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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E
M ajor M áié nyolcvan éves

Társadalmi Szemle, Valóság
Űj elem ek a századforduló 

körüli m arxizm usban címmel, 
a Valóság egyik új szám ában 
Berend  Rózsa

Kari Kautsky
— m ostanában újravizsgált — 
tételeit ism erteti az ag rárkér
désről és az im perializm usról. 
A Szerző m egállapítja, hogy a 
századelő ném et szociáldemok
ráciájának osztrák—cseh szár
mazású teoretikusa szükség
képpen ju to tt el az agrártem a
tika újszerű értelmezéséhez. 
Parasztkérdés azért nem  volt 
előzőleg a m arxizm usban, m ert 
a  m agasan fe jle tt kapitaliz
m usban — Angliában — gon
dolkodva, sokáig azt látták , 
hogy „a birtokos parasztság 
gyakorlatilag eltűn ik”. A Mo
narchiában és a  kevéssé iparo
sodott, délném et területeken 
azonban nem ez volt a helyzet. 
K autsky a  m ár a m últ szá
zad 80-as éveiben észrevette 
ezt, de — szemben azokkal, 
akik  az agrártem atikát abszo
lutizálva, magát a m arxizm ust 
is elvetették volna — azt állí

to t t a ,  hogy „a paraszti k ispar- 
cella történetileg elavult in 
tézmény, és a párt nem táp lá l
ha t illúziókat a parasztság kö
rében, nem  hirdetheti, hogy a 
term elés ősi form ája ú jra  fel- 
tám aszható". A 90-es évek kö
zepére kristályosodott ki a pa
rasztság szám ára egy olyan 
ú t „am i nem áll el
lentm ondásban a jelen gazda
sági fejlődési tendenciákkal”. 
Ezek szerint a szociáldem ok
ráciának az a feladata, hogy a 
parasztság kizsákm ányolás és 
proletairizálódás elleni küzdel
m eit olyan társulások, tá rsa
dalm i intézm ények felé irá 
nyítsa. am elyek a paraszti igé
nyeket a politikai szervezetek
hez közvetítik. A junker—po
rosz állam  keretei között azon
ban — ism erte fel Kaut=ky — 
a kisparaszti szövetkezetek 
nem funkcionálhatnának a ha
ladás irányában. Véleményét

Iáit halt teoretikus születésé
nek centenárium a — 1971 — jó 
alkalom  volt arra, hogy bizo
nyos tételei, gondolatai össze- 
geződjenek. (A hazánkban is 
ism ert G ilbert Badia — egy 
tanulságos Luxem burg-életrajz 
szerzője — állapíto tta meg, 
hogy több m int negyven év so
rán  kevesebb szöveget publi
káltak  tőle világszerte, m in t a  
legutóbbi tíz esztendő alatt.) 
Nemrégiben pedig m egalakult
— a japán  N arihiko Ito pro
fesszor kezdeményezésére — 
egy nemzetközi Luxem burg- 
bizottság is. Ennek linzi össze
jövetelén állapították meg, 
hogy „m ajdnem  m inden prob
léma, am elynek megoldásán 
Rosa Luxem burg a maga ide
jében fáradozott, még mindig 
időszerű”. (A bizottságban 
m agyar kutató, Vadász Sándor 
is részt vesz.)

Az em lített bizottság egyik 
osztrák tagja — Fritz W eber 
professzor — állapíto tta meg 
Luxem burg egyik fontos m ű
véről, a  Tőkefelhalmozásról, 
logy alapos vizsgálata megdön
ti a leggyakrabban hangoz
ta to tt két fő vádat: a mechani
kus összeomlás teóriát és a 
spontaneitás-elm életet. K ide
rült, hogy — legalábbis számos 
m ai m arx ista  tudós szerint — 
a Tőkefelha!mozás-t „m inde
nekelőtt politikai aspektusból 
kell vizsgálni”, m ert itt 
Luxem burg „azokat a  kérdése
ket rendszerezte és általánosí
totta, am elyek még a m últ szá
zadban a revizionizm us-vitá- 
ban vetődtek fel". De például 
a „harm adik világ" megszüle
tése — és maga a  kifejezés is
— hitelesíti a „vörös Rosa” 
történelm i előrelátását. Sajná- 
latdsnak ta rtja  a Társadalm i 
Szemle cikkírója, hogy a leg
utóbb m agyarul megjelent 
Luxem burg-kötet bevezető ta 
nulm ánya „számos féligazsá
got. sőt tévedést” tartalm az. 
Az írás hangvétele pedig ijtég- 
volt idők ortodoxiájára, steril 
m arxizm usára em lékeztet”.

A. G.

KÖSZdNTJÜK SZÜLETÉS
NAPJÁN az építészt, írót, tu 
dóst, közéleti em bert, fél év
század társadalm i haladásért 
folytatott küzdelmeinek szen
vedélyes és sokoldalú, sebeket 
osztó, sebeket kapó. soha meg 
nem alkuvó részvevőjét. Major 
Mátét, akinek ösztönző hatása 

j sa ját szakmai környezetén túl 
| az építészeti hivatás művelői

nek jóform án összességére, a 
tudom ány és művészet világá
ra, az olvasók széles körére — 
sőt: jó néhány tévém űsorának 
révén ennél is messzebbre —, 
nemzedékek sorára kiterjed, s 
aki — szám talan form ában 
képviselve építészetünket — 
nemcsak hazánkban, határa in 
kon kívül is megbecsülést 
szerzett az építészet ügyének.

Eszme, hit, elkötelezettség, 
rendkívüli m unkabírás, szo- 

j ciáüs érzékenység és a meggyő
ződésből fakadó sajátos belső 
sugárzás nem csupán szemé
lyes tulajdonságai, hanem egy 
nagy nemzedékhez való ta rto 
zásának jegyei is. Em beri
építészeti ideáljai olyan fo rra
dalmi nem zedéknek a hitéből 
öltöttek testet, am elynek szá
m ára a szociális forradalom  
és az építészet m egújulásának 
igénye szorosan egybeesett.

E KETTŐS ELKÖTELE
ZETTSÉG jelentkezik abban, 
hogy még m in t az illegális 
munkásmozgalomhoz tartozó 
fiatal építészmérnök a mo
dern építészet egyetemes tö
rekvéseit itthon képviselő 
CÍRPAC (CIAM) csoporthoz 
csatlakozik és 1934—37 között 
a Szocialista Képzőművészek 
Csoportjának is titkára. A 
m unkáslakáskérdés foglalkoz
ta tja  m ár a CIAM csoport ki
állításai idején és később a 
Tér és Formában megjelent, 
első írásaiban.

A felszabadulás u tán  ível 
fel szakmai és tudományos pá
lyája. A Művészeti Tanácsban, 
az Üj Építészek Körében 
(amelynek alelnöke) és más 
közéleti fórumokon megnyil
vánuló tehetsége és cselekvő- 
készsége a hivatali szervező 
tevékenységből a ■ Műegyetem 
katedrá jára emeli, hogy o tt  két 
és fél évtizedes oktató-nevelő 
m unkát folytasson — a kettős 
fogalom legteljesebb értelm é
ben —, szellemi harcait tovább 
víVa, közéleti feladatokat is

a modern
imperializmusról

K autsky legmódszeresebben az 
1898-ban keletkezett Régi és 
új gyarm atpolitika című tanul
m ányában fe jte tte  ki. Szerin
te  a korábbi évszázadok keres
kedelmi (holland) és feudális 
(spanyol, portugál, korai1 fran 
cia) és az am erikai m unka
gyarm at —„ami kizsákm ányo
lás helyett a betelepülők m un
k á já ra  épült” — u tán  a szá
zad végére a  helyzet m egvál
tozott.

M egjelent ugyanis az ipari 
tőke is, és „míg a kereskedel
mi tőke aktív  gyarm atpoliti
ká t követelt, az ipari tőke in
kább szabad kereskedelm et, 
felvevőpiacot kíván”. Kautsky 
úgy látta, hogy amíg például 
Anglia defenzív gyarm atpoli
tik á t folytat, Németország és 
Oroszország „rég i-ú j” im peria
lizm usa az egyházra, a bürok
rác iára  és a m iiitarizm usra tá
maszkodik. Egyik, 1900-ban 
ír t cikkében K autsky — ré
gebbi álláspontjával ellen tét
ben — felvetette, hogy a mili- 
tarizm us „közbejöttével” a 
„höhe Finanz” im m ár az ipari 
tőkét is aláveti érdekeinek.

A kapitalizm us lehetőségei
nek ku tatásában K autsky a 
századfordulón is felism erte 
már, hogy „a kapitalizm us előtt 
még hosszú jövő áll. Az u ltra 
im perializm us, a tőkés nagy
hatalm ak megállapodási rend
szere is m eghosszabbíthatja lé
té t”. El lehet mondani, hogy 
K ari Kautsky elméleti m un
kássága. legalábbis több vo
natkozásban „belefutott a 
m arxizm us Hilferding. Luxem 
burg és Lenin nevével fém je
lezhető, továbbfejlődési irányá
ba. sőt végső soron a leniniz- 
m u sb a , . . ”

Vadász Sándor — a T ársa
dalm i Szemle új szám ában —

Rosa Luxemburg
„újrafelfedezéséről” ír. A nagy 
lengyel—ném et forradalm ár
iránti érdeklődés megnöveke
dése — „a tulajdonképpeni re- 
heszánsz" — az 1960-as évek 
régén kezdődött. A m ártírha-

Magyar muzsikusok 
Londonban

A TAK A C S VONÓSNÉGYES  
londoni hangversenyéről ír a 
Tim es kritikusa, Nicholas Ke- 
nyon:

„Fenntartások nélkül meg
állap íthatjuk , hogy a Takács 
vonósnégyes, am ely Evianban 
és Portsm outhban d ija t nyert 
és az elm últ nehány évben 
rendszeresen visszatérő vendé
ge a Wigmore H alinak, való
ban kiváló együttes. Hangzása 
dús. hangadása elég tiszta 
Haydnhoz, ritm ikája elég tü 
zes Bartókhoz, dallam vonalai
nak melegsege és érzékenysé
ge elég bőséges Dvorákhoz.

Egy-két dolog mégis zavaró 
volt. főként az egyensúly és a 
dinam ika apróságai tek in te té
ben. Csodálatot érdem el veze
tőjük, Takács-Nagy Gábor, 
am iért visszafogja önm agát 
olyankor, am ikor nem övé a 
legjelentősebb anyag, de va
lamennyi játékosnál je lentke
zett valam i különös hajlandó
ság arra, hogy visszavonuljon, 
am ikor nem vezető dallam ot 
játszik . . . ” (The Times, jú lius
13.)

Hugó Colé, a Guardian h a 
sábjain igy ír a hangverseny
ről:

„Ennek az igen tehetséges 
vonósnégyesnek különleges 
hangzása éppoly jól illik 
Haydnhoz, m in t Bartókhoz, 
tiszta hangszíneivel, erőteljes, 
de sohasem túlhangsúlyozott 
ritm usaival, belső szólam ai
val, am elyek sohasem olvad
nak egyetlen hangmasszává. 
Valamennyi játékos rendelke
zik azzal a jártassággal és lé
lek jelenléttel, am ely képessé 
teszi őket ötven ütemnvi pres- 
tissimo során akár egy tucat 
szerep betöltésére is — főként 
a Bartók-m ű pizzicato tételé
re gondolok, am elvet még 
sohasem hallottam  ilyen vál
tozatosan sz ínezve. . .

Becsülöm a második hege
dűs tudását is, aki Haydn op. 
77 No. 2.-ben szóló variáció
já t elragadóan játszotta abban

az enyhén alázatos modorban, 
am ely megfelel egy XVIII., 
századbeli másodhegedűsének, 
a Bartók-m ű középső tételé
ben viszont dém oni energiájú 
és erejű játékosnak bizonyult.

Igen figyelem rem éltó és 
eredeti előadás volt e z . . .  
Jandó Jenő volt a zongorista 
Dvorák K vintettjében — 
ugyancsak értelm es, pontos 
játékos, akinek erős érzéke 
van a drám a, ritm us és az 
együttes m uzsikálás iránt, v a 
lam int megvan mindaz a ke
délye. am elyet ez a vidám, 
könnyed és dallam os mű meg
kíván.” (The Guardian, jú lius
13.)

JANDÓ JENŐ  szólóestjéről 
a Daily Telegraph  kritikusa, 
Dávid M oney a  következőket 
írja :

, . . . .  jeles művész, aki nem 
csak nagyszerű technikával 
rendelkezik, de mély kapcso
la t fűzi a zenéhez is. M űsorát 
a legnagyobb szabású Haydn- 
szonátával (Esz-dúr, No; 32.) 
kezdte. Bár a méltóságteljes 
első té telt kissé gyorsabbra 
vette a szokásosnál, semmi 
sem sikkadt el, m ert m inden 
frázist alaposan kidolgozott és 
éneklő hangja ugyanilyen mély 
benyom ást keltett a többi té
telben is. Beethoven arisztok
ratikus Asz-dúr szonátáidban 
(op. 110.) a frazeálás és hang- 
súlyozás pontosan az volt, 
am inek lenni kellett. Az Ario- 
so-részleteknél az utolsó té 
telben olyan éneklő legatót 
alkalm azott, am elyben k a riá 
nak súlyát is la tba vetette, 
m int rem ek technikájának 
tartozékát.

Schubert posztumusz B -dúr 
szonátáia az előadótól rend
kívül élénk form aérzéket k í
ván meg. Jandó  m inden té
telben a zene rapszodikus cso
dálkozását érzékeltette ott, 
ahol rögtön zés-jellegű volt, rá 
ta lá lt p  ritm us kifeiező á r
nyalataira is.” <The Daily Te- 
legraph, jú lius 14.) P. M.

teljesítve. (1953—64 között az 
Építőművészek Szövetségének 
elnöke, ez előtt és után számos 
egyéb funkció viselője).

A tudományos munka, az 
épitészetelm életi-épitészettör- 

téneti kutatás, az írói és szer
kesztői tevékenység, az akadé
miai tennivalók sora úgy épül 
össze egyetlen roppant és 
energikus teljesítm énnyé, hogy 
m ár önm agában ez a sajátos, 
állandó m unkában kiteljesedő 
életvitel — a fáradságot nem 
ismerő, m inden percet, még az 
ülésezés ho ltpontjait is írásra, 
alkotásra kihasználó megfe
szített figyelem, a legkisebb 
részletre kiterjedő alaposság, 
a személyes u tán járás, k ite r
jed t levelezés, az adatfelderí
tés gondossága — iskolát te
rem t (nem is beszélve e külö
nös szellemi m űhelyt jelentő, 
személyes alkotóm unka nem 
zetközi jelentőségéről a m ar
xista építészet-történetírás és 
elm életi kutatások m egterem 
tésében). M űvelődéstörténeti 
megközelítéseinek ú j hullám a 
idején jólesik felidézni M ajor 
Máté harm incöt évvel ezelőtti 
egyetemi óráit, ahol az euró
pai műveltség, irodalom, zene 
és technikatörténet alapjaiba 
ágyazva adta elő az építészet 
m űvészeti voltáról mindazt, 
amivel építészek alkotókészsé
gét és elkötelezettségét serken
teni és fejleszteni lehet. Akkor 
úgy hittük, irodalom szereteté- 
hez. Írói tehetségének vonzás
körébe tartozik mindez; azóta 
á t kellett éreznünk: nevn más 
ez, m int a csak egyetemes jel
legében továbbadható kultúra 
átörökítésének nagyszerű pe
dagógiai koncepciója.

MÜVEIT FELSOROLNI re 
m énytelen vállalkozás lenne; 
húsznál több könyve, szer
kesztői tevékenysége (az általa 
szerkesztett folyóiratok, a Tér 
és Form a m unkájában való 
részvételtől az Üj Épitészet-en, 
az Építés—Epítészet-en, Ma
gyar Epítőm űvészet-en á t a 
három  akadém iai lapig, az 
A rchitektúra  és Az építészet 
világa cím ű könyvsorozatig 
csak egy része m unkásságá
nak.

Félezernyi cikkének, tanu l
m ányának címjegyzéke m ár 
tíz évvel ezelőtt is tizennyolc 
nyom tatott oldalt töltö tt be.

Csak jelezhetjük tehát, és 
részleteiben nem  idézhetjük 
fel itt azt a sokágú küzdelmet, 
am it az építészet új fogalm á
nak és szociális tartalm ának  
kialakításáért, építészetünk 
felszabadulás u táni ú jjászer
vezéséért a korszerű építé
szeti szem léletért és gyakorla
tért, az építészet művészet vol
tából fakadó feladatok teljesí
téséért és szociális p rogram já
nak m egvalósításáért, az ipa
rosíto tt építészet színvonaláért 
és ellentm ondásainak feloldá
sáért, az építészeti, képzőmű
vészeti és irodalm i ku ltú ráért 
— a ku ltú ra  egészének sor
sáért folytat és folytatott.

1949-ben még csak első 
egyetemi évfolyama ünnepelte 
lelkesen és szeretettel a fia
tal K ossuth-díjas professzort; 
most, három  és fél évtizeddel 
később, még hosszú alkotó éle
tet kívánva, népünk és tá rsa
dalm unk köszörlti.

Vámossy Ferenc

NAPLÓ
K ulinyi István -festményei

ből rendezett kiállítás nyílik  a 
Dorottya utcai kiálítóterem ben  
ma, pénteken délután 5 órakor. 
A tárlatot M ezei O ttó m űvé
szettörténész nyitja  meg.

Törekv Ferenc grafikus k i
állítása augusztus 4-én, dél
után 4 órakor nyílik meg a ha
la tongyöröki K lubkönyvtárban, 
a Hazafias Népfront községi 
bizottsága rendezésében. A 
tá rla t augusztus 21-ig hétköz
nap 16—19 óra között, vasár
nap pedig 9—12 és 15—19 óra 
között látható.

A Luzernben augusztus 15. 
és szeptem ber  8. között meg
rendezendő zenei fesztiválra a 
világ legnagyobb zenekarai 
közül nyolcat h ívluk meg. köz
tük a berlini, a prágai, a bé
csi. a bostoni és a m üncheni 
szim fonikusokat. A koncerte
ken Karajon. K ubelik, Ozawa. 
Abbado. Pollini, Barenboim és 
más világnagyságok m űködnek  
közre.

Dzsessz fesztivál Debrecen ben
KÉTFÉLE NÉZŐPONT  k í

nálkozik a M agyarorszá
gon rendezett dzsesszíeszti- 
váiok megítélésére. Tágabb 
perspektívából nézve lehető
ségeik viszonylagossága tű 
nik szembe; szűkebb optikán 
át szemlélve viszont a vi
szonylagosság lehetőségei 
válnak inkáob láthatóvá. A 
megfelelő látószög alighanem  
a kettő között található, h i
szen illúzió volna a  nagy 
külföldi seregszemlékhez m ér
ni a kötött költségvetésből 
gazdálkodó hazai találkozók 
adottságait; másfelől viszont 
folyam atos kontro llnak kell 
kísérnie az eredm ényt, hogy 
vajon ezzel a szűk kerettel 
m iképpen sáfárkodtak a ren
dezők.

Jó évtizede más, a rra  hiva- 
to ttabb intézm ények érdek
telensége a rra  késztette a 
M agyar Rádiót, hogy kezde
ményező szerepet vállaljon 
fel a hazai dzsesszfeszti válók 
szervezésében. P artnereket 
néhány nagyváros (Debrecen, 
Nagykanizsa, Szeged, Békés
csaba, Miskolc) művelődést 
központjaiban találva, k ia la
k íto tta a vidéki dzsessz- 
hétvégék rendszerét, amely 
évente három -négy alkalom 
mal k ínál figyelemre m éltó 
hangversenyeket a m űfaj 
kedvelőinek. A fesztiválok 
közül a leghosszabb életű
nek és legtartalm asabbnak a 
debreceni bizonyult, ma m ár 
nemcsak a magyar, hanem  
a környező országokban élő 
dzsessZkedvelők szám ára is 
u tazásra csábító program ot 
kínálva. T izenhárom  év a la tt 
a legnagyobb és elérhetetlen 
am erikai sztárok kivételével 
sok tengeren túli és csaknem 
valam ennyi jelentősebb euró
pai muzsikus m egfordult az 
alföldi városban, a  hazai 
muzsikusok szám ára pedig 
egyértelm űen ez a legrango
sabb bem utatkozási lehető
ség.

A Z  IDEI TERM ÉS  szeré
nyebb ara tást ígért a tav a
lyinál. legalábbis ami a meg
hívottak elismertségét, nép
szerűségét illeti. Ám a 
dzsesszben. csakúgy m int 
m ás művészeti ágakban, az 
esztétikai érték  nem mindig 
fedi a piaci értéket, s így 
valóban előfordulhat, hogy 
kevésbé „jegyzett” m uzsiku
sok, vagy együttesek megle
petésszerűen színvonalas pro
dukciókkal rukkolnak elő. 
A kadt erre  is meg az ellen
kezőjére is példa Debrecenben, 
mégis a muzsikusok és a 
közönség egym ásra ta lálásá
nak azt, a felfokozott, szinte 
mámoros hangulatát, m int 
am it a m últ évben a Ga
teway, az Oregon vagy Jón  
Garbarek együttesének já té 
ka ihletett, alig-alig élhette 
á t a  jelenlévők élm ényekre 
áhítozó gyülekezete.

Oka lehete tt ennek, az, 
hogy különösebb m űsorszer
kesztési koncepció nem volt 
felfedezhető a program  ösz- 
szeállításában; hogv néhánv 
előadó m ár sokadj ára já r  
Magyarországon, tehát elve
szett újdonságvarázsa; hogy 
nem mindig a .helyszíneknek 
megfelelő form ációkat válasz
to tták  kf a szervezők; és 
hogy bizony a rendezés ezén 
a fesztiválon, pontosabban a 
legnagyobb tömegeket vonzó 
sportcsarnokban alanosan le
vizsgázott és beárnyékolta a 
túlnyom ó többségében békes
ségre és a spontán jelenlét 
laza atm oszférájára vágvó 
közönség debreceni naojait. 
Ok tehát volt elég ahhoz, 
hogy elgondolkozzanak  ra jta  
a szervezők és levonják a 
szükséges tanulságokat a jö
vőre.

ZENEI T A R T A L M A IB A N
m indazonáltal a fesztivál, ha 
új istenségeket nem hozott 
is felszínre, látni engedte, 
miképpen étnek tovább és 
teljesednek ki a dzsessz 
utóbbi két évtizedében m eg
határozóvá váló tendenciák. 
A rock im m ár visszavonta a 
dzsesszben elfoglalt hadállá
sait és szabaddá . te tte  az u ta t 
a két domináns alkotói m a
gatartás és stílus érvénvesü- 
lé 'e  számára. Az esvik a 
sokak által még m indig a 
..legtisztább” dzsessznek te 
k in te tt swinees és honos a la
pokon nvugvó m.<linstraam 
iránvt követi, illetve e f f a j 
ta  klasszicizálás. vagv űjkoh- 
zervativizmue jeevében a n 
nak elemeiből igyekszik mo
dernebb ötvözetet formálni. 
Ez a megközelítésmód itt leg

inkább az am erikai Randg 
Brecker együttesét jelle
mezte, tökéletesen professzio
nális, de nem  túl eredeti ze
néjével.

A m ásik irány  az avant- 
garde, vagy mai kedveltebb 
nevén kreatív-im provizativ  
muzsika, amely eszközeiben 
részben a kortárs komponált 
zene, részben a hatvanas 
évek free  mozgalmaiból m erít 
és elvontságában m ár semmi
képpen nem hozható egy 
platform ra a dzsessz szóra
koztató vonulataival. E stí
luson belül is megfigyelhe
tők változások: egyrészt iro- 
nikusabb, parodisztikusabb 
gesztusokban, másrészt a ko
rábban m inden kötöttséget 
elvető free melodikusabbá és 
struk tu rá ltabbá  való jellegé
ben megtestesülően. Az 
európai free egykori enfant 
terribe-je, a nyugatném et 
P eter Brötzm ann  például 
m ár kifejezetten logikusan 
építkező, kerek form át al
kotó, a szándékoltan egysze
rű tém ákat hatalm as -erejű 
kollektív imoro,vizáéi ókban
csűcsosító együttes játékkal 
képviselte ezt az irány t: s
rokonítható vele a japán 
Moriyama Takeo ellenpon
tozásos előadásm ódja is. Vi
szont inkább a kortárs kom
ponált zene felé hajlo tt Sza
bados György és az am eri
kai szaxofonos, >Anthony 
Braxton  mélyen átélt és egy- 
m ásrala lált kom m unikációja.

NEM SZO RÍTH ATÓ  BE
term észetesen m inden hallott 
együttes ezekbe a kategóriák
ba, hiszen a mai dzsesszt 
éppen törekvéseinek, irányai
nak, eszközeinek változatos
sága jellemzi a legjobban: s 
ennek megfelelően akadt 
példa e sokféleségre Debre
cenben Is. A brazil V ism onli 
— Vasconcelos duó az etnikai 
tudatosságra, a nyugatném et 
Brüninghaus trió  a rock 
ím presszionisztikus tovább
fejlesztésére, az am erikai 
Paul Mot.ian trió ja a meg
komponált, szép hangzások 
alkalm azására, a japán N ew  
Herd a k im unkált bigband 
já ték  hatásosságára m utatott 
fel meggyőző módszereket. 
M egközelítésmódjuk a zene 
abszolút kom oly  felfogására, 
az önálló közlendő és kifeje
zőkészség igényére utal. s 
éppen ezzel tud ták  maguk 
m ellé állítani az őszinteséget 
m agasan értékelő közönsé
get is.

És ez az a pont, am ely 
ezen a fesztiválon különö
sen hangsúlyozta a  magyar 
és a külföldi muzsikusok m a
gatartása és , teljesítm énye 
közötti különbségeket. Míg 
az utóbbiak já tékának m in
den percében érződik a tét, 
az alkotás m ögött feJsejlő 
azonosulásvágy és odaadás, 
addig sajnos a hazai együt
tesek többsége ru tinfeladatot 
megoldó, a dzsessz bevált 
fogásait ötlettelenül és meg
győződés nélkül ismételgető, 
a zenei gondolatokat vég 
nélküli im provizációkkal he
lyettesítő alakulatnak tűn t. 
K ivételként csak Binder K á
roly, Dresch Mihály. Gonda 
János együttese és a Debre
ceni Ütőhangszeres Együttes 
em líthető, m int am elyek ha 
eredm ényeikben nem is m in
dig, de szándékaikban leg
alább m eghaladták ezt a 
szintet. S ez egy olyan sza
kaszban. am ikor a dzsessz 
egyre nehezebb feltételek 
között küzd fennm aradá
sáért, m indenképpen elgon
dolkodtató.

Túri Gábor * *

A szaké és az em ber című  
— tegnap m egjelent — in ter
júnkból nyom dai okok m iatt 
egy szedett sor kimaradt. így 
n cikk egyik mondatának ér
telme épp az ellenkezőjére for
dult. A. kérdésre — „Mi a v é 
leménye honfitársaink nyelv-
* adásáról? — Lomb Kató rá 
ta szc valójában így hangzott: 
„Fiatal, főiskolai képzettségű  
szakem bereink már m egállják  
o: helyüket, de a kisebb kép
zettségű rétegek nyelvi anal
fabetizm usa néha elkeserítő".

Jtilius Nemeik és Edita Nem- 
cikovú-Spannerova, Pozsony
ban élő m üvészbázaspár tá rla 
ta nyílt meg csütörtökön a 
budapesti Csehszlovák K ultu
rális Központban. Mintegy 70 
művet — többségében tá jképe
ket, csendéleteket — állíto ttak  
ki.


