 
Slágerlistánkra 
szerdán 12 óráig 
lehet szavazni.
A címek:
Magyar Rádió
Könnyűzenei
Rovata,
Budapest 1800 
Magyar Ifjúság 
szerkesztősége,
Budapest,
Somogyi Béla u. é.
1983
Kérjük, a borítékra 
írják rá:
SLÁGERLISTA
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