„Dzsessz mindhalálig"
A T IZ E D IK F E S Z T IV Á L D E B R E C E N B E N
Hálistennek nincs már arra szükség, hogy
bizonygatnunk kelljen a műfaj létjogosultsá
gát, s örvendeznünk amiatt, hogy ismét si
kerrel rendezték meg a debreceni dzsessznapokat. A kritikusnak sem kell meghatód
nia: a zene és a rendezvénysorozat hozzánőtt
a városhoz. Az 1972-es Bartók termi rádióközvetítésen négy magyar együttes játszott
párszáz nézőnek — ma 22 ország 250 zenésze
46 formációban hat napon át 18 hangverse
nyen lépett a pódiumra, mintegy 7000 néző
előtt. Imponáló ez a mennyiségi fejlődés,
különösen, ha tudjuk, hogy a mennyiség egy
ponton óhatatlanul átcsap minőségbe.
Sok mindenről kellene most a 10. ürügyén
beszélnünk. Arról például, hogy a számok ké
pesek-e érzékeltetni egy fesztivál jellegét, lég
körét; hogy az ismert nagyobb dzsesszfesztiválokhoz képest milyen sajátosságok jellem
zik a debrecenit; hogy milyen játékra ins
pirálják a körülmények a zenészeket; hogy
kik és miért hallgatják ezt a zenét; hogy ki
mit látott abból, amit szeretett volna; hogy
mire kíváncsi a közönség; hogy a lebonyo
lításnál mi fontosabb: a rádiófelvétel vagy a
jelenlevők; és így tovább. Minderre sajnos
nincs itt hely. Néhány olyan szempontot tu
dunk csak érinteni, amelyek a műfaj kedve
lőit leginkább foglalkoztatják. Mindenekelőtt
a helyszínek kérdését.
Nem kétséges, hogy a művelődési központ
színházterme az egyetlen az összes közül,
ahol akusztikailag elfogadható hangminősé
get lehet előállítani. Ha nagyon szigorúan
vennénk, a sportcsarnokban és a Bartók Te
remben nem szabadna dzsesszhangversenyt
rendezni. Csakhogy nincs más lehetőség és a
művelődési központba mindössze négyszázan
férnek be. A debreceni dzsessznapokat ezzel
együtt kell elfogadni vagy elutasítani. Az
idén néhány ezerrel kétségtelenül többen el
utasították, mint tavaly. De ennek nem az
akusztika, hanem a fesztivál időtartama és
a viszonylag magas helyárak volt az oka. A
kínálat ugyanis meghaladta a közönség időés pénzbeli felvevőképességét.
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valamely stílusba igyekeznek illeszkedni, a
másikba azok, akik újítanak, akik önálló ze
nei világot akarnak kialakítani. Nem kétsé
ges, hogy az utóbbi, a kreatív muzsikusok
vitték mindig is előbbre a művészetet; ám
az újdonság és a formabontás nem mindig
jelent minőséget és fordítva, az is lehet ér
tékes, ha valaki hagyományos formákat tölt
meg zenével. Az előbbire a Globe Unity, az
utóbbira a Markovity-Gut szextett a példa. A
free zenekarnál a feszültségek-oldódások, a
kollektív és egyéni improvizációk szerkezete
mechanikussá vált, míg az ötvenes évek stí
lusában játszó jugoszláv együttes igazi, vér
bő dzsesszel állt elő. Ez két merőben kü
lönböző alkotói alapállásra és törekvésre
példa, bár az eredmény lehetett volna éppen
fordított is.

összességében sok korrekt, néhány nagyon
jó produkciót hallhattunk, de szenzációs fel
fedezése, élménye nem volt a fesztiválnak.
Bár az is lehet, hogy kezdünk hozzászokni a
minőséghez. Röviden mégis néhány fonto
sabb eseményről. Rendkívül koncentrált,
absztrakt zenét játszott a Graham collier
band. A dzsessz-rockról a hard bopra nyer
geit át a Füsti—Lakatos kvintett: ügyesen.
Élőben hallhattunk egy néger blues-énekest:
Jerry Ricket. Látványos műsorral érkezett a
Family of Percussion nevű ütősegyüttes. Két
különböző alkatú, bár egyként virtuóz mu
zsikus találkozását hozta Albert Mangelsdorff és Pege Aladár közös játéka. A freenek is megvannak a maga sztereotípiái: ezt
bizonyította az egyébként kitűnő szólistákat
felvonultató péntek éjszakai koncert (Oxley,
Oki, Petrowsky), amelyből az NDK-beli trió
játékát éreztük a legkoncepciózusabbnak. Az
utóbbi idők legnagyobb lélegzetű hazai kom
pozícióját hallhattuk Szabados György mű
helyegyüttesétől. A zongora kifejezési lehe
tőségeinek határát feszegette a Per Wallin
és a Ganelin trió. Hatalmas tömeget mozga
tott meg a Benkó dixieland térzenéje. Es vé
THAD JONES
gül: sok kitűnő trombitás (Ted Curson,
Kenny Wheeler, Enrico Ravá) fordult meg
Ez azonban csak egyik — bár a koncertek a fesztiválon.
hangulatához döntően hozzájáruló — része a
Érezzük, hogy kevés, s talán nem is a
hallgatottságnak. A rádió minden hangver
senyről felvételt készített, amelyek révén az legfontosabb, amit a 10. debreceni dzsesszegész ország, sőt az OIRT közvetítésével napokról leírtunk. De mindennél többet
Európa számos országának közönségéhez mond a rendezőknek az a döntés, hogy jö
eljut a debreceni dzsessznapok hanganyaga. vőre három napra, koncentráltabb formá
Magyar fesztivál soha nem kapott még ilyen ban tervezik a fesztivált. így remény van
nemzetközi fórumot, s ennek a ténynek igen arra, hogy a mennyiség tényleg átcsap mi
kedvező következményei lehetnek. Még ak nőségbe.
kor is, ha a helyszínen lehangoló volt a
Túri Gábor
sportcsarnok korábban telt, most üres lelá
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tóinak látványa.
Az OIRT (Nemzetközi Rádiós és Televíziós
Szervezet) fesztiválja volt a tizedik dzsessz
napok, s ez bizonyos mértékig a programot
is meghatározta. Több rádióállomás bigbandet küldött, ám az érdeklődésből ismét nyil
vánvaló lett, hogy ez a formáció nem túl
népszerű a dzsesszkedvelők körében. Pedig
érdekes összehasonlításra adott alkalmat a
nagyzenekarok találkozója. Különösen a
finn UMO bigband tűnt ki Thad Jones re
mek hangszereléseivel.
Házi statisztikánk szerint az idén kvartett
ből érkezett a legtöbb: 11, míg trióból és
kvintettből hetet-hetet, bigbandból hatot,
szextettből ötöt hallhatott a közönség, nem
beszélve az egyéb összeállításokról. Fonto
sabbnak tűnik, hogy szinte teljesen hiányoz
tak a dzsessz-rock zenekarok. Ez a változás
a dzsesszen belüli átértékelődést jelzi: az
elektronikus hangzás uralma után a zené
szek az akusztikus hangszerekhez térnek
vissza. A váltás nemcsak hangzásbeli, hanem
stiláris kérdés is; csökkent (bár a free zene
karoknál továbbra is érvényes) az effektek
szerepe és nagyobb hangsúlyt kaoott a ha
gyományos szerkezet és forma. Sokféle stí
lust hallhattunk: modern swinget, hard bopot, mainstreamet és különösen nagy arány
ban free zenét. Általában megállapítható,
hogy a fesztivál színvonala magas, kiegyen
lített volt sok neves zenésszel, bár a közön
ség szívesen látott volna néhány igazán hí
res sztárt is.
Valójában két csoportra oszthatók a köz
reműködők. Az egyikbe azok tartoznak, akik

DEBRECENI KÓRUS
SIKERE
O LASZO RSZÁG BAN

ULRICH GUMPERT

Közel jártunk az éjfélhez
szeptember
10-én, amikor
Pescara nemrég épült temp
lomában az eredményhirde
tésre került sor. Végighall
gattuk a FIDES támogatásá
val szervezet XXIV. nemzet
közi kórusversenyt és re
ménykedtünk a sikerben. A
Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola debreceni tagozatá
nak női kara Szesztay Zsolt
dirigálásával
igazán érett
együttes benyomását keltet
te. Szép, tiszta hangzásuk, intonálásuk, az árnyalati fi
nomságokat és az egészet át
tekintő építkezésre egyaránt
figyelni tudó előadásuk vas
tapsra ragadtatta az olasz
közönséget is. Verdi és Mon
teverdi mellett Bartók és Ko3ály művei Pescarában is
utat találtak az emberi szí
vekhez. A debreceni énekesek
nagy sikert arattak.
Az olasz kórusok ugyanak
kor nem remekeltek. A KISZ
Központi Művészegyüttes ki
válóan
éneklő
Egyetemi
Énekkara pedig más kategó
riában indult. De azért még
is izgultunk, hogy vajon a
háromtagú zsűri is úgy hal
lotta-e az elhangzott számo
kat, ahogy mi? A magyar
vagy a hazai kórus Verdi-tolmácsolása tetszett az olasz
szakembereknek? Nem csa
lódtunk érzéseinkben és a
csak hazai szakemberekből
álló zsűriben sem. Felszaba
dult öröm, nagy taps kö
szöntötte Szesztay Zsoltot,
amikor magasrangú egyházi
személytől átvette a diplo
mákat és a szép serlegeket. A
kórus a polifon és a folklór
kategóriába nevezett be, és
mindkét versenyágban első
díjat nyert.
Ennek a szép sikernek
azonban előtörténete is van.

A főiskola leánykarát 1980ban meghívták a varsói „ISME”-re. Ez a nemzetközi ze
nei
tanácskozás
azonban
egybeesett a debreceni kórusversennyel, ahova a kórus is
benevezett. És az együttes
itthon maradt, hogy képvi
selje városunkat Debrecen
ben. Nemcsak részt vettek a
versenyen, hanem díjat is
nyertek az igen rangos me
zőnyben.
A Kórusok prszágos Taná
csa tehát nemcsak kárpótlá
sul jelölte ki az együttest a
pescarai versenyre, hanem
kimagasló eredményeik alap
ján rá is szolgáltak erre a bi
zalomra. Ezért támogatta a
városi tanács is az együttes
külföldi útját.
Egy hetet töltött a 45 tagú
kórus
Olaszországban. Az
éneklés és a siker érzésének
öröme mellett azonban .más
fajta élményekben is volt ré
sze az együttesnek. Nappali
fényben és esti kivilágításban
is csodálhatták Velencét; a
Canal Grandét, a Doge-palotát, az építészet remekműve
it. A Szent Márk tér olyan
volt éjjel, mint egy hatalmas
bálterem, amelyet mennye
zetként borított be a csodála
tosan kék égbolt. Az egymás
mellett megszólaló zeneka
rok különleges hangulatot
varázsoltak a kőből csipké
zett falak közé, és az anda
lító zene szárnyán az ember
évszázadokkal ugrott vissza a
történelemben.
De legaláb ilyen megka
pó élmény volt Ravennában
megtekinteni az utolsó csá
szárnő, Galla Piacidia mo
zaikokkal kirakott síremlé
két, az avianusok keresztelő
templomát, az egyedülállóan
szép mozaikokat, amelyek az
V—VI. századi bizánci kul

túra ránk maradt legértéke
sebb emlékei. Különleges ér
zés volt fejet hajtani az előtt
a szerény kis kápolna előtt,
amely Dante sírját borítja.
De láthattuk azt a zöld ba
bérral befuttatott dombocs
kát is, ahová 1944. március
23-tól 1945. decemberig a né
metek elől elrejtették a nagy
poéta földi maradványait.
De az is ritkán adódik meg
az ember számára, hogy él
vezze az Adria hullámzó vi
zét a szeptemberi nyárban,
vagy az Appeninnek előre
tolt csúcsain felépült San Ma
rino forgalmas, idegenforgal
mi látványosságát mutató ut
cáit járja. De ott marad em
lékeink között a pecsételőt
kereső, a lányokkal összeka
csintó vidám és bohém olasz
vámtiszt, akinek nagyra nőtt,
dús fekete haja alig viselte
el a lapos tányérsapkát, vagy
a mestrei Central Hotel fi
nom paszta sutát főző szaká
csai, akik könnyes szemmel
búcsúztak a debreceni lá
nyoktól, amikor azok isme
retlen olasz szerző dalával
köszönték meg az ízletes va
csorát, a finom vörösbort.
Kedves emlék marad Delia
is, a verseny házigazdája, fő
szervezője, aki igazi olaszos
temperamentummal,
széles
gesztusokkal mozgatta mun
katársait, és mindent megtett,
hogy jól érezzük magunkat.
A viszontlátás reményével
búcsúztunk el tőle.
Fárasztó, de szép és ered
ményekben gazdag út volt.
Bizonyára maradandó emlé
ket hagyott a kórus tagjai
ban is. De a debreceni éne
kesek jó követei voltak vá
rosunknak és a magyar ze
nei életnek is.
Dr. Tar Károly

Filmnapló

beütő a kemény filmekből
A Rendőrök háborúja című
film némi ízelítőt ad az ún.
nyugati „kemény” filmekből,
azokból
az alkotásokból,
amelyek a közönség érdeklő
désének felkeltését és a né
zőtéren kialakult izgatottság
fokozását a szexuális jelene
tekkel, továbbá a brutális,
néhol a szadizmusba hajló
verekedések minél gyakoribb
ábrázolásával igyekszik elér
ni. Természetesen mindaz,
amit Robin Davis filmjében
láthatunk, meglehetősen távol
áll az „igazi” változattól,
azoktól az alkotásoktól, ame
lyek napjainkban az egyik
legbiztosabb üzletet jelentik a
nyugati filmforgalmazók szá
mára. Hazánkban csak elvét
ve kerül sor az ilyen típusú
alkotások bemutatására, jelen
esetben — gondolom — Ro
bin Davis filmjének megvá
sárlását a történetben meg
húzódó
társadalomkritikai
vonal indokolta. Félő azon
ban, hogy a hazai közönség
nagy része csak az „érdeke
sebb”, számunkra szokatlan
jelenetek miatt megy el a
moziba, és figyelmét legke
vésbé a társadalomkritikai
jelleg fogja lekötni. Sajnos a
film nézésekor igazolva lát
tam gyanúmat, hiszen a vetí
tés közben a nézőtéren kiala
kult zsivaly, a látottakon va
ló csoportos elmélkedés hoszszú perceken keresztül tar
tott, s ez világosan bizonyí
totta, hogy e csoport tagjai
nem valami nagy figyelem
mel kísérik a film politikus
vonulatát.
Szóval erős aggályaim van
nak a film hazai közönség
visszhangját illetően, s félek
attól, hogy miközben a filmet
nagyon sokan fogják megnéz

ni, kevés lesz azoknak a szá
ma, akik valóban látni is fog
ják a cselekménybe sűrített
társadalomkritikát Pedig ér
dekes ez a társadalomkritika,
s az is, hogy meddie megy el
a rendező a témát illetően,
milyen mélységekig ás le, s
milyen végkövetkeztetéshez
jut el. Robert Davis a francia
rendőrség eszközeit, módsze
reit és a különböző rendőrsé
gi csoportok között meglevő
rivalizáció egvre kegyetle
nebb megnyilvánulási for
máit kritizálja. S itt van a
film egyetlen újszerűsége és
legfőbb- erénye, az, hogy a
francia rendező szakított a
megszokott sémákkal, a bű
nözők és a rendőrség párhar
cának ábrázolásával, s azt a
meglehetősen kegyetlen és
kíméletet nem ismerő pár
viadalt mutatja be, amelyet
a rendőrség emberei vívnak
egymással a dicsőségért, a
sikerért, az érvényesülésért.
S ebben a harcban szinte már
tizedrangú szerepet játszik a
bűnöző, s a rendőrök szemé
ben nem az a lényeg, hogy
minél hamarabb elfogják, s
a további bűncselekmények
elkövetésében megakadályoz
zák, hanem az, hogy melyik
csoport tudja végül is a7. el
fogatassál együttjáró dicsősé
get, elismerést és szakmai
feljebbjutást
önmagának
megszerezni.
E kegyetlen harc során ap
rólékosan kidolgozott jelle
mekkel találkozunk, tipikus
karrieristákkal — akik ter
mészetesen cseppet sem kü
lönböznek a más munkakör
ben dolgozó törtetőktől —
csak a lehetőségeik, a siker
érdekében használt eszközeik
és módszereik mások. Ezeket
a tipikus figurákat napjaink
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leghíresebb francia színészei
elevenítik meg, hitelesen és
teljes sikerrel, közülük is
talán a női főszereplő, Mar
lene Jobert a leghitelesebb —
kétségtelenül az ő szerepe a
legösszetettebb is. Marie még
a szamárlétra legalján van,
számára még e? az egyetlen
eset nem hozhatja meg a biz
tos továbbjutást, tehát még
adott számára a viszonylagos
tisztánlátás, még nem vakí
totta el teljesen a már elért
és még elérhető siker. De már
az ő jelleme is fertőzött, már
ő is képes az árulásra —
vagyis eléggé bonyolult és
összetett jellem, sok-sok ha
tározottsággal,
de
talán
ugyanannyi bizonytalanság
gal is. A fiatal nyomozólány
szerepében mindezt sikerrel
hitette el velünk Marlene Jo
bert. Méltó partnere volt
Claude Brasseur, aki érzékel
tetni tudta a felügyelő jelle
mében meghúzódó összetett
séget; már sokkal edzettebb
és ugyanakkor törtetőbb is,
mint a lány, neki már van
mit elérnie, és van mit ve
szítenie is, ezért is válik hi
hetővé mindaz, ami az utolsó
jelenetekben
lejátszódik
benne.
Ennek az utolsó jelenetnek
egyébként a film egésze
szempontjából az átlagnál is
nagyobb jelentősége van.
Ugyanis itt érezhetőek leg
jobban a rendező társada
lomkritikai szándékának kor
látái: míg a film egészében
kíméletlenül bírálja korának
rendőri szerveit, rámutat a
legfőbb és legjellemzőbb hi
bákra, a történet végén
kompromisszumos megoldás
hoz folyamodik.
Sümegi Anikó
-
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