
Egy probléma-
mentes stílus 

problémái
Az értékmentés és fölszínre hozás jegyében 

alakult ki a hetvenes évek elején a táncházi 
mozgalom. A  cél világosan fogalmazódott meg: 
a népi gyökerektől alaposan eltávolodott-el- 
szakadt — főként városi — ifjúság körében 
népszerűsítse a táncház a régi táncokat, a kö
zösségi szórakozás faluhelyen bevált form áit 
és természetesen magát a bartóki program  
alapján ú jra fölfedezett fokiért, a népzenét. 
E kétségkívül jeles kezdeményezés azóta so
kat veszített lendületéből. ■

Ebben szerepet játszott az is, hogy a nép
zene hívei nem találták meg a megfelelő kon
taktust a modern zenei-technikai nyelvet — 
méghozzá univerzálisát — beszélő rockzené
vel, Akadtak ugyan zenekarok, amelyek pró
bálkoztak a kétfajta muzsika összebékítésé- 
vel, párosításával. Eddig viszonylag kevés si
kerrel. Holott m indenkinek kifejezetten ér
dekében áll az, hogy ez a „frigy” m inél ha
marabb megköttessék.

M ive l nincsen igazán jelen a rockzenében 
a magyar népzene anyaga, illetve ennek ha
tásai, hát találtunk egyfajta pótszert éhsé
günkre, a népi muzsika iránti igényünkre: a 
countryt. Mégis furcsa, hogy pontosan ez a 
zene, az am erikai prérik, a vadnyugatot meg
hódító pionírok muzsikája v á lt itthon nép-' 
szerűvé. És ami még ennél is furcsább: k ife 
jezetten támogatottá. A  kör tehát bezárult, a 
visszacsatolás megtörtént. Ismét találkozha
tunk a kiindulási pontot kijelölő „nyugati 
orientációjú” zenével.

A  kérdés önként adódik: lehet-e a country 
által érvényesen szólni a m i valóságunkról? 
A zárt és tulajdonképpen meghatározott te
rülethez és kifejezésmódhoz meg előadáshoz 
kötött form a lehetővé teszi-e a szokottól e l
térő tartalm ak Okozta tehertételeket? M in 
denesetre sajátos kísérletként kell értékel
nünk a helyenként a virtuozitás szépségével 
a hallgatót megörvendeztető, általában vidám  
számokat, egyszerű és jópofa történeteket el
mesélő 100 Folk Celsius bemutatkozó nagy
lemezét, a címével rögtön a m űfajt is előlege
ző countryt.

A  bluegrass stílust művelő zenekar a hang- 
szerelésben, összjátékfoan nagyon hagyomá
nyos. Ezt kifejezésre is ju tta tják  két földol
gozásukban is: mindenekelőtt a  country 
egyik klasszikusa, E a rl Scruggs Foggy M oun
ta in  B re a kd o w n -jéban, amelyet Centrifuga 
címen magyarították. A  Párbaj ennek a kom 
pozíciónak méltó párja. Eddig a hagyomá
nyos rész. Ahol igyekeznek ú jat hozni a ze
nekar tagjai, ott a magyar valóság ellentmon
dásait próbálják tükrözni a szövegekben. Ez 
a törekvésük legtisztábban a Lakótelep című 
D rosztm ér Is tvá n  kompozíciójában testesül 
meg. It t  arról énekelnek a fiúk, am it minden, 
a kertes házak vidékéről a tízemeletes lakó
telepi „kaszárnyába” költöző érezhet. Sajná
latos, hogy m ondanivalójuk' mindössze két- 
három mondatra, jószerivel egyetlen, kel
lően végig nem gondolt gondolatra korláto
zódik. Igazi, humoros 100 Folkos szám a 
Nagy-budapest aszfalt-country, amelyben a 
budapesti állapotok m ár keverednek a vad
nyugati sémákkal. Ha ezt a „szintézist” az 
olyan „ortodox” dalokhoz hasonlítom, m int 
a Hé fiú, adj neki bátrán vagy a Nincs jobb 
lány, m int a Jo-Jo címűek, akkor ez az út 
látszik járandónak. Csakhogy a country ná
lunk egyet jelent a problémamentességgel. 
Nincs szó a magyar countrydalokban a mi 
igazi gondjainkról. Ezek helyét átveszi a jó 
kedvű bolondozás vagy a nosztalgikus hang
vétel. A  befogadás persze könnyű éppen 
emiatt. Várható-e hát, hogy hirtelenjében —  
különösen egy debütáló zenekar — irányt 
váltson és fö lválla ljon olyan feladatokat, m int 
bizonyos kemény fém muzsikát művelő zene
karaink? Ennek követelése természetesen h i
ba lenne.

A kkor m ár inkább maradjon a kedélyes
ség, a kitűnő technika. De ennél többre ne is 
vállalkozzon még az olyan ügyes és tehetsé
ges társulat sem, m int a 100 Folk Celsius.

Gyárfás Péter

INTERJÚ

SZABADOS

GYÖRGGYEL Zenei anyanyelvűnk
— Ü jabban  egyre többen  

fog la lkoznak  a m agyar 
dzsesszel, p ró b á ljá k  körbe
já rn i a p rob lém áka t, a 
megoldást, a k iu ta t kere
sik, a m ű fa j vá lságáró l is 
beszélnek. Szerin ted m i a 
m agyar dzsessz legősibb 
gyermekbetegsége?

— Ügy vélem az, hogy 
nem mer szuverén lenni. 
Nem mer úgy látn i, aho
gyan lá t valójában. A k i 
Leányfalun él és onnan 
nézi a világot, az döntően 
leányfalusi módon látja. 
Ezt be kéne vallani, érez
tetni kejlene. V á lla ln i kel
lene, jobban, erősebben 
kellene alapozni zenei 
anyanyelvűnkre, hagyomá
nyainkra.

— Te honnan hoztad 
m agaddal zenei anyanyé l- 
vedet?

— A zenei anyanyelvű
ségem m ár adott vo lt in 
dulásomkor. Anyai nagy
apám jó nevű zonkorakísérő 
volt a századfordulón. 
Édesanyám m ár a háború 
előtt is a Kodály-kóncep-

,ció szerint tanított éneket. 
Ahogy nőttem, a hatások 
egyre erőteljesebbé lettek. 
Otthoni közös éneklések, 
muzsikálások fejlesztették 
bennem már korán az 
igényt, és segítettek ízlé
sem, hangszeres tudásom 
fejlesztésében. Gyerekként 
kezdtem zongorázni, de ha
mar abbahagytam, m ert a 
tanárnőm didaktikus mód
szerekkel tanított. M agam 
tól kezdtem el ú jra  játsza
ni, 10— 11 évesen. Rögtö
nöztem. Megszokott volt 
ekkor m ár az otthoni házi- 
muzsikálás, a szülőkkel 
együtt és a gyerekeik külön  
is játszottak. Én mindig  
improvizáltam . Érzelm i in 
díttatású zenét játszottunk 
általában, mindig valam i
lyen stílusban, általában, 
Lisztes, Chopines volt a 
játékunk. Anyám  a Székes- 
fővárosi Énekkarban éne
kelt, sok koncertjén részt 
vettem, a próbákra is sok
szor elvitt. Ekkor kezdtem  
el művelni magamat zenei
leg. Középiskolás korom

ban találkoztam  a dzsesz- 
szel. Kodály, Bartók adott 
volt, hiszen otthon m ár 
gyermekkoromban a Psal
mus, a Mikrokozmosz szólt. 
Énekeltem is, többé-kevés- 
bé Bartók-anyagot. Komöly 
fellépéseken vettem részt, 
az Operaházban is. Az á l
talános iskolában xilofo- 
noztam. A kkor minden is
kolának volt zenekara, ket
tő is szólt apám osztályá
ban ; minden gyereknek 
két hangszeren kellett já t 
szania. Hol, m elyik iskolá
ban van ez meg ma?

— A m ik o r  m eg ism erked
té l a dzsesszel, élő zenét 
tu d tá l ha llg a tn i, vagy csak 
másodlagos élményeié* ha
to tta k  rád?

— Nem lehetett akkor 
még élőben dzsesszt h a ll
gatni itthon. Baráti köröm 
től kaptam az első lemeze
ket 1956— 57-iben.

— A  szeretetben a tiltá s  
gyönyöre is benne vo lt?

— Igen, erősen. Ebben a 
nehéz korban az ész nélkül 
tomboló népi zenélés, a

r

Gombamódra szaporodnak Budapesten 
a maszek hanglemezboltok. Tavaly nyá
ron még csak Németh Oszkár Fonográf 
üzlete csalogatta a fiatalokat, az idei 
nyáron most m ár hét „hangvárium” k í
nálja poftékáját a vevőknek.

S hogy ki a legkeresettebb előadó? 
Egy körkérdés során egyértelmű volt az 
eladók válasza, az Ottawán és Vangelis.

O ttawanékra nem érdemes sok szót 
vesztegetni, ők az euro-diszkó hozzánk 
kissé késve megérkezett sztárjai. V an
gelis viszont karrierje  csúcsán lett nép
szerű Magyarországon. A m i nem is vé
letlen, hisz a nemzetközi popvilágban, 
a popsajtóban, a lemezirodák és stúdiók 
környékén egyaránt ő most az első 
számú érdekesség. A magyarázat egy
szerű; Vangelis a popzene Oscar-díjasa,

/

V___________________________

OSCAR
VANGELISNAK

a Tűzszekerek című film  zeneszerzője és 
a film  zeneanyagáért, illetve a hasonló 
című nagylemezért kapta meg a k itün 
tetést, s mellé a jelzőt: „Vangelis korunk 
klasszikusa”, akinek lemezeit esetleg 
száz év múlva ugyanúgy fogják hallgatni 
a jövő század emberei, m int ma hallgat
juk Beethoven, M ozart vagy Stockhau
sen muzsikáját. Merész az összeállítás, 
különösen nálunk, ahol a popzenét nem 
nagyon emlegetik együtt más klasszikus 
m űfajokkal „a művészetek felszentelt 
csarnokában”.

Hogy kinek lesz igaza, a rajongóknak 
vagy a tamáskodóknak, m ajd eldönti az 
idő. Egy biztos, Vangelis lemezei nálunk  
is különleges zenei csemegének számí
tanak. Rajongóinak nagy része nem is 
tudja, hogy Vangelis egykoron a.nálunk
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népzene direkt forszírozása 
volt az uralkodó. Ez a 
helyzet tudathasadást ered
ményezett. M ár csák em iatt 
is fogékonyak voltunk a 
dzsessz' iránt, ami új, erő
teljes és tiszta volt. Olyan  
zene, am it még nem já ra t
tak le. A  rövidhullám ú  
Music U S A -t hallgattuk, 
ott jö tt k i igazán tisztán, 
élvezhetőén. Ez a bebop- 
korszak volt, de indulóban 
volt már az erőteljesebb, 
frissebb cool-zene is.

— M in t m uzsikusra  k ik  
ha to tta k  rád  először?

— Charlie Parker, Miles 
Davis, Jurry M ulligan, (ők 
mind cool-zenészek) a 
Benny Goodmann kvartett, 
Glan M ille r  nagyzeneka
r a . . .

— Já tszo ttá l m á r ekko r 
dzsesszt?

— 1955 körül léptünk fel 
először, csak otthon, házon 
belül társaság előtt. K é
sőbb a gimnáziumban  
szombatonként táncos ren
dezvényeken. Ekkor még 
nem vá lt külön a tánczene 
és a dzsessz. Friss cool- 
számokat játszottunk, a 
hangszerelést átvettük, a 
nagyzenekarról á tírtu k  a 
saját felállásunkra.

—  M e ly ik  v o lt az az első 
együttes, am e lyben m ár te 
is jó l érezted magad?

— Az első saját együtte
sem. Sohasem játszottam  
más zenekarban. Ekkor a 
legtöbb dzsesszzenész az 
éppen bejövő új stílushoz 
igazodott, ahhoz akart tö
kéletesen idomulni. Én nem 
voltam erre hajlandó, más
felé v itt a fülem.

— K ik  v o lta k  a társaid?
— Az első zenei alakulat 

a K am ara“ Jazz szexett 
volt. (Szőke Gergely — fu 
vola, Sasvári A ttila  — 
szaxofon, Deseő Csaba — 
hegedű, Berkes Balázs — 
bőgő, Szudi János — dob.) 
A m ár elmondott zenei 
anyanyelvemet szintetizálni 
akartam  a dzsesszel. 1956- 
ban megszűnt a tiltás, 
ugyanakkor a mozgások el
lenőrizhetetlenné váltak. 
Nagy volt a felelősség, 
hogy ki merre megy, m it 
csinál, hogyan form álja a 
közízlést.

— K i tu d o tt • jö n n i eb
ből a zűrzavaros korszak
ból a m agyar dzsessz úgy, 
hogy fe jlő d ö tt á lta la?

— Igen, m ert am it utá

noztak, ablakot betörő, az 
itteni világtól idegen, más 
mentalitású zene volt. Ezt 
később levetette magáról a 
legtöbb zenekar és zenész 
is, felszabadító hatása v i
szont érvényesült. A D ália- 
korszak 1962-ben kezdő
dött. T riót csináltunk (zon
gora, dob, bőgő). Bartók- 
anyagokat form áltam  át a 
Mikrokozmoszból. 1968-ban 
20 perc megbeszéletlen ze
nét játszottunk. Közönség- 
sikere volt. Gonda cikket 
is ír t  róla. Teret adott kez
deményezésünknek, , bár 
nem értett egyet vele. Az 
1964-es Jazzantológiában 
m ár irány íto tt szabad ze
nét játszottunk vázlat 
alapján. Ez a partitúra  
szerepelt a Gonda-könyv- 
ben. (B -A -C -H ) Publik  
Endrével (ütők) és Helényi 
Bélával (bőgő) muzsikál
tunk ekkor. Nem hozott 
átütő sikert ez a formáció. 
Stabilan nem kerültünk  
porondra vele. Talán azért 
is, m ert csökkentek a lehe
tőségek, csak vidéki egye
temek, klubok, Pesten egy- 
egy művelődési ház adott 
teret. A  dzsesszt nyugati 
portékának tartották, olyan 
értéktelen kacatnak, am it 
ki kell dobni. Ennek a 
szemléletnek a hatása ma 
is érződik. Nemcsak a m ű
velődéspolitika, a  szellemi 
élet véleménye is ez volt. 
Sokszor ma is úgy tartják , 
hogy a dzsessz idegen test, 
nem a m i kultúránk. Van  
benne részigazság, m ert ez 
a zene világjelenség, fel 
kell dolgozni ahhoz, hogy 
zenei életünk integráns ré
sze legyen. Csak akkor lesz , 
a miénk, ha saját arcun
kat is m egjelenítjük benne. 
Sokan a dzsessz és a nép
zene örök és kibékíthetet
len ellentétében gondol
kodtak, sőt gondolkodnak 
ma is. Ezt az ellentétet 
először csak a 70-es évek 
elején sikerül valameny- 
nyire feloldani. Szerintem  
a ritmusprobléma az, ami 
ezt az idegenséget kiváltja , 
az afro-am erikai ritm uske
zelés és a  népzene ritm us
világa; „ritmustalansága” 
közötti különbség. A  kán- 
táló éneklés adta a felo l
dást, amely érzelmileg mo
tivá lt éneklési mód, alatta  
az érzelmi hullámzást stí
lussal autentikűsan ki le
het tölteni. Most m ár ke

vesebbet alapozok ének
hangra, am it azzal pótolok, 
hogy a hangszeres zenélés 
megkomponáltabb, kiépí- 
tettebb.

— Emlékezetes nem zet
közi sikered San Sebas- 
tian ba n  m ié rt v o lt m egle
petés?

— Ez volt az első iga
zán komoly siker. Boldog 
voltam. Nem vártam  én 
semmire, benne éltem a 
zenében, jött, fűtött a 
munka, v itt előre, term é
szetes dolog volt. A siker 
is. Ez volt benne a csodá
latos.

— M ib e n  vá lto zo tt it th o n  
a helyzet?

— Semmiben, ö rü ltem  a 
jó társaknak, ak ik  a siker 
zálogai voltak. (Ráduly M i
hály, Vajda Sándor, Jávori 
Vilmos). Ekkor a free- 
dzsessz, Coltrane és a kö
rülötte lévő zenészek r i t 
musvilága nem volt m ár 
itthon sem ismeretlen. Fel- 
szabadítólag hatott zenéjük 
ránk is. A polgárjogi moz
galmak fellendülésével 
visszataláltak a fekete ze
néhez, a poliritm ikához.

— V o lta k  k ísé rle tek i t t 
hon is az ú j  s tílusú zene 
honosítására?

— Igen, kísérleteztek, de 
csak az átvételekig ju to t
tak el, ugyanolyan stílusú 
dolgokat játszottak. Több 
koncertünk volt itthon, az 
Erkel Színházban' is, az 
nagy botrány volt. Sokan 
persze ezt is örömmel üd
vözölték, örültek, hogy 
végre botrány 'is lehet á 
dzsessz körül.

— M ib ő l le tt  a botrány?
— Az Ő R I olyan koncer

tet szervezett, ahol Rhoda 
Scott is fellépett. Gondold 
el Rhoda Scott előtt free- 
dzsessz!
’ — Az Esküvő cím ű le 
mezed 1973-ban je le n t meg. 
Hogyan fe jlő d te te k  tovább?

— A lemez után az in ti- 
mebb zene felé fordultam. 
Kvartettben léptünk fel, 
Jávori helyett Kőszegi do
bolt. Jávori mindent bebo
rító  dobolása kontrollálha- 
tatlanná vált, szükséges 
volt ez a csere. Kőszegi 
kötöttebben dobol. A  kvar
tett a tagcsere ellenére sem 
tudott ú jítan i; Spanyolor
szágban, Csehszlovákiában 
jártunk, m ajd  felrobbant, 
duó lett Horváth Lajossal. 
Zéróéi problémák is voltak,

de főleg az időbeli kötött
ség ^volt az ok . . .

— A kortárszene fe lé  
m iko r, .m ié r t  léptél?

— A dzsesszt becsülöm. 
M indig is komoly kortárs- 
zenének tartottam. A 
dzsessz is kortárszene, ha 
megfelelő tudással művelik.
1967-ben már voltak ilyen 
törekvéseink Tomsitscsal. A 
dzsessz a X X . század zené
je, az erre a korra je llem 
ző emberi megnyilvánulá
sok integráns része, nem 
lehet elmenni mellette, ko
molyan kell felfogni; nincs

1 komoly zene és könnyűze
ne. Ű j "zene van kialakuló
ban.

•

— Szerinted a dzsessz 
m en ny ire  befolyásolható  
szervezési, menedzselési 
eszközökkel?

- ‘- M inden művészet, de 
a dzsessz különösen — m i
vel spontán muzsikálás' — 
kiszolgáltatott. A szereplés, 
a megszólalás lehetőségei 
behatároltak, a szőkébb tér 
m iatt olyan elvárások ér
vényesülhetnek, am ik a 
kommersz irányába hat
nak. Szörnyű dolog az, 
hogy az alkotó emberek 
irán t nincs semmilyen ins
piráció, ami m unkára ösz
tönözne. Megrendelés, fe l
kérés nem létezik. Elgon
dolkodtató például, hogy 
m iért nem lehet nemzeti 
jellegű ünnepeken dzsessz- 
kompozícióval fellépni.

— Egy időben sok 
dzsesszklúbban h a llo ttu k ,  
hogy bégre lesz ú j lem e
zed. Igaz a h ír?

— Négy éve »megállapod
tunk a lemezgyárral abban, 
hogy megjelentetnék tőlem  
egy lemezt. 1979 elején 
kaptam táviratot tőlük, 
amiben arról értesítettek, 
hogy január első hetében 
lesz a felvétel. A  szerző
dést megkötöttük. A  felvé
tel elmaradt. A  lemezgyár 
technikai okokra hivatkoz
va bizonytalan időre elha
lasztotta. Az egyik oldalon 
szólózongora felvételek let
tek volna, a másikon pedig 
nagyzenekari darab. -

— Hogy érzed, m ik o r ke
rü l a te dolgod végre az 
őt m eg ille tő  helyre?

— Erről nem akarok 
nyilatkozni, én csinálom, 
ami az én dolgom. Gondo
lom más is.

Restár— Tótszegi

szekérrel a  csúcsra
is kedvelt Aphrodites Child együttes 
billentyűse volt és Dem is Roussosnak 
komponált mézédes dalokat. Aztán a 
hetvenes évek elejétől kezdve megvált 
a konvencionális vonalat erőltető társai
tól és szintetizátoraival elektronikus k í
sérletekbe kezdett. Első lemeze, az 
1975-ben megjelent M anny és pokol még 
nem keltett nagy feltűnést, de barátjá
nak, Jon A n d e rsonnak éneke m ár ezen 
is hallható. Az ezt követő 0,39, majd az 
1977-es Spirál azonban m ár komoly 
szakmai elismerést hozott, és attól

Jelenet a filmből. A vállalton Eric Liddel, 
a „repülő skót", olimpiai győzelme után 
(lan Charleson alakításában)

kezdve Vangelis mindegyik lemezével 
feljebb kerü lt a ranglistákon. Jq n /A h - 
dersonnal közösen két nagylemezt is 
megjelentetett (Short Stories, JOThe 
Friends Of M r. Cairo) és végül 1981,-ben 
eljutott a csúcsra. d>l'

A film  sikert egyben a lemez sikerét 
is jelentelte és i „különleges harrnőhiák 
mesterét”, aki a romantikus hangzást 
nagyszerűen ijtvözi a modernl_ gépi 
elektronika lehetőségeivel, ma már egy
szerűen csak „szintetizátorvarázslónak” 
nevezi közönsége.

A film  zenéjét hallgatva, nyugodtan 
mondhatjuk, Vangelis erre a megkülön
böztető címre rá is szolgál.

S. I.
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