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JAZZ

A ndre j Przybie/ski lengyel jazz-zenészt egy fesztivá lon lá tta  
fo tó ripo rte rünk . Szűcs László. M i nem ha llo ttu k  ugyan, 
de nagyon m utatós fazon. Ha olyan jó l já tszik, m in t ahogyan 
kinéz...

A ZSONGLŐR
A „jongleur" szó elsó megközelítésben komédiást, mutatványost, 
vándorénekest vagy vándormuzsikust jelent. E korántsem mindig 
hálás foglalkozás eredetéről Szerb Antal A világirodalom történeté ben 
már jóval többet sejtet: „Az egyház általában üldözte a sokszor igen 
profán kobzosokat, akik csavargó és társadalmon kívüli életet éltek 
az egész középkorban, s az énekmondáson kívül zenével, mai értelem
ben vett zsonglőrködéssel és a csepűrágás minden fajtájával szóra
koztatták közönségüket; de tiszteletben tartották azokat, akika szentek 
legendáit és a vitézi énekeket énekelték." Az évszázadokat túlélő 
mesterség jelenéből J ifi Stivin, a „szakma”  egyik legdifferenciáltabb 
stílusú továbbvivője adott ízelítőt novemberi szólókoncertjén, az 
Almássy téren.
Érdemtelen dolog volna a Plánum '84 keretében elhangzott produk
ciót egyik vagy másik kategóriába beszorítani. A program ennél 
részeiben is sokkal gazdagabb, összetettebb volt: minden perce a 
műfajok közeledésének üzenetét sugallta. Stivin felfogásában a 
„közeledés" sohasem közelítés, tehát külső kényszer eredménye. 
A legkülönbözőbb karakterisztikájú zenék esetében is található olyan 
közös eredő, amely a látszólag ellentétes irányzatokat képes harmo
nikus egységbe állítani. Stivinnél ezt a gyökeret a zene rendeltetése 
jelenti.
A zenét emberek találták ki, például azért, mert bizonyos érzelmek 
csak a muzsika révén fejezhetők ki. Az a zene, amelynek van-érzelmi 
töltése, ösztönökre ható lényegénél fogva, eszközeitől függetlenül 
alkalmas kell legyen emberi befogadásra. Ezt az összefüggést ma 
kevesen érzik és érezhetik tisztábban, mint a koncertről koncertre 
következetesebb Jifi Stivin.
Muzsika-értelmezésének másik kiindulópontja az időbeliség átérté
kelése. Műsorában középkori világi dalok, ősi népdalok foszlányai 
kelnek életre. Pontosabban: kiderül róluk, nincs is szükség a feltámasz
tásukra: a free, az avantgarde jazz vagy a kortárs zene közegében 
éppoly természetesen léteznek, mint a cseh, moráviai, szlovák folklór
ban. Mint minden evidencia, ez is magától értetődőnek tűnik, ha 
már rájött valaki. És figyelmeztet egy megfontolandó tényre: nem 
mindig a különbözés jelenti az újat; ami persze megfordítva is igaz: 
az új nem mindig jelent különbözést...
A koncert szerkezetében és atmoszférájában is szerves folytatása, 
újrafogalmazása volt annak a programnak, amelyet a legutóbbi Álba 
Regia Jazz Fesztiválon Szabados Györggyel duóban, Debrecenben 
pedig szólóban hallhattunk Jifi Stivintől. Debreceni kamaraestjére 
emlékezve, ahol alig kétszáz ember előtt játszott, bámulatos élmény 
volt tapasztalni, hogyan teremt ezúttal színházteremnyi közönséggel is 
ugyanolyan intenzitású, személyre szabott kapcsolatot. Az évek óta 
azonos koncepcióval dolgozó cseh fuvolista ismét másként játszotta 
ugyanazt.
Stivin minden idegszálával hazája népzenei hagyományához kapcso
lódik, mégsem állítható egyetlen feldolgozásáról sem, hogy pusztán 
a népdalhangulat reprodukálására törekszik. A koncertet nyitó, két 
furulyán megszólaltatott dallamban is ott feszült egyfajta titokzatos
ság, amelyet a három hangból terckülönbséggel szerkesztett szólam
kettős monotóniája különösen kiélezett. Ahogy Stivin egyre maga

sabb, dinamikában is mérhető érzelmi fokozatra kapcsolta a variáció
kat, úgy vált másodlagossá a daltöredék relatív egysíkúsága.
A már-már szertartásos hangulatúvá növekvő daliamocska után 
Stivin -  a tőle megszokott jó érzékkel -  váltott. A klarinét eredetéről 
szóló sztorija egyéniségének pontos karikatúrája; ugyanakkor újabb 
„adalék" a hangszerek Óperencián-túli történetéhez: „Élt egykor 
Ukrajnában egy lány, úgy hívták, Klára. Egy napon eljött egy fiú, 
aki őt kereste. Bekopogott, és megkérdezte: Klári itthon van? Mire 
azt válaszolták: Klári nyet..."
Miniopera kerekedett a „klárinyet" és a szalagról bejátszott hang- 
effektusok együtteséből, amely számos különlegességet is tartoga
tott. A zörejek, hangtöredékek valamint -utánzatok összefüggő 
gyűjteménye alakult ki, amelyből valóban asszociálni lehetett a szóban 
előlegezett mesére. A legkifejezőbbek az emberi hang és a klarinét 
ötvözetéből formált hanghatások voltak, s a szám végén csattanóként 
hatott a szlovák talpalávaló, amely az amúgy is csúfondároskodó 
„művet" a groteszkbe fordította.
A kontrasztok tárháza volt a Kollázs című kompozíció, amelyet Stivin 
Vivaldi, Mozart és a saját műveiből állított össze. A hangfalakból 
zuhatagként előtörő barokk muzsika újabb hangulati fordulópontot 
hozott. Stivin a zenevirtuóz otthonosságával mozog e területen is, 
s bizonyos csúcsokon ugyanazt az emocionális minőséget tudta 
érzékeltetni, amely népdalfeldolgozását is emelkedetté tette. A barokk 
zene folyamatosságát helyenként kemény, erőteljes dobszólók törték 
meg. Meglepő ellenpontok voltak ezek, a kompozíció egésze alapján 
azonban helyénvaló és kifejező váltások. A fuvolajáték lendülete 
további, nagy lélegzetű improvizációkat ígért.
Lényegében a Székesfehérvárról már ismerős formában hangzott el 
Stivin Urai hajlékonyságú, legátóra épülő szerzeménye, a Ballada egy 
asszonyhoz. A mindössze két akkordot váltogató kíséretre (szintén 
szalagról szólt) csak dallamvariációkat rögtönzött Stivin. Az alap
melódia így végig megőrizhette könnyedségét, lebegését, s az egész 
számból sikerült egyetlen, széles dallamívet formálni.
A különböző hangmagasságot produkáló szörpösüvegek shownak is 
beillő „akrobatikája" méltó bevezetője volt a koncert legimpozánsabb 
improvizációjának. A Ballada nyugalmas harmóniaváza nyersessé, 
feszültté transzformálódott. Ebben a részben már kifejezetten jazzes 
elemekre épült Stivin intonációja, amely egyre fűtöttebb fokozatokon 
keresztül jutott el a kiteljesedésig. A jazz sajátos frazeológiája az est 
minden számában ott bujkált ugyan, teljességében azonban csak 
ebben a rögtönzésben bontakozhatott ki.
A kategóriák megosztottságával szemben a muzsika egységét fel
mutató programban -  a népzene, a klasszikus és a kortárs zene 
után -  talán szándékosan maradt utoljára a jazz. A legifjabb „m ű
faj" -  törekvéseit és formanyelvének egy részét tekintve -  akár a 
középkorban is létezhetett volna. Bizonyos értelemben létezett is, 
csak másként hívták. Például vitézi éneknek vagy románcnak. 
Az utolsóként előadott Zsonglőrök című részletben a puszta ritmus
alapra redukálódott a kíséret. Erre improvizált Jifi Stivin 1984-ben. 
Ki tudja: talán a vásári komédiások is így fújhatták a tilinkót 700-800 
évvel ezelőtt. J. Király István


