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A jazz sajátos zenei olvasztótégely terméke. Jellegzetes történel
mi, társadalmi, zenei körülmények közt született. Az újvilági lét
mellőzhetetlen alkotórésze, a különféle etnikai, nemzeti inspiráci
ók vegytiszta párlata. Atyja a XIX. század második telének a rab
szolgaság jármából szabadulni igyekvő négersége. Annak elle
nére, hogy egy-két évszázad elmúlt otthonunkból való kiragadá
suk óta, a négerek megőrizték, ápolták afrikai örökségüket, a jel
legzetes dallamokat és ritmusokat, ősi örökrészük túlnyomórészt
dalaikban élt tovább, melyekkel kinn földeken, munka közben felelgettek egymásnak. Szervezettebb formában a Congo Square-en jutott kifejezésre: nagy füves terület volt ez New Orleansben,
ahol a rabszolgák vasánaponként gyűltek össze, itt aztán énekel
hettek, táncolhattak, szórakozhattak kedvükre-a vérpezsdítő
zenét bambuszcsövek és hatalmas tehénbőr tamtamok, a bambók szolgáltatták. A polgárháború után a felszabaduló rabszolgák
érdekes kulturális gyújtópontban találták magukat: a századvégi
Orleans meglepően kozmopolita várossá fejlődött, tarka összeté
telében egyformán volt francia, spanyol, angol és afrikai, a vallást
illetően katolikus, protestáns és „voodoo.” A Francia Operaház
ból európai zene áradt, európai tánczene hódított, a polka és a
quadrille, lengő melódiák és fennkölt himnuszok, az utcák felvo
nuló zenekaroktól voltak hangosak. A néger munkadalok alapját
képező afrikai énekek a rabszolgaság hivatalos eltörlése után
végképp két ágra szakadtak - a vallásosra (spirituálék) és a vilá
gira (blues). A várost elárasztó európai zene hatása óriási volt.
Lafcadio Hearn jegyezte meg a stílusok keveredését boncolgatva
valamelyik tudósításában, hogy a néger dallamokban felcsendü
lő szomorúság, kibontakozó szépség, megragadó különleges
ség francia influenciára csiszolódik, s a spanyoltól mélyül. A pol
gárháborút követő években a zene világa fokozatosan megnyi
totta kapuit a feketék előtt. Rabszolgaságuk ideje alatt is voltak
hangszereik, csak főképp pengetősek, most azonban valódi fúvó
sakhoz is hozzájuthattak, mivel a feloszló hadsereg igyekezett
megszabadulni mindentől, ami a véres háborúra emlékeztette.
Szétszéledő katonazenekarok dobálták el felesleges terhüket. A
feketék önmaguk tanítói voltak, kísérletező kedvvel, gyakran té
vedtek, de kitartóak voltak abban, ahogy saját hallásukhoz pró
bálták idomítani az új hangkeltő eszközöket. Eleinte csak himnu
szokat, ismerős indulókat játszottak, aztán fokozatosan felszaba
dultak, a játék hevében önmaguk kifejezésére törekedtek, arra,
ami az övék volt ilymód a közismert számok előadásukban olyan,
érzelemben gazdag aláfestést nyertek, amilyennel nem rendel
keztek soha. A fúvós hangszerek a blues hangszínét kölcsönöz
ték,
- a diatonikus skálának két blue hanggal való megtoldásával,
egy félhanggal leszállított harmadikkal és hetedikkel.
- a néger zene jellegzetes vonását, ami a jazz egyik alapelemé
vé vált.
Még egy dolog játszott közre a jazz kialakulásában, a ragtime. A
ragtime hangszere a zongora, eredetére nézve az indulókból és
a cakewalkbó\, a sütemény-járásból fejlődött ki, ismérve: a jobb
kéz szinkópáját a bal ütemes dobotása egyensúlyozza ki. Ván
dorzongoristák, főleg négerek, komponáltak és játszottak rageket
(a legfigyelemreméltóbb korai ragtime-szerzemény Scott Joplin
MAPLE LEAF RAGje, JUHARLEVEL-RAGje), de a stílus helyet
kapott a századforduló együtteseiben is, amelyek ekkor már visszatekintve nyugodtan rámondhatjuk - olyasvalamit játszottak,
amit jazznek nevezhetünk. Az első jelentős jazz bánd Buddy Bői
den együttese volt, a kornettet fújó borbélymesteré, akit 1895ben a New Orleans-i zenészek királyuknak kiáltottak ki. Boldenék
tánctermekben és szép időben parkokban szolgáltattak zenét a

lejtő közönségnek. Legendás tüdejéről azt mesélték, hogy akko
rát tudott fújni kornettjébe, hogy a pár tömbbel arrébb levő he
lyekről is kíváncsian tódultak oda a szórakozni vágyók - ő ezt
pulyán hazaszólításnak nevezte. Boldenék és a szaporodó együt
tesek - az Olympia Bánd, a Kid Ory’s Creole Bánd, az Eagle Bánd
stb. - általánosan elfogadott játékmódja a csoportos rögtönzés volt,
az alapszabály: ne avatkozz a z én ügyembe! Mindenkinek meg
határozott szerep jutott: a kornett játszotta ki a dallamot, ezt tán
colta körül a klarinét, a trombon kölcsönözte a hangzás mélysé
gét, míg a bőgő. gitár, bendzsó és a dob az elengedhetetlen gör
dülő ritmust. Zongorának nem szorítottak helyet a bandák többré
tű feladata miatt: esténként táncokon zenéltek, nappal felvonulá
sokon és temetéseken, sokszor pedig a környéket járták hirdető
kocsikkal egy-egy reklámhadjárat alatt. Nem hurcolhatták maguk
kal a súlyos hangszert, így az külön ágon fejlődött az 1920-as
évekig. A négerek a fehér zenészekre is nagy hatással voltak,
gombamód szaporodtak a játékmodorukat utánozni igyekvő fehér
együttesek, de a blues, ami oly könnyen gördült ki a feketék
hangszereiből, nagyon sok keserűséget okozott nekik - sokkal
kapkodóbban, görcsösebben szólt, mint eredetiben. Amit ők alkotak, az dixieland néven vált ismertté. A második világháborúig
a dixieland a néger zene fehér interpretációja maradt csupán,
azonban a nagy világégés után önálló stílussá léptették elő, úgy
hogy manapság a néger zenészek is játsszák néha. Én találtam
fel a jazzt 1910-ben egy N ew Orleans-i bárhelyiségben! _ hirdet
te Jelly Roll Morton. Jelly túlzása ez, mint sok más, de tény az,
hogy nagy hatást gyakorolt a műfaj fejlődésére. A hírneves Louis
Armstrong, a Satchelmouth (Táskaszájú), oly sokáig tevékenyke
dett, hogy érdemeiről néha hajlandók vagyunk megfeledkezni.
Irányadó volt, játékmódját a kiemelkedők többsége magáévá tet
te, kitűnő break\e\l, ragyogó elképzelését az emberi hangról mint
a jazz kézenfekvő nyersanyagáról később olyan neves egyénisé
gek követték, mint Roy Eldridge, Bunny Berigan, Miles Davis és
Ella Fitzgerald. Bizonyos értelemben mindannyiuk mestere lehe
tett, az, ami számára King Olivér volt, a trombita utolsó New
Orleans-i virtuóza.
Eleinte a jazz mint jó-idők-zenéje ismeretes, elsősorban táncze
ne, néha közönséges, sokak szerint vulgáris. Országszerte a ké
tes hírű negyedekben lel termőtalajra, így New Orleansben is,
ahol az ifjú műfaj Storyville-ben, a prostitúció melegágyában, a
bárok és kabarék világában virágzik. Storyville-ben tűnt fel a nagy
előadók első nemzedéke is: Joe Olivér, aki megfosztotta trónjától
Buddy Boldent, Kid Ory trombonista, bandjében kapott helyet a
kezdő Armstrong, a klarinétjéből csodálatos dallamokat előcsaló
Sidney Bechet, akiről Ernest Ansermet, svájci karmester, felindul
va Bechet különös stílusán azt mondta: lehetséges, hogy ez az
a z út, melyen maholnap az egész világ swingelni fog. 1917-ben,
az első világháború alatt, a kormány becsukatta Storyville-t, így
a zenészeknek menniük kellett. Sokan felhajóztak a Mississippin
Memphisbe, St. Louisbe, Chicagóba, a hajókon sem pihenve a fedélzeten jórészt New Orleans-i együttesek szórakoztatták az
utasokat. Felejthetetlen élmény, hasznos tapasztalat.
- Ezután konzervatóriumba fogsz járni - mondták egyik új embe
rüknek Fate Marable-ék, s Satchmónak, aki nem ismerte a hang
jegyeket, meg kellett tanulnia eligazodni a jelek szövevényében.
Útjuk fő célja Chicago volt. 1920-ban, a prohibíció bevezetésével
Chicago megtelt zavarosban halászó gengszterekkel, a titkos ital
méréseknek köszönhetően a hangulat hasonlóvá vált, mint egy
kor Storyville-ben. A Chicagóba érkező King Olivért ez idő tájt
már akkora dicsfény övezte, hogy két helyen is felléphetett, a kí
nálkozó alkalmakat sorra kihasználhatta - az Álomország-kávéházában és a Royal Gardensben. két év elmúltával önálló együt
test is alakíthatott, ebbe Armstrongot is.meghívta. Louis egész
fiatalon Kid Oryval játszott és a Tuxedo Brass Banddal masírozott.
Orleans ekkor már rengeteget veszített jelentőségéből, háttérbe
szorult, így nem volt nehéz otthagyni. A huszonéves „muzsikus”
érkezése és bemutatkozása szenzációsan sikerült: a közönséget
ámulatba ejtette lendületes előadásmódja, ötletessége, magával
ragadta Olivér és az újonc zseniális kölcsönös gondolatolvasása.
A break - a jazz váratlan közjátéka, amikor egy-egy hangszer
magára maradva rögtönözni kezd - közismert eszköze volt az or
leans-i zenészeknek, de kizárólag mint szólójáték szerepelt, itt
azonban ketten igyekeztek túlszárnyalni egymást, s ez mindenkit
meglepett, egyidejű rögtönzéseikkel nagy sikert arattak. Bizonyos
értelembem hidat képezett ez a jazz két korszaka közt: Olivér,
ereje teljében, még mindig a New Orleans-i jazz királyának a sze
repében, túlnyomórészt a kollektív rögtönzésre fektetett hang
súlyt, a szóló többnyire a fenti közjátékokban merült ki, míg Armstrongnak ezek a rövid megszakítások jelentették azt az utat,
melyen a jazznek haladnia kell. Virtuozitása Fletcher Henderson
zenekarában jutott kifejezésre teljes mértékben: ebben az időben
indította meg a híres Hot Five sorozatot, s csakhamar akkora hír
névre tett szert, hogy minden fellépése páratlanul izgalmas ese
ménynek számított: rögtönzéseivel szüntelenül a figyelem közép
pontjában állt, míg a kísérő együttes háttérbe szorult, amolyan
segédeszközzé vált - ettől kezdve a szólójáték egyre komolyabb

szerephez jutott, hogy a második világháború után maradéktala
nul felülkerekedjen. Midőn Armstrong a jazz új irányba való tere
lésén fáradozott, a másodvonalban tengődő zongora - melynek
az orleans-iak nem tulajdonítottak különösebb fontosságot - létjogosultságát bizonyítva elindult hódító útjára. A század első két
évtizedében e hangszer a jazz perifériáján létezett, egyrészt a
blues, másrészt a ragtime eszköze volt. Baltimore, Washington,
New York és Boston voltak a ragtime melegágyai, hogy az első
világháború végén a New York váljon igazi otthonává. A New
York-i zongoristák központi alakjává James P. Johnson verekedte
fel magát, aki a ragtime szinkópiáira épülő kitűnő rögtönzéseivel
fergeteges sikereket aratott Harlemben: a jobb kéz improvizációit
a bal lüktető, ismétlődő játéka kísérte. Jellegzetes kézmozgásuk
ról Johnsont a követői ticklereknek csiklandóknak, nevezték.
Johnson és a többi csiklandó - például Luckey Roberts és Willie
Lion Smith - főként házi-koncertek csillaga volt belépődíjjal, hogy
a vendéglátó kifizethesse a lakbért. A tekintélyüket megalapozott
ticklerek védenceiket maguk köré gyűjtötték: Duke Ellingtont Lion
vette szárnya alá, Fats Wallert Johnson, hogy aztán Bili Basie-t,
a későbbi Countot, pedig már maga Waller. A házibulik, sajnos,
csak korlátozott számú embert érinthettek, a New York-iak nagy
része az Original Dixieland Jazz Bandet hallgatta. Az ODJB ezen a néven vált ismertté - a Reisenweber-étterem attrakciója
ként lett az első lemezre kerülő együttes! Hatásuk óriási volt:
többek közt Red Nichols és Bix Biederbecke is lemezüknek kö
szönhetően csatlakozott a dixielandhez. Az ODJB lefektette a stí
lus alapjait, mely napjainkig sem igen változott. A harlemi tickle
rek mellett New York korai hozzájárulása a műfajhoz a big bánd
volt, amit Henderson és Ellington 14-15 tagúvá bővített a tánc
zenekarok mintájára. A komponálás került előtérbe, míg az im
provizációt megnyesték, pontos időközökben jelentkező szólójá
tékká fokozták le. A jazz-zenekarok buszaikkal bejárták az or
szágot, leginkább tánctermekben léptek fel a táncolni vágyó kö
zönség előtt.
1923-ig nem nagyon volt hét zenésznél többet számláló együttes
(King Olivér nyolctagú Creole Jazz Bandje Armstrongnak kö
szönhetően kivételt képezett): a nagyobb bandeknek nagyobb
egybehangolásra van szükségük, ami - úgy gondolták - meg
rontaná a jazz lényegét képező spontaneitást. Don Redman, a
konzervatóriumban zeneelmélettel ismerkedő szaxofonos és ze
neszerző rövid lélegzetű műveiben, amiket Hendersonéknak írt
a Club Alabambe, a jazz és a tánczene ötvözetének a létreho
zására törekedett, ugyanakkor a szólójátéknak igyekezett lehető
vé tenni, hogy visszanyerje elvesztettnek vélt szabadságát: az
egyklarinét-improvizációkat például három klarinétra írta, a dalla
mot antifonikus kérdés-feleletekre tördelte szét - a játékban a faés a rézfúvósok keltek versenyre egymással. Az ismétlődő riffeknek itt szóló-színező szerep jutott. Henderson, Redman, Coleman
Hawkins és társaik sokban különböztek a poros mellékutcák és
rejtett szeszfőzdék szempontunkból történelmi jelentőségű, iz
mos, életerős muzsikusaitól: képzett zenészek voltak, egyetemi
végzettségűek, relatíve jól szituáltak, a New Orleans-Chicago
alapsodrástól kevésbé érintettek - ennek tudható be, hogy Red
man erőfeszítései sápatagok, vérszegények maradtak, míg Arm
strong be nem került Henderson csapatába. Armstrong jelentette
azt a felfrissülést, melyre oly sokáig vártak. Armstrongot hallgatva
szívták magukba azt az erőt, ami a déli fiú lendületes lényéből,
rámenősségéből sugárzott. Különösen Hawkins játéka változott
érezhetően. Ellington valójában Henderson és Redman után kez
dett foglalkozni a nagyegyüttes gondolatával: kulcsembere a bal
jóslatú Bubber Miley volt, a bősz, morgó trombitás - Miley hörgései, annak ellenére, hogy mélyen bluesban és a spirituáléban
gyökereztek, egész újszerű megnyilvánulásként hatottak. Paul
Whiteman pár éjszakai zenehallgatás után bevallotta, hogy nem
tudná pontosan megmagyarázni, miben rejlik Ellingtonék varázsa
( . . . ) A húszas évek végén Harlemben elszaporodtak a big bandek. A Savoy Ballroom, A VIRGONC LÁBAK OTTHONA, hajnalig
tartó csatározások színterévé vált, ahol egyetlen éjszaka néha
tucatnyi zenekar is dobogóra lépett. A Savoy királyává Chick
Webbet választották, a kisnövésü, dobost, aki akkora lelkesedés
sel vitte harcba embereit, hogy senki sem tudott ellenállni. Detroitban Don Redman, elválva Hendersontól, McKinney Cotton Pickers-ét alakította át olyan együttessé, amely csillogásban Hendersonéval vetekedhetett. Memphisben Jimmi Lunceford megalakí
totta az elkövetkező évtized egyik legélesebb hangzású big bandjét; Chicagóban Earl Hines-ék a Grand Terrace-on játszottak, a
New York-i Cotton Club ikertestvérén; Kansas Cityben, ahol az
emberek többnyire a nyers bluest kedvelték, az ezoterikus Ellingtonék nem jelentettek sokat: a vidék központi figurája Benni Moten volt a Bennie Moten's Kansas City Banddel, ami Moten halála
után Count Basie fennhatósága alá került. Mindezek az úttörő
nagyegyuttesek. az első együttesekhez hasonlóan, négerekből
álltak A fehér zonószek, annak ellenére, hogy érdeklődéssel kö
vettek a fejleményeket, elég későn kapcsolódtak be: részükről az
elindító a Casa Loma zenekara volt, amely túlságosan merevnek,
teszelyezettnek mutatkozott az iméntiekhez képest, szigorúan ki
mert kompozíciókat játszott ( . .. ) S most ismét Chicagóban: Hen
derson big bandje ez idő tájt financiális okokból felbomlott, s
Henderson egy akkor induló fiatal és ambiciózus zenésznek en-
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gedte át szerzeményeit, Benny Goodmannek. Fülbemászó dalla
mai és könnyed ritmusai Goodmanék fegyelmezett tolmácsolásá
ban sajátos színezetet nyertek, mellyel sikerült meghódítaniuk az
országot. Első sikerük a Los Angeles-í Palomer-táncteremhez fű
ződik, a KING PORTER- és a SUGÁR FOOT STOMPhoz és a
SOMETIMES l’M HAPPYhez (a SUGÁR FOOT STOMP King
Olivér szerzeménye, melyet Armstrong mentett át továbbítva
Hendersonnak): valaki lelkesedésében nagyot kurjantott, s a tán
cosok éljenezve a pódium köré gyűltek - az 1936-tól a második
világháborúig tartó swing-korszak kevdetét jelentette ez.
- A tömeg moraja - mondta Goodman - a legszebb hang, melyet
valaha is hallottam.
A swing bandek korszaka következett, melyek a jazz és a tánc
zene sajátos keverékét játszották, azt a jazzt, amit Goodman
ápolt. Ellington, Lunceford, Hines és a többiek háttérbe szorultak
ezekben az években, egyedül Count Basie ragyogott, aki végül
is jobban feltalálta magát a swingben, mint bárki más: a Basieband figyelemre méltó szintézise volt a kis- és nagyegyüttesek
nek, arrangement\e\kei többnyire laza blues-variációk képezték,
amiket pár kitűnő szólista röpített a magasba: Lester Young és
Herschel Evans szaxofon, Buck Clayton és Harry Edison trombi
ta, Basie zongora, valamint a simán gördülő ritmusszekció. Akkor
is, amikor még a swingnek örvendezett, a Basie-band már az
elkövetkezők felé mutatott.
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Minden hibája ellenére a bop rányomta bélyegét a jazz további
alakulására. Egyik óriási érdeme az, hogy alkalmat adott a swing
alatt többnyire vegetáló, kis létszámú combóknak ismét a felszín
re törni, a másik pedig, hogy a jazz és a tánc közé végső, ledönthetetlen falat építve artisztíkusabb régiókba emelte az előbbit.
Érzelmek, teli tüdő, szív, lélek, szenvedély, swing, stomp, minden
megváltozott az ötvenes években. A cool korszaka mindenekfelett
intellektuális, tetszik, nem tetszik, nincs más, mint lehető legna
gyobb összpontosítással hallgatni. A jazz és a klasszikus zene
összefonódása ez, a rejtett kapcsolatok kitapogatása, kiaknázása,
az ösztönös rögtönzőket képzett zenészek vátják fel, új ritmus
koncepciók, új kötöttségek, új lehetőségek. A cool egyik jellemző
je a vibrato hiánya, ami azt sugallja, hogy a cool előtt is léteztek
„co o l” zenészek: ilyen volt többek közt a már említett Bix Biederbecke valamint Frankié Trumbauer szaxofonos is. Lester Young
stílusa épp Trumbauer hatására alakult ki. Young koraérett coolzenész, aki csak a negyvenes évek végén jut teljes egészében
kifejezésre. Történeti szempontból említésre méltó Claude Tornhill
zenekara, amely játékmodorában a szóban forgó stílusra, irány
zatra emlékeztet, méginkább az együttes arrangerje, Gil Evans,
aki Tornhill után Miles Davisben lelt igazi eszmetársára. Davis
akkoriban Gerry Mulligannel és John Lewis-szal játszott egy ki
lenctagú együttesben, melynek ő maga volt a vezetője. Davisék
Tornhill vívmányait igyekeztek továbbfejleszteni két új hangszert
vonva be, a kürtöt és a tubát. Dacára annak, hogy rövid ideig
létezett, az együttes nagy hatással volt a dolgok menetére. A
nyugati partvidéken Shorty Rogers mellett később Mulligan alakí
tott egy kvartettet Chet Bakerrel, a halvérű trombitással - így jött
létre a West Coast Jazz a keleti ellenpólusaként. Időközben Le
wis-szal az élen hódító útjára indult a híres Modern Jazz Quartet,
amely a XVII. és a XVIII. századi zene, főleg a fuga feldolgozásá
ban jeleskedett. Ekkor tűnt fel Dave Brubeck is, aki Darius Milhaud, francia zeneszerző, hatására a poliritmika és a politonalitás
terén kísérletezve alakította ki egyéni stílusát. A klasszicista jazz
- Gunther Schuller nyomán - third stream néven vált ismertté.
Annak ellenére, hogy maradandó értékekkel gazdagította a jazzt,
a hatvanas évek kezdetén a cool is levonult a jazztörténet szín
padáról: ahogy a cool felelet volt a bebop nyugtalanságára, úgy
lázadtak most fel ellene azok, akik ismét le akartak fúrni a gyö
kerekig, kitapintani az elementáris blues romlatlan, érdes lükteté
sét. Horace Silver, az új idők hírnöke, vadul futtatta ujjait a zongora
billentyűin a régiekre emlékeztetve, a déli országutak érdes kezű
vándoraira, nyomában a zömök, izmos Art Blakey dob-dáhkitöréseivel: dob-düh, dob-düh, dob-düh.

Annak ellenére, hogy maga a jazz születése, világrajövetelének
pontos körülményei ma is heves viták tárgyát képezik, a bebop
genezisét illetően mindenki egyetért.
-önm agam at írom és játszom - mondotta Mingus-, azt, amit
Színhely: a harlemi Minton’s Playhouse.
érzek, nincs megalkuvás.
Időpont: 1941.
Alapítók: Dizzy Gillespie, Charlie Christian, Charlie Parker és
Mindus blues és gospel elemeket vegyített ellingtoni tónusokban.
Thelonious Monk.
A másik individualista a már szintén említett Thelonious Monk,
A bebop gyorsan a figyelem középpontjába került: az ördöngős
aki ugyan a Mintonhoz tartozott jó ideig, de aztán túliépet a boGillespie nem csak az irányzat zenei alapjait fektette le, példamu
pon, szűknek tekintve azt: Monk, a harlemi ticklerek egyenes ágú
tató volt a külsőségekben is: kecskeszakáiI, franciasapka, nyak
leszármazottja, szintén Ellington hatása alatt állt. Mingus és
kendő, sötét szemüveg - ez lett a bebop-zenészek kölső ismer
Monk találkozott, a háttérben pedig már jelentkeztek azok az
tetőjele. (A bopsterek kiáltásairól nevezte el zenéjüket a közön
erők, amelyek majd a hatvanas évek történéseit irányítják.
ség; a halandzsa shobebopbó\ lett a bebop, röviden: bop.) Arm
strong lekicsinylőén nyilatkozott róla, de Gillespie kitartásának és
Parker tehetségének köszönhetően a bop a modern jazz fontos
ÚJ DOLOGnak hívták, körülbelül ekkora pontossággal nevezhet
építőkockájává vált. Basie egyik legjobb emberének Lester Younték meg. Bizonyos értelemben a korábbi jazz érzelmi és értelmi
got tartották, az Elnököt, aki Coleman Hawkins agresszív szaxo
síkjainak a metszéspontjáról van szó, melyben a blues elemei
fonozásával ellentétben visszafogottan játszott, Hawkins -súlyos
vegyülnek a cool gondolkodóinak hangzati és modális megoldá
hangzásával ellentétben, légiesen, csiszoltan, szinte törékenyen.
saival. A kifejezésmód szabadságáért való kiáltásnak, az afrikai
Hosszú, finomművű futamaival az előfutára volt annak, amit a
örökség újult erővel történő kiaknázásának, az orientális zene
negyvenes évek végén majd cool jazznek neveznek, de Young
beszüremlésének az ideje ez. A NEW THING dacos, erőszakos,
hatása ennél sokrétűbb. A másik formabontó szintén Basie em
olyan kimagasló egyéniségek ápolták, mint John Coltrane vagy
bere, Jo Jones, aki a dobtechnikán változtat: a beat súlyos lük
Ornette Coleman. A kedvezőtlen kritika és a kétségbeejtő anyagi
tetését tördeli szét, lazítja, fel a steady beatet, teszi könnyedebbé,
helyzet ellenére is cseperedett, izmosodott. A hatvanas években
levegősebbé a dobjátékot - a kisdob és a cintányér kerül előtér
a jazz szabadsága mélyebb értelmezést nyert, szabadabb kísér
be, míg a nagydob csak ún. effektusokra használandó! Hasonló
letezésekbe torkollott, melyekben elvetették a dallamot, az össz
an cselekszi Kenny Clarké is, a másik kitűnő dobos, aki állítólag
hangot, a tem pót-olyan irány volt ez, ami a „klasszikusok” kö
azért szorítja háttérbe a nagydobot, mert az paralizálja a lábát.
zül is sok zenészt csábított. Mingus az ősi források feleleveníté
41 -ben Clarké a Mintonban dobolt Monkkal a zongoránál. Időn
sére törekedett: előkereste a régi, jó kollektív rögtönzést, ami újra
ként csatlakozott hozzájuk a tudását Goodmannél kamatoztató
egész sor érdekes lehetőséget villantott fel. Neoprimitív vokális
Charlie Christian is, kinek nevét a gitárja őrzi. Christian szólóeffektusai az afro-amerikai folklór shout'\ára, deklamatorikus elő
hangszerré varázsolta a gitárt olymódon, hogy felerősítette, így
adási stílusára emlékeztetnek, atonális fordulatai pedig a free
hangerőben is versenyre kelhetett a fúvósokkal. A korán elhunyt,
jazz felé mutatnak az új nemzedék indítója azonban nem Mingus,
tuberkulózisban szenvedő zenész játékának akkora hatása volt,
hanem Cecil Taylor zongorista. Zenéjében Bartók, Stravinsky,
hogy az elektromos gitár két évtizedre kiszorította az akusztikusát.
Webern és íves hatását fedezhetjük fel. Taylor volt az első, aki
A Mintonba került Gillespie is, kinek Calloway, míg big bandjéhez
igazából elfordult a szokványos zenei harmóniáktól, csodálatos
tartozott, azt tanácsolta, hogy hagyja már azt a kínai zenét és ját
technikát fejlesztve ki lélegzetelállító kivitelezésben. Ellingtonhoz
szón valami értelmeset. Charlie Parkerrel felerősítve kisvártatva
és Mingushoz hasonlóan Taylort a hangok vezérlik:
azon kapták rajta magukat, hogy új utakon járnak: ideges, staccatto-szerü, hosszú sorokból összetevődő játékukból megszüle
- Darabjaimban
nincsennek
akkordok - magyarázta, - csak
tett a bebop, melynek kezdettől fogva egy hibája volt, kevés igazi
hangfürtök. Nem szabad, hogy megbénítsanak a „hármasok” és
tehetséget mutathatott fel, rengeteg, utánzó, kisstílű epigon sora
a hasonló butaságok, a különböző dalformák.
kozott vezető egyéniségei mögött. 1955-ben, Parker halála után,
Mingus csúfondárosan meg is jegyezte:
1959-ig, Ornette Coleman feltűnéséig Taylor egyedül képviselte
A Birdland legtöbb zenészének csak az volt a teendője,az
hogy
avantgarde-ot. Coleman Kaliforniából érkezett New Yorkba fe
megvárja Parker következő lemezét, de mi lesz most?
hér szaxofonjával, melyből olyan hangokat csalt elő, hogy egye-

sek sarlatánnak, mások gondolkodás nélkül zseninek nevezték abban viszont mindkét fél megegyezett, hogy az új fiú játéka min
den esetre rendhagyó: rikácsol, mekeg, csikorog.
-C olem an a szokványos határain túl mozog, a hagyományos
hangváltásokon, a hagyományos hangszerkezelésen túl - állapí
totta meg Schuller. - Colemannek nem kellett áthágnia ezeken a
gyakorlati jellegű akadályokon, számára azok nem is léteztek
soha.
Alapjában véve Coleman - mint azt Mingus találóan meg is je
gyezte - régimódi altfúvó. A blues hatására alkotott egyszerű dol
gokat és újabb kísérletet tett, hogy a hanszerhez idomítsa az em
beri hangokat, de formabontó volt abban, ahogy nem vett tudo
mást a szokásos módszerekről, így gyorsan bekerült az avantgarde sodrába. Kezdetben Taylor és Coleman egyedül álltak új
zenéjük fényében, aztán az idő múlásával mind többen és többen
zárkóztak fel melléjük: Don Cherry, Albert Ayler, Roswell Rudd, a
költő-drámaíró-zenész Archie Shepp és a többiek. Amikor Cole
man visszavonult egy időre, az újoncok John Coltrane személyé
ben találtak mesterükre, aki abban az időben ugyan nem volt ki
mondottan avantgardista, annál inkább- kiforrott egyéniség. Coltrane-nek sok idejébe telt, míg megtalálta önmagát: a negyvenes
években rhythm-and-blues bandekben játszott, később Dizzy
Gillespie-hez csatlakozott, középszerű zenésznek tűnt: nem sok
jelét mutatta annak, hogy többre is képes. A fordulópontot Miles

„A dzsessz a modern ember idegrendsze
rére kifejtett hatásával valósággal olyan kol
lektív idegbajt válthat ki, amilyent a közép
kor görcsös rángatódzóinál láthattunk. A
vonagló dzsessz nem kívánja megjavítani
az erkölcsöt, sőt szexuális hisztériát fej
lesztett ki.”

Davis-szel való együttműködése jelentette, amikor is hosszantar
tó kísérletezésbe kezdett. Villámgyors frázisait a szakemberek.
sheets of soundnak nevezték, ez lett játékának egyik felejthetet
len jellemzője. Később felfedezi a jazznek a szopránszaxofont,
amivel szintén nagy sikereket ér el, játéka hindu hatást tükröz.
Ekkor már vonzza az avantgarde, de maradéktalan kiteljesedé
sében meggátolja a halál. Nem csak nagy zenész volt, tanító is,
aki irányítani tudta az útkereső ifjakat, rendet tudott teremteni a
káoszban, begyűjteni az eredményeket, s ez sokat jelentett. Ha
lála felrobbantott valamit, a hetvenes években az avantgarde
más irányba indult, közvetlenebbé vált: Cherry „bátor” improvi
zációi a folk hatását tükrözik, folk melódiák és afrikai ritmusok, az
időnkénti ellenpont: kiruccanás az avantgarde mélyebb vizeibe.
Cherry munkássága ezzel zsákutcába torkollott. A jazz további
története ezen a ponton megegyezik Miles Davis személyes ér
deklődésével, amellyel az elektromos hangszerek felé fordult:
megtörtént a fúzió, létrejött a jazz-rock, ami maga köré gyűjtötte
a hetvenes évek csillagait: Herbie Hancockot, Chick Coreát, Wayne Shortert, Billy Cobhamet, Tonny Williamset és a többieket,
akik hatásuknál fogva Goodmanhez hasonlíthatók, popularizálják
a jazzt a szélesebb tömegekben. A hiba: annak idején is sokak
nak, akik Goodmant kedvelték, egy szép napon rá kellett ébred
niük arra, hogy Goodmanen és a hasonló swing együtteseken túl
vajmi kevés közük van a jazzhez. S itt a történet egyelőre véget
is ér.
fordította balázs attila

L. B.: Ezt nehéz megmagyarázni. A mi egyesületünk olyan em

art
ensemble
of
chicago

berekből áll, akik gyermekkoruk óta ismerik egymást. Roscoe,
Joseph és Henry Threadgill együtt jártak iskolába, együtt nőttek
fel.
Mi főleg a zene szociális feltételeivel foglalkoztunk és arra töre
kedtünk, hogy alkotó légkört teremtsünk. Gondot viseltünk a ze
nészek életkörülményeiről.
J. F.: H abár a nevek nem árulják el, azt hiszem, minden zenész
n é g e r . ..
L. B.: . . . Igen!
J. F.: Ezek szerint főleg néger zenéről van szó. Kialakították-e
a n ég er zene esztétikáját?
L. B.: Zenénket épp ezért nevezzük „nagy néger zenének” (Great

Black Music) és nem jazznek. El akartunk érni egy meghatározott
néger öntudatot vagy színvonalat. Lefektettük az egyesület céljait,
rögzítettük, mit gondolunk az emberek kulturális fejlődéséről és
a zenészek szellemi és társadalmi felemelkedéséről.

a
jazz
fórum
interjúja

J. F.: A z Art Ensemble különleges kosztümökben lép fel és szo
katlanul viselkedik. Sokan nem értik, miről van szó. Magyarázatot
kérnek.
L. B.: A felelet a kifejezésmódban rejlik. A mi zenénkben az együt

tes minden tagja egyéni módon fejezheti ki magát. Ahelyett, hogy
egyenruhát viselnénk, mindenki úgy öltözködik, ahogy kívánja.
Öltözhet királynak, baseball-játékosnak vagy bármi másnak, ha
úgy érzi, hogy ez hozzásegíti a jobb interpretáláshoz. Minden az
egyéni alkotóképességen és a szabad kifejezésmódon alapszik.
J. F.: Ez a kifejezésmód azonban csak bizonyos kereteken belül
történhet. Mondjuk egy bizonyos afrikai rítus keretein belül.
L. B.: Igaz, zenénk nem csupán 1890-ig vagy New Orleansig,

hanem ezredévekre nyúl vissza. Zenénknek ez is a célja.
J. F.: Írtak-e tanulmányokat ezzel kapcsolatban?
R O S C O E MITCHELL: Igen, szakértőink vannak ezen a téren.
J. F.: Voltak-e valaha is Afrikában?
L. B.: Egyesek közülünk, pl. Maurice már volt, de mint együttes

még nem. Lesz még rá alkalom.
J. F.: A z európai avantgarde zenészek színjátszással kötik össze
a zenét. Hasonló módon csinálja-e a chicagói együttes is?
L. 6 ..Művészegyüttesünkben mindenki ért valamihez. Amíg a ze

ne-színház divatban lesz, addig Joseph Jármán marad a mi leg
jobb szakértőnk. Ilyen a mi együttesünk, ö t különböző emberünk
van, öt különböző életű és tapasztalatú emberünk, akik egységes
zenét alkotnak. Ez nem olyan együttes, amelyet vezetni kell, min
denki komponál, anyagot hoz és tanulmányokat végez.
J. F.: Hogyan lehet ennyi különböző felfogásból egységes zenét
alkotni? Megtörténik-e, hogy Joseph a zenés színházról beszélve
befolyásolja az együttes munkáját?
L. B.: Igen. Joseph néha számukra elképzelhetetlen zeneszámo

kat talál ki! De ehhez minden zenész még hozzáadja saját ta
pasztalatait. Mi már tíz éve együtt vagyunk, együtt élünk és min
dig megvitatjuk a zene és az élet különböző szempontjait.

lester bowie
és
roscoe mitchell
J A ZZ FÓ R UM : Úgy tűnik, hogy a chicagói zenészek valamelyest
különböznek mondjuk a keleti partvidék zenészeitől. Vajon a chi
cagói zenészek kezdettől fogva szabad zenét játszanak, vagy
ők is a z erőteljes bop zenét ápolják?
LESTER BOWIE: Ők mindent játszanak, éppen úgy, mint mi. Mi
a jazz minden időszakából minden stílust felhasználunk. A Chi
cagói Alkotóművészek Egyesületének (AACM) fő célja maga az
alkotás serkentése. Ez az egyesület azért alakult meg, hogy to
vább fejlessze az alkotó zenészek képességeit és arra töreked
tünk, hogy elérjük azt a hangot, amit a keleti és nyugati partvidé
ken zenésztársainknak sikerült elérni.
Voltak műhelyeink, zeneiskoláink is. Sokan hatottak ránk.
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J. F.: Volt-e az egyesületnek szociális célja is, más egyesületek
hez hasonlóan, vagy törekvései kimondottan művészi jellegűek
voltak?

J. F.: ö n egy ideig Európában tartózkodott?
L. B.: Igen, 69-től 71-ig, főleg Párizsban. Amerika és Európa kö
zött szoros kapcsolat áll fenn, nemcsak a jazz, hanem a többi
művészeti ág terén is. Az Amerikai Egyesült Államokból az embe
rek szívesen járnak Európába tanulni és fordítva. A jazznak is,
mint minden másnak, megvan a saját nemzetközi hálózata. New
York, Chicago, Franciaország, Anglia; mind kapcsolatban állnak.
Ahhoz, hogy zenével foglalkozhassunk, nogy megélhessünk,
hogy olyan zenét játszhassunk, amilyent szeretünk, azokra a he
lyekre kell utaznunk, ahol szívesen látnak bennünket. Ezért jöt
tünk Európába is bemutatni saját zenénket. Chicagóban megtet
tünk mindent ami tőlünk tellett, de úgy éreztük, hogy tapasztala
tainkat tovább kell bővítenünk. Állandóan utazunk, bejártuk az
Egyesült Államokat és Kanadát. Magától értetődik, hogy a követ
kező hely Európa volt.
J. F.: A néger esztétikáról beszélve van-e külön állásfoglalása a
zenealkotás tekintetében? M i általában a néger zenéről mint
spontán zenéről beszélünk, de lehet, hogy ez a vélemény egy
oldalú?
L. B.: Zenénk néha spontán, néha nem. Nincs meghatározott

módszer, improvizálunk, ezért van az, hogy egy műsort sohasem

játszunk egyformán. Nem is szükséges. Kísérletezünk darabjaink
kal. Egyik nap így játszunk, másnap egészen máshogy. Ez az,
ami serkent bennünket.

J. J.: Nagyon könnyen! Gondolatról, szellemről van szó - nem

testről. Azt hiszem európainak ezt nehéz megérteni, de ez tény.
J. F.: Úgy gondolja, hogy az európai észjárás túl racionális?

J. F.: Szinte hihetetlen, hogy az önök együttese ilyen sokáig
együtt maradt, míg sok más free jazz együttes rövid idő után
széthullik. Ismétlésekbe esnek és kezdik unni egymást. Stílusuk
megállapodik és új partnereket keresve igyekeznek felfrissíteni
játékukat.

J. J.: Igen, de ez az ésszerűség is jó és szükséges. Nekem is

R O S C O E MITCHELL: Az ilyen művészek valószínűleg már eleve
gyengébbek. Mindenkinek saját magát kell serkenteni. Csakis úgy
tud az együttes előrehaladni. Idővel kiderül, melyik zenész ér
valamit. Akik nem tudtak játszani hangszerükön, leléptek. Igaz,
mindenkinek megvan a saját egyénisége, és azt bele is viheti a
zenébe. De mi van utána? A zene több, mint az ön vagy az én
egyéniségem. A zenéhez még sok más tényező szükséges és
aki ezt nem tudja, kiesik a játékból. így áll a dolog. Sok együttes
nem találja meg a saját útját.

szükségem van rá. De ha az európaiak csak néha tudnának Írracionalisták lenni! Hiszem, hogy tudnak, mert nem őrültek...
(Nevet.) Tudja, mi semmit sem szeretünk tönkretenni. Azt hi
szem, hogy a világegyetem a végső pont. A zenének manapság
filozófiai jellege van. Evek hosszú során csak szórakozást jelen
tett. A jazz, az egész jazz! Bocsánat, de ez a fajelmélet egyik
példája, ugyanakkor a valóság példája is. Nekünk szembe kell
néznünk a valósággal, ha ilyen dolgoktól mentes világot akarunk.
Az afrikai kultúrában a zenész egyben színész is, meg tanító is.
Az »iskola« mindig a zene színhelye. Afrikában az ember muto
gatással, cselekvéssel és utánzással tanít és tanul. Állásfoglalá
somat ö n csak szóbelileg ismeri, de nem tudja, hogyan alakult
k i...

L. B.: Mi tudatosan azon dolgozunk, hogy együtt maradjunk. Nem

J. F.: Két különböző kultúránk v a n . ..

véletlen és nem is a szerencsének köszönhetjük, hogy az Art
Ensemble még nem oszlott fel. Ragaszkodunk ahhoz, hogy együtt
maradjunk, egymást állandóan ösztökéljük és sokat zenélünk.
Úgy látszik, megtaláltuk az igazi receptet. (Nevet).
J. F.: Jó, nem kérem, hogy elárulja a receptet. Inkább az együt
tes dinamikája érdekel. Azt mondta, hogy önmagukat tanulmá
nyozzák. Hogyan?

J. J.: Nincs. Az Isten egy világot teremtett, ön fehér, én fekete

bőrű vagyok. Nem a kultúrában, az állásfoglalásban van különb
ség. Mi különböző szinten gondolkodunk, de ugyanakkor egy
szinten is, mert különben nem értenénk meg egymást. De ha a
tömeget nézzük, a fehér emberek és a négerek között nincs
megértés.
J. F.: Kollégáitól eltérően ö n nem adott ki szóló-lemezt. Miért?

R. M .: Mi alaposak vagyunk. Mindent átgondolunk, semmi sem

kerüli el figyelmünket. Ez folyamatosságunk alapja. Felfogásunk
tól is sok függ. Nem zenélhet mindenki csak azért, mert hangsze
re van. Ez nem elég. Nem mindenki hivatott arra, hogy zenével
foglalkozzon.

J. J.: Magam sem tudom.
J. F.: Hiányzott az ösztönzés?
J. J.: Mindenkinek vannak kívánságai a világegyetemben. Na

L. B.: Szerencsénk, hogy nincsenek olyan személyi problémáink,

gyon szeretnék egy-két szóló-lemezt kiadni...

amelyek megkötnék zenei kifejezésmódunkat, mint más együtte
seknél.Régóta együtt vagyunk, és jól ismerjük egymást. Mi nem
csupán partnerek vagyunk az együttesben, hanem az életben
minden téren segítünk egymásnak. Barátok vagyunk.

J. F.: Senkitől sem kapott ajánlatot?

joseph jármán
J. F.: Lester Bowie azt mondta, hogy ö n ismeri a legjobban a
zene-színházat.
J. J.: Ami a színházat illeti, tudnia kell, hogy többféle színházat

ismerünk, a japán, az afrikai, az európai színházat... Számunkra
az az érdekes, hogy sikerült felfedezni a mi saját színházunkat.
Az afrikai és a nagy néger zenében (Great Black Music) minden
művészet képviselve volt. Ez azt jelenti, hogy a zenész egyben
táncos és színész is volt.. .
Mi az Art Ensemble-vel fel szeretnénk újítani ezt a hagyományt.
Szabadságra szeretném tanítani az embereket és hogy a művé
szi formák között nincsenek éles határok. Ha jobban megfigyeli,
észreveheti, hogy mi mindig öt féle öltözékben jelenünk meg.
Lester mindig mint orvos vagy tudós szerepel, mindig fehér kabá
tot visel, néha sebészeti műszerek is vannak nála. Roscoe a min
dennapi embert alakítja. A nagy néger zene teljes történetét sze
retnénk bemutatni. Azért nevezzük „nagy néger zenének” , mert
összefüggésbe akarjuk hozni saját történelmünkkel. Afro-amerikai
eredetűek vagyunk. Épp annyira vagyunk afrikaiak, mint ameri
kaiak. Zenénkben ez a két dolog egyesül. Véleményünk szerint
a gondolatot összhangba kell hozni a testtel. A gondolat az em
ber szelleme.
J. F.: Azt mondta, hogy együttesükben minden zenész másként
öltözködik és ezzel mutatják be a néger történelem különböző
időszakait.
J.J..É n mindig a modern afrikai stílus szerint öltözködöm. Don

Moye az új és a régi között mozog, Malachi kimondottan ősi
jelmezben jelenik meg.
Bennünket az egyszerű színház, nem pedig a színtársulat érde
kel. Amikor egyik helyről a másikra utazunk, műsorunkat az
adott körülményeknek megfelelően állítjuk össze. Szeretjük a
nagy műsorokat, de ezeket kommunikációs nehézségek miatt
csak ritkán adjuk elő. Nem beszélünk annyi idegen nyelvet, és
a mi nyelvünket sem értik mindenütt. Kompromisszumokhoz fo
lyamodunk. Zenénkkel és játékunkkal alkalmazkodunk az adott
helyzethez. Itt nem játszhatunk chicagói zenét, mert nem érte
nék meg, hanem az itteni zene javát igyekszünk nyújtani. De ha
Chicagóba jönne bennünket meghallgatni..

J. J.: Nem is próbálkoztam. (Nevet.) Engem a kozmikus tanítás

meg a teljes kikapcsolódás érdekel. Nem szeretek problémákat
csinálni. Megszülettem, meg is halok. Akkor érzem jól magam,
ha zenélek. Sok ember mondja: „értem” , de nem értik a valósá
got. Én most magát megölhetném. Szívesen meghalna?
Boxoló voltam. Tíz évig. Japán stílusú.
Furcsán hangzik egy zenésztől. Meg kell értenie, hogy az ember
csak egy tulajdona, egy aspektusa a világegyetemnek. Én így ér
zem. Erre tanított az élet. Szeresd azt, ami vagy.
Számomra ez jelenti az Istent. Az Isten semmi - nem látható...

malachi favors
J. F.: ö n t Roscoe Mitchell a néger történelem szakértőjének ne
vezte (Afrikától mostanáig). Koncertjeiken megtörténik, hogy az
együttes tagjai a nézők közül lépnek a színpadra, ami arra em 
lékeztet, amikor a varázsló ünnepi díszben előjön kunyhójából és
megjelenik a falu főterén. Szándékosan kívánja az ilyen esemé
nyek jelentését feleleveníteni?
M. F.: Dehogy! Úgy érzem, hogy látogatóink vannak. Tudja, mire

gondolok. Ezer meg ezer év után a zenealkotás szelleme tér hoz
zánk vissza. Remélem tudja, hogy a négerek az Egyesült Álla
mokban több száz évig rabok voltak. Afrikából hoztak bennünket.
Nem önszántunkból jöttünk Amerikába! Tehát a négerek most
bizonyos tekintetben visszanyerik saját énjüket. Ezek a látogatá
sok akár a világűrből, akár az Istentől, a Teremtőtől származnak,
többféleképpen nyilvánulnak meg. A zenének ez a formája csak
egy látogatás. Ezeket a zenei formákat mi nem tanulmányoztuk.
Elvégre én egy afrikai amerikai vagyok. Világos.
Ha például a rockenroll zenét és az afro-amerikai táncstílust
nézzük, el kell ismerni, hogy a tánc nem nyúlik vissza Afrikába.
Akik ezt a zenét alkották, nem is gondolták, hogy afrikai jellegű.
Rejtett énjükből született.
J. F.: ö n viszont nyilvánvalóan afrikai eredetű öltözéket visel. . .
M. F.: Igen. Ezt párizsi tartózkodásom alatt csináltattam, de higgye

el, erős akaratra volt szükségem ahhoz, hogy magamra vegyem.
Látogatás, sugallat kellett hozzá! Szokatlan lenne önnek is, mond
juk, letolni a nadrágját és ott állni egy szál gatyában. így vala
hogy éreztem magam, amikor először beöltöztem. De meg kellett
tennem!
J. F.: Festik az arcukat. Ez eredeti festésmód?

J. F. : Roscoe és Lester nem Chicagóban élnek. Hogyan működ
het az AACM, amikor emberei nincsenek együtt?

M. F.: Nem. Mindenki tetszés szerint csinálja. Ahogy jön.
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J. F.: Szokott-e afrikai lemezeket hallgatni?
M. F.: Gyakran. Az „afrikai folklór zenéről” beszélve hangsúlyoz

nom kell, hogy nem érdekel különösképpen az új folklorisztikus
zene, engem az igazi néptörzsi zene érdekel, úgy, ahogy azt az
erdőben, bokrokban, a szavannában adják elő, és amely legjob
ban hasonlít a néger templomi zenéhez, amit Amerikában hall
hat. A kettő közel áll egymáshoz. Hogy ezt a rokoni kapcsolatot
az ember megérezze, néger gettókban kell hallgatnia a templomi
zenét. Nagyon kedvelem az afrikai zenét!

M. F.: Igaz . . . Valóban szkizofrén állapotról van szó! (Nevet.) Az

is igaz, hogy fizetnek a zenéért, meg az is igaz, hogy sok fehér
bőrű a négerek zsírjából él. Adnak egy kis pénzt, miközben ők
billiókat keresnek. Billiókat keresnek az afrikaiakon. Ehhez mit
szól, barátom? Ezt a helyzetet a fehér ember nem érti, nem is
értheti, mert rengeteg zavaros dolog történik, amit nem lát és
amiről azt hiszi, hogy én sem látom. De én állandóan a tények
tudatában vagyok. És amint említettem, a helyzet igen nyomasz
tó.
J. F.: Vonatkoztatható ez részben a AECH-ra is?

J. F.: Tudomásom szerint az AECH az utóbbi három év alatt nem
adott ki önálló lemezt. Miért?*

M. F.: Mint ahogy említettem, engem szellemek látogatnak. Azt

M . F.: Ahhoz sok pénzre lenne szükségünk, zenénket viszont

kell tennem, amit a kozmosz üzen. Sajnálom, hogy az emberek
ezt nem értik. Én ezen nem segíthetek.

még mindig csiszolnun kell, habár a tizenkét év alatt, amióta
együtt vagyunk, ez a legjobb időszakunk.
J. F.: Miért szakítottak az Atlantic-kal?
M. F.: Azt állították, hogy nem vagyunk jövedelmezők ... Szarás

az egész, mert igenis keresett az Atlantic-kal kiadott legújabb le
mezünk, de nem lehet már kapni.
J. F.: Említette a gospel-zenét. Mostanában sok néger menekül
a keresztény hitvallástól és az általa kialakított kultúrától, mond
ván, hogy a kereszténység a fehérbőrüek vallása.
M. F.: A vallással kapcsolatban nincsenek kételyeim. A gospel

igazi afrikai zene. Menjen csak el a fehérbőrű a néger kereszté
nyek templomába, és meglátja majd az óriási különbséget. Kü
lönböző módon gyakorolják a hitvallást.
Nem tartozom azok közé, akik elítélik népünket azért, mert több
száz éves kizsákmányolás ellenére is megtartotta ezeréves ha
gyományait. Mint nép állandó nyomás alatt élünk. Néha úgy ér
zem, hogy az amerikai fehér emberekkel csak akkor leszünk ba
rátságban, hogyha gyökeres változások történnek. Nem tisztel
nek bennünket. Zavaros körülmények között élünk, gettók, szo
ciális, kulturális problémák. Nehéz az életünk. A minap valaki azt
kérdezte tőlem, véget ért-e a 60-as mozgalom. Hát nem!
A négereknek mindenért harcolni kell. A fehéreknek minden, min
den hazudozás, minden szar megadatott. A négerek rabszolga
ságuk után sem változtak meg, hisznek mindenben, amit mon
danak nekik. Én nem, nem veszek be mindent. Mindaz, amivel
a négereket terhelik, hazugság. Még a néger ügyvédek, orvosok
sem tudják, mi történik.

J. F.: Nem fél, hogy egyesek ezt nevetséges maskarádénak
tartják?
M. F.: A baj ezeknél abban van, hogy felfogóképességük nem

eléggé fejlett. Lehet, hogy egy szép napon megtalálják szellemi
énjüket és véget ér az álmuk. Magyarázkodásnak itt semmi ér
telme.
J. F.: Léteznek-e más, az AECH-hoz hasonló együttesek?
M. F.: Sok együttes vesz át tőlünk egy-két dolgot, például mi

vezettük be újra a tamtamot és a kis csengetyűket. Nem akarok
kérkedni, de tudom, mi történik.
Nincs ebben semmi rossz, de mi kezdtük el. A négereknek nem
jár elismerés, sohasem járt. A fehérek történelemkönyveiben az
áll, hogy mi soha semmivel nem járultunk hozzá a kultúrához.
És mi van az ókori egyiptomiakkal? Feketebőrűek voltak. A fehér
embernek mindenért amit teremtett és feltalált, elismerés jár. Mi
ért nem járhat nekünk is? A fehérbőrüek még a zenénket sem is
merik el. Szar az egész. Száz év múlva, miután eltemettek ben
nünket, a történelem fehér emberekként emleget majd bennünket.
(Nevet.) Ha mint emberek együtt akarunk élni, őszintéknek kell
lennünk. Nekem is őszintén kell önnel beszélnem, mert különben
még több lesz a szarás. Azt akarom, hogy becsüljön mint embert.
Ha meghalunk, ön is épp úgy fog bűzleni, mint én! (Nevet.) ön is
éppúgy meg fog halni, mint én.
csillik péter fordítása

J. F.: M i a személyes véleménye a néger középosztályról? Azok
ról, akiknek sikerült felkapaszkodni.
M. F.: Nem kapaszkodtak azok fel. Nem minden a pénzen mú

lik. Nekem szükségem van rá. Annyi pénzre szükségem van,
amennyit csak meg tudok keresni. Szegény családból szárma
zom. Apám idős ember, van akin segítsek. De azzal, hogy van
pénzem, még nem kapaszkodtam fel. Mert néger vagyok. Nem
dönthetek sorsomról, mint a fehérek, mint a kínaiak.
J. F.: És hátat fordítottak a gazdag négerek a szegényeknek?
M. F.: Egyesek igen. De vannak pénzes emberek, akik valóban
arra törekszenek, hogy tegyenek valamit embertársaik érdeké
ben. Sőt, mind több és több ilyen ember akad, de ez még mind
nagyon kevés ahhoz, hogy megoldjuk problémáinkat. Gyermek
korom óta sok minden megváltozott.
Amennyiben nem tapasztalta saját bőrén, nem értheti, hogy az
elnyomatás milyen nyomokat hagy az embereken. Azt hiszem,
minden öntudatos néger szörnyű kríziseken megy át. Nekem is
volt ilyen krízisem, őrjöngtem. Még mindig történnek dolgok,
amelyek bosszantanak, de dühömet szándékosan visszafojtom,
hogy mint feketebőrű dolgozhassak. Nem ítélem el a zenészeket
vagy bárki mást, csupán azért, mert, ahogy azt a fehérek mond
ják, agresszívak és veszekedősek. A helyzet valóban rossz.
J. F.: Ezek a reakciók érthetőek. De például amikor néger zené
szek Európába jönnek és szándékosan kimutatják agresszivitá
sukat, nem vagyok benne biztos, hogy a közönség meg tudja
őket érteni. Koncerteken a hallgatóközönség száz százalékban
fehérbőrű és mivel nem ismeri a helyzet hátterét, képtelen m eg
érteni cselekedeteik jelentését. M ég Amerikában sem biztos,
hogy mindenki megérti ő k e t . . . Így kérdésessé válik, vajon ez az
egész hozzájárulhat-e a helyzet javulásához? Ami a kommuni
kációt illeti, néhány zenész, mondhatjuk, közel áll a szkizofrén
viselkedéshez. Egyrészt szándékosan elszigetelik magukat a fehérbőrűek kultúrájától, mondván, hogy ez csak a deprimáltak
nak szólt, akik ismerik a helyzetet, másrészt viszont függenek a
zenekedvelők pénzétől.
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* AZ interjú 1977-ben készült. Azóta több lemezük jelent meg.
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K.:Egy, kettő, három . . . megy?
Sz. Gy.: Megy.
K.: Nos, szeretném, ha először elmondanád, hogyan indultál el a jazz felé. Erről
szinte senki sem tud semmit, azoknak az embereknek pedig, akik ma eljárnak
a koncertjeidre, nincs visszatekintési lehetőségük.
Sz. Gy.: Hát félig-meddig muzsikus családból való vagyok. Anyám zeneakadémi
át végzett, énekesnő volt, majd később énektanár lett. Mint énektanár, már a
háború előtt a Kodály által kezdeményezett zeneoktatási módszer szerint taní
tott, úgyhogy mi otthon zeneileg is anyanyelvi környezetben éltünk. Ha nem is
úgy, mintha paraszti környezetben születtem volna, de azért a hétköznapok ré
sze volt ez a zenei nyelv. Miután anyám továbbra is énekelt - mint kórustag
a Budapesti Kórusban, majd az akkori Székesfővárosi Énekkarban
így gyerek
fejjel sok világhírű karmester környezetében forgolódtam. Anyám mindig magával
vitt. Bizony csodálatos gyerekkori élmények ezek, ma is mélyen érzem a próbák
hangulatát. Otthon a családban is eleven szalon-zenei élet folyt, ami azt jelen
tette, hogy szinte mindig zenével voltunk körülvéve. Sajnos az a hiba történt,
hogy gyenge zongoratanár kezeibe kerültem, úgyhogy három éves nyűglődés
után egyszerűen leálltam, és nem voltam hajlandó tanulni. Nem is tanítottak to
vább. Viszont magam játszogattam, gyerekfejjel már improvizálgattam, s mivel
nem volt képzettségem, teljesen ösztönösen. Az improvizáció ilyen módon telje
sen természetes közegem volt mindig is - úgy érzem. Később középiskolás
korom első-második éve körül két osztálytárs barátom is felhívta figyelmemet a
jazzmuzsikára. Akkoriban a bebop korszak tombolt, de mellette már indulófélben
volt a cool jazz. Mi ezeket hallgattuk és utánoztuk. Iskolai zenekart alakítottunk
és jóformán kizárólag jazz utánzatokat játszottunk, illetve magunk is csináltunk
jazz darabokat. Közülünk az egyik, Sasvári Attila, később hosszabb ideig jónevű
szaxofonos volt a magyar jazzéletben.
K.: M i jelentette a továbblépést a jazz utánzatoktól a saját zenei világod kiala
kítása felé?
Sz. Gy.: Már a középiskolás időszak zenei munkája során is gondjaim voltak,
bizonyos harmonizációs megoldásokat másként hallottam, mint ahogy az meg
szokott volt, mint mikor az amerikai jazzben hallottuk. Akkor még nem is annyira
tudatosan, de magam is morfondírozgattam azon, hogy mi ez a különbség,hogy
másfelé megyek mindig. Ebből összekapások és szakítások is voltak. Es ké
sőbb . . .
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K.: Ez körülbelül mikor volt?
Sz. Gy.: Hát, az ötvenes évek vége felé, úgy emlékszem, ötvennégy-ötvenötben
kezdtem el a jazzt, a hallgatást és a játékot. Akkor még boogie-k mentek és
blues-ok, meg Modern Jazz Quartet és Chet Baker számok, meg ilyesmik. Per
sze Davis és Parker, de volt Ray Anthony is, azt ugye nem lehetett kihagyni,
ők voltak a legnépszerűbbek. . . és Benny Goodman. Azután ahogy megpróbál
tam elemezni ezt a félrehallást, akkor jöttem rá, hogy bennem a kisgyerekkori
zenei beoltottság-beavatottság, a zenei anyanyelv annyira erős és autentikus
volt, hogy ez uralkodott. Szinte húsz év kellett, majdnem húsz év, mire kiderült,
hogy a jazz világa is ilyen irányt vett egy hallatlan nagy átcsatolás révén, mert
hiszen amikor a fekete muzsikusok a maguk zenéjét valóban öntudatosan fogták
fel, és ennek megfelelően alakították ki zenei építkezésüket és stílusukat, akkor
jöttek rá ők is arra, hogy a népzenéknek a mélyén valami közös zenei őstenger
van, és ott csak jellegbeli és hangsúlyozottságbeli különbségek vannak az egyes
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kontinenseknek és kultúrterületeknek megfelelően. Ez az átcsatolás körívének
a mélye, fölül pedig a XX. századi kortárs zene nagy alakjai zárják a kört, Sztravinskij, Bartók, nagyon erősen Bartók, és hát persze a többiek, akik nem a népi
alapról művelték a kortárs zenét, a XX. századi zenét: Schönberg, Webern. Ezt
talán Coltrane járta végig, fejezte ki a legtudatosabban, és kevés nyilatkozatában
ezt nyíltan meg is mondta, főleg Bartókkal kapcsolatosan.
Nyilvánvaló, hogy ha az ember muzsikál, nem csupán interpretátor, hanem zenét
akar csinálni, úgy ennek a zenének valamilyen lábon kell állnia. Annál is inkább,
mert a zene az a művészet, amely a legkevésbé anyagszerű, a leginkább absztraháló művészet. Ebből következik, hogy sokkal stabilabban kell spirituálisán
építkezni, őrizni tisztaságát, mindent a maga indokoltságának megfelelően tisz
tázni, hogy életképes és egyértelmű legyen. Itt dönteni kellett: meg kellett oldani
azt a nagy dilemmát, hogy miért is muzsikál az ember, s ha muzsikál, mit mu
zsikáljon. Ugyanis vallom azt, hogy a művészet nem autonóm világ, hanem min
dennel teljes összefüggésben van. Csak úgy művészet, akként művészet, annyi
ban művészet. így ezután az is megvilágosodott bennem, hogy ha itt élek, itt szü
lettem, akkor a sorsom is itteni és a gondolkodásmódom, a hallásom és az érzé
kelésem is itteni. És ezt vállalni kell. Nemcsak vállalni kell, hanem ez a termé
szetes. Külön érdekessége a dolognak, hogy miért volt mégis olyan lenyűgöző
hatással rám a „fekete Amerika” zenéje. Mert az volt rám igazán elementáris
hatással, bár szerettem mindig a Benny Goodman kvartettet i s. . . nagyon sze
rettem, de ebben is elsősorban azt, ami a jazz ízét olyan titokzatossá tette,
illetve titokzatosságot hordozott: a fekete érzést szerettem benne. Úgy érzem,
hogy a kérdésre éppen ez a felelet, és itt a példa is, hogy miért nem autonóm
a művészet. A mai kor, a XX. századi világérzés, közérzet alapélményéről van itt
szó, arról, hogy az úgynevezett hagyományos európai műzenében és művésze
tekben valahogy minden szétfolyt, minden tárgyiasult. Ez végérvényesen a má
sodik világháború után vált nyilvánvalóvá, és nemcsak a zeneművészetben, ha
nem a művészeti ágak legtöbbjében. Már a századfordulótól kezdve az egzoti
kum felé irányult a figyelem, ami azonban csak látszólag egzotikum iránti figye
lem. Inkább valamiféle a mindenség ritualitása iránti nosztalgia. Ez a főmotívum.
Pédául lehet említeni Picasso művészetét a képzőművészetben, de akár Csontváryt is, aki egy másik oldalról ugyanezt az utat járta meg. A népzene óriási
reneszánsza is ezt jelezte s jelzi a mai napig, de most már nagyon világosan
látszik, hogy itt még többről van szó, arról, hogy a nagyipari szituációban kiszol
gáltatottá vált ember - kit a gép időszámítása vezérel, és nem pedig az ember
sokkal komplexebb belső időszámítása - egyszerűen szeretné magát újrahuma
nizálni. Ezért szükséges számára a ritualitás élménye, amelyen keresztül történik
meg beavattatása a világ totalitásába - és ilymódon egy, a nagyipari társadalmi
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szituációnál sokkal tágabb, teljesebb világba ébredhet rá a saját csodálatos sze
repére, ami a gépekkel szemben ma bizony elég silánynak mutatkozik. Számom
ra ezt jelenti a népzene, a zenei anyanyelvem, és egyáltalán a népzenék, így
a feketék zenéje, ami döbbenetes hatást tett a legújabb kor zenéjére és művé
szetére, mert egy felfedezetlen világot hozott, és kiderült, hogy mindenki szomjas
volt rá. A legjobb kapcsolódást kínálta. Azt próbáltam megkeresni, megérezni,
hogy hol vannak azok a zenei, gondolati, szellemi értelemben időtlen kapcsoló
dások, amelyek ma is időszerűek. Például az előbb említett mai európai műze
ne, a mai úgynevezett komolyzene - erősen idézőjelben - leginkább a ritmust
hanyagolta el, a ritmussal nem tudott mit kezdeni. Mint immár végképp racionalizálhatatlant a falhoz csapta, és ezáltal a zene legősibb, legáltalánosabb tartó
elemét iktatta ki szinte adminisztratíve, s tabunak tartja ma is. Itt sokfelé lehetne
továbbvinni a gondolatot, de ha már a ritmusnál vagyunk, annyit azért hozzá kell
tenni, hogy persze nincs olyan zenei hangzás, amelynek ne volna valamiféle
ritmusa vagy ritmusszövedéke. Egyáltalán nem is lehet olyan hangzásszövetet
összeállítani, amelynek ne volna valamiféle ritmuskomponense, de a ritmus felfo
gása, a ritmus kezelése ma megalapozatlan. Megalapozatlan, mégpedig érzelmi
leg; semmiféle indulati és megélt szerepet nem tulajdonít neki a mai műzenét
szerző, ellentétben az előző korok zenéjével Bartókig bezárólag.
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K.: Szerencsés indíttatásod segítségével tehát jókor felismerted az utat, melyen
járnod kell. Melyek voltak az első lépések?
Sz. Gy.: Ez persze nem ment egyik napról a másikra. Az első lépés az volt emlékezetem szerint kilencszázhatvankettőben - , hogy olyan stílussal és olyan
darabokkal próbáltam előállni, amelyek már ezt a tudatosságot jelzik. A Dáliában
volt egy koncertünk. (Az első nyilvános jazzklub Budapesten. 1962-63-ban mű
ködött egy Bajcsy-Zsilinszky úti eszpresszóban, a KISZ K. B. égisze alatt. Szigeti)
Akkoriban trióban dolgoztam Publik Endrével (bőgő) és Szudy Jánossal (dob).
Itt egy Bartók-darabot használtam fel a Mikrokozmosz harmadik kötetéből, erő
sen kötődve az eredetihez. Azután csináltam még három-négy olyan darabot,
amely ehhez stílusban, felfogásban szervesen illeszkedett, s ami igen határozott
irányba fordította figyelmemet.Akkor ez nagy meglepetést keltett, és sokan nem
tudták, hogy hová tegyék, mi fán terem, de ez csak az első lépés volt. A máso
dik lépés rá körülbelül egy évre, 63-ban történt teljesen váratlanul. A Dáliában
egy este hirtelen szóltam Publiknak, a bőgősnek, hogy volna-e kedve most rög
tön felmenni a színpadra, nem beszélünk meg semmit, csak játszunk valamit,
ami jön. Vagány fiú volt, rögtön jött, és egy félórás darabot játszottunk, ami úgy hiszem - az első magyarországi szabad zene koncert volt, sőt azt hiszem,
a free jazz történetében, világviszonylatban is igen elöl áll időben.

K.: 63-ban feltétlenül, hiszen akkor még csak Cecil Taylor és Ornette Coleman
volt, és ők is félig-meddig ismeretlenek voltak a világon. Coltrane pedig még a
modális korszakában volt.
Sz. Gy.: Igen. Azt hiszem, hogy minden dolog valahogy így születik, egyszerűen
előbukkan a földből, magától, talán ez adja a hitelét, igazságát, az autentikusságát. . . hogy nem átvett dolgokról van szó, hanem olyan jelenségről, amely sok
helyen egyszerre tűnik fel. Nyilvánvaló, hogy bizonyos lépéskényszer hozta ezt
létre, tehát a lélektani folyamatnak egy olyan pillanata, amikor az ember csak úgy
tudja rövidre zárni a mát untig átgondolt dolgokat, hogy egész egyszerűen min
den eddigi kombinációt kihagy, és ott áll valami a maga teljesen új, szűz állapo
tában. Hát ez történt ott. . .
K.: És ez teljesen ad hoc volt?
Sz. Gy.: Teljesen. Körülbelül öt évre rá tudtam meg azt, hogy Amerikában is fog
lalkoznak ilyesmivel. Persze mi játszogattunk már ilyesmit otthon, próbálgattunk
ezt-azt, mondjuk így: ízlelgettük egymást, a zene szellemét. Később új dobos
társult hozzánk, Helényi Béla, akivel később az 1964-es Jazz Antológia lemezen
megcsináltuk a „B-A-C-H élmények”-et. Ezt a darabot Gonda János inspirálta,
miután ő kért minket, hogy erre a lemezre valami ilyen jellegű munkát készít
sünk. A darab bizonyos fokig megkomponált volt. Már akkor rögtön az elején
mindenkit foglalkoztatott, hogy hogyan lehet megfogni azt a hangtömeget, ami az
emberből kikívánkozik, tehát hogyan lehet ezt notációba fogni, leírni. Később ol
vastam, hogy Cecil Taylor is ilyesmivel bajlódott, hogyan lehet a szabad zenét
kordában tartani. A zenei építmény íveit előre felérezvén, mint egy tág csövet,
haladványt az ember nagyjából megszabja, magába beprogramozza, kötve bizo
nyos érkezési és indulási pontokhoz mint támpillérekhez. Tehát dramaturgiai
építkezésről volt itt végeredményben szó. Ezután hosszabb ideig semmi sem
sikerült.
K.: Ennek a zenének az akkori visszhangja teljesen negatív volt?
Sz. Gy.: Nem. Voltak, akik nagy lelkesedéssel fogadták. Például egy alkalommal
itt járt Karéi Krautgartner Csehszlovákiából, aki akkor igen jó nevű jazzmuzsikusnak számított. Látogatást tett a Dáliában, ahol 14 magyar együttest hallgatott
meg, és mi is játszottunk körülbelül 15 percnyi szabad zenét. Neki feltűnt ez,
és még arra is megkért, hogy írjak egy darabot az ő zenekarának. Azután kide
rült, hogy ez nehéz dolog, mert az ő zenekara nagyzenekar volt, ami abszolúte
összeegyeztethetetlen a szabad zenéléssel. Ma már ez nyilván megoldható, és
meg is oldották - a Jazz Composers Orchestra például e célból jött létre - , de
azzal a zenekarral akkor megoldhatatlan volt.
A következő esemény - ha jól emlékszem - 1967-ben egy rádiófelvétel volt a
trióval.
K.: Ez még mindig a régi trió volt?
Sz. Gy.: Ez már nem az a trió volt. A Publik Endre disszidált, a Szudy elszerző
dött, a Helényi is kiment Nyugatra muzsikálni. Rahói Ernő volt a bőgős és a
Debreceni Csaba a dobos. Továbbra is azzal foglalkoztam, hogy hogyan lehetne
még jobban lekottázni ezeket az anyagokat. Főként grafikai módon rögzítettem az
anyagot, és ennek alapján csináltam egy rádiófelvételt. Ezután egy kvintett ala
kult Tomsits-csal (trombita), Sillye Attilával (pozan), a Rahói Ernő bőgőzött és a
Csáki Béla dobolt. Volt egy koncertünk a Semmelweiss utcai koncertteremben.
Erre egy Csontváry darabot komponáltam a már említett notációval A zarándokok
tánca a cédrusfánál Libanonban címmel, majd az Anti-nóta című darabom sze
repelt és még több hasonló, ami robbantó eseményként hatott, mert az eddigi
úgynevezett standard muzsikákat egyáltalán nem követte, abszolúte új alapokon
állt.
K.: Milyen referenciapontok voltak például a Tomsits és közted? Hogyan tudta
tok érintkezni zeneileg?
Sz. Gy.: Sok kompromisszumot tettem. Ő jó partner volt, hiszen kitűnő trombitás,
jó muzsikus, viszont ahogy játszott, az nem az a jellegzetes stílus volt, amit én
elképzeltem. Arra szorítkoztam, hogy megmondjam, mit ne csináljon. Ilyen kiszűréses alapon a próbák során megpróbáltunk egy stílust összeötvözni, ami egyál
talán nem volt tiszta és végleges, és valójában nem állt erősen a lábán. Talán
inkább annyiban volt jelentősége, hogy felfeszítette az eddigi formákat. Sokat
vártam ettől a kvintettől, mert akkoriban volt jazzfesztivál Budapesten, ahol egy
két jó külföldi együttes is fellépett. Például a Mangelsdorff is, aki ekkor volt elő
ször Magyarországon. A kvintett is játszott, és bizonyos külföldi visszhang is volt.
Lubomir Doruzka, a prágai jazzfesztivál titkára meg is kért, hogy a prágai jazzzeneszerzői versenyen feltétlenül induljanak. Akkor én, okulva a korábbi Kraut
gartner élményből, nem mertem belemenni egy ilyen újszerű dologba, hanem
csináltam egy nagyzenekari darabot, ami jó kemény munka volt, kürtökre, trombi
tákra, szaxofonokra, tubákra, ütőkre.
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K.: Ez viszonylag hagyományos volt?
Sz. Gy.: Hát nem szigorúan hagyományos, de úgy építkezett.
K.: Ezután új korszak kezdődött, nemde?
Sz. Gy.: Azután - ahogy haladtunk az időben - azok a főiskolások, akik ebben
a munkában megfordultak, „muzsikusok” lettek, és élni, dolgozni mint muzsiku
sok akartak, úgyhogy szétszóródott a társaság. Ebből megélni a mai napig nem
lehet, így mindenki megkötötte a maga kompromisszumát. Én is éltem a magam
életét. Áhítoztam, kerestem, hogy mi az a mélységes mély zenei megnyilatkozás,
stílus, amely szinte időtlenül és élőn érzi, hordozza azt a totális érzést, amelyben
benne van az ember teljes eszmélkedése, vágyódása, az a ritualitás, amiről már
beszéltem. Persze ezt nem így gondoltam végig, nem az ész munkája volt,
hanem inkább utólag tudatosodott. Először egy nagy élmény jött. Gyakran jártam
vidékre, és mindig szerettem bemenni a vidéki templomokba. Van valami intim
meghittség és kozmikus tárulkozás ezekben a templomokban, valamilyen összefogódzó közösségi érzés. Főleg a román stílusúakban érzem ezt. Itt döbbentem
rá, hogy a kántálás - ahogyan a zsoltárokat, litániákat végigkántálják, ma már
szinte csak az öregasszonyok és öregemberek - valami döbbenetes mélységű
és magasságú dolog. Akkor ez annyira megfogott, hogy írtam egy darabot,
amelynek Zsoltár volt a címe. Ezt megcsináltuk a Friedrich Karcsival (pozan),
Kimmel Apóval (szaxofon), Debreczeni Csabával és egy Huszti István nevű bő
gős fiúval, illetve később a Debreczeni Csaba helyett a Faragó „Kázmér”-ral.
Ez volt az első olyan darab, amely a stílust, amit szerettem volna, és amit ma is
érzek, igazul megpendítette. Ezután egy kicsit a blues-zal is foglalkoztam, még
pedig azért, mert úgy éreztem, hogy a blues-éneklés és a kántálás egy tőről
fakad.
K.: Közben elvesztettük az idő fonalát. Ez mikor volt körülbelül?
Sz. Gy.: 71-ben. Csináltam ebben a stílusban egy blues-t is. Döbbenetes volt
nekem, amikor körülbelül egy-két évre rá megmutattak nekem Archie Shepp
egyik lemezén egy blues-t. Majdnem a megszólalásig hasonló volt a koncepciója
és a hangvétele - persze sokszorta jobb előadásban jelezvén azt, hogy milyen
kapcsolódások vannak.
K.: Ez a Shepp-lemez, amit említettél, az első ilyen jellegű dolog volt, amit hal
lottál?
Sz. Gy.: Nem. Azt hiszem, az adott pillanatban mindig megérkeznek a jelek, és
mindig azok a jelek érkeznek meg, amelyek telitalálatok annak a számára, aki
valamilyen úton halad, valamivel nagyon mélyen foglalkozik, vagyis hogy teljesen
befogadóképes. Én egy ilyen tökéletes jelet kaptam, amikor a nagy semmiben
egyszercsak véletlenül Coltrane teljes OM lemezét hallottam a rádióban. Ez - azt
hiszem - 1970-ben volt. Mellbevágott a tudatossága. Annyira tudatos volt Coltra
ne, hogy például a felvételen a McCoy Tyner szerintem pianínón játszik, mert ab
ba a keleties misztikus hangzásba, ami az OM lényege, egy böhöm-nagy hangú,
csodálatosan hangolt hangversenyzongora nem illik. Ebbe bongó-hangszer kell,
és aki már játszott zárt pianínón, az tudja, hogy annak milyen a hangzása. Ez
a tudatosság, az ilyen finomságok sora egyben arról is meggyőzött, hogy ez a
zene igenis „komoly zene”. Én mindig is komoly zenének éreztem ezt a muzsi
kát. Ha egy művészet a teljesség szemléletéből és átérzéséből táplálkozik, akkor
az halálosan komoly. így az OM is sorszene.
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K.: Közeledünk ahhoz az időszakhoz, melyet már jobban ismerünk. Mi történt
1971 után?
Sz. Gy.: Akkor átalakult a társaság, a Ráduly (szaxofon) társult hozzánk, úgy
hogy átmenetileg szextetté alakult a banda. 1972-ben eleget tudtunk tenni egy
San Sebastianba szóló meghívásnak. Kvintett összetételben mentünk ki Ráduly
Misivel, Kimmel Apóval, Jávori Vilivel (dob) és Vajda Sanyival (bőgő). Átdolgoz
tam a Zsoltárt, és ebből született a Boltás Zsoltár, ami tulajdonképpen két koráb
bi darabnak az összeolvasztásából és újjáalakításából és teljesen tudatos építke
zéséből alakult, hiszen a baltától a zsoltárig való belső folyamatot foglalta egybe.
Innen már nagyjából ismert a történet. Teljesen váratlanul megnyertük a nagydí
jat. Nekem megdöbbentő volt, hogy a hallgatóság rögtön felismerte, hogy kelet
európai zene, még azt is felismerték, hogy magyar, mert mint kiderült, számukra
nem volt ismeretlen a magyar népzene, Bartókot, Kodályt hallgattak. Az együttes
Friedrich-hel és az 1972-ben hozzánk csatlakozott Horváth Lajossal (hegedű)
kibővítve volt kint 1973-ban Franciaországban, ahol már új darabokat is játszot
tunk: a Katonazenét és a Csíki verbunkot. Franciaországban azonban el kellett
búcsúznunk Rádulytól, aki ösztöndíjjal Amerikába ment, és ma is ott van. Emiatt
az egész társaság felbomlott. Én úgy alakítottam át az együttest, hogy annak a
célnak feleljen meg, amit tovább akartam vinni. így született meg a kvartett, amely
először Jávorival majd Kőszegivel működött. Egy kis késéssel, 1974-ben vettük

fel az Esküvő című lemezt, amely érzésem szerint már egyértelműen hozza azt a
világot, amit zeneileg meg kellett oldani, és játszhatóvá kellett tenni. A ritmusnak
és a zenei bonyolításnak egy olyan improvizatív technikájáról van szó, amely a
lehetetlent kísérelte meg lehetővé tenni: a ritmusos ritmustalanság folyamatát.
Zenei anyanyelvűnk leglényegesebb és legcsodálatosabb fő jellemzőjének tar
tom a parlando-rubato jelenséget, amely már önmagában, a zenei elnevezés
tartalmában is magában hordozza az improvizatív, intuitív jelleget. Hiszen azáltal,
hogy beszédes és kötetlen, bizonyos mértékben nyitott a pillanatnyi érzelmi álla
pot és közlendők szempontjából. Ez az a rés, az a kis ajtó, amelyen keresztül a
zene az emlékművi jelleg fölött, vagy annak ellenére, azt maga mögött hagyva
élővé és lüktetővé válik, és ugyanakkor nyitott a XX. század zenei eredményei
nek és eszközeinek befogadására is. Ezt az embernek nyilvánvalóan saját ma
gának kellett gyakorlativá és egyértelművé tenni, és közös működésre váltani
lélektanilag és zeneileg egyaránt. Ebben feltétlenül jó társat találtam Horváthban,
akinek szintén anyanyelve ez a zene, s aki már egészen fiatal korától a kortárs
zene szeretetében nőtt fel. Azután ott volt Vajda kitűnő hallása és alkalmazkodó
képessége, robosztussága, és Kőszegi hallatlanul kifinomult ritmikai érzike. Meg
kell mondani, hogy az ő feladata volt a legnehezebb, mert az úgynevezett hagyo
mányos jazzritmus nagy általánosságban, végeredményben a mai napig egy tel
jesen szimmetrikus játékmódot és gondolkodásmódot követel, ami a reflexekig
hatolt. Ebben a zenében viszont asszimetrikus játékmód kívánatos, ám úgy, hogy
mindig az asszimetria ellentétére kell figyelni, azt kell érezni. Végül is egy állandó
szimmetria felé kell asszimetrikusan törekedni. A hangsúly ugyan mindig, folya
matosan túlbukik a szimmetrián, és újra és újra szimmetriát követel, de egyben
egy olyan billegést, lebegést eredményez, aminek hálózatán feszül ki a melo
dikus hangszerek motívumrendszere, bonyodalma, szövedéke.
K.: Szeretném, ha egy kicsit visszatérnénk az éneklésre, a vokális megszólalás
ra, ami - úgy érzem - központi helyet foglal el nálad, és amivel kapcsolatban
még minden nyitva maradt.
SZ. GY.: Az ének az ember ősnyelve. Vallom, hogy a tyúk vagy a tojás kérdés itt
is áll, és a válasz ebben is ugyanaz: egyszerre tyúk és tojás, egyszerre ember és
éneklés. Az ének a személy hangja, az éneklés során a test a hangszer. Én
sokkal több potenciális és variábilis lehetőséget érzek az éneklésben, mint amit
mifelénk ismerünk. A hagyományos, főleg a német hatású szépségeszmény
azonban a mai napig gátat szab a kibontakozásnak és a lehetőségek valódi mi
nőségi birtokbavételének. Ez a mai városias, színpadias népdaléneklést is gúzs
ban tartja, stilizálja, holott nem autentikus.
K.: Emlékszem, a kvintett időszakában te is énekeltél. . .
SZ. GY.: Én is énekeltem, mert kedvem támadt rá, úgy is mondhatnám: nem tud
tam nem énekelni. Megbűvölt egy-két századfordulói gyűjtés férfihangja, a Pátria
lemezek, és az éneklés bensőségessége. Jólesett az úgynevezett nem temperált
hangközű térben mozogni úgy, hogy az ember nincs kiszolgáltatva az eszközök
nek, a hangszereknek.
K.: Melyek is voltak azok a zenék, amelyekben énekeltél?
Sz. Gy.: A hegyi tolvaj balladája, azután a Katonazene . . . Ez a kettő volt a leg
lényegesebb.
K.: Ez az éneklés úgy él bennem, mint a blues és az autentikus magyar népdal
éneklés valami sajátos ötvözete. Te is említetted a rokonságot a blues és a
templomi kántálás között.
Sz. Gy.: Pontosan ez volt, ami megindított egy szintézis felé, mert ezt éreztem a
nem konvencionális, nem kommersz blues-éneklésben - és ez az, amiről már
korábban is szó volt - , hogy valahol az őstörténetben egy azonos kulturális ten
gerből emelkedtek ki a népművészetek. Ehhez hozzájárul az, hogy a blues vagy
a siratóénekek, katonabúcsúztatók - tehát elsősorban most a szomorú énekekre,
a balladákra gondolok - a sors lenyomatai, így mindegyikből sorsszerűség árad,
ami hallatlanul hasonlóvá teszi a hangvételt, bármely népnél is fordul elő. Ez
maga olyan közös alapú volt azon elhatározásommal és érzésemmel, hogy az
itteni életünket éljük és hangozzuk, hogy szükségszerűen ehhez a „hídépítés
hez” vezetett. Ám azzal a bennső kötéssel úgy alakítva a mai zenei érához a
stílust, hogy el ne veszítse hitelét. És főleg a hitelességen van itt a hangsúly.
K.: Az éneklés aztán szép lassan eltűnt a zenédből, és hosszú ideig nem jelent
meg ismét, illetve ebben a formájában soha többé nem jelent meg. Ennek mi az
oka?
Sz. Gy.: Az volt az oka, hogy az akkori zenei mentalitásom, amerre a fantáziám
mozgott, az énekbeszéddel volt kapcsolatos. Azt kifejezetten támogatta és erősí
tette. Lehetőséget és alapot szolgáltatott, hogy olyan muzsikusokkal voltam kö-
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rülvéve, akiknek hangvétele, hangszíne ehhez a ma már misztikus, ősi megszó
lalási módhoz kitűnően illeszkedett. Ezt csak tudatosítani kellett bennük, hogy
egységes stílusba ötvöződjék. Miután a kvintett felbomlott, nem lehetett ugyanezt
tovább vinni. Például a kvartett hegedű-zongora-bőgő-dob felállása nem volt
olyan együttműködési alap az énekbeszéddel, mint volt a szaxofonokkal. El kel
lett némulnia a hangnak, és a hangszerek vették át a szerepet. Természetesen a
stílus megmaradt, de a hangszereknek és a friss elképzeléseknek megfelelően.
Ez nem jelenti azt, hogy ez már nem élő dolog. Bennem él, nem záródott el, sőt a
továbbiakban már csak azért is foglalkoztat, már csak azért is lényeges, mert
egyrészt az éneket mint a legtermészetesebb zenélési módot nem lehet kihagyni,
éppen személyes jellege következtében, másrészt mert a nyelv is ott van az
éneklésben, ami mindig is a zenei lejttetésnek, ritmikának, magassági viszonyok
nak meghatározó, mély indítéka volt, és maradt a mai napig is.
K.: A zene szövete megváltozott azáltal, hogy kicserélődtek a partnereid. Azok
nak helyét, akik mintegy vokálisán szólaltak meg hangszerükön, olyanok vették
át, akik inkább egzaktul szólaltak meg. Ez - úgy érzem - sokakban hiányérze
tet keltett, megvallom, bennem is. Erezhető bizonyos nosztalgia a Szabados
kvintett iránt. Talán az a hangzásvilág és érzelmeket direktebb módon közvetí
tette, jobban csatolt azonos hullámhosszra a közönséggel. Van-e neked is ilyen
hiányérzeted, vagy pedig olyan elképzelésed, hogy ismét hasonló dolgok jelenje
nek meg a zenédben?
Sz. Gy.: Hát egy zeneszerzőnél - nevezzük így, mert azért ez nagyjából helytálló
fogalom - belül alakulnak így ezek a dolgok, szinte időtlenül. Időtlenül azért, mert
benn történnek. Amikor valami önmagától jön elő, akkor a leghitelesebb, azt
akarni nem lehet. Ha az ember ezt akarja, akkor nyilvánvaló, hogy nem igaz
dolog sül ki belőle. Azt, amit az éneklés, az énekbeszéd és a köré kialakított
zenei nyelv számomra mint következményt nyújtott, talán abban fogalmazhatom
meg, hogy amit ilyen ösztönösen és mélyen indulati módon találtam meg, azt
mind a mai napig megpróbálom tudatosítani, és lényegi jegyeit - hadd mondjam
ezt a rossz szót: kódját - próbálom valahogy egyértelművé tenni, mint zeneszer
zői stílust, irányvonalat, a megfogható lehetséges notációt, ami felé absztrahálni
igyekszem, hogy azután ezek a komponálás során megdolgozható anyagként
szerepeljenek. Amikor ez az énekbeszéd szerű muzsika ment szaxofonokkal, ak
kor végeredményben egy egyszólamúságra épített zenei megoldássorozat volt a
zene szervezésének lényege és stílusa. Ezt én keleties vonásnak érzem, szem
ben az európai polifóniával. Ez lényeges különbség, és én éppen azon fáradozok, hogy ezt a két dolgot valamilyen természetes harmóniába hozzam egymás
sal, ami őrzi az egyszólamúságnak a már általatok is megismert hitelességét és
indulatiságát, sorsszerűségét, a zenei építkezésnek és hangszerelésnek a vá
lasztékosságát, hogy kivirágozzék, fává terebélyesedjék.
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K.: Alig hogy megpendítetted, már bele is mélyedtünk abba, amit nyomon sze
retnénk követni, a zenei szervezési elveket, megoldásokat. Az ortodox jazz volt a
kezdet. A Dáliában Bartók-feldolgozás szólalt meg már nem hagyományos mó
don. Mik voltak azok a zenei inspirációk és saját ötletek, melyek megindították a
folyamatot?
Sz. Gy.: A dolog nagyon egyszerű. Éreztem, hogy csupán jó szórakozás azt
játszani, amit eddig mindenki játszott. Már kicsit untam, nem jelentett elég revelatív, belső élményt, és úgy éreztem, hogy ez nem egészen az én nyelvem, az én
világom. Zenei anyanyelvem és később a Mikrokozmosszal való foglalkozás hoz
ta azt, hogy a dolgok nem összeegyeztethetetlenek ritmikailag sem, csak az más
ritmikai vonalvezetést, közérzetet és alapot igényelt, mint a jazz szimmetrikus
ritmusvilága. Belecsúsztam, mert mindig hittem az ösztönös, intuitív hatásoknak,
és arra mentem, amerre vonzott a fény vagy az örvény. Aztán rájöttem arra, hogy
meg kell változtatni a ritmuskoncepciót, először csak azokat a főbb mozdulatokat,
amelyek különbséget jelentettek. Majd éreztem, hogy itt gyökeres különbségről
van szó, hogy szabadon rá kell magamat bízni arra a lelki késztetésre, szinte
szokásokból kifejlődő zenei mozdulatokra, amiket egy másfajta világ követel. És
elkezdtem a szabad zenélést, belevágtam . . . Az első mozdulat egy ilyen válto
záskor kiszabadulás az eddigi kötöttségekből, az eddigi rendből. Majdhogynem
forradalmi úton kell lebonyolítani. Ehhez az kellett, hogy az ember eszköztárában
kialakuljon egy csomó technikai és félig-meddig rutinszerű megoldás, ami képes
sé teszi a spontán muzsikálásra. Aztán már úgy próbáltam csinálni, ahogy az
indulataim, az ösztönöm, a belső hullámmozgás - ami az embert a muzsika
során viszi - diktálták. Azután kiderült, hogy más ívek, más csomópontok, más
érkezések jellemzők az itteni zenére és általában arra a zenére, amely nem kö
tötte magát egy kialakult stílushoz, értem ezen akár az európai műzenét, akár a
konvencionális jazzmuzsikát. Természetesen, miután megtapasztaltam ezek ter
mészetét a szabad zenélés ezen első idejében, megpróbáltam valahogy tagolni,
formába fogni a folyamatot. E zene leglényegesebb szervezési szempontját mint
különbséget abban látom, hogy míg a korábbi bizonyos bevált formák szerint

történtek, bizonyos szimmetriákra épültek, mint például nyolcas tagolás, négyes
tagolás és így tovább addig itt dramaturgiai tagolás, formaépítkezés volt az új
vezérelv, ami erősen érzelmi jellegű.
K.: Az első ilyen zenében, amit a.Publikkal a Dáliában csináltál, mi volt a kom
munikáció alapja? Hagyományos harmóniából mint referenciapontok felé való
vonzódás, vagy valami más?
Sz. Gy.: Lehet, hogy sokan nem vették észre, de én a tonalitás érzetéhez mindig
is ragaszkodtam. Nemrég olvastam valahol, Bartók mondta, hogy a közösségi
zene - vagyis minden olyan magasrendű zene, amely tudomásul veszi, hogy az
ember nem egyedülálló, hanem társadalmi lény - nem nélkülözheti a tönalitást,
pontosabban: a tonális érzetet. Ez nagyon elvont dolog. Nem a hagyományos
összhangrendet értem ezalatt, hanem egy tonális központot, vonzást, egy tonális
érzést.
K.: Ornette Coleman-i értelemben?
Sz. Gy.: Úgy is, csak hát mindenki a maga módján érzi és viszonyítja a dolgokat
ehhez a tonális érzethez. Ez bennem már ott, az első fázisban is megvolt és
támpontot adott. Publikkal előzőleg már játszogattunk éjjelente, lakáson, egymást
keresvén zeneileg, válaszolgatva egymásnak. Tehát éltük és érzékeltük, hogy
milyen bűvös kapcsolatok vannak a hangközök között, a hangszínek között, hogy
mindez milyen szigorúan logikus. Azt is mondhatnám, hogy ez a zene igazi ma
tematikája. Ha van a zenében matematika, az nem számszerű, hanem a hang
színben, a dinamikában, stb. jelentkezik, az érzékek matematikája. Ezt próbál
gattuk, ezt éreztük és ez csodálatos világba vezetett. A kvartok, a mikrohangközök, a szekund-világ befelé, a kvart-kvint menetek pedig kifelé szinte végtelen
tágasságot ígértek, érzékeltettek. Ez volt az az alap, ami akkor minket rabságban,
bűvöletben tartott. Nyilván ez adta a biztonságot, hogy egy ilyen hirtelen ötlettel
belevágjunk a szabad muzsikába. Ebben egy csomó népszerű népzenei hang
köz és megoldás is szerepelt, nem a szó felszínes, dallami értelmében, hanem a
hangközök varázslatossága értelmében. Ez már akkor egy bizonyos stílust elő
legezett, pendített meg. Mindez persze benső indulattal jár, ami vitte ezt, és ha
kellett, fokozta, vagy ha úgy jött, lejtette. Csak dadogni lehet ezekről a dolgokról,
általában a zenéről csak dadogni lehet, ha az ember beszélni akar róla.
K.: Később azután egy sor muzsikussal játszottál, és létszámban is bővültek
együtteseid. Ha az ember valami régit elhagy, akkor annak a helyébe új rendező
elveknek kell lépniök. Ez az eddigi szavaidból is kiderül. Volt-e valamilyen elv
például a kvintett zenéjében, amit egzakt módon meg lehetne fogalmazni?
Sz. Gy.: Ez már kicsit nehezebb dolog. Erről egy külön tanulmányt kellene írni.
Az ember a legbensőbb dolgairól, zenei megoldásairól és egyéb ilyenekről nem
igen szeret beszélni, inkább muzsikát csinál belőle. Azt hiszem, hogy a stílus és
az a különbség, hogy milyen kultúrkörben élünk, határozta meg azt, ami a mai
napig is leginkább izgat. Ez lehetett a kvintettnél is a lényeg, ami meghatározott
egy csomó zenei megoldást. Én az összes zenei formák és stílusok közül a parlando-rubatót tartom a legtitokzatosabb dolognak. Ez az, ami a leginkább jellemzi
a magyar zenét, és az volt a legnagyobb feladat, hogy valahogy megpróbáljam,
amennyire lehet, a titkát ritmikailag körülhatárolni, hogy ez zeneileg megvalósít
ható legyen. Hiszek a ritmusban. Sajnálatos, hogy a legújabb zenék elhanyagol
ják. Túlságosan szétboncolták a hagyományos ritmusokat pici összetevőkre, és
túlságosan szabályosan alkalmazták, hogysem megtarthatta volna az eredeti
rituális bázis jellegét. Tehát a parlando-rubato az, amit nevén tudok nevezni kér
désedre válaszolván.
Tudjuk, hogy a zene legfőbb dimenziója a negyedik, az idő. A zene kezdődik,
elhangzik, és mint akusztikai jelenségnek, befejezése, vége van. A zene és a
zenében minden egy bizonyos ideig tart. Mint mindennek, természetesen a zené
nek is vannak lelki elő- és utóélményei, amelyek a zene történéssel szoros kap
csolatban állnak. A szorosan vett zenei történés során azonban térbeli vonatko
zások is vannak, melyek szintúgy az érzékek matematikája szerint ösztönből va
lósulnak meg, szerveződnek, és nem ilyen részletekbe menően. Például, hogy
milyen hangmagasságú hangok egymáshoz képest milyen magassági viszony
latban szólalnak meg, ami egy képzeletbeli koordinátarendszer vertikális össze
tevője lehetne, ahol a horizontális az idővektor. Ez persze hasonlat csupán, hi
szen a zene ennél sokkal bonyolultabb, hogy például csak a hangszínt említsem,
ami így nem ábrázolható. Ez a zenei szervezés két legfontosabb összetevője. S
legtöbbször a kettő arányán, egyensúlyán, vagy egyik-másik túlsúlyán, hangsú
lyozott szervező szerepén múlik egy-egy szellemi zenei korszak, stílus is. A zene
már említett lejegyzési módszerei is ezen alapulnak. A hagyományos kotta hoszszú folytonossága és a ráírt hangok megszólaltatásának értéke az időbeli, azaz
horizontális, a hangok elhelyezkedése a kottavonalak között vagy a vonalakon a
síkban térbeli, azaz vertikális viszonylatot jelent. A kotta mindig magán viseli,
hogy milyen irányultságú és tágasságú muzsikus vetette papírra. A jazznál azon-

bán az bonyolítja a dolgot, hogy nagyrészt improvizatív, viszont a zenei történést
mégis valamilyen formában felfoghatóvá kell tenni. Ezt a dilemmát a legtöbb ze
nész úgy oldja meg, hogy a népzenék módján, azok mintájára csak a fő motí
vumokat és változási pontokat rögzíti, a többit megbeszélések, próbák során ál
lítják össze, szervezik meg, tehát rögvest gyakorlatilag, megszólalásában ellen
őrzik. Ezért olyan spontán erejűek a jazzdarabok, és miután ebben a hagyomá
nyos komoly zenére iskolázott muzsikusoknak nincs eredendő gyakorlatuk, nem
tudják és nem is hisznek benne. Pedig a mai zene ezt a direkt készenlétet és
azonnali érzelmi, tehát hiteles fűtöttségű változtatni - tudást nem nélkülözheti. Én
kezdetben hagyományos jazz-zenei formai alapokon, majd - mint említettem dramaturgiai alapon szerveztem, de mindig a ritmus volt a mag.
K.: Megfigyelhető egy világjelenség, a szabad zenélésre, így a szabad jazzre is
eléggé érvényes tendencia: az intenzitás csökkenése. Úgy érzem, ez kapcsoló
dik ahhoz, amit mondtál a ritmusokról és azok differenciálásáról. Tehát csökkent
az intenzitás a jazzben, és ezt sokan nem zenei okokra vezetik vissza, hanem
szociológiai magyarázattal próbálnak szolgálni, hogy a tápláló társadalmi és po
litikai folyamatoknak is csökkent az intenzitásuk. Érzed enned valami hatását?
Igaznak tartod-e így ezt az elméletet?
Sz. Gy.: Ez nem csak a jazzre, de mindenféle úgynevezett magas zenére is
vonatkozik. Abban az esetben, hogyha a társadalmi politikai helyzet következté
ben csökkent egy muzsikus zenéjének intenzitása, akkor ott baj van. Mégpedig
azért van baj, mert akkor annak a muzsikusnak nincs totális világképe. Ha pedig
nem foglalkozott egy világképnek a tudatos kialakításával, akkor viszont valami
féle hitbéli gyengesége van az élettel, a világgal kapcsolatosan. Hadd mondjak
egyikének vagy talán a legnagyobbnak tartok - egyik csodája éppen abban van,
hogy hallatlanul kiegyensúlyozott, bár meglehetősen körülhatárolt, szűk társadal
mi szituációban élvén, mégis olyan intenzitású zenét volt képes alkotni, amely
elejétől a végéig szinte töretlenül szól, ami nyilvánvalóan az ő hallatlan lelki
szellemi stabilitásának, töretlen erejének köszönhető. Hadd hozzam itt fel Coltrane-t, aki mikor a társadalmi és politikai szituáció gyengült, akkor képes volt egy
- hogy úgy mondjam - transzcendens lépésre zenéjén belül, s ez egy nyilván
való világképi léptékváltást is takar. Teljesen kozmikussá emelte zenéjét, ami
meg is mutatkozik utolsó korszakának műveiben. Azon lehet vitatkozni, külön
böző filozófiai és ideológiai oldalakról, hogy az ő vallási világképe kinek mennyire
elfogadható, de hogy ez a világkép őt nem hagyta cserben és munkásságának
legmagasabbrendű darabjait hozta létre, az - azt hiszem - vitán felül áll. Azzal
az alkotóval baj van, aki csak valamilyen ellenállási mozgalom szószólójaként
képes zenét produkálni. Tévedés az is, hogy a ritmusnak egy bizonyos szabályo
zott stabil, monoton és erős megoldása a záloga annak, hogy mennyire intenzív
egy muzsika. Hogy újra visszakanyarodjak a két példára, Bach-ra és Coltrane-ra,
Bachnál a ritmus változatlanul szimmetrikusan lüktet végig, de Coltrane-nál ez
nem így \&n. Ő egy teljesen asszimetrikus ritmushálózatra építkezett, melynek
hangsúlyai az előre megtervezett, felépített, formailag meghatározott zenei tör
ténés során mindig változtak. Olyan pillanatokban zuhantak le azok a hangsú
lyok, amikor éppen az intenzitást vitték, tornázták olyan fokra, amilyenre az adott
indulatnak, az adott építkezésnek megfelelően szükség volt. Ez azt igazolja,
hogy bonyolultabb szituációban is lehet rendkívüli intenzitású zenét alkotni, csak
birtokolni kell ennek a bonyolultabb zenei nyelvnek minden csínját-bínját, a lélek
biztonságával.
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K.: Hogy teljes képet kapjunk életpályádról, légy szíves, beszélj az Esküvő le
mezfelvételétől napjainkig terjedő időszakról.
Sz. Gy.: A kvartett egy darabig dolgozott. Például voltunk Pozsonyban egy ki
sebb fesztiválon, vagy inkább koncertsorozaton. A lemezen kívül nem készült
semmilyen felvétel sehol. Azután még egyszer kint voltunk San Sebastianban,
ahova mint korábbi első helyezettet hívtak meg. Azután Horváthtal duóban foly
tattam a munkát. A duó zenéjének egyharmada dramaturgiailag felépített és
meghatározott zene volt, kétharmad része pedig teljesen szabad zenélés, annak
a stílusnak és rendszernek megfelelően, amely már kialakult és ismert. Közben
természetesen magam egyedül is játszottam és játszom is. Kilencszázhetvenhatban merült fel először fiatalokban, fiatal muzsikusokban egy olyan körnek, kö
zösségnek a gondolata, mely ezt a gondolkodásmódot vinné tovább, adná át,
járná körül, és mutatná fel az új lehetőségeket. Én nem szívesen mentem bele,
elég óvatosan kezeltem ezt a gondolatot, mert tudom, hogy milyen nehézségek
kel jár egy ilyen körnek a létrehozása, vitele. Még négy embert is nehéz össze
tartani, hát még többet. Ám végül is 77-ben összejött egy Műhelynek nevezett
társulás, amely aztán Kortárs Zenei Műhely néven indult meg. Azt vallom, hogy
zenei műfajokról beszélni ma már anakronisztikus dolog, hiszen a műzene annyi
ra experimentálissá vált, hogy tartalmilag az úgynevezett nagy zenék igényét ke

vés kivétellel nem nagyon üti meg. Ugyanakkor viszont a kortárs zenék olyan
megoldásokat is tartalmaznak, alkalmaznak, amelyek már túlléptek a korábbi
műfajkeretek vizsgálódásán, megítélésén, jellegzetességein. Egyszerűen világ
zenéről beszél mindenki, napjaink zenéjéről, és abból építkezik minden auten
tikus szerző. Ennek a csírája már sok helyen megvan, de én Bartókot említeném,
aki a magyar népdalt olyan remekműnek tartotta, mint egy Bach- vagy egy
Beethoven-darabot. Ha valamiféle ítélkezésünk vagy szempontunk lehet, akkor
csakis az lehet, hogy mit foglal magában és mit jelenít meg egy elénekelt vagy
lejátszott darab; teljesen mindegy, hogy milyen apparátusra íródott, tehát hogy
egy ember egy héten vagy egy éven át dolgozott rajta, vagy pedig évezredek
dolgoztak körülötte. Ehhez még el kell mondani, hogy ez alatt a 10-15 év alatt a
jazzmuzsika is valami iszonyatosan nagy változáson ment keresztül. Mint hatá
rozott gyökérzetű és most már megerősödött szárú művészet egyszerűen min
dent magába olvasztott, ami megérintette: az európai műzenét, a népzenéket stb.
Nymodon kortárs zenévé vált. Ezt nem lehet tagadni. Szerintem a műfajokban
való gondolkodás ma tisztán pragmatikus dolog. A hallgatóságot, a nagyközön
séget manipulálja, mert eleve kimondja, hogy ez komoly, ez pedig nem komoly,
holott a megítélés ilymódon már nem lehetséges. Például a feketék zenéje Ame
rikában számukra szinte élet-halál kérdés, abszolúte egzisztenciális indíttatású,
sorskérdéseket feszítő, tehát hallatlanul komoly zene; a lehető legkomolyabb.
Nem lehet összehasonlítani egy ilyen zenét egy experimentáló műzenével. Tehát
ezt a műhelyt feltétlenül csak úgy lehetett vinni, hogy ilyen értelemben teljesen
nyitott legyen, s ez egy bizonyos szemléletet, érzetet, ítélkezést és alkotói attitű
döt jelent. Hogy végeredményben mindenhez affinitása legyen, és ehhez az
egész zenetörténetet elméletileg is birtokolja. Itt tehát olyan munkát kellet meg
kezdeni, amely méltó a szándék komolyságához, ahhoz a szándékhoz, hogy a
zenét csak hallatlan komoly módon érdemes művelni, mert különben együgyű
szórakoztatás és üzlet lesz belőle. Itt nincs középút. Egy ilyen műhely keretében,
ha ilyen nyitott a program, akkor a munka olyan érintéseknek és behatásoknak
van kitéve, melyek kilendítik mindabból a világból, mindabból a stílusból, amit
addig valaha tenni tudott az ember. A már hallott és ismert hangzásokra gondo
lok itt. Ez meg is történt a Műhelyben. Sokféle stílus jelentkezett, sok esetben
bizony gyerekbetegségekkel alaposan megfertőzve, de sok esetben viszont igen
eleven és újszerű hangzást produkálva. Olyan zenét kell csinálni, amilyen az
ember sorsa.
Egy alkalommal egyik társunk elvitte az Esküvőt egy közismerten kiváló tudású
embernek, aki zenetörténetet tanít. Az illető elvitte a lemezt, tüzetesen meghall
gatta, visszahozta. Rendkívül jellemző volt a kérdése: „Jó, jó, de mi ennek a
zenének a funkciója?” Egyszerűen mellbevágó volt ez a kérdés ......... Erre
most mit lehet mondani? Hát bármilyen zenének mi a funkciója? Ez megint
amolyan kategorizálás. Hogy az egyik zenének az a funkciója, hogy beülünk a
koncertterembe, és beöltözünk, és most nagy élményt fogunk hallani?! A másik
nak az a funkciója, hogy hát elmegyünk és jól kilötyögjük magunkat*...........

„Szabadon játszani, olyan szabadon,
ahogy csak lehet.”

kopeczky
csaba
együtt-múlni a
dalban

“Think of your ears as eyes”
Keith Jarrett

Számos érv szól amellett, hogy amennyiben Keith Jarrett mű
vészetét egy albumjára összpontosítva kívánjuk elemezni, akkor
az 1978-ban kiadott Sun Bear Concerts című tízes albumját ve
gyük górcső alá. Szó szerinti fordításban Napot hozó hangverse
nyeknek lehetne nevezni ezt a mammut-albumot, mely páratlan
vállalkozás a maga nemében. 1976. november 5-étől 18-áig öt
hangversenyt adott az amerikai zongorista Japán nagyvárosaiban:
Kyotóban, Osakában, Nágoyában, Tokióban és Sapporóban. A
húsz lemezoldalra 412 perc szóló zongoramuzsika került, tehát
nyolc perc híján hét órára van szüksége annak, aki elejétől végig
szándékozza meghallgatni a zeneanyagot. Márpedig ahhoz, hogy
némileg is releváns képet adhassunk Jarrett képességeiről, téma
világáról, stílusbeli elveiről, ezt kell tennünk.
Minden egyes hangverseny a sorozatból két lemezre van rögzít
ve, amiből az következik, hogy időtartamuk 70 és 90 perc között
ingadozik. A művész minden fellépésén két számot játszott (kivé
telt képez két rövid ráadás), melyeknek tartama 30 és 44 perc
között mozog. Miért részletezzük ennyire a műsor felépítését? A
művek rendhagyó hosszúsága nemcsak Jarrett kivételes előadói
és rögtönzési képességeit jelzik, de lényegileg mutat rá zenei
gondolkodásának módjára: Jarrett a vonulat-szerű szintetikus for
mákat keresi.
Jarrett munkássága három mederben folyik. Ezek közül a leg
ismertebb a combo játék. Gonda János Jazz című könyvében
(Zeneműkiadó, 1979) joggal nevezi a Jarrett-Motian-Haden triót
a jazztörténet egyik legjobb combójának. A zongorista számos
kisegyüttesben játszott, kezdve Charles Lloyd zenekarától (LloydJarrett-DeJohnette-McBee) egészen a legújabb, skandináv ze
nészekből álló kvartettjéig (Garbarek-Daniellson-ChristensenJarrett), s ez a fajta kollektív játékmód erős nyomokat hagyott
zene koncepcióján.
Kevésbé ismert és népszerű ága munkásságának a kortárs egzakt
zene (Bernstein műszava) művelése. In the light címet viselő ket
tős albumát többek között a stuttgarti szimfonikusok, az American
Brass Quintett valamint Ralph Towner (gitár) és Mladen Gutessa
(karmester) közreműködésével készítette. Még kevésbé ismert A
szférák himnusza című műve templomi orgonára. Ha ezek az al
kotások nem is tartoznak századunk modern zeneirodalmának
remekművei közé, mindenesetre lényeges megfigyeléseket tesz
nek lehetővé Jarrett összegező érzékenységéről, ízig-vérig mo
dern, a korban gyökerező alkotói mentalitásáról, mely az impreszszionizmusból és a romantika kései műveiből táplálkozik, a mo
dern szerzők és a jazz mellett.
Keith Jarrett a kortárs zenének véleményem szerint legtöbbet
(beleértve az egzakt muzsikát is) szóló zongora lemezeivel adta.
A Bremen/Loussanne-i, valamint a kölni koncertfelvételek koro
nájaként jelent meg a most elemezendő Napot hozó hangverse
nyek. A legújabb jazz történetében (a szó hagyományos jelenté
sét elvesztette, mert ez a muzsika túlterjedt a jazz meghatározó
vonásainak legszabadabban értelmezett keretein is, s azokból
csak az improvizációs alkotás elvét tartotta meg) egyetlen hason
ló kísérletről tudok, mégpedig Chick Corea Piano Improvisations
(l-ll.) elnevezésű lemezéről.
A bevezetőben említett „számos érv” legfontosabbikának azt tar
tom, hogy a Sun Bear Concertsben Jarrett működésének mind
három területéről eredő tapasztalatait összegezte és szóló zongorajáték-vonulatban forgalmazta meg azokat, a rekapituláció szán
dékával.
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A vajdasági modern jazz kedvelőinek szűk köre - még a legna
gyobb ínyencek sem - nincs túlzottan elragadtatva Jarrett tízes
albumával. A magyarázat korántsem bonyolult. Ezt a zenét nem
hogy csak háttérzenének nem lehet hallgatni, hanem fel kell is
merni hatalmas területeket átívelő összefüggéseit, rejtett utalá
sait, motívum-variációit, búvópatak szerű globális gondolatmene
teit, ami ugyebár intenzív, folyamatos hallgatást igényel. Koránt
sem szégyellem bevallani, hogy mindaddig, míg fel nem kértek
ennek az értékelésnek a megírására, jómagam is egészen más
képpen viszonyultam lemeztáram e darabjához. Részleteiben hall
gatva zaklatott, következetlen bőbeszédűségének (minek köntörfalazni: zenei szófosásnak) tartottam Jarrett nagy produkcióját.
Ahogyan az emberek manapság nem szívesen vesznek a kezük
be ezer oldalas könyveket, úgy nagyon kevesüknek van kedve, ide
je és energiája egy hét órás maratoni hangversenyt végighall
gatni. Talán a zongorista túlbecsülte a közönség befogadási kapa
citását; ez a probléma azonban már a műalkotások pszicholó
giájának hatáskörébe tartozik, nem az értékítéletek kategóriájába.

2.
Az írás mottójául választott idézet (hevenyészett fordításban:
Gondold a füledet szemednek) arra csábít, hogy a hallgató - ha
széplélek - fonnyadó szirmokat, délutáni fényben csillogó furcsa
csendéleteket, a szem alá rajzolódó ráncokat, négy fal magánya
között vergődő szárnyakat, interieuröket és elhagyatott tájra nyíló
ablakokat, hegyi tóba olvadó jégcsapokat idézzen tudatába. Ez a
hozzáállás az, amelyhez elvitathatatlan joga van mindenkinek, s
mely nem vezet sehová. Nem az absztrakt művészeti mondan
dók befogadásakor alkalmazott képi megjelenítés megvetése
mondatja ezt velem, hanem maga Jarrett alkotási módszere, ő
ugyanis többszörösen áttételes, stilizált módon közvetíti lelki im
pulzusait felénk. Játékában az élmények arra jók, hogy lelkének
teremtői architektúrája átvetítődhessen, lényegülve konkretizá
lódhasson a zene struktúráiban. Igen, látni lehet a muzsikáját, de
nem konkrét vizualitásában, hanem áttetsző szerkezetében, jel
lemző idomaiban, fő tónusaiban. Aki a savanyú íz említésekor
kénytelen a citromra gondolni, annak számára a Magánhangzók
szonettje előtt fejeződött be a művészet.

3.
Jarrett inszisztálása a nem túlzottan népszerű szóló-zongorajáté
kon kétségtelenül annak az igénynek a jele, hogy a lehető leg
közvetlenebb interpretációban fejezhesse ki lényének formate
remtő elveit, egyszerre játszódjanak le a belső és külső folyama
tok, vagyis, hogy a művész érzelmi, ösztön- és intellektuális vilá
gába, a muzsika hídján, beinvitálhassa hallgatóságát a végtelen
mikrokozmoszba, amit az egyén belső mindenségének hívnak. A
szürrealista művészek, mint ismeretes, igen sokat vártak az al
kotás szimultanizmusától és automatizmusától: az én mélyének,
lényegének feltérképezését látták azokban. A jazz leglényege
sebb alkotási módszere a rögtönzés, s mint ilyen, fokozott egy
idejűséget, együtt-történést vált ki az alkotó s közönsége között.
Jarrett vállalta a nagy kockázatot, hogy egy adott időszakban,
korrigálási lehetőségek nélkül tapogatja le önmagát, s ebbe a ka
landba bevonja hallgatóságát is. Kiiktatott mindent, ami gátat
emelhetne lelki reakciói és azok kinyilvánulása közé: kísérő ze
nészeket, a stúdió rengeteg kozmetikázó lehetőségét, műfajhatá
rokat. Egyetlen elv vezérli rögtönzéseiben - a művész-egyéniség
egybefoglalt élményeinek autentikus értékébe vetett hit. Ezen kí
vül csak az ember pszicho-motorikus zenei kifejezés-lehetőségeinek, valamint a hangszer akusztikai képességeinek határai
korlátozzák megnyilatkozásának szabadságát.
Hallatlanul izgalmas kutatásra adna teret annak az interakciónak
a vizsgálata, ami az alkotás belső folyamata, a kivetítődön mű
vészi termék és annak az alkotót befolyásoló visszahatása között
jön létre. Más szóval, mennyire módosítja az alkotás belső princí
piumait, spontán folyamatait a műfaj abszolút és viszonylagos
kötöttsége - mennyire hat a teremtő tudat nem fogalmi logikája
a műalkotás közegének szerkezeti kötöttségeire és viszont. Jelen
esetben a kérdés még bonyolultabb, hiszen az alkotás folyama
tát nem revideálja később az utólagos tudat, új ismeretanyag ki
váltotta újabb korrigáló alkotásfolyamat.
A Sun Bear Concerts zeneanyagában állandóan jelen van az al
kotói psziché logikájának s a muzsika törvényei logikájának konfrontálódása, harmonizálódása, szubsztitucionalizálódása. Jarrett
elkeseredett harcot vív a muzsika kötöttségei ellen - a muzsika
eszközeivel. Szélmalom-harc? Korántsem az. A zongorista szá
mos helyen bebizonyítja hangversenyei folyamán, hogy egy adott
hangulatban kitűnően bele tud illeszkedni a lehető legszokványo
sabb ritmus-, harmónia-, dallamkeretekbe is. Ám amennyiben ra
dikálisan végighalad témájának bizonyos felvetett fejlődési irá
nyán, végül is a nem-zenéig jut el analizáló - illetve éppen szin
tetizáló - módszerével. Vagy lebontja a tetszetősnek indult alap
dallamot egyetlen akkord, esetleg hang rögeszmeszerű ismétel
getéséig - mintegy kétségbeesetten kapaszkodva az egyetlen
megmaradt elembe - vagy addig gazdagítja, sűríti, variálja anya
gát, míg bele nem vesz az artikulátlan futamok, fóbisztikus akkor
dok zaj-halmazába. Jarret rámutat arra, hogy a zaj és a monotó
nia csendje között milyen vékony réteg a muzsika, amennyiben
a művész nem hajlandó jól kitaposott utakon haladni, azaz egy
helyben topogni. Nem marad meg azonban a semmibe való le
bontás, illetve a bábeli zűrzavarrá tornyosuló építkezés folyama
taiban Jarrett, felfedi a semmiből és a káoszból a zenébe vissza
vezető utakat is, mintegy feltárva önnön alkotói ösztöneit, észjá

rását, módszereit. A csend és a zaj egyaránt forrásai a zenének,
az mindkettőben létezik, csak ki kell tudni bontani, fel kell tudni
építeni belőlük és a csend, a zaj kifejező, funkcionális alkotó
eleme lehet a muzsikának.

4.
Elképesztő érzelmi és képzeleti telítettségre van szükség ahhoz,
hogy egy alkotói egyéniség ennyire sokrétűen, változatosan vall
hasson magáról, megannyi formába áramoltathassa üzeneteit,
élményeit, anélkül, hogy az önismételgetés, a dezintegráció, vagy
az eklekticizmus csapdájába esne. Ez a hatalmas teljesítmény
feltételezi a művész totális zenei telítettségét is. A totalitás kifeje
zés itt elsősorban nem mennyiségre vonatkozik, hanem a zene
teljességére, a stiláris és műfaji határokat eltörlő lényegiségére,
ősi erejére, abszolút hatalmára. Jarrett egészen másként keresi
a hetvenes évek elején olyan divatossá vált „totális zene” kifeje
zés értelmét, mint azok a muzsikusok, akik szimfonikus kíséretet
sikerítettek játékuk cifrázására és azt hitték, ezzel megteremtet
tek a különböző műfajok fúzióját. Jarrett azt a közös, esszenciális
kisugárzást vetíti ki, ami benne foglaltatik egy slágerben és egy
zongoraversenyben is. Zenéjének metamorfózisaival a muzsika
szemantikai aspektusainak változását követi nyomon: egymásba
türemlik az egzakt zene formakultúrája, építkezési igényessége
és szigorú, modern gondolatisága, valamint az akusztikus jazz
dallam-narrációja, ritmikai komplexitása, indázó emotivitása, illet
ve a szóló-hangszer intimitása, a brilliáns játéktechnikát igénylő
szuggesztivitás, szellemesség, a hagyományos hangszer lehető
ségeinek és rendeltetésének merőben új értelmezése - egyszó
val a zeneszerzői és előadóművészi képessége is. Ezek a meta
morfózisok, melyek a játékstílusban, mondandóban és formavi
lágban olyan természeteseknek, maguktól értetődőeknek tűnnek
a többi muzsikus számára, korántsem olyan problémamentesek.
Ha minden figyelmünket a zongoraszólókra összpontosítjuk, akkor
annyira leköt bennünket a művész dús modulatorikus adottsága,
közléseinek szuggesztivitása, funkcionális virtuozitása, hogy nem
is érzékeljük, pár perc alatt mekkora, milyen bonyolult változáson
ment át a muzsika szerkezete és mennyire módosult értelmi irá
nyítottsága. Elég azonban pár percre valami másra terelnünk
figyelmünket, s máris idegennek, folyamatosságát veszítettnek
tűnik a zene tudatunk által újra felvett fonala.
A Sun B ear Concerts improvizációi sokkal összetettebbek for
mailag és jelentésükben is, mint Jarrett előző lemezein rögzített
szólói. Művészetének megelőző fázisában egyszerűbb, könnyeb
ben érthető, kifinomult és artisztikus alkotásmód kötötte le figyel
mét. Egybefonódó érzelmi-gondolati szálon haladt, szubtilis han
gulatokat és alakzatokat bűvölt ki hangszeréből. A melankólikus,
elvágyódó, de lényegében problémamentes művészi világot föl
váltotta egy többsíkú, dilemmáktól zaklatott önkifejezési mód. Az
alkotás idillje a teremtés tusájává forrt.

5.
Könnyen érthető, kristálytiszta közléssel indulnak Jarrett ezen
művei. Pár taktus után azonban már lüktetni kezdenek a téma
körvonalai. A józanul elmélkedő monológ mind szenvedélyesebbé
válik. Az ütemek kezdeti egyensúlya elbillen, a hangsúlyok elto
lódnak, míg a mondandó mind összetettebbé válik. Számtalan
folytatás! lehetőség sejlik elő a tagolt témából. Minél részleteseb
bé fejlődik a téma értelmezése, kidolgozása, annál inkább szét
hullik az eredendő egység. Új vonulatok mutatkoznak meg a ritmikában, témák bukkannak fel a meglévő téma keretében. Az
ostinato ütemeiben is mikroszkopikus változások követik egy
mást, egy látszólag véletlen részlet központi fontosságot kap, át
alakul a dinamika, sűrűsödik-ritkul a harmóniaszövet, a kíséret
veszi át a zeneszervezés nyomatékét, majd visszahúzódik, s már
megváltozott alakban nyer új értelmet. Egy dallamvázlatból új té
ma burjánzik elő, mely fokozatosan levedli az előbbivel rokon vo
násait, majd átveszi a dominációt. Immár jazzesen lüktet a ritmus,
mely kezdetben a hagyományos zene tagoltságát tükrözte. A kí
séretben még kísért az előbbi téma, de már ott is átalakul, kihűl,
önnön vázává sorvad, amire ismét új anyag kerül.. . egy akkord
kitágul, s új virágzásba kezd a hang, az artikulált művészi nyelv
immár futamok, ritmikai törések affektivitásába torkollik...
A szálak sohasem szakadnak el, az összefüggések közvetetten is
egybefűzík a zenét, pedig már milyen messze kerültünk a pár
huzamosan bonyolódó analizáló szintézisek és szintetizáló analí
zisek hatására a kezdettől!
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6.
A művész és tárgya kölcsönösen befolyásolják egymást. Jarrettnek mint alkotónak éppen az jelenti a rendhagyó nagyságát, hogy
rá meri bízni magát ennek a viszonynak a véletlenszerűségeire.
Mivel tudatos művésszé ért, a műalkotásban nem csak arra a
kreatív hangulati stimuláltságra bízza magát, amit ihletnek nevez
nek. Kristálytiszta gondolatmenetei nem incselkednek lényének
irracionális szféráival a hatás kedvéért. A művészeti gondolkodás
korlátozottsága, foghíjas következetessége, tökéletlensége idézi
meg a tudattalant, mely beszivárog a kiépített zenei - nem-fogalmi - nyelv falán. Mivel a muzsika - kiváltképpen a rögtönzött a művészi ágak közül a legkevésbé él fogalmi eszközökkel, s
csak igen hiányosan írható le általuk - lévén, hogy közegében
sincs jelentéshordozó szerepben
a zongorista csakis saját
szubjektumának gazdagságában, kifejezőerejében bízhat. Kifeje
zőerejébe vetett hite lehet egyetlen bizonyossága, hogy művei
rokon folyamatokat indítanak el hallgatói tudatában.
Nem túlzók, ha az alkotásfolyamat pszichopatológiájának doku
mentumaiként értelmezem Jarrett albumját. Nemcsak arra gon
dolok, hogy miként küzd meg az önkifejezés kényszerétől hajtott
művész a káosszal, a csenddel és a művészettel önnön (és alko
tásának) teljességéért, hanem az önmegvalósítás diadalaira és
kudarcaira is. Fültanúi lehetünk, miként szelídíti meg a zongorista
a lélek romboló ösztöneit, a kifejezésnek ellenálló indulatokat, s
annak is, hányszor ragadják el azok. A megnyilvánulás teljessé
gének sóvárgása űzi újabb és újabb erőfeszítésekbe, az a sóvár
gás, mely a hellén kor alkonya óta gyötri a gondolkodókat, mű
vészeket, embereket. Talán felesleges is leírnom, hogy a meg
nyilvánulás kitágított relatív teljessége végső soron a művészet
eszközeinek és lehetőségeinek gazdagítását jelenti, új összege
zést a fragmentumok és az ornamentika korában.

7.

Jarrett rögtönzései a Napot hozó hangversenyeken egy kivétele
sen szenzibilis, kreatív fantáziájú és esztétikailag hallatlanul struk
turált lélek folyamatainak dokumentumai. Sikerült neki pszichéje
rezonanciájához közeli hullámhosszra állítania a hallgatóság lelki
befogadó apparátusait. Ez a meghatározás frázisnak tűnhet, hi-

szén minden valamirevaló művész eléri ugyanezt a hatást. Külön
tényezőt jelent itt azonban az egyidejűség fogalma. Jarrett az al
kotás részesévé teszi auditóriumát. A lehető legközvetlenebb
egyidejűséget és együtt-történést éri így el, szocializálja, lélekben
megtisztítja. A distancia nélküli, teljes együttlét, az együtt-múlás
a jazz és Keith Jarrett válasza a művészetfilozófusok és egziszten
cialisták ,,elidegenedés” -vádjára. Aki részesévé tudja tenni kö
zönségét lelki folyamatainak lejátszódásuk pillanatában, az felol
dotta saját, embertársai és az egész kor magányát, ha csak rö
vid időre is .. .
Lemezre rögzítve az alkotás kollektivizációs ereje nagyon meg
csappan. Ezért az ilyenfajta művészet alap-funkciójában hang
verseny jellegű. Minden bizonnyal tökéletesebb, kimunkáltabb,
kevésbé véletlenszerű szerzeményeket tudott volna nyújtani Jar
rett, ha stúdióban rögzítette volna a zeneanyagot. 0 mégis át
akart menteni valamit a lemez hallgatói számára az együttlétnek
abból az inspiráló, termékeny élményéből, melybe önmagát és
közönségét integrálta.

8.
Semmit sem veszített azonban a felvételeken Jarrett muzsikája
meggyőzőerejéből, közvetlenségéből, mely egyénisége dús, elemi
muzikalitásának többé-kevésbé maradéktalan kifejeződése. Ben
ne is, mint minden nagy zenei alkotóban, rengeteg ösztönös
muzsika van. Nem elegendő számára a zongorázni tudás kifej
lesztett feltételes reflex-rendszere. Jarrett dalolja is, amit játszik.
A legősibb és legszebb megnyilvánulása a zenének az ének. És
Jarrett dalol, dalol nekünk... fogalmilag tagolatlan ez ének, de
annál meggyőzőbb érzelmi nyelven beszél, és: összefűz, értet.

9.
A fentiekből talán magyarázat nélkül is kitűnik, miért tartom a tágabb jelentésében értelmezett jazzt a kortárs muzsika legélőbb,
legjelentősebb, és leginkább előremutató áramlatának, Jarrettet
pedig e muzsika egyik kulcsfigurájának.

A. M .: Szeretném. Rettentő nehéz az intonáció evvel a techniká

val, ezt még csiszolni kell. Az intonáció a legfontosabb, mert kü
lönben a felhangok nem sikerülnek.
J. E. B.: Kifejtenéd ezt bővebben?
A. M .: Ha játszol egy hangot, akkor mellette jelentkezik egy

rendszerint magasabb hang. Ezáltal a hangtávolságok között lét
rejön még egy hang. Ez a felhang. Játéktechnikámmal ezt felerő
sítem, így jön létre az akkord. Vannak könnyebben és nehezeb
ben megformálható hangközök, ez a koncentrációtól függ.
J. E. B.: Hogyan fest ez a gyakorlatban?
A. M .: Nagyon fontos, hogy osztod be az időd. Először talán elég

napi két órát játszani, később, ahogy ezt megszokod, növeled
három vagy négy órára. Én ezt a gyakorlatnak rendelem alá, a
színvonalat állandóan fenn kell tartani, különben igen hamar el
veszel.
J. E. B.: Min látszik ez meg?
A. M .: Az intonáción, az önbizalmon. A jó intonáció egyenlő a jó

önbizalommal. Ha te ezt szem előtt tartod, és érzed a súlyát, akkor
nincs bai.
J. E. B.: N álad igen erősen érezni ezt a felelősséget, de úgy hi
szem, nemcsak ez hajt téged. Sokat fejlődtél önálló szólójáték
ban is. A hatvanas években így nyilatkoztál: „Gyakran van dol
gom rossz zenészekkel. Nem akarok tőlük függeni.” Én ezt úgy
értelmezem, hogy ha maradéktalanul ki akarod m agad fejezni,
egyedül kell játszanod. Lényegesnek érzem m ég nálad a való
ság szisztematikus megközelítését, ami jazz-zenészeknél ritkán
terem t ilyen higgadt álláspontot. 1971-ben ezt mondtad: „Nem

akarom, hogy szólójátékom csupán mechanikus szerkezet le
gyen” . Ez volt a fordulat előzménye. Újabban úgy látom, zenéd
ben a ritmusnak fontosabb szerepe van, mint bármikor az eddi
giek folyamán.

a Ibért
mangelsdorff

részlet
egy
hosszabb
interjúból

Joachim E. Berendt: Ablaknyitás a jazzra, Frankfurt, 1977

A. M .: A jazz számomra elsősorban ritmikus zene. Sokan nem

veszik ezt eléggé figyelembe. Különösen érvényes ez a szólójá
tékra, ahol biztos ritmusban kell játszani, ha tartani akarod a fe
szültséget. Olyankor nincs segítségedre se a dobos, se a ritmus
szekció. Mindent magad csinálsz. A jazz tényleges elemeiről so
sem szabad megfeledkezni. Emiatt érdekelnek az utóbbi időben
különösen a régi nagy jazz-zenészek, Dizzy Gillespie vagy Sonny
Rollins. Szintén ezért játszok szívesen olyan dobosokkal, mint Elvis Jones vagy Alphounze Mouzon. A ritmus a jazz egyik alap
vető eleme, és ha jazz-zenész akarsz lenni, ezt be kell tartani.
J. E. B.: Szeretnék idézni abból az interjúdból, amit 1971-ben
készítettem, mivel úgy érzem, időközben sok minden megvál
tozott. Akkor ezt mondtad: „Azt szeretném elérni, hogy kompo

zícióim minél spontánabbak legyenek, ne csak a témának hoszszabb variációi. Arra törekszem, hogy zeném minél őszintébb és
közvetlenebb legyen. Ez szükségképpen alakult így - a pillanat
nyi szituációnak megfelelően akartam játszani, és ennek az egyet
len megfelelő megoldása a spontán komponálás volt.”
A. M .: Természetesen azóta sok minden megváltozott, de amit

akkor mondtam, az most is vállalom. Azóta a „cél” szót hasz
nálom. Az abszolút spontaneitás a cél. Meglehet, ezt mások utó
piának tekintik, de én nem adom fel, mert mérhetetlenül fontos
nak találom.

Joachim E. Berendt: Albert, a Do-Your-Own-Thing című szerze
m ényed és a Trombonelines című lemezed új fordulat a zené
ben. M ár a hatvanas években is játszottál hosszabb kádenciákat, csodálatos, kíséret nélküli szólókat. Hogy jutottál el ehhez a
polifonikus zenéhez?

J. E. B.: A kompozíciók, amiket szólókoncertjeiden játszol, előre
megkom ponált darabok - egyébként nagyon szépek, és gyak
ran humorosak - te természetesen improvizálva adod elő őket.

Albert Mangelsdorff: Ez nem új dolog. A polifonikus zene már a

A. M .: Igen, emögött is a spontán zene utópiája él. Arra törek

romantika idején jelen volt a zeneirodalomban, csak nem pozanra, hanem tubára írva. A háború után a frankfurti operában szok
tam meg a kíséret nélküli szólókat, persze nem egy következete
sen végiggondolt koncepció eredményeként. Egyre többet és
többet tanultam, és sikerült egyidejűleg több hangot játszanom. A
müncheni Olimpiai Játékok alatt rendezett jazz-fesztiválon (Jo
achim E. Berendt szervezte) adtad meg az alkalmat először erre
a nem könnyű szólójátékra. Ekkor használtam először ezt a tech
nikát.
J. E. B.: Ebben az irányban akarsz-e tovább fejlődni és sikerül-e
a következő 5 évben még jobban elmélyítened zenédet - vagy
látod ennek a technikának a határait?
A. M .: Úgy hiszem, még egy kis ideig tudok dolgozni, és sikerül

elmélyíteni a zenémet. Nem tudom, a fiatal zenészek képesek
lesznek-e valamit létrehozni; figyelembe véve a körülményeket,
hasonló az én problémám is - amennyiben sikerül ebben a kor
bán tovább fejlődnöm.
J. E. B.: Tovább fejleszted ezt a zenét?

szem, hogy elhagyjam a kompozíciót, és egyszerűen a helyszí
nen komponáljak. Példa erre a Trombonelines című lemezem,
vagy az inventions, ahol a téma rövid változata spontán módon
jön létre.
J. E. B.: M ondanál valamit a többi kompozícióidról is?
A. M .: Nagyon fontos, amit a Duke Ellington által szerzett kompo
zíció tartalmaz a The Wide Point című lemezen. Ez is egy ré

sze annak, amit a tradicionális jazz iránt érzek. Ellington szá
momra nagyon fontos. A Bonn című kompozíció nem a városról
szóló himnusz - hanem egy téma, ami koncert utáni sétámkor
született. A Für Peter hasonló darab, mint a The Wide Point,
csak elmélyültebb. Ezt Peter Trunk bőgősnek ajánlottam. És itt
van természetesen Mark is, a ki...
J. E. B.: Igen, M ark Suetterlyn trombitás, akit egy pozánon ját
szik gyorsított magnetofonszalagról.
bicskei zoltán fordítása
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hallható levegővétele, zihálása beépül játékába, egy intimebb,
közvetlenebb, de ugyanakkor a halál szomszédságában élő vi
lágról tanúskodva.

bicskei
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mangelsdorff
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A XX. század elején színre lépő zeneszerzők számára létkérdés
volt a zenei gyökerek felkutatása, az éltető nedvek felszívása.
Nyers, eredeti, új ízek után kutattak, egy ezek közül a jazz volt
(előzményeit, a ragtime-ot, a cakewalke-ot stb. is ideszámítva);
erjesztő hatását a legtöbb modern műben érezzük. Ma, amikor
a kortárs zene és a jazz egyre erősebb kölcsönhatásának lehe
tünk tanúi, az avantgarde zene oly gyakori mesterkéltségével, in
venció nélküli kombinációival szemben a jazz életerős világának
újból pozitív szerepe van.
Albert Mangelsdorff a korunkkal együttlélegző jazz-zenészek,
nyugodtan mondhatnánk, a legjobb kortárs muzsikusok egyike.
Szigorú következetességgel, óriási erőfeszítéssel kifejlesztett ze
néje a hetvenes évekre ért be igazán, találta meg maradéktala
nul kifejezési formáját. Albert Mangelsdorff jazz-zenét játszva ju
tott el a kortárs muzsikához, tulajdonképpen a jazz nőtte ki ma
gát itt a ma zenéjévé. Mangelsdorff zenéje egyben válasz arra az
állításra, miszerint jazzt - hiteleset - csak négerek játszhatnak.
Úgy hiszem, itt merev határoknak semmi helye (ezt látszik bizo
nyítani századunk zenéjének viszonyulása is a jazzhez), hisz
amíg a négerek számára a jazz létkérdés, addig számunkra Afrika
kisugárzása a lényeg, és a hitelesség a saját talajunk megtalá
lásától függ.
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Akik látták újvidéki koncertjén ezt a hangszere által Giacomettiszobor módjára „elfogyó” zenészt, tisztában lehetnek azzal a
munkával, amit ez a zene megkövetel. A nehéz játéktechnikája
okozta fizikai kínt egy fújtató erejével dolgozza bele műveibe. Jól

Kompozícióinak témája maga a téma széthullása, az, ami a téma
„m ögött” van. Kisegyüttesével készített felvételein egy elidege
nedett, a közös játék lehetetlenségét hangsúlyozó zenét játszott,
hogy aztán egyszemélyes zenekarrá fogyva a big band-zene té
máit dolgozza fel. Banalitásukat kinagyítja, életet lehel beléjük,
lírává csiszolja - a díszletek életünk szerves részévé, valósággá
váltak. A dallam jelenléte, még ha töredékekben is, nosztalgia
egy teljesebb zene iránt. Mangelsdorff szétbontja zenéjét. Pozanhangjait hasogatva, repesztve mélyebb, biztosabb talaj után ku
tat. Egy interjúban az abszolút spontaneitásról mint végső célról
beszél. A spontaneitás, mely az improvizációkban megvalósulva
a maradéktalan önkifejezést, a szellemi kalandot jelenti egy kon
venciók nélküli élet kialakításához.
Műveinek alapanyaga a hang, mely felhangjaival együtt akkordot
képez. A pozanjával felerősített felhangokhoz Mangelsdorff szá
jával további hangokat ad, egy nemzetközi viszonylatban is új kidolgozottságában új - hanganyaghoz. A részeire bontott hang az akkord - ami a big band-zenében legtöbbször harmóniai dí
szítés csupán, itt önálló szólamok kiinduló- és csomópontjává vá
lik. Mangelsdorff saját zenéjével kapcsolatban a madárfütty inspi
ráló hatásáról is beszél. Érdemes lenne ezt egyszer pontosabban
kinyomozni zenéjében, hisz önmagával folytatott párbeszédeit,
többféle zenei elem egybemontázsolását hallva (bár itt több hang
szer összjátékáról is lehet szó), emelkedő trilláinál elkerülhetetle
nül a madárdal hatására gondolunk. Kompozíciói sok esetben épp
ezekkel a trillákkal, e „zenei stb.” -vel végződnek. Az újabb kom
pozíciókban egyre fontosabb szerepet kapó ritmus lesz Mangels
dorff szólójátékának a váza, a jazz itt már-már elhaló lüktetése
hajtja előre a folyton elakadó zenét. Az elvontabb zenei részek
beleolvadnak a pozannal intonált hörgésekbe, kiáltásokba. Hang
szerének „motyogása” (Mangelsdorff egy helyen a pozant mint
az emberi hanghoz legközelebb álló hangszert említi) a beszéd
hez közelít, itt zenélni nem lehet tovább - végső menedékként
a beszéd marad csupán. Játéka ezen a ponton megszűnik egy
pillanatra művészet lenni, az élet alakul át művészetté, az életbe
szövi művészetét, és ezzel, még ha tragikus úton is, megközelíti
a barlangrajzok világát. Zenéjének szívóssága, szekpszisének
tisztító ereje egy esetleges életerős zene nélkülözhetetlen elő
munkálata.
Felvetődik a kérdés, meddig folytatható ez a zene, nem emészti-e
el magát egészen a végső csendig?
Aligha, hisz Mangelsdorff számára a zenélés az egyetlen lehet
séges életforma, zenéje, akárcsak Beckett figurái számára a be
széd, köldökzsinór az élet és a halál közt.
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Anthony Braxton 1945-ben született Chicagóban. Klasszikus ze
nét, majd filozófiát tanul, ismerkedik a jazz-zenével, chicagói né
ger társaival különböző együttesekben játszik. Operát komponál,
standardokat, kortárs zenét és elektronikus műveket játszik. Ze
néjére többek között John Cage, Stockhausen, Cecil Taylor, Or
nette Coleman hatott - olvasom a rövid ismertetőben a koncert
előtt. Kicsit szorongva indultam Zágrábba, mert Braxtonnál az in
vencióval szemben mindig az intellektus fölényét éreztem, emiatt
zenéjében bizonyos mesterkéltség volt érezhető. Éppen ezért volt
nagy élmény számomra zágrábi szólóhangversenye, ahol min
den eddigi fenntartásomat el kellett vetnem. Anthony Braxton
művészetében egy új korszakról beszélhetünk.

rendszerező alkotásainak. Braxton művészete többféle zene szin
tézise, semmilyen műfajba - ami mindenképpen mesterséges
határok meghúzásával járna - be nem sorolható. Ez egyben jelzi
azt az egészséges zenei folyamatot, ami együtt járt az európai
komolyzene egyeduralmának elvesztésével. Egyszerre fontossá
váltak eddig mellőzött, ismeretlen zenék. Új hangbirodalmak, új
fajta gondolkodásmódok hódítottak teret. Braxton művészetét is
ezek közé sorolnám. Zágrábban egy immár figyelmen kívül nem
hagyható, ízig-vérig XX. századi zenét hallhattunk. Braxton tuda
tos törekvése a jazz frisseségének újbóli visszahódítása, az eddigi
intellektuális építkezéssel szemben egy magasabb szintű spon
tán zenélés kialakítása.

„Zenémet matematikai alapokra építem. Ezt kevésnek érezvén,
mindinkább - az eddig tudatosan háttérbe szorított - érzéseimre
támaszkodom” - foglalja össze röviden egy interjúban.

A nád mellé fújt levegő, a billentyűk tompán kopogó rítusa, lé
legzetvétele, a székek nyikorgása, a csönd - minden ami hallható,
zenévé lesz. Az alig megszólaló, fémcsőben bujkáló futamok és
a lejegyezhetetlen akkordok között a szaxofon ezernyi új lehető
ségét villantotta fel.

Zágrábi koncertje perdöntő volt számomra abból a szempontból
is, hogy Adorno lekicsinylésével ellentétben, a szaxofon korunk
egyik fontos hangszerévé tudott lenni. A plakátokon és lemeze
ken Braxton hangszereit következetesen a reeds (nád) szóval
jelöli. Itt a Theatar&TD nagytermében ezúttal altszaxofonozott.
Kivételes technikai tudásával hangszeréből a maximumot hozta
ki. Sokszor úgy tűnt, a szaxofon él, lélegzik kezei közt - vezeti
játékosát. Braxton előttünk alkot, párbeszéde hangszerével a
helyszínen alakul, a szemünk láttára válik eggyé a szaxofon és
játékosa.
A rögtönzéssel visszaadatott a zene bensőségessége, tegeződő
viszonya velünk. A hetvenes évek szólójátékaiban a végletekig
feszítették az improvizáció, az emberi szabadság kérdését. Brax
ton, a kompozícióban a főbb pilléreket megjelölve, az előre rög
zített vázat a minimumra csökkenti. Műveinek hőfoka, tömörsége
mégis vetekszik a lekottázott zenéével. A koncertról hazaérve
újból végighallgattam régebbi felvételeit. Zágrábban erőteljeseb
ben, ízesebben, mondhatnám úgy is, jazzesebben játszott, mint
eddigi lemezein. Zenéje egyike a hetvenes évek összefoglaló,

Hosszabb tanulmányt érdemelnének izgalmas ritmikai kombiná
ciói, zenéjének feszes ritmusa; pontos elemzést, ahogy rögtön
zéseiben a zenei ősszövetekig lenyúlva, hangról hangra birkózik
hangszerével. Ebből a kínból, kíméletlen önvizsgálatból született
meg, ha csak pár hang erejéig is, egy alig körülírható, simogató,
meleg muzsika.
Amikor Braxton a Theatar&TD szürke függönye elé - egy velickovic-i térbe - lépett és a nád védőkupakját a kopott pódiumra
állítván játszani kezdett, fogalmazódott meg bennem írásom cí
me. Braxton felboncolt szaxofonjának siratója az elveszett éne
kért szólt. Hangszere a szó szoros értelmében emberi hangon
suttogott, kiabált, az énekelni tudó hangszer maximumát közelít
ve meg ezzel.
Anthony Braxton párviadala az ember rehabilitálásáért folyik, egy
olyan élettérért vív, ahol majd játszani is lehet. Kompozícióit egy
fokozatosan halkuló hanggal zárta le, illetve hagyta nyitva.

dormán
lászló
rögtönzések

Június óta nem került a kezembe hazai kiadású új jazz-lemez.
A külföldi lemezek szabadalmának megvásárlására előirányzott
pénzkeret az első félévben kimerült, a Boney M és mit tudom én
milyen tömeg- és kasszasikert hozó lemezek sokasága között
egyetlen jazz-lemez sincs. A napokban, január közepén végre
egy jó lemezt hozott a postás: Tone Jansa küldte el legújabb
nagylemezét. Nemzetközi kvartettjének a tagjai: André Jeanquartier svájci zongorista, Ewald Oberleitner osztrák bőgős, Miroslav
Karlovic belgrádi dobos - és Tone JanSa szlovén tenor- és szop
ránszaxofonos és fuvolás, pillanatnyilag talán a legjobb jugoszláv
jazz-zenész. Ez az együttese az 1978-as belgrádi jazzfesztiválon
is bemutatkozott és az első újvidéki jazz napokon is játszott 1979
szemptemberében. A nagylemezen nyolc felvétel van, egyet a
Ljubljanai RTV nagyzenekarával játszik, a Zalozba Obzorja Mari
bor és a ljubljanai Helidon lemezkiadó adta ki, száma FLP 08 003, címe Pattern. Egyszer hallgattam meg, mást egyelőre nem
mondhatok róla, mint hogy jó.

•
Húsz évvel ezelőtt volt a bledi, illetve a ljubljanai, tíz évre rá a
belgrádi, ismét tíz év múlva az újvidéki, két hónapra rá a zág
rábi jazzfesztivál. összesen tehát négy. A legutóbbi belgrádiból,
anyagiak miatt, kis híján nem lett semmi. Az újvidéki több éves
vajúdás után született meg, két hónapra rá a zágrábi életre hívá
sa a meglepetés erejével hatott.
Az idei stabilizációs intézkedések elsőnek a szellemi munkára
szánt pénzösszeg csökkentését rendelték el. Nem tudom, lesz-e
az idén jazzfesztivál.

Az újvidéki jazz napok tanácsában, műsorbizottságában, szer
vező bizottságában szereplő mintegy harminc név között alig ta
lálok olyat, akinek szívügye a jazz. A háromnapos rendezvényen
tíz együttest hallottunk: két nagyzenekart, a csapnivalóan rossz
újvidékit és az újból európai rangú belgrádit; két felemás elektro
mos kisegyüttest: az eléggé gyenge újvidéki Méta sekciját, a nem
annyira halovány zágrábi Toranj 77-et; három erőszakos, risszrossz rock-együttest: az újvidéki XX. vek (Huszadik század), a
zágrábi Obecanje proleca és a szkopjei Leb i sol nevű, kimon
dottan rock-együtteseket (egyik rosszabb volt mint a másik); és
végül egy hangulatos, kitűnő dixieland zenekart, a Szeged Oldtimerst és három jazz-combót, a belgrádi Vlajko Lalic trióját (Vlajko
Lalic zongora, Djordje Gavrilovic bőgő és Nebojsa Brajevic dob),
Tone Jansa kvartettjét és Binder Károly budapesti zongorista
kvartettjét (Binder Károly zongora, Dresch Mihály tenorszaxofon,
Benkő Róbert bőgő és Weszely János dob). A tíz együttes kö
zül végeredményben három combo, egy dixieland zenekar és egy
big bánd játszott jazt, illetve jó zenét. A tíznek éppen a fele.
Az Újvidéki Televízió félórás folytatásokban közvetítette az újvi
déki jazz napokon készített felvételeit, kommentár nélkül mindent,
mint jazzt - azt is, ami nyilvánvalóan nem volt az, azt is, ami
rossz zene volt. Ha az újvidéki jazz napokat olyan emberek szer
vezték volna, akik szeretik a jazzt, vagy legalább tudják, mi a z ...

•
Január 9-én volt egy éve, hogy Mexikóvárosban meghalt Charles
Mingus.
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Bőgős, zenekarvezető, zeneszerző. Egyéniség, a szó még le nem
járatott értelmében, és vagy három évtizeden át (és ki tudja, még
hány évtizedre előre) a jazz egyik stílusmeghatározó egyénisége.
Haláláról a Magyar Szóból értesültem; emlékszem, 1979. január
10-e volt, a nyolc-tíz soros kishír szinte elveszett a többi között.
Az ismert amerikai jazz-folyóirat, a Down Beát olvasóinak szava
zatai alapján ő volt 1979-ben az év zenésze, zeneszerzője és
legjobb bőgőse. A szóban forgó folyóiratot nem láttam ugyan, a
régebbi évfolyamokat se, ezt a hírt Kiss Imrétől, a Magyar Rádió
jazz- (és jazznek nevezett, de nem jazz-) műsorainak szerkesz-

tőjétől, vezetőjétől tudtam meg, amikor éppen egészen véletlenül
bekapcsoltam a rádiót. Posztumusz tiszteletadás a nagy Mingus
teteme előtt? Amerikai, tipikusan amerikai hóbort? Nem tudom,
de szeretném elhinni, hogy nem. Kilenc napot élt 1979-ben, az
addig eltelt ötvenhat és fél év nem volt elég ahhoz, hogy hivata
losan is első legyen, de a kilenc nap elég volt. Vagy a halála kel
lett hozzá?
Gonda János első jazz-könyvében nézegetem az amerikai nép
szerűségi listát. Mingus, a bőgős 1963-ban második, hatvan
kettőben szintén, ötvenkilencben negyedik, ötvenhétben hatodik.
Mingus, a hangszerelő és zeneszerző ugyanezekben az években
hatodik, huszadik, huszonharmadik, kisegyüttese tizennegyedik,
tizenkettedik, tizenhatodik, 1957-ben pedig még csak nem is
jegyzik.
Mingus nemcsak zenész, hanem mozgalmi harcos is volt, a né
ger jazz-muzsikusok önkéntes szakszervezeti megbízottja. Fel
vette a harcot a szórakoztató- és lemezipar hatalmas áradatával
és az azt működtető maffiával - persze sikertelenül. A fiatal néger
jazz-zenészek megsegítésére saját lemezkiadót alapít, de tönkre
megy.
Ő rögzítette magnószalagra azt az 1953 májusában megtartott
torontói hangversenyt is, amit azután Jazz At Massey Hall néven
először a saját kiadója, a Debut Records adott ki. Azóta ez a le
mez számtalan kiadást ért meg, nálunk is kiadták, mégpedig a
zágrábi Jugoton Jazz At Massey Hall - The Greatest Jazz Concert Ever címmel, LSPR 75083/4 szám alatt, kettős albumként,
az egyik a már ismert kvintett-lemez (Charlie Parker, fehér köl
csönkért műanyag altszaxofon, Dizzy Gillespie trombita, Búd
Powell zongora, Charles Mingus bőgő és Max Roach dob), a má
sik pedig zongora-bőgő-dob trió.
Mingus többször is játszott a belgrádi jazzfesztiválokon, mindig
más és más, főleg fiatal zenészekkel, csak a dobosa volt ugyan
az: 1957 óta Dannie Richmond. Fekete klottkabát, klottnadrág
volt rajta, válláról egy szintén fekete klottból készült szatyor lógott
le - így tiltakozott talán a szórakoztató ipar üres csillogása ellen?
Belgrádban szinte minden alkalommal fáradt volt. Kijött, kijöttek
a zenészei is, eljátszották, vagy ledarálták, amit kellett és le
vonultak. Egy ízben egy szóló nem sok, annyit se játszott. De
cemberben kezembe került egy hármas album, Mingus szextett
jének 1964. április 19-ei párizsi hangversenye (Charles Mingus
bőgő, Johnny Coles trombita, Eric Dolphy altszaxofon, basszus
klarinét és fuvola, Clifford Jordán tenorszaxofon, Jaki Byard zon
gora és Dannie Richmond dob); itt még saját maga mutatja be
a zenészeket, konferálja be bő lére eresztve a soron következő
számokat - és egyik bőgő-szóló a másikat éri. Egy alkalommal,
később, Belgrádban, a hangverseny után, a tévékamerák előtt
interjú készült vele. A riporter Dannie Richmond volt. Két munka
társ, két régi barát beszélgetett, leginkább csak félmondatokban,
látszólag lényegtelen dolgokról. A riporter utolsó kérdése így
hangzott: „Mit üzensz a jugoszláv közönségnek?” „Azt, hogy
gazdagodjon meg” - hangzott Mingus válasza.
Mingus zenéje, elméletben, tele van ellentmondásokkal: hagyo
mányos - de hangszeres - néger blues és atonális, afro-kubán
vonások, mexikói és más népzenei hatások, disszonanciák hal
mozása. Bőgőjátéka rendkívül tiszta, van benne drive - de nem
szárnyaló lebegés, mint a legtöbb jó bőgősnél. Az ő játékának rit
musa inkább tötyögő, medve módjára topogó, de mégis rendkí
vül erőteljes. Nem pengeti, hanem tépi, csupálja a húrokat. Mind
ezeket az ellentmondásokat, látszólagos hiányosságokat Mingus
hatalmas egyénisége ötvözte igazi zenévé. Ezek összességéből
tevődik össze a jellegzetesen mingusi neoprimitív hangzás. Min
gus jellemzésére még azt az ellentmondást is megkockáztatnám,
hogy tudatosan ösztönös. Ma a bőgősök legnagyobb hányada az
ő nyomdokain halad, vagy jobb híján megkísérli utánozni.
Mingus zenéje olyan, mintha fejünk felett az égboltot Picasso
telerajzolná barlangrajzokkal.

„A dzsessz diadalútja egyike évszázadunk
lélektanilag és kórtanilag is legproblema
tikusabb emberi jelenségeinek.”

Charles mingus

1922-1979
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„És Mingus, róla se feledkezzen el senki,
akinek jelent valamit a szabadság.”
(Mai Waldron)

bosnyák
istván

hétezer
nap
Szibériában

avagy egy történelmi
paranoia jugoszláv kritikája (III.)

8. Lágerhierarchia: a „politikai vétkesek”
többszörös kiszolgáltatottsága
Az előzőekben történt már ráutalás, hogy az állambeli állam
hatalmi csúcsát az NKVD és MGB vezetői kétféleképp is uralták:
egyrészt a szuverén, csupán saját rendőri/katonai struktúráiknak
felelős két szervezet legfőbb képviselőiként, másrészt viszont a
GULAG országos „minisztériumainak” , illetve Kollégiumának alá
rendelt tábori igazgatóság valamennyi szervébe beépülő tótumfaktumként.
E hatalmi csúcs közvetlen közelében ténykedtek a végrehajtók:
brigádvezetők, közkatonák, őrök és más hajcsárok, valamint az
NKVD és MGB provokátorai és besúgói, akik között egyaránt
akadtak egykori, „megdolgozott” forradalmárok és tényleges bű
nözők - meg hadifogoly SS-legények és egyéb fasiszták...
Őket követte e tábori „ranglétrán” a valódi bűnözők, rablók, gyil
kosok, sikkasztok, zsebmetszők, hivatásos tolvajok és más „pro
fesszionálisok” hatalmas tábora. S a hatalmas nemcsak a lét
számukra vonatkozik de a hierarchiában betöltött valóságos sze
repüket is jelöli. Mert hihetetlen, de igaz: a tényleges bűnözés
a GULAG „jogrendszerében” nemcsak hogy enyhébb elbírálás
ban részesült, a mondvacsinált politikai „vétkesség” , de a krimi
nalitás előbbi válfajának „hivatásos” képviselői még fantasztikus
előjogokat is élveztek az utóbbiak ellenében.
A „politikai” például csak elvétve kaphatott valami könnyebb be
osztást; a takarítás, szabó-, cipész- és raktárosi munka, s külö
nösen az irnokság, az „alvilágiak” privilégiuma volt. Mint ahogy
az időnkénti új munkaruha is őket illette meg, a „politikaiak” vi
szont végtelen toldozásra-foldozásra kényszerültek. Holott az
előbbiek szinte állandóan, módszeresen kibújtak a munkakötele
zettségek alól, a táborigazgatóság pedig egyszerűen szemet
hunyt e fölött; a szabotálás csupán a „politikaiak” esetében volt
életveszélyes...
És állandó jelénség Stajner állomáshelyein az is, hogy a valósá
gos bűnözők fosztogatják a „politikai” újoncokat, s a zsákmányt
aztán a felügyelőkkel, közkatonákkal és más végrehajtókkal a tá
boron kívül értékesítik.. . Sőt, az egyik norilszki lágerosztályon
például egy „alviláginak” azt is elnézték, hogy egy kis standon
szappant, fogkefét, fogkrémet és egyéb apróságot árusít.. .

A legképtelenebb előjog azonban mégis csak az volt, hogy a há
ború idején az „igaziak” tízezreit kiengedik a fro n tra -a kocká
zatos rehabilitálás és szabadulás lehetőségét is előlegezve szá
m ukra-, míg a „politikaiaknak” ezt nem tették lehetővé... Hol
ott az antifasizmushoz és a szovjetrendszer, illetve szocializmus
védelméhez talán nekik is volt némi közük és joguk...
A háború befejezése után pedig - szintén hihetetlen, de szintén
igaz! - a sokat ígérgetett amnesztia csak az „igaziakat” érinti, a
„politikaiakat” teljesen elkerüli.. . Holott épp ők voltak azok, akik
a háborús terhekből leginkább kivették részüket - munkával és
koplalással egyaránt - , lévén hogy az ideológiai manipuláció csu
pán rajtuk fogott: még egy-két év kitartás, önfeláldozó munka,
türelmes koplalás, és aztán Hitler legyőzése után majd ti is nyom
ban visszakapjátok szabadságotokat. . . E manipulatív ígéret vé
gül is azok számára vált valósággá, akik eleve nem hittek benne;
akik manipulálhatatlanok voltak - jól ismervén a GULAG termé
szetrajzát - s a háború éveit ugyanolyan privilégiumok közt élték
át, mint az előzőeket.. .
A fenti hierarchia legalján álltak a „politikaiak” . Ők tehát egyide
jűleg többszörös kiszolgáltatottság objektumai is voltak: az NKVD
és MGB, a lágerigazgatóság és - adminisztráció, a végrehajtók,
a hatalom kiszolgálói - gengszterek, fasiszták, korrumpálódott
egykori mozgalmiak - önkényének a terhe egyeránt rájuk nehe
zedett.
A GULAG természetrajzára jellemzően, a „politikaiak” a hatalmi
önkény mellett legtöbbet a valódi gonosztevők terrorja miatt szen
vedtek. Ennek az erőszaknak viszont-az „igaziak” tábori meg
oszlásából következően - két válfaja is volt. Az ún. „becsületes”
valódiak nem alkusznak a lágerhatalommal, nem vállalnak spicli-munkát s nem is dolgoznak, csak parazitáskodnak - s közben
kíméletlenül zsarolják és fosztogatják a „politikaiakat” ; velük
szemben az „alvilágiak” másik része, az ún. „kurvák” sáskaha
da készséggel vállalja a hatalmi megvesztegetést, a körükből ke
rülnek ki a legfanatikusabb őrök, csoportvezetők, ellenőrök és
más hajcsárok s a „leghasznosabb” besúgók és hamis tanúk is ...
A „politikaiak” hatalmi eszközökkel történő sanyargatása mellett,
természetesen, e „kurvák” a „becsületes” szaktársaik „csen
des” terrorját, a lopást és fosztogatást is nagy előszeretettel gya
korolják a lágerhierarchia legnyomorultabb rétegén. Őtajner né
hány jellegzetes példája: az egymás közt elkártyázott ruhadara
bokat az „igaziak” szabály szerint a „politikaiaktól” kobozzák el;
a norilszki Nadezsda nevű bányalágerban egy „alvilági” jól meg
szervezett bandája a „politikaiak” szeme láttára, módszeresen
fosztogatja a kö zö s-é s amúgy is gyalázatosan szegényesélelmiszertartalékokat: a tajsetyi tábor egyik hírhedt gonoszte
vője megkéseli a közös koszt dézsmálását ellenző főszakácsot, s
ezért mindössze 20 napi „karcért” kap; a norilszki speciális bün
tetőtáborban, a Kolargonban csupán 1939-40. folyamán mintegy
400 „politikait” gyilkolnak meg az „igaziak” - mivel ez is egyik
sikeres módja a munkakerülésnek: a három-négy, hónapig elhú
zódó s végül nevetségesen egyhe büntetéssel záruló „vizsgálat”
idején a tetteseknek nem kell dolgozni, a cellában csücsülnek és
verik a blattot...
A GULAG-alvilág tagjai természetesen tudatában voltak annak,
hogy a lágerhatóság velük szemben jóval elnézőbb, mint a „poli
tikaiak” iránt, sőt, hogy leplezetlen rokonszenvvel nézi a foglyok
különböző rétegeinek és bandáinak szörnyű „osztályharcát” : az
egymás közti leszámolásokat, illetve a kölcsönös zsarolást, sa
nyargatást. Az emlékirat szerzője meg is örökít néhány olyan ese
tet, amikor e képtelen „osztályöntudat” nyílt cinizmussal mutat
kozik meg. íme, például, egy jellegzetes párbeszék-foszlány em
léke szerzőnk és egy dugyinkai „igazi” között:
- Miért vagy a tárborban?
-A z é rt, barátocskám, mert nem tiszteltem apámat és anyá
mat . . . Ti pedig huszonöt évet kaptatok, mi?
- Honnan veszed ezt a számot?
- Hát a fasisztáknak huszonötöt adnak.
- Mi nem vagyunk fasiszták, ezeknek az embereknek nagy része
egykori párttag.
- Ja, vagy úgy! Nektek tehát nem tetszett Sztálin bajusza, mi?
A legfőbb cinizmus azonban nem is az „igaziaké” volt, hanem az
őket fedező, perfidül támogató s a „politikaiakkal” szemben kiját
szó lágerhatóságé. így egy, az egész GULAG-rendszer paranoid
voltára is jellemző norilszki példa: a Nadezsda hatósága a tényle
ges bűnözők sajátságos „pedagógiai szakosztályát” bízza meg
az egykori forradalmárok „pozitív átnevelésével” ! A mondvacsi
nált „ellenforradalmárokból” majd ők, a rablók, zsebmetszők, sik
kasztok és gyilkosok - „szovjet embert” nevelnek . . .
Minezek után azt hihetné az olvasó, hogy az 1948-ban beveze
tett, új típusú „speclágerek” valóságos megváltást jelentettek a
GULAG-alvilágnak is kiszolgáltatott „politikaiak” számára. Hisz
minden más hatalmi struktúra mellett legalább ezeknek, az „iga
ziaknak nem voltak többé kiszolgáltatva . . . Ám a tőlük való el
különítés csak látszólag jelentett könnyítést az egykori mozgalmi
ak, forradalmárok, kommunisták számára. A „speclágerekben”

ugyanis a polgári alvilág helyett egy politikai alvilágot szabadít
rájuk a GULAG-rezsim: a fasiszta hadifoglyokat, a náci Sonderkommande volt tagjait s az SS-legényeket. .. S amikor Stajnerék
kezdetben tiltakoznak e fura egy fedél alá terelés miatt, groteszk
adminisztratív tévedést is feltételezve mindebben, az NKVD és
MGB szerveinek a válasza egybehangzó. Egybehangzóan - cini
kus: nem, semmi tévedés, a fasiszta csőcseléknek épp itt a helye,
közietek, a „speclágerben” . . .

9. Az animalitás változatai: létminimum,
gyerek és asszonysors
A GULAG- rendszer természetrajznak eddig vázolt néhány eleme
- története, „nemzetközisége” , dimenziói, gazdasági racionaliz
musa és irracionalitása, „állam-” és „jogrendszere” , belső hie
rarchiája - nyilván önmagában is eléggé beszédesen tanúsítja,
hogy a korszerű humánum, huszadik századi emberség minden
nemű minimumán inneni rendszerről volt szó.
A teljes dehumanizáltság, sőt kifejezett animalitás valóságos mé
retei azonban mindezzel csak részben tárultak fel; Karlo Stajner
emlékirata egyéb súlyos adalékokkal is szolgál.
Mindenekelőtt olyanokkal, amelyek az embertelenséget az adott
munkakörülményeken és hatalmi viszonyokon túl a foglyok leg
elemibb létfeltételeinek az animalitásával is súlyosbítják.
Ilyen szempontból a leendő memoár-írónak már az első találko
zása is igen tanulságos volt a GULAG-rendszer igazi természet
rajzával: az NKVD legnagyobb moszkvai börtönében, a Butyirkában a 45 négyzetméteres, 24 fogoly számára készült fülkébe
200 foglyot is bezsúfolnak . . . A Butyirkához tartozó egyik, temp
lomból átalakított, háromemeletes „pihenőállomáson” pedig: a
két vagy három szintes, „normális” körülmények között 30-40
embert befogadó cellában négyszázan is tapossák, gázolják egy
mást . . . A Szolovjetszk-szigetcsoporthoz tartozó Kreml egyik
„specialitása” viszont az orvosság nélküli fogolykórház, melyben
az agonizálok üvöltését csupán filléres fájdalomcsillapítókkal tom
pítják . . .
A hírhedt szigetcsoport és Dugyinka közötti, húsz napig tartó
hajóutat viszont az teszi Stajner számára emlékezetessé egy
életre, hogy a legendás Bugyonnij nevét viselő óceánjárón a sós
hal, száraz kenyér és a vízhiány tömeges dizentériát okoz a 4800
férfi- és 700 nő-fogoly között, amit még csak tetőz a tengeribe
tegség, a Murmanszkban felvett 300 „igazi” gonosztevő garáz
dálkodása és a két napon át tomboló szélvihar, amely a napokig
nem ürített küblik tartalmát mint valami pokoli fekália-záport zú
dítja a nyomorultakra . . . Akik közül mintegy 150 már jóval a vég
állomás előtt megszabadul az alvilági utazás további terheitől: ki
szenvednek s tetemüket a tengerbe lökik . . .
Hogy aztán szerzőnk Norilszkban, a leghosszabb - tíz éves megállóján a „közönséges” , mindennapi animalitások mellett ilye
neket is tapasztaljon: a kavicstelepen megállás, sőt ebédszünet
nélkül folyik az embertelen robot, miközben a lehetetlen munkakörülmények és légköri viszonyok miatt az őröket és a kutyákat
kétóránként váltani kényszerülnek . . . Az elviselhetetlen munka
terhe alól a foglyok gyakran úgy szabadulnak meg ideiglenesen
- vagy egyszer s mindenkorra! - , hogy éhgyomorra ivott jeges
vagy szappanos vízzel erős hasmenést váltanak ki, lefagyasztják
vagy levágják egyes testrészeiket, végtagjukat . . . A kórházban
pedig a betegek és az ápolók versengve lesik a haldoklók utolsó
vonaglását, hogy nyomban rávethessék magukat az esetleges
kétszersült- és cukor-maradékra . . . A norilszki 9-es számú tábor
kínai fogolycsoportja viszont a háború alatti szörnyű éhezés idején
úgy próbál magán segíteni, hogy a fagyos ürülék-tömböket a mo
sókonyhában kiolvasztják, az emésztetlen búzakása-maradékot
mosással elkülönítik - és ismét megfőzik . . .
A GULAG-intézmény animalitásának fokát azonban nyilván a gye
rekek és nők sorsával lehet a legadekvátabb módon lemérni.
Az apák, illetve a férjek lebukásának ugyanis szinte törvényszerű
en fatális következménye lett az egész családra nézve is: ugyan
csak „népellenségnek” tartván őket, a gyerekeket kizárták az is
kolából, a feleségtől elvették a lakást és felmondtak neki a munka
helyén, majd száműzték őket a nagyobb városokból. . . A legkö
zelebbi rokonok vagy ismerősök eközben nem merték pártfogás
ba venni a szerencsétleneket, hisz az ilyesmi a „népellenséggel
való együttműködés” vádját vonhatta maga után. S gyakran nem
volt foganatja a szovjet újságokban elszaporodott közlemények
nek sem, melyek szerint ez és a gyermek megtagadja „népellen
séggé züllött” szüleit, a feleség pedig a „politikai bűnözővé ved
lett” férjét . . .

A szülőktől megfosztott gyerekeknek végül is három lehetősége
maradt: a kiskorú bűnözők utcai bandái, az NKVD „speciális”
otthona, vagy a láger. . . Utóbbiban aztán mindkét előbbi lehető
ség negatívuma együttesen szakadt a szerencsétlen gyerekekre:
a tábor kiskorú bűnözői és az NKVD módszerei egyaránt a demoralizálódás és bűnözés útjaira térítették őket.
Mert a GULAG-rendszer egyik „specialitása” épp az volt, hogy
eleve lemondott az emberformálás pozitív lehetőségéről. Noha
minden hatalomnak megvan legalább az illúziója, hogy a delik
vens (vagy azzá kikiáltott) személy átnevelhető, azaz, hozzá ne
velhető” az illető hatalom igényrendszeréhez, a GULAG „peda
gógusai” legfeljebb cinikusan hittek e lehetőségben: esetenként,
mint említettük, a tényleges gonosztevőket bízták meg a „politi
kaiak” átnevelésével. . . (1948-ban pedig a büntetésüket már le
szolgált „povtornik” -ok hatalmas tömegeit - a még életben levő
összes egykori „politikait” ! - ismét letartóztatják és börtönbe
vagy lágerbe hurcolják, esetleg száműzik. Mégpedig a GULAG
pedgagógiai irracionalitását bizonyító megokolással: az NKVD
úgy értesült, hogy X. Y. nem javult meg, tehát ez és ez vár rá
is m é t. . . Szegény Makarenko!) A „politikaiak” gyermekeinek az
esetében ez a cinizmus úgy nyilvánult meg, hogy kötelezően a
kiskorú bűnözőkkel együtt tartották s azok kényére-kedvére és
gengszteri „átnevelő hatására” bízták őket . . .
A gyerekek legngyobb része a kollektivizáció áldozataként érke
zett a lágerekbe. Ezt megelőzően pedig - nagy létszámuk, illetve
az NKVD-otthonok viszonylag kis száma miatt - vagy egyenesen
az utcára kerültek, vagy a „speciális” rendőrotthonok életkörül
ményei miatt szöktek oda . . . Hogy aztán tíz-tizenöt tagú ban
dákba verődve a nagyvárosok peremére - és alvilágába - szorul
janak vissza. Stajner jellegzetes példája: egy Ogyessza környéki,
eredményesen gazdálkodó konyhakertészt 1929-ben megfoszta
nak minden vagyonától s kilenctagú családjával együtt Szibériá
ba irányítják, ám Misa fia - négy kiskorú társával együtt - kiugrik
a vonatból, visszatér Ogyesszába s hírhedt fosztogató bandát
szervez: 1934-ben a nemzeti bankvárosi fiókjából négymillió ru
belt és másfél millió értékű külföldi valutát rabolnak . . . Két év
múltán aztán Misa nyomára bukkannak s Norilszkba szállítják,
ahol Stajner a „kül- és belvilági alvilág" rettenthetetlen tekintélye
ként ismeri meg. És lesz szemtanúja „pályafutása” végének is:
MiSa a családja és önmaga tönkretevése miatt folyton bosszút
akar állni a szovjet hatóságon; végül egy tábori lázadást szervező
szovjet tábornok mellé szegődik „vezérkari főnöknek” , s miután
tervüket leleplezik, ő is a kivégzendők listájára kerül...
A GULAG kiskorú fogolyállománya tehát jórészt a sztálini rend
szer végzetes hibái miatt toborzódik, hogy aztán „bent” , a GULAG-ban a következmények tovább hatványozódjanak. Egészen
odáig, hogy Stajneréknek a kiskorú sorstársak iránti viszonyulá
sában a paranoid rendszer teljes diadalát üli: gyűlölni kénysze
rülnek a lopkodó, fosztogató, sőt gyilkoló norilszki tizenévese
ket. .. Ugyanúgy, mint a korosabb,.ördögfiakat” . . .Szemet szem
ért, fogat fogért!
A „politikaiak” feleségeinek kálváriája „a népellenséggel való kap
csolatfenntartás” nevetséges vádjával kezdődik. Tíz-húszévi
házasság után a férjjel való családi kapcsolat miatt - tíz-tizenöt
év Szibéria! Miközben a kierőszakolt „vallomás” célja a nők ese
tében nem is annyira saját „vétkességük” bizonyítása volt, ha
nem a férj „bemártása” . „bizonyítékokkal” való terhelése.
A GULAG nőállománya Stajner szerint szintén több milliós volt.
Egy részük külön lágertípusban sínylődött - ilyen volt, például, a
már említett Patyma és Jaja, de Norilszkban is létezett néhány
speciális női tábor - , másik részük viszont a közös lágerek el
különített részében tengődött. Természetesen: együtt az „igazi”
alvilággal, a hivatásos tolvajokkal, gyilkosokkal, prostituáltakkal.
Akik, a szerző szerint, a férfi „szaktársaiknál” is jobban meg
keserítették a „politikai” sorstársak életét.
A GULAG „jogrendszere” a nemek fura „egyenlőségét” szorgal
mazta: a nőknek ugyanolyan nehéz munkákat kellett végezni,
mint a férfiaknak. Norilszkban főleg a téglagyárban dolgoztak,
agyagot ástak, homokot és sódert hordtak, s a cementkirakás
is az ő dolguk vo lt.. . S ez még nem is számított nehéz mun
kának, hisz a zsákok „csak” ötven kilósok voltak.. . E fura
„emancipáción” belül aztán a GULAG-hatóság az „osztálykü
lönbségeket” is radikálisan fölszámolta: a munkanemek kiosztá
sánál egyáltalán nem vették figyelembe, hogy például ki szokott
hozzá a mezei munkához, s ki volt előzőleg egyetemi tanárnő...
Az emlékiratban Norilszkon kívül egyéb állomáshelyeken is talál
kozunk nőfoglyokkal. így már a Butyirka kapcsán is említés tör
ténik mintegy háromszáz, terhes vagy szoptatós anyáról, akiknek
a csecsemőit az NKVD egyéves korukban erőszakkal elválasztja
tőlük és „speciális” gyermekotthonokba helyezi át. (Szörnyű jele
netek játszódtak le a csecsemők elhurcolásakor!” - jegyzi meg
lakonikusan Stajner.)

A Szolovjetszk-szigetcsoport egyik táborában viszont más jellegű
animalitás zajlott le: a mintegy háromszáz, különböző szektához
tartozó apáca csak a betegápolást hajlandó vállalni, s miután a
„karcer” sem segít, áthelyezik őket Mukszulm szigetére, a jó
szágfarmra; amikor ott is megtagadják a robotot, mondván, az
Antikrisztusnak nem dolgoznak, a tábor főnöke felsorakoztatja
őket, s minden tagadó válaszra lelő egy apácát... Míg ki nem
ürül a tölténytár. Miközben a még életben levő apácák térdre bo
rulnak s egyre hangosabban imádkoznak - a sortűzig ... Amit a
főnök a kivezényelt táborlakókhoz intézett „oktató” beszédében
így kommentál: „A szovjetállamban nincs helye a parazitáknak.
Aki nem akar dolgozni, így végzi, mint ezek itt".

S feltűnik egy nagyobb, mintegy 700 főt számláló rabnő-csoport
a „Bugyonnijon" is, hogy aztán a norilszki megállón szerzőnk a
foglyok összlétszámának mintegy tíz százalékát sorolja ebbe a
szerencsétlen kategóriába. A sorsukat példázó egyik jelenet kü
lönösen bevésődik az olvasó emlékezetébe: a Norilszk II. jelzésű
vasútállomás közelében havat tisztít a sínekről egy 50 tagú női
brigád - éjjeli váltásban; a hótorlaszoktól nem látja őket a moz
donyvezető, s a szerelvény a félszáz szerencsétlenből negyven
hatot halálra gázol vagy nyomorékká tapos ...
Az animalitások külön válfaja volt a GULAG-ban a prostitúció.
Ennek „intézménye" pedig a táborhierarchia „szellemében” mű
ködött. Norilszkban például az „igazi” gonosztevőknek szabad
átjárása volt a drótkerítéssel elkülönített női barakkokba, ahol
közszemle tárgya volt a szerelem - egy-egy napi kenyérada
gért . . . Az őrök pedig ezért a „liberalizmusukért” külön profitál
tak az „igaziaktól” , miközben némelyiküknek ugyancsak több pá
ciense is volt a női barakkokban. Akárcsak a lágerhierarchia
egyéb fenti tagjainak. Elsősorban a szakácsoknak...
Egy másik változata volt e cserekereskedelemnek az ebből élő
nők kiengedése a város civil negyedébe. Ami ismét csak „profi
tot” hozott az őröknek: eledelt, sőt vodkát is ...
Olykor meg nem a betevő falatért, hanem az ideiglenes munka
szünetért dúlt a lágerszerelem: a teherbe eső és gyereket szülő
nőt néhány hétre fölmentették a munkától... (A prostitúció ob
jektumát, az újszülöttet pedig ugyancsak néhány hét múltán - el
vették a szülőjétől.)
A légerhierarchia alsóbb rétegeinek természetesen tilos volt a tá
bori szerelem. Sőt, büntetendő is. A norilszki téglagyár főnöke
például egy sajátságos megtorlást alkalmazott: a gyár csendes
és meleg szögleteiben tetten ért párokat a munkaidő után arra
kényszerítette, hogy pöcegödröt tisztítsanak s az ürüléket kis ko
csikon - és páronként! - elszállítsák a táboron kívülre... Miköz
ben a sorstársak kárörvendő csoportjai kíváncsian szemlélték, ki
nek és kivel volt aznap randevúja...

10. A „szabadulás” két alaplehetősége
Kiszenvedni az elemi létfeltételek híján, az animális izzasztórend
szerben, a lágerhierarchia áldozataként vagy az egyedi és töme
ges kivégzések objektumaként: ez volt a GULAG szenvedő ala
nyainak egyik tragikus lehetősége, hogy megszabaduljanak az
emberfeletti terhek további cipelésétől. S mint jórészt már láttuk
is, ez a végső lehetőség fantasztikusan nagy volt Stajner vala
mennyi állomáshelyén.
Mégpedig nemcsak az élet- és munkakörülmények elviselhetetlensége miatt, hanem azért is, mert a GULAG „igazságszolgál
tatása” igen gyakran folyamodott tömeges likvidáláshoz.
A Szolovjetszk-szigetcsoportom például egy külön kivégző sziget
is létezett, a kis területű Szekirnaja Gora, melyen csak egyetlen
világítótorony volt, egy szál őrrel... Népesebb személyzetre
ugyanis nem volt szükség: az oda szállított fogolycsoportokat
nyomban likvidálták és a tengerbe vetették...
A norilszki börtönökben pedig speciális halálcellákat - és ún.
„húsos napokat” is tartottak: a tömeges kivégzés napjait. Őtajner
erről szóló leírása nem igényel kommentárt.
Egyes foglyok nagyon örvendtek a tömeges kivégzések
napjának. Ilyenkor a fennmaradó ételadagokat szétosztották
ráadásként. A politikai foglyok csak nagy ritkán fogadtak el
»ráadást«, noha nagy volt az éhség.
( . . . ) Minden nap történt valami, ami különösen megrázott
bennünket. A halálraítéltek, s maguk a kivégzések is nagyon
sok munkát adtak a börtönfelügyelőknek. A halálcellákból
kiáltások hallatszottak. A halálraítéltek eledelt követeltek. Az
őrök azonban rendszerint effélét válaszoltak: - Nem kell
nektek m ár semmi, a napjaitok meg vannak számlálva!

Ilyenkor a legszörnyübb szidalmak törtek fel az áldozatokból.
Erre aztán az őrök kivonszolták a halál-jelölteket a folyosóra
és rettenetesen összeverték őket.
A kivégzések éjjel történtek. Az egész börtönben irtózatos
izgalm at váltottak ki. A halálraítéltek közül sokan nem akar
ták elhagyni a cellát s az őröknek erőszakhoz kellett folya
modni, miközben azok is bűnhődtek, akik még nem voltak
soron. Olykor az egész cella szembeszállt a hóhérokkal,
s az áldozatokat ilyenkor a főbelövés előtt még egyszer
alaposan összeverték.
A halálcellákban történő dolgok az egész börtönre nyo
masztóan hatottak. Tömegmészárlásra került sor. Ezekben
a napokban az őrök vodkát kaptak. Egyesek olyan részegek
voltak, hogy alig álltak a lábukon. A z italtól felbátorodva
teljesen megvadultak. Az üvöltések kihallatszottak a cellák
ból. Ez arra kényszerítette az NKVD-t, hogy a kivégzéseket
nappalra tegye át.
Rendszerint délután négykor kezdték. Ezt tudni lehetett már
az ebédosztáskor. Az őrök részeg ábrázata újabb „húsos
napot" jelzett. A hullákat éjszaka szállították el teherautókon,
s a börtöntemető tömegsírjaiba dobták."

A „szabadulás” másik alaplehetősége viszont a száműzetés volt.
Ami úgy kedőtött-ha a szervezet előzetesen kibírta a néhány
ezer lágeri napot-, hogy a „szabadost” embervásárra vitték:
sorstársaival közszemlére tétetett, s a vevő - valamely állami vál
lalat megbízottja - válogatott közülük.. . Már aszerint, hogy ép
pen milyen munkaerőre volt szüksége a vállalatának ... Ha pedig
a „szabados" megfelelt a vevőnek, a munkájáért csak mintegy
kétharmadát kapta az azonos beosztású civilek fizetésének...
Amennyiben viszont a valahány ezer nap annyira amortizálta a
szerencsétlen élő munkaeszközt, hogy a büntetés letelte után
már nem volt alkalmas további robotra, vagy pedig a lágerban
megvakult, megsántult, lefagyasztotta vagy megcsonkította vala
mely testrészét - akkor a száműzetés helyett az NKVD rokkant-otthona „várta” . Mint társadalmilag haszontalan lényt, sőt, para
zitát, aki azért kerül ide, mert világéletében népellenség vo lt...
Az ilyen hasznavehetetlen „szabadosokat” egyébként egy törvé
nyes rendelkezés értelmében, s bizonyos kötelezettség mellett,
átvehették a rokonok is, ám Őtajner szerint erre elég ritkán volt
példa. . . S lévén hogy az említett NKVD-otthonok száma is kor
látozott volt, ezek a szerencsétlen „szabad” vének, rokkantak és
más munkaképtelenek a büntetés letelte után olykor még hosszú
hónapokig, sőt évekig is - ott csellengtek a lágerban ... „Szabad
szovjetpolgárként” !
Az „eszményi” eset viszont az volt, amikor a száműzettetést mint szerzőnk esetében is - a rehabilitálás követte vagy szakította
meg. S hogy ezt az eshetőséget is miért kell csupán idézőjeles
értelemben „ideálisnak” tartanunk, arra Karlo Őtajner az interjúsorozatában adta meg a rá jellemző tömény feleletet:
„A rehabilitálás feltételezi az alaptalan büntetés miatt beálló
összes következmény kiküszöbölését, márpedig legtöbb
ször épp a legfőbb következményt nem lehet kiküszöbölni
- a halált. Ha viszont a rehabilitált életben maradt, akkor
nem küszöbölheti ki azokat a következményeket, amelyek
m agában őbenne, az ő életében, személyiségében álltak
be; nem törölheti ki magából azt, ami megtörtént. A reha
bilitált gyakran maga is örökös bizonytalanságban marad.
A neki nyújtott elégtételben inkább csak formálisan hisz.
A z illető társadalom örökre adósa marad. Másrészt viszont
ő tudatában van annak, hogy a környezetében egyesek,
akik legalább részben szintén felelősek az ö kálváriájáért,
vagy legalábbis felelőseknek kellene érezníök magukat, hisz
nem tettek semmit, amikor ő ártatlanul szenvedett
szóval,
a rehabilitált tudatában van annak, hogy ezek az emberek
épp a szóban forgó »adósság« miatt viszolyognak tőle,
komorak vele szemben, nincsenek iránta a régi bizalommal.
Egyszóval, semmit se lehet helyrehozni és bepótolni abból,
ami elveszett.”

11. Magatartásmodellek
A „szabadulás” két alaplehetősége között az emberi magatar
tástípusok és típusárnyalatok egész sora húzódott. Közülük min
denekelőtt a „politikaiak” , vagyis az oktalanul meghurcolt kom
munisták, mozgalmiak, egykori forradalmárok viszonyulásmódjá
nak van különleges kortörténeti fontossága.
Az egyik ilyen alapmodell: feltétlen hit saját ártatlanságomban, s
ugyancsak feltétlen meggyőződés - más sorstársak kétségtelen
bűnösségében.. .
Kezdetben, az öneszmélést megelőzően, az emlékirat szerzője is
így viszonyul a lubjankai helyzethez. Könyvének önmítosz-rom-

boló erényeire jellemzően megörökíti például, hogy az első na
pokban valósággal megrökönyödik az egyik cellatárs elbeszélé
sén, aki 1917 és 1920 között a Távol-Keleten partizáncsapatokat
vezetett a japánok ellen, majd a halfeldolgozó ipar igazgatóságán
dolgozott, a Lubjankába viszont azzal a váddal került, hogy fegy
veres felkelést szervezett a szovjethatalom ellen, a Szovjetunió
távol-keleti területeinek Japánhoz való csatolása céljából...
,,M egborzongtam annak hallatán, micsoda szörnyű dolgokat ter
vezett ez az ember, s íme, most nekem mellette kell feküdnöm
és szót muszáj váltanom vele. Megkérdeztem tőle, hogyan tör
ténhetett meg, hogy egy volt forradalmár ilyen dolgokra vete
m edjen" .. . S a valóságos nevetőgörcsöt kapó sorstárs válaszát,

miszerint mindez csupán az NKVD koholmánya, szerzőnk még
mindig kétkedve hallgatja: „Ámulatba esve néztem rá” . . .
A másik jellegzetes magatartásmodell a külföldi kommunista
szektás típusáé. Aki nemcsak úgy általában hisz más forradal

márok vétkességében, hanem egy konkrét pártfrakciót tart a Go
nosz evilági megtestesülésének: én bűntelen vagyok, amit kény
szerből aláírtam, az merő koholmány; a tényleges vétkesek-a
kapitalista rendőrség ügynökei - azok a frakciósok, akik a Kominternnél engem vádoltak be spiclizéssel.. . Azonban nekem, a
bűntelen kommunistának mindezek ellenére is türelmesen vállal
nom kell a bünhődést, amit a Párt és az NKVD mér rám ... (Vö.
majd e típust az áldozat-galériában Lantos esetével!)
A hivőség újabb, átmeneti változatát az az eset képviselte, ami
kor az áldozat még nem jutott el a sztálini rendszer egészének
megkérdőjelezéséhez, csupán bizonyos parciális zavarokat mert
bevallani magának: valami baj van, ez kétségtelen, de a tömeges
letartóztatások és táborba hurcolások mégis csak átmeneti intéz
kedések lehetnek; olyan filtráció, amelyen át kell esni az ártatla
noknak is .. . Pár hónap, s mindnyájan otthon leszünk! Legalább
is mi, az ártatlanok...
Az egykori forradalmárok tetemes része azonban - a kezdeti idő
szakban, a GULAG újoncaként - még részben sem hajlandó ké
telkedni. Szerintünk a milliók és milliók meghurcoltatása a szov
jetrendszer külsű ellenségeinek az intrikáival függ össze, nem a
belső bajokkal.. . A Rendszer makulátlan, a Párt vonala kifogás
talan, Ő pedig csalhatatlan történelmi géniusz: levelet kell írni
Sztálin elvtársnak, hadd tudja meg, mi történik itt az ő tudta nél
kül s a Pártvezetőségünk megkerülésével. . . Mások meg úgy
beszélnek Stajnernek e jellegzetes áldozat-típus, magatartásmo
dell képviselői közül, hogy nemcsak a rendszerben, de még az
NKVD és MGB tábor módszereiben sem szabad kételkedni; ami
a táborban történik, az voltaképpen a nép érdekében történik, te
hát minden áldozat igazolt és hasznos.. . Következésképpen, az
igazi forradalmárnak a táborban is el kell fogadni minden megbí
zatást, tehát a vallomástételt is, függetlenül attól, hibás-e az illető
személy, akiről tanúskodni kell, vagy sem. Mert: ezzel jó szolgá
latot teszünk Ügyünknek és Pártunknak ... Amelyhez hűeknek
kell maradnunk akkor is, ha ártatlanul ítéltek el bennünket. . . A
táborrendszer eszmei védelme: kommunista kötelesség! A más
véleményű, defetista ál-kommunistáktól pedig el kell zárkózni még egy falat élelmet sem szabad tőlük elfogadni, mert ez elvtelenség. Ha pedig az ilyenek ellenpropagandát folytatnak, egysze
rűen be kell őket árulni a tábori hatóságoknál. Sőt, a hamis ta
núskodás is vállalandó, ha ezt a NKVD vagy MGB szervei így
látják jónak.. . (E típussal kapcsolatban I. majd az áldozat-galéri
ában: Larionov, Rozsankovszki, Visnyakov, Szasa Weber, Zsamoida...)

Igen tanulságos Stajner interjúbeli magyarázata e legortodoxabb
magatartásmodell kialakulásáról. Szerinte ez elsősorban ideoló
giai következmény: a meggyőződéses sztálinista a nézeteiben
sztálinista maradhat a Vezér esztelenül sokat szenvedő áldoza
taként is . . . De hogyan magyarázzuk a szélsőséges eseteket?
Amikor az ártatlanul elítélt szerencsétlenek csaknem helyeselték
a hóhéraik műveletét: tessék, dolgozzatok, verjetek, így kell en
nek lenni a szocializmus érdekében .. . Más szóval: hogyan volt
lehetséges, hogy a végső megsemmisüléshez minden egyes nap
pal közelebb és közelebb taszított ártatlanok közül egyesek váltig
védelmezni próbálták a rezsimet, amely ilyen sorsra ítélte őket?
Stajner szerint ezt nem lehet pusztán az ideológiai manipuláltsággal magyarázni; elemi fiziológiai okok is közrejátszottak e ma
gatartásmodell kialakulásában: „Azt tapasztaltam, hogy ezeket

sen, hanem a rendszerben betöltött szerepükből, „előírásos”
funkciójukból szükségképpen következő vadsággal. A GULAG
„jogrendszere" ugyanis a hatalmi önkényt, az inkvizíciós „túlka
pásokat” nem korlátozta; a végrehajtókat azért sohasem vonták
felelősségre, mert túl „keményen” bántak el egy-egy fogollyal.
Ellenkezőleg: felelősség, méghozzá állandó, súlyos felelősség a
nem eléggé „éber", nem eléggé „kompromisszum-mentes” ma
gatartás miatt hárult rájuk. S mint már láttuk is, az anyagi ösztön
zés szintén az animalitás rendszerbeli érvényesítésének az esz
köze volt. Nem véletlen tehát, hogy Stajner emlékiratában a
végrehajtók legnagyobb részének az állatias a leggyakoribb mi
nősítő jelzője...
Mint ahogy az is természetes, hogy ilyen viszonyok között az
alaptalanul meghurcolt egykori mozgalmiak, forradalmárok, kom
munisták azon típusának körében is viszonylag ritka erény volt
a szembeszegülés, amely típust nem az ortodoxia, hanem a hamari eszmélés és illúziótlan antisztalinizmus jellemezte. Az ere
deti ítéletek gyakori megduplázása, illetve a büntetés leteltét
megelőző újabb büntetések kirovása azonban arról tanúskodik,
hogy a tegnapi forradalmárok egy részében még ez az animális
hatalmi gépezet sem tudta felmorzsolni a prométheuszi magatar
tás alapvető forradalmári ismérveit.
Ez a magatartásmodell viszont, magától értetődően, jobbára csak
az önvédelemnek, a személyi integritás maradványai védelmének
az eszköze lehetett, de nem a kollektív védelemé is.
Végső életveszélyt is vállaló szembeszegülés a tábori hatalom
mal - például a „vallomás” -elutasítás, az állatias bánásmód miatti
tiltakozás vagy épp a szökés-kísérlet formájában: ez még kecseg
tethetett némi értelemmel, rezonnal, eredménnyel. Minimálissal,
természetesen, de mégis kecsegtethetett. A kollektív szembe
szegülés, a szervezett lázadás azonban ebben az államon belüli
rendőr- és besúgóállamban eleve reménytelen volt. Felkelést, a
táborból való közös kitörést szervezni ott, ahol az elcsigázott fog
lyok és állig felfegyverzett őrök aránya 2000:50? S ahol az NKVD,
MGB és MVD (az elsővel rokon rendőrszervezet) beépített spicli
jei - a fogolyarisztokrácia „alvilági” és „politikai” korrumpáltjai állandóan résen vannak, szaglásznak, szimatolnak?
S mégis, akárcsak a hitleri haláltáborok története, a sztálini GULAG-birodalomé is ismeri a kollektív lázadás tragikusan remény
telen s éppen ezért: az emberi szabadságharcok mindenkori tör
ténetében is helyet követelő kísérleteit.
A Stajner által feljegyzett ilyen kísérletek egyikéről már történt is
említés: a kollektivizáció áldozataként elzüllött oggyesszai Miska
esetével kapcsolatban. E norilszki felkelés fő szervezője viszont
a Vörös Hadsereg egykori ezredese, Kordubajlo volt. (L. az áldo
zatok galériájában!) Amikor a németek megtámadják á Szovjet
uniót, folyamodványt ír Sztálinnak, melyben ártatlanságára hivat
kozva arra kéri, engedje őt a frontra, kész az életét is feláldozni.
Választ sem kapván, felkelés szervezésére szánja el magát. A
megbízhatóknak vélt foglyokból nyolc tagú parancsnokságot ala
kít, melynek az lett volna a feladata, hogy minél több sorstársat
vonjon be a lázadásba, és hogy jó összeköttetést teremtsen a kül
világgal, elsősorban az egykori lágerlakókkal. A terv szerint a fel
kelőknek először is az NKVD legfőbb épületeit kellett volna elfog
lalni: a kombinát igazgatóságát, a táborigazgatóságot és az őr
ség főépületét. Ezt követte volna az NKVD-tisztek likvidálása.
Kordubajlo maga is agitált a foglyok között: ő máris összekötte
tésben áll a külvilággal, s az őrök és tűzoltók köréből egész cso
portok állnak rendelkezésére.. . Közben adatokat is gyűjtött az
őrség és a tábor más fegyveres erőinek létszámáról. Fantasztikus
tervének potenciális végrehajtóit azonban a parancsnokság egyéb
tagjai olykor úgy is „gyarapították” , hogy az elégedetlen, kemény
tartású foglyokat saját tudtuk és beleegyezésük nélkül is felírták
a lázadók jegyzékére...
Ezalatt, természetesen, az NKVD is dolgozott: állandó figyelem
mel kísérte Kordubajlót s a vele érintkezőket. . . Amikor pedig már
mintegy kétszázra emelkedett a gyanús foglyok száma, hirtelen
lecsapott: egyszerre tartóztatták le valamennyiüket. . . Két heti ki
vizsgálás után 164 embert kivégeztek, a többire pedig újabb tíz
tíz évi lágert róttak ki. Függetlenül attól, hogy tudtukkal vagy tud
tuk nélkül kerültek-e Kordubajlóék névsorára...

a z embereket voltaképp egy velük született félelem uralja. Noha
a pőre életükön kívül immár nem volt mit veszteniük, szavaikat a
félelem diktálta. Egyesek pedig nem is annyira magukra gondol
tak, inkább a családtagokra."

Stajner emlékirata még egy - a fentinél jóval nagyobb méretű
s még tragikusabb kimenetelű - kísérletről számol be. (Ponto
sabban: egy harmadikról is, de azt a fasiszta hadifoglyok szer
vezték, tehát kiesik vizsgálódásunk köréből.)

Az elemi, voltaképpen nagyon is emberi félelem animális felduz
zasztásának pedig, mint részben már láttuk is, válogatott eszkö
zei voltak.

A második nagy fogolylázadásra szintén Norilszkban kerül sor,
kilenc évvel az előbbit követően: 1950-ben. Szervezői a „specláger” régi foglyai voltak, akik a háború alatt derekasan kivették a
részüket a munkából és koplalásból - közvetve tehát a Szovjet
unió sikeres hadviselésének támogatásából is - , joggal várták hát
a hivatalosan beígért amnesztiát. Ez viszont meg is jött - de csak

Ezekről mindenekelőtt az őrök, felügyelők és más végrehajtók
gondoskodtak. Nemcsak „született” vadságukkal, természete

a tényleges bűnözőknek, gengsztereknek, fosztogatóknak, gyil
kosoknak. .. A „politikaiak” pedig tovább hullottak az animális
élet- és munkakörülmények miatt...
E lázadás az ötös számú norilszki lágerban, a rézbányában tört
ki, ahol sikerült lefegyverezni az őrség egy részét. Mintegy 5000,
csak részben felfegyverzett fogoly indult ekkor a kilences számú
tábor felé, ám időközben megmozdult az MVD és MGB teljes gé
pezete, a városban állomásozó harckocsi-ezreddel együtt.. . No
ha gyér fegyverzettel rendelkeztek, a felkelők két napig hősiesen
tartják magukat, s csak a harmadik napon adják fel a harcot, ami
kor már több száz halottjuk és néhány ezer sebesültjúk van ...
Az életben maradtak nagy részét mindjárt kivégzik, néhány szá
zuk pedig újabb huszonöt évet kap... Ezeket áthelyezikTajsetybe
- Stajner is az ide érkezőktől szerez tudomást a felkelésről
illetve a kazahsztáni „Sztyeplagba” és a kolymai „Dallagba” .
Említettük már, hogy a végrehajtók „magatartásmodelljét” az
emlékirat szerzője általában az állatias jelzővel konkretizálja. Több
tucatnyit közülük név szerint is megörökít a boldog utókornak,
ám ezeknek a „magatartása” voltaképpen tipizálhatatlan. Egy
formán - uniformizáltan! - bestiálisak, csupán az állatiasság kinyilvánításának eszköztárában van némi árnyalati különbség ...
Számos stajneri példa bizonyítja azonban, hogy a végrehajtók
kasztjában a mindennemű objektív determináltság, a GULAG
rendszeréből következő meghatározottság ellenére is - végső
soron embere válogatta. . . Mert a végrehajtók közt is akadt
emberséges ember!
Például a Moszkvától mintegy 300 kilométerre fekvő, a cári rend
szertől örökölt vladimiri „pihenőállomáson” - a szibériai „katorgákba” irányított szerencsétlenek egykori megállóhelyén - az
egyik idős őr besúg a „karcerban” még újoncként viselkedő Stajnernak: „ Figyelj rám, ember, legjobb lesz, ha hallgatsz. Ez ször
nyű börtön. Te nem is tudod, hol vagy, meghalsz, gyermekem,
ha tiltakozol. ” És maroknyi kenyeret és sós halat nyújt be a cir

kuszi vadállatok ketrecére hasonlító „karcerba” . Vagy: a félholtra
kínzott Őtajnert a Kreml „karcerjéből” a Mukszulm-szigeti tábor
ba visszaszállító kocsis félúton megáll, felemeli a fogoly álcázá
sára szolgáló ponyvát, szívélyesen megkérdi, hogy van, s nem
éhes-e, majd egy nagy darab kenyeret ad neki... Mukszulm kö
zelébe érve pedig cinkosan figyelmezteti: „Pajtás, most feküdj,
vissza, meglátnak bennünket, s akkor kapok a fejemre."

Az ilyen és ezekhez hasonló stajneri példák aztán a régi maxima
igazát erősítik meg az olvasóban: a züllött hatalom szüli a züllött
végrehajtókat, ám ezeknek is megadatik legalább a minimális le
hetőség, hogy az intézményes állatiasságot valamelyest önma
gukhoz szelídítsék...

12. A kétféle nézőpont
Az emlékirat szerzőjét már a sztálini „igazságszolgáltatás” leg
első intézményével való találkozása óta ellenállhatatlan kényszer
ként zaklatja az összevetés, összehasonlítás igénye: hogyan vi
szonyul ez a represszív rendszer ama másikhoz, amelyet kora
ifjúságától kezdve ugyancsak volt szerencsétlensége megismerni?
A párhuzam eredménye a számára is mindig lesújtó: a fasiszta
és sztálinista elnyomó rendszer intézményei lényegileg nem kü
lönböznek. Sőt, esetenként egyaránt túl- és túlhaladják egy
m á s t... Bizonyos negatívumaikkal kölcsönösen „rádupláznak”
egymás „specialitásaira” ...
Hogy e rokon ítás nem pusztán a 7000 napot alaposan megszen
vedett ember szubjektív keserűségének az eredménye, hanem a
tények valódi rokonságáé, erről akkor győződhetünk meg igazán,
ha Karlo Őtajner antisztálinista dokumentumkönyvét összevetjük
egy rokon műfajú antifasiszta dokumentummal. Például: a ju
goszláviai magyar irodalom időálló művével, Debreczeni József

sorsa; tábori prostitúció mint a létfenntartás animális eszköze
mindkét lágerrendszerben; az antiszemitizmus rokon hőfoka; az
emberáldozatok apokaliptikus méretei, azaz: genocídium itt is, ott
is .. .
E tény-halmazok szörnyű rokonsága teszi tehát indokolttá a staj
neri sugallást: a GULAG-rendszer szintén a XX. század éjfekete
zsákutcája! Korunknak éppoly fantasztikus történelmi rondabugy
ra, mint a náci haláltáborok intézményrendszere volt. A husza
dik századi lét félelmetesen egyező két mélypontja ez, melyek
nél mélyebbre talán már nem is süllyedhet a „modern” történe
lem atavizmusa...
Stajner emlékiratának van egy lélegzetállító jelenete, amelyben
e tény a maga teljes pőreségében tárul az olvasó elé. Szerzőnk
ugyanis megismerkedik egy siebenbürgeni fiatal orvossal, Hans
Baltes-szal, aki a táborban rendkívüli segítőkészségével tűnik ki,
holott - SS-katonaként került Tajsetybe.. . Őtajner egy nap meg
is kérdi tőle: hogyan volt lehetséges, hogy ő is a hírhedt gyilko
sok egységébe jutott? Baltes válasza és szerzőnkhöz intézett
kérdése a tragikusan rokon történelmi zsákutcák társadalomlé
lektani genezisének rokonságára döbbent rá, csakugyan lélegzet
állító végességgel: „Nem azért léptem be az SS-be, mert lelke
sített a más népek kiirtása, hanem azért, mert fiatal voltam és
ostoba, s hittem, hogy jó ügynek teszek szolgálatot. ( . .. ) De
e ng edd meg, Kari, hogy én is kérdezzek tőled valamit. Vajon ti

kommunisták azzal a céllal léptetek be a Pártba, hogy ezért har
coljatok,*ami Sztálin müveként itt áll előttünk?”
A szerzőnek nincs, nem is lehetett válasza: fantasztikus párhu
zam, fantasztikusan rokon mélypontjai korunknak!
Amikor Stajner erről a nézőpontról szemléli a GULAG „fenoménjét” , akkor természetszerűen nem lehet más, csakis rezignált és
kétségbeesett.
Emberi, ha akarjuk: forradalmári törhetetlenségét jelzi azonban
az a képesség, hogy a 7000 nap rondabugyor-emlékfoszlányait
nemcsak az éjfekete Nihil távlatából, hanem a mégoly pokolian
meggyalázott emberséget és emberiességet reveláló humor néző
pontjáról is láttatni tudja.
Voltaképpen eközben sem tesz mást, mint megmarad - hűséges
krónikásnak. A tábori nem-élet derűsebb pillanatai, helyzetkomi
kus eseményei s a GULAG-világ afféle „immanens iróniája”
rögzítőjének.
Már a vladimiri „pihenőállomáson” felfigyel, például, a tragiko
mikus kontrasztra: fűtetlen cellák, állandó éhség, közös „parasa” ,
fegyveres őr felügyelete melletti közös WC-használat (amikor is
tizenhárom fogolynak öt perc alatt kell elvégeznie a dolgát) amott pedig, a másik épületszárnyban, a gazdag fogolykönyvtár,
katalógussal: Balzac, Dosztojevszkij, Tolsztoj, műszaki és tudo
mányos irodalom...
A Leningrád-Murmanszk közötti Kern helység vasútállomásán
pedig a várakozó foglyok leleményes nyelvi humorának, (fekete)
humoros nyelvhasználatának első észlelése: Honnan a Kern
elnevezés? - Nagy Péter cár száműzi egyik udvaroncát, s a kér
désre, hova küldi őt a cár, a szerencsétlen szókimondóan felel:
,,K jebenij materi." Innen hát a „Kém” rövidítéssel létrehozott
elnevezése .. . (E feketehumoros nyelvi leleménynek a csúcstel
jesítménye lesz majd a tömeges kivégzések napjának már emlí
tett beceneve: húsos n a p o k . . . )
Egy-egy „született” humorista derűt tudott vinni egész környeze
tébe. Mindennek ellenére. A francia származású, gyerekkorától
Oroszországban élő Berthe például a tajsetyi tábori konyha hatal
mas, Herkules-erejű, zord főnökét, a besszarábiai zsidót is meg
tudta „puhítani” . Olyannyira, hogy végül már ő is tréfálkozott:
,,Büszke vagyok rá, hogy konyhámban képviselve van az egész
Internacionálé: egy francia, egy osztrák, egy zsidó, egy lett és
eg y o ro sz . . . ” Ezeknek olykor tréfás jellemzését is megadta, s
egy ilyen alkalommal a legutóbbiról megállapította: „Á, te vagy
a legnagyobb l opó” . . .

A legtöbb humoros pillanat épp a legnagyobb ínséghez: az evés
hez, iváshoz és tábori szerelemhez fűződött. íme egy-egy stajneri
példa mindegyikre.

Hideg krematóriumával.

A represszív és gazdasági érdek összefonódása mindkét tábor
rendszerben; az izzasztórendszereik közös vonása: kiszipolyo
zás a végelgyengülésig; a létminimum egyforma lecsökkentése
animális szintre; a kínzások, megalázások, gyötrések hasonló állatiassága; a tábori viszonyok belső hierarchizáltságából követ
kező „többlet-kiszolgáltatottság” mindként esetben; besúgórend
szer itt is, ott is; az egyes-emberi élet semmibe vevése, végső
devalválása mindkét tábortípusban; a gyerekek és nők hasonló

A norilszki teherpályaudvar hótisztítójaként szerzőnk megismer
kedik a lett hadsereg volt tisztjével, Melbardosszal, aki éppen
váltókezelői teendőket végez, s egy alkalommal beengedi fülké
jébe a mínusz 45 fokos hidegben didergő Stajnert. De csak rö
vid időre, mert az ilyen kedvezmény tiltott volt. Szerzőnk pedig
hiába keres alkalmas beszédtémát, amely huzamosabb időre le
kötné az idős vendéglátó figyelmét s meghosszabíthatná a mele
gedést a tüzes kályha mellett: Melbardosz egyre csak a távozásra
in ti. . . Végül aztán beakad a horog az éhes ember szájába: a

bécsi konyha! A mákos tészta, amit Stajner annak idején gyakran
e vett.. . Es a bécsi sütemények ... Ebben és ebben az étterem
ben . . . Másnap újabb sikeres melegedés: a párizsi konyha! És
a párizsi éttermek meg szállodák.. . S Melbardosz egy kis no
teszba már gondosan jegyzi is az ételneveket és recepteket: ha
egyszer innen kikerül.. . A következő napokban pedig, folytatóla
gosan: a magyar konyha! S lévén hogy Stajner csak a gulyást
és a paprikást ismerte, az egyéb „magyaros” recepteket úgy kel
lett - kitalálnia.. . Gasztronómiai fantáziával „megénekelnie” ...
Miközben az idős váltókezelő gondosan jegyzett, szerzőnk mo
solygott magában: ,,A magyarok nyilván meglepődnének, ha
M elbardosz receptes füzetéből értesülnének nemzeti speciali
tásaikról” .. . Az örökké éhes emberek világára jellemző gulágiai

sztori csattanója viszont nem is ez, hanem az lett, hogy a váltó
őr egy alkalommal beajánlja Stajnert - szakácsnak. A főszakács
már-már leleplező kérdésére, hogy a civil életben hol dolgozott
Stajner a szakmában, Malbardosz nagy készséggel s csöppnyi
kétely nélkül sorolja a bécsi, párizsi és pesti éttermek és szállo
dák nevét.. . És Stajnert csakugyan felveszik szakácsnak: az
elemi éhség humoros helyzetet - és szakácsot teremtett...
Dugyinkában viszont a szomjúság teremt emlékezetesen komikus
életszituációt. A vasúti talpfák lerakása közben ugyanis a fog
lyoknak gyakran a jeges vízbe is be kellett gázolni, s hogy az
emiatt el-elakadó munkát meggyorsítsa, az igazgatóság vodkát
oszt - a munkavezetőknek, őröknek, brigádparancsnokoknak...
Vagyis, a hajcsároknak. A robotoló foglyoknak viszont - semmi.
Az emiatti panaszukra aztán az igazgató megígéri, hogy legköze
lebb maga is résztvesz a vodka-osztásban, s majd ők is kapnak
belőle.
„ A következő napon - írja Stajner - csakugyan az igazgató je 
lenlétében történt a kiosztás. Az ebédszünet alatt ő maga hozta
ki a vodkát, mi pedig felsorakoztunk. A brigádvezető egyik kezé
ben a pohárkát, a másikban az üveget tartotta, mi meg egyen
ként léptünk ki a sorból s ő mindenkinek töltött. Ittunk és élvez
tünk, egyesek még cuppantottak is megelégedettségükben.
- Hogy ízlett? - kérdeztük egymástól.
- Remekül!
Senkinek sem volt bátorsága bevallani, hogy közönséges folyó
vizet ittunk a Jenyiszejbői.
Ezután többé senki sem panaszkodott, hogy nem kapunk vodkát. ”

S végül egy „szerelmi sztori” a stajneri ínség-anekdoták sorából.
A dugyinkai lágerban a világháború utolsó előtti évében meglazul
a fegyelem, a „liberálisnak” minősített NKVD-főnököt elmozdítják
helyéről s egy szigorúbbal helyettesítik. Ő viszont elsősorban a
foglyok „illegális szerelmi életét” akarja megrendszabályozni, s
amikor az e célból bevetett ellenőrei egy napon rajtaütésszerűen
berontanak az ambulancia egyik „gyanús” szobájába, bizonyos
Maruszját tetten is érik - egy tábori rendőrrel... A rendszabá
lyok őrével...
A mindennapi élet efféle helyzetkomikumát olykor a helyzet iró
niája váltja fel az emlékirat lapjain. S ez különösen akkor erőtel
jes és hatásos, amikor a hatalom képviselőivel kapcsolatos.
A lubjankai vallatás során, például, a magából kikelt, üvöltő vizs
gálóbíró nem is tudja, milyen mély igazságot olvas Stajnerra a rendszer öniróniájaként: „M ost látom csak, kivel van dolgom.
M ag a veszélyes ember! H át mit gondol, ki előtt áll most itt? Azt
hiszi, hogy az osztrák rendőrség előtt? Nem, az NKVD majd gyor
san észhez téríti!" Lévén, hogy a kapitalista osztrák rendőrségnél

is kegyetlenebb...
S ugyanez az öntudatlan, elszólás-szerű önirónia szól az egyik
norilszki vallatóból is: „Id e figyeljen Stajner, maga súlyos bűnt
követett el a Szovjetunió ellen, s a maga büntetése túl enyhe,
S ugyanez az öntudatlan, elszólás-szerű önirónia szól az egyik
norilszki vallatóból is: „Id e figyeljen Stajner, maga súlyos bűnt
követett el a Szovjetunió ellen, s a maga büntetése túl enyhe,
mindössze tíz évet kapott(!), holott főbe kellett volna lőnünk. M a
gának hálát kellene éreznie a szovjet kormány iránt (!). S ehelyett
most mit csinál? Továbbra is ellenforradalmi agitációt folytat. . .
Figyeljen ide, tudja m aga egyáltalán, hogy milyen időket (!) élünk?
Nekem jogom van mindennemű vizsgálat nélkül falhoz állítani.
D e én ezt nem teszem. M ajd szép rendben levezetjük a kivizs
gálást. M aga pedig ahelyett, hogy hálás lenne ezért(!), itt komédiázik nekem” . . . Ti. nyíltan megmondta, hogy nem hajlandó
részt venni az „újabb kivizsgálásnak” nevezett előa d á sb a n ...

Legvégül - a stajneri görbetükör-szemlélet s egyszersmind a
GULAG-,,természetrajz” jellemzésének záradékaként is - álljon
itt édes anyanyelvűnkön a Népek Boldogítójának temetési cirku
sza, gulágiai nézőpontról szemlélve:
„ Sztálin temetésének napján a képmutatás a tetőfokára hágott
a lágerban. E napot „gyásznapnak" nyilvánították itt is. A fog

lyoknak nem kellett munkára menni, aminek ők, természetesen,
nagyon örültek. Valaki megjegyezte:
- Ha a Sztálin-temetés napján nem kell dolgozni, nem lenne
rossz, ha havonta megboldogulna egy-egy kis Sztálin.
Gongütésre a foglyok az udvaron gyülekeztek és brigádonként
felsorakoztak. Az udvar közepére asztalt helyeztek, melyre épp
a z a tiszt pattant fel, aki a legtöbbet kínozta a foglyokat. Immár
a z asztalról adta ki a parancsot: Le a sapkákkal!
A foglyok hajadonfővel álltak, sapkával a kezükben. Az udvarban
p ed ig visszhangzott a hóhér hangja:
- Ebben a z órában temetik a szovjet nép és az egész szabad
ságszerető emberiség nagy vezérét. - E szavakra a foglyok han
gosan köhécselni kezdtek. A z MVD-tiszt körülnézett és folytatta:
- M ost temetik a szeretett Joszif Visszarionovics Sztálint a vörös
téri mauzóleumba. Egész népünkkel együtt gyászoljuk szeretett
vezérünket s e nehéz órában esküvel fogadjuk, hogy még többet
és m ég jobban fogunk dolgozni.
Három percnyi csönd.
Egyszerre megszólal az egyik fogoly:
_ Nacsalnyik polgártárs, a kontón van némi pénzem, melyet a
feleségemtől kaptam s amit úgysem tudok elkölteni, örömmel
adnék önkéntes adományt a m i szeretett vezérünk koszorújára.
Lehetséges volna ez?
- írjon kérvényt a táborparancsnoknak - feleli a tiszt.
M ajd felharsan a vezényszó: Oszolj!
Visszatérünk a barakkjainkba. Az M VD cinizmusa határtalan. ”

Lám, a kétféle nézőpont, a tragikus és a komikus ezúttal is metszi
egymást. Szükségszerűen. A szemlélet objektumának „termé
szetrajzából” következően: egészen logikusan.
Mert ezen az objektumon csak kétségbeesni lehet.
Mert ezen az objektumon csak nevetni lehet.

hornyik
miklós

valóság
mozzanatok
mészöly
parabola
drámáiban

(Inkognitóban) Első prózai művét Mészöly Miklós a pécsi Sorsunk című folyó
iratban közölte 1943. áprilisában. Ezt az írást - a Bridge és a nyúl című novellát
- még polgári nevén (Molnár Miklós) jegyezte.
Mészöly a katonáskodás és a hadifogság holtjáratú évei után is egyfajta írói
inkognitóban élt. Ritkán, rendszertelenül jelentkezett, írói csoportosulásokhoz
nem csatlakozott, az olvasottabb folyóiratok közül csupán az lllyés-szerkesztette
Válasz közölte egyik novelláját. Lehetséges, hogy másutt nem is próbálkozott
publikálással, csak a kis példányszámú dunántúli folyóiratoknál, a Sorsunk be
szüntetése után a Dunántúlnál Jelenkornál. Műveinek megjelenési helyét tekint
ve, ma mindössze annyit állapíthatunk meg, hogy a negyvenes évek elejétől egé
szen a hatvanas évek elejéig - előbb Szekszárdon, majd Pesten élő - „vidéki”
író volt.
Lassú bontakozásának alkati okai is lehettek. A műveiről szóló kritikában, tanul
mányokban, a Magyar Irodalmi Lexikon vonatkozó cikkében, sőt könyveinek
reklámjellegű rövid ismertetéseiben is ilyenféle minősítések sorakoznak: tartóz
kodó; szemérmes; kivételesen érzékeny; befelé forduló; világtól elvonult; vívódó;
magányos.

\Béiádi Miklós: jelentés egy imrói.
Érintkezési

pontok.

Szépirodalmi

Könyvkiadó, Bp!, 1 9 7 4 .5 3 5 1 .

Irodalmi újrakezdéseinek s megismétlődő kudarcainak mélyebb oka művészi fel
adatainak időleges megoldhatatlanságában rejlett: legsajátabb mondanivalóját a
hagyományos epikus formákban nem fejezhette ki,1 a megújításra alkalmas noíi
*
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vella- es kisregeny-tipusokat pedig ekkor meg nem ismerte.
Újabb hátráltató körülményként, a háború utáni irodalmi kísérletezések korszaka
is csakhamar lezárult. A mesterségesen felszított Felelet- és Ula tinta-v\\a első
sorban nem Déry és Örkény elhallgattatására szolgált - ürügy és alkalom volt
arra, hogy a dogma képviselői kinyilvánítsák a dogma egyeduralmát. Stílustörté
neti szempontból is sajátságos korszak vette kezdetét. A nem kívánatos - „mo
ralizáló” - művekről Révai József népművelési miniszter tömören és választé
kosán fogalmazta meg ítétetét: „A z ilyen rothadási termékeknek a mi új irodalrmunkban nem lehet helyük” .*
Mészöly alkotói dilemmáit az ötvenes években a publikálás teljes reménytelensé
ge is fokozta. Bábjátékokat dramatizált, meséket írt. E mesék egy részét „kicsik
nek és nagyoknak”. Első nagy jelentőségű írói számvetése a Magasiskola. A
megírás éve: 1956.

Sötét jelek című gyűjteményes kötetét, amely egész addigi munkásságának leg
javát tartalmazta, 1957-ben adják ki, de jóformán tudomást sem vesz róla az iro
dalmi közvélemény. Ez érthető is; maga a dátum teszi érthetővé.
Hat évvel később Az ablakmosó című színműve kisebbfajta vihart kavar. Pándi
Pál az Élet és Irodalomban szocializmus-ellenesnek nevezi.3 Mészöly Miklós írói
jelenléte ekkor válik problematikussá Magyarországon: felfedeztetése pillanatá
ban. Hiszen Vadvizek című novellásfüzetét (1948), Hétalvó puttonyocska című
mesekönyvét (1955), Sötét jelek című gyűjteményes kötetét és Fekete gólya cí
mű ifjúsági regényét (1960) közömbös udvariassággal, vagy tanácstalan kedvet
lenséggel fogadta a korabeli kritika.

3 Pándi Pál: A tagadás tagadása. Vita
egy írói állásfoglalással. Elet és Iroda
lom, 1963/49. 7-8. 1. - Agárdi Péter
„a z Ablakm osó című dráma körüli éles,
ideológiai-politikai telítettségű, de a
minőségre is joggal rákérdező vitá”-ról
tesz említést Jegyzet Mészöly Miklós
ró l c. írásában (Kritika, 1976/2.14. 1.),
megfeledkezve arról, hogy vitáról szó
sem volt.

Pándi kemény hangú vitacikkét a legnagyobb példányszámú irodalmi lap közölte,
s ez elvben még nem lett volna baj. De Mészölynek már ez idő tájt is több kéz
iratos műve volt, s az ideológiai bírálatot követően fokozottabb „kiadói fenntartá
sokkal” kellett szembenéznie. A pályád íj-nyertes Ablakmosó levétetik a miskolci
színház repertoárjáról. Első regénye, Az atléta halála, amelyet 1961-ben fejez
be, ötéves késéssel lát napvilágot - francia fordításban. Csak egy évvel a francia
fordítás után jelenik meg magyarul. Bunker című drámáját 1959-ben írta, de csak
öt évvel később jelenik meg - lengyel fordításban. Egy évvel a lengyel fordítás
után a Magvető almanach olvasói megismerhetik a magyar szöveget. Pontos
történetek, útközben című kéziratos regényéről az újvidéki Magyar Szóban ol
vashattunk méltatást 1968-ban;4 maga a mű két évvel később jelenik meg ma
gyarul.

4 M ajor Nándor: Élő emberek, igaz tör
ténetek. Magyar Szó, 1968. jún. 23
18. 1.

A Mészöly-műveket francia és lengyel, majd dán, cseh, német, szlovák és japán
nyelvre fordítják. Mészöly Miklós a hatvanas években a Pesten élő „vidéki” író
szerepét a Pesten élő „külföldi” író szerepére cseréli fel.
Az atléta halála (1966) megjelenése után lassan megszületnek az írói rangjához
méltó kritikák is. A Jelentés öt egérről (1967), a Saulus (1968), a Pontos törté
netek (1970) fogadtatása egészében azt példázza, hogy nemcsak a korabeli ma
gyar irodalom, de az új magyar kritika is egyre élesebben polarizálódik.
A Mészöly-probléma azóta is a magyar irodalom kritikai gondokodás egyik közép
ponti kérdése. Legutóbb a Pándi-szerkesztette Kritika című folyóiratban olvashat
tunk egy kazalra való vitacikket Mészöly Film című regényéről. A részletkérdé
seknél fontosabb a levonható tanulság. A Mészöly-művek kritikai fogadtatásának
története arról tanúskodik ugyanis, hogy egy írói célkitűzés következetes keresz
tülvitele olyan légkört tud teremteni, amely a kritikát új, tágasabb szempontok
szerinti vizsgálódásra készteti.5

5 Filminterjú Mészöly Miklóssal. Újvi
déki Televízió, 1980. ián. 8 .1 8 .1 5 -1 8
45.

(A késleltetés célja) A háború utáni időszakban Weöres Sándor költészetét Lu
kács György ellenforradalminak minősítette. Nem valószínű, hogy Lukácsnak ez
a véleménye valamennyire is befolyásolta volna a ma Kossuth-díjas Weöres vi
lágszemléletét, vagy irodalmi működését. De nem kétséges az sem, hogy Lukács
György, Szigeti József és mások utasítás-rendszert alkotó ideológiai bírálata év
tizedekre szólóan késleltette Weöres Sándor, műveinek hitelesebb, pontosabb,
árnyaltabb esztétikai, irodalomtörténeti és művészetfilozófiai elemzését. S iroda
lompolitikai zárlatot idézve elő, évtizedekre szólóan késleltette Weöres lírájának
olvasói megismerését. (Napjainkban nemigen van jelentősége az irodalmi Nobeldíjnak, lehetséges azonban, hogy az említett okokból egy irodalmi Nobel-díjjal
lettünk szegényebbek.)
A késleltetés alkotáslélektani következményei is eléggé nyilvánvalóak: az író, ha
elszigetelik természetes közegétől, csak önmagában lelhet fogódzóra; beszéde
magánbeszéddé válik; kongó szavaira nem érkezik válasz. Századunk magyar
irodalmában szembeötlően sok az írói önelemzés, önjellemzés, a szükségtelen
önkommentár: hangelnyelő holttérben6 az író önmaga számára is problematikus
sá válhatik. (Tanulságos példa Németh László életművének ilyen jellegű, fokoza
tos szubjektivizálódása.)

6 Katonai szakkifejezés Mészöly egyik
novellájából.

Ó mért is szólok hát s mért nem némulok el?
S mért kell alamizsnát kérnem tőled Átkozott Utókor
- írta egykor Füst Milán. De idézhetjük a legnépszerűbb mai magyar írót, Illyés
Gyulát is. - Malom a Séden című drámámat nem adták elő - mondta egy al
kalommal Illyés - , de nem is kívánom már. Az ételtől is elmegy az ember gusz
tusa, ha sokszor kozmásan kapja.7
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Van-e értelme erről ennyit beszélni? A lakonikus választ valamennyien ismerjük.
Tankönyvi közhely, hogy maradandó művek értékét semmilyen késleltetés nem

7 Illyés Gyula: Iránytűvel, II. köt. Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp., 1975. 706.1.

csökkentheti. De ez az állítás félig sem igaz. Minden valamirevaló irodalmi mű
valóságmozzanatokból épül. Épp ezért, minden mű - valóságmozzanatokhoz fű
ződő - aktualitását, szellemi hatóerejét és tudatkorrekciónkra törő hatásmecha
nizmusát megjelenésének huzamosabb késleltetése lényeges mértékben ellen
súlyozza, nemritkán hatálytalanítja. Nem tudom, mit kezdenénk ma Ady Endre
költészetével, ha most fedeznénk fel, „hagyaték” formájában.

8 Mészöly Miklós: Bunker _ Az ablak
mosó. Magvető Kiadó, Bp., 1979.

9 Kocsis Rózsa: Igen és nem. A ma
gyar avantgard színjáték története.
Magvető Kiadó, Bp., 1973. 485. 1.

10 Sándor Pál: A m agyar filozófia tör
ténete, II, köt. Magvető Kiadó, Bp.,
1973. 465—466. 1.

n Latinovits Zoltán:
Ködszurkáló.
Magvető Kiadó, Bp., 197 3.134-135.1.

12 Jelenkor, 1963. 9. és 10. szám.

13 Élet és Irodalom, 1963/12. 8. 1.
14 Magyar Nemzet, 1963. ápr. 7. 4. 1.

15 Film Színház Muzsika, 1963/13.8.1.
16 Napjaink, 1963/4. 6. 1.

17 Vigilia, 1963/5. 307. 1.

(Az irodalomtörténeti fáziseltolódásáról) Mészöly új könyve két drámát tartalmaz,
az 1957-ben írt Ablakmosót s az 1959-ben írt Bunkert.8 Minkét színmű hatéves
késéssel jelent meg nyomtatásban, s húszéves késéssel könyv alakban. A könyv
fülszövege szerint „A kötet darabjait az ötvenes évek végén írta szerzőjük. A
modern hazai színműírás gyakorlatában ezek a drámák akkortájt rokontalanok
nak tetszettek mind stíluseszményeikben, mind pedig szemléletükben” .
Kocsis Rózsa írja a magyar avantgarde színjáték történetéről szóló monográfiá
jában: „A magyar színpadi avantgard. . . mindvégig csak felvillanó lehetőség,
színházi kultúránk hullócsillaga maradt” .9 Kocsis Rózsa terjedelmes tanulmá
nyában, más szakmunkákban is és valamennyi irodalomtörténetünkben vissza
térő eposzi kifejezés a „fáziseltolódás”. Valósággal fétisszóvá vált. Olykor
azonban indokolt volna egyszerűen fáziseltolást mondanunk, ,,-ódás” helyett.
Azaz, csak most látom, miután leírtam: a szó kétértelmű, tolvajnyelvi jelentése
is van.
(Párhuzamos idézetek) Sándor Pál írja A magyar filozófia történeté nek utószavá
ban: „ . . . elhanyagolt terület a magyar filozófia - és története. Ha elővesszük
akár a megjelent filozófiai könyveket, akár elkészült vagy készülőben levő diszszertációkat, vagy csak a listát, amely feltünteti, hogy filozófusaink milyen kérdé
sek kidolgozására vállalkoznak a közeljövőben, az a különös kép alakul ki, hogy
a témák honosak lehetnek térben Vladívosztoktól San Franciscóig, Leningrádtól
a Fokvárosig, időben az i. e. V. századtól a XX. századig, csak éppen a magyar
m últ és jelen valóság feltárása, a tények, folyamatok, anyagi és szellemi jelensé
gek filozófiai általánosítása hiányzik a művekből és tervekből” .'10
Latinovits Zoltán Ködszurkáló című könyvében a következőket olvashatjuk:
1971-ben pesti színházainkban számtalan amerikai, osztrák, olasz, indus, kínai
finn darabot; balladákat, eposzokat, még Szókratész beszédét is előadták. Ezek
a nemzeti színjátszástól tökéletesen idegen, még nem is színházi jellegű produk
ciók, melyek rosszul és teljesen érthetetlenül játszódnak le, zsákutcába vezetik
a színházi világot. _ Finn eposszal Helsinkibe, indiai eposszal Indiába, orosz
darabbal a Szovjetunióba, német darabbal Németországba, észt darabbal Szlo
vákiába utaznak színházaink. Az ember eiámul. Nem csodálkoznék, ha a Toldit
a bolgárok hoznák vendégségbe Budapestre.. . ”11
(Az „Ablakm osó” fogadtatása) Ruttkai Ottó rendezésében és Hollósy Egon kí
sérőzenéjével 1963 tavaszán mutatta be az Ablakmosót a Miskolci Nemzeti Szín
ház. A dráma szövegét és a szerző jegyzetét néhány hónappal később a pécsi
Jelenkor közölte.12
Mészöly burleszk-tragédiáját vidéki színház vitte színre, de a bemutatóról a fő\förosi lapok is részletesen beszámoltak. Mágori Erzsébet az Élet és Irodalom
ban azt írja, nem lehet elvitatni Mészöly Miklós tehetségét, önállóságát ebben
a műfajban” ,'13 Gábor István, a Magyar Nemzet munkatársa, a Mészöly-drámát
„érdekes, helyenként szuggesztív hatású darab” - nak nevezte,14 Sándor Iván, a
Film Színház Muzsika kritikusa pedig így kezdte ismertetőjét: „Mészöly Miklós
darabja tele van frisseséggel, izgalommal. És felelősségtudattal: meglesni a vi
lágot, közöttünk marasztalni, hogy a szemébe nézhessünk. Az ablakmosóban
nyoma sincs az első dráma bizonytalanságának".'15 ösváth Béla Napjaink-be\\
kritikájának címe: „E g y izgalmas kísérleti bemutató”;16 Doromby Károly a követ
kező sorokkal zárta a Vigiliábán megjelent cikkét: „A közönség. . . szép és igaz
irodalmi élmény emlékével távozott a színházból és tegyük hozzá: a Déryné
Színháznak méltó fővárosi szereplése lenne, ha Mészöly Miklós darabját a buda
pesti közönségnek is bemutatná"''7.
Az ablakmosó többértelműsége azonban zavarba hozta, ellenvetésekre s vitára
késztette a színikritikusok többségét. Mágori, Gábor, Osváth és Oltyán egyaránt
kifogásolta a darab félreértésekre, belemagyarázásokra okot szolgáltató többér
telműségét; a színikritikákból kitetszik, hogy Mészöly drámája gondolatébresztő
inzultusként hatott a színműirodalom beavatottjaira is.
A már említett kisebbfajta vihart mégsem a dráma miskolci bemutatója, nem is
szövegkönyvének a pécsi Jelenkorban való közreadása, hanem Mészöly Jegyzet
egy darab ürügyén című írása váltotta ki. Pándi Pál - helyreigazítva a Magyar
Nemzet, az Élet és Irodalom, a Film Színház Muzsika, a Vigilia és a Napjaink
színikritikusainak túlságosan szabadelvű ítéleteit - , az Élet és Irodalomban közölt

cikkében egyértelműen károsnak nyilvánította Mészöly drámájának és jegyzeté
nek eszmeiségét, s bírálatának nyomán Tóth Dezső és Rényi Péter is felismerte
a műsorról levett darab eszmeileg káros voltát18.
(Egzisztencializmus) Pándi helyesen állapította meg, hogy Az ablakmosó közép
pontjában „ . . . az emberi, egyéni méltóség és a Hatalom konfliktusa áll” , de
nyomban hozzá is fűzte, hogy „ . . . hatalom és hatalom között alapvető különb
ségek lehetnek az egyéni, emberi méltósághoz fűződő viszony tekintetében
ami egyébként magától értetődik. Okfejtését így folytatta: „A különböző osztály
tartalmú hatalmaknak vannak hasonló eszközeik és megnyilvánulásaik, de ezek
nek a funkcionális értékét az egyetemes emberi felemelkedés szempontjából a
tartalmi különbség határozza m eg" (lásd: cél szentesíti az eszközt), majd e ne
hézkes fogalmazástól türelmét vesztve, kereken kimondta: „ . . . amíg államhatalom létezik, létezik korlátozás is .
Lehetnek; vannak; hasonló; különböző;
hasonló megnyilvánulások funkcionális tartalmi különbségei. . . A Mészöly-drámában Pándi „egyfajta polgári közérzet abszolutizálásá” -\ ismerte fel, s kimond
ta a kulcsszót: egzisztencializmus.

18 Tóth Dezső: Hatalom, erkölcs, osz
tályharc. Kritika, 1964/4. 9. 1. - Rényi
Péter: Hatalom és erkölcs. Új írás,
1964. 993-1002.

Jegyzet a darab ürügyén című kommentárjában Mászöly ugyanis - eléggé elő
vigyázatlanul - Sartre nyomán fogalmazta meg az ateizmusból következő teljes
emberi felelősség krédóját. Azt a felismerést tehát, amely magában foglalja a
vulgáris marxizmus bírálatát, s amely szerint Isten fogalmát nem lehet pragma
tikus fesztelenséggel valamely földi Eszme fogalmával felcserélni. Ha tagadjuk
Isten létezését, írta Mészöly, lemondunk „minden áthárítás lehetőségéről” . Sart
re szavaival: ..az egzisztencializmus első ténykedése az, hogy az embert birto
kába helyezi annak, ami, é s . . . reáhárítja létének teljes felelősségét” .
A teljes emberi felelősség kategóriája elsődlegesen az ateizmusból következik,
s jóllehet a sartre-i egzisztencializmus kategóriája, a marxizmus világszemléleté
vel nem áll ellentétben. A marxizmus is ateista világszemlélet, ateista filozófia, s
az ebből adódó konzekvenciák kézenfekvőek. Pándi Pál felkutatta a L ’Existentialisme est un humanisme magyar fordításában19 azt a néhány szót, amely
Mészöly kifejezéseivel rímel - de elmulasztotta megjegyezni, hogy az egziszten
cialistáktól eltérően Mészöly pl. szót sem ejt az abszolút szabadság kategóriájá
ról, amiről pedig (Sartre nyomán) szót ejt, az csupán az ateizmusból következő
érvényességek végiggondolésa.

19J. P. Sartre: Existencializmus. Stú
dió, 1947. Fordította Csatlós János.

Ha Pándi valóban konzekvensen szállt volna vitába Mészöllyel, foglalkoznia kel
lett volna Sartre-nak azzal a megállapításával is, hogy „nincs Isten s . . . ebből
teljességgel le kell vonni a következtetéseket” , továbbá azzal, hogy: „A z egzisz
tencialista nagyon ellene van egyfajta laikus erkölcsiségnek, amely a lehető leg
kisebb költséggel igyekszik kiküszöbölni Istent” . Valóban: teljességgel le kell
vonni a következtetéseket - akkor is, sőt elsősorban akkor, ha marxistának vall
juk magunkat. Pándinak azonban nem voltak fenntartásai a Sartre-megfogalmazta laikus erkölcsiséggel szemben. S jellemző, hogy Köpeczi Béla Az egziszten
cializmus című antológiájának mindkét kiadásából kimaradtak Sartre félreérthe
tetlenül világos mondatai.20
Mészöly Miklós műveiben „motívumként, gondolati elem formájában" csakugyan
jelen van az egzisztencializmus,21 de aligha volna értelme annak, ha egziszten
cialista „motívumait” és „gondolati elemeit” tételesen szembesítenénk a marxis
ta tanokkal. Ezek az elemek Mészöly műveiben etikai vonatkozásukban, etikai
princípiumokként a személyesség (alanyiság) és a teljes emberi felelősség krédó
jában fogalmazódnak meg - s épp ezért kikezdhetetlenek. Egy író világnézeti
programjával mindenkor vitába lehet szállni, csakhogy általában nem a programja
a fontos, hanem a műve. S a művében megörökített létélményével, a művében
megérzékített etikai princípumokkal az ideológia földszintjéről nem is lehet ér
demleges vitát kezdeni: bárhogyan tesszük fel a kérdéseket, a mű a maga igazát
mondja.
Az atléta halála megjelenésekor Béládi Miklós a következőkre hívta fel a figyel
met: „A z egzisztencialisták immár közhelynek számító abszurd szabadsága he
lyett az abszolút felelősség nem ugyanannak a dolognak más megfogalmazása.
A különbség mélyebben járó: Mészöly katarzis-felfogására, moralizmusára, mű
vészet-elméletére világít rá".22
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(Parabola és valóság) Mészöly műveinek jelentős hányada, így burleszk-tragédiája, Az ablakmosó is: példázat. Pomogáts Béla Mészöly Miklós parabolái című
tanulmányának két elvi jelentőségű részlete következik: „A parabolikus elbeszé
lés a történet és a jelentés összefüggéseiben vizsgálható. Valóságtartalma nem
a közlés első rétegeinek realizmusában (avagy szürrealizmusában, netán gro
teszk abszurditásában) rejlik, hanem abban, hogy az elvontabb, példázatos
jelentésnek miként sikerült modellekbe szervezni a kor etikai, lélektani és bölcse-

20 Köpeczi Béla antológiája a Gondolat
Kiadó „izmusok’'-sorozatában jelent
meg 1965-ben és 1966-ban.

z'B é lá d i Miklós: Mészöly Miklós: Az
atléta halála. Kritika, 1966/5. 50. 1.

22 Béládi Miklós: i. m.

23 Kritika, 1968/12. 51-56. 1.

leti jelentéseit” . - Mészöly írásai, írja Pomogáts, „a z ember egyéni és közösségi
létének problémáit feszegetik, a torzulásokat idézik szuggesztív metaforáikban.
Azok a történelmi, erkölcsi vagy lélektani jelenségek, amelyek oly sokszor rabol
ták meg a huszadik század emberének eszményeit, amelyek oly gyakran írtak
tragikus kérdőjeleket az emberi létezés egyéni vagy kollektív formái után, sorra
epikus modellekben rendeződnek a Jelentés . . . és a Saulus írójának műveiben.
Mészölyt nyilván e század, saját kora látta el tapasztalatokkal, e tapasztalatokat
azonban filozófiai szintre emeli. Vagyis nem társadalomkritikát művel, hanem az
emberi létezés esélyeit latolgatja, a »condition humaine« természetén gondolko
dik. Ezért törekszik arra, hogy típusait - a klasszikus irodalmi típusok módjára valamely lehetséges emberi magatartás modelljévé alakítsa".23
Az ablakmosó legpontosabb interpretációját Sándor Iván adta meg Miskolci szín
házi levél című írásában, amely a darab bemutatóját követően a Film Színház
Muzsika 1963. március 29-ei számában jelent meg. Ebből idézek. „A burleszk-tragédia a privát világba - ablakmosó képében - benyomuló erőszakról szól,
mely szembefordítja az együvé tartozókat, káoszba űzi a rendet. A szimbolikus
erejű játék nem konkrét társadalmat ábrázol, az Ablakmosó mögött nem konkrét
erőt mutat. Mészöly jelképrendszere több oldalról közelíthető, többféle módon
magyarázható, az írói szándék nyilvánvalóan protestálás az emberellenes erők
e lle n . . . Mészöly alakjai egyszerre reális figurák s ugyanakkor önmaguk megnö
velt m éretű. . . jelképei. Az ilyen hangvételű drámának nincs jelentős hagyomá
nya színpadi irodalmunkban. Mészölyt ez nem zavarja: izgalmas, vérbeli színhá
zat ad. Különös, néhol filozofikus erejű meditációit átviszi szereplőire, azok köz
vetítik tovább a nézőig, bevonva a közönséget az emberi természetet, a világ
összefüggéseit kutató munkában. Az intellektualitás így válik - százakat kap
csolva sugárzási körébe - népi színházi élménnyé. - Az ilyen jellegű színház
két alaptételből indul ki. Először: vannak dolgok, melyeket a szem, fül, általában
az érzékelő szervek nem képesek felfogni, - elismerésükhöz a szellem működ
tetése szükséges. Másodszor: vannak kérdések, melyek a néző számára még
a zsöllyében való kényelmes elernyedésnél, zsongító elandalodásnál is fonto
sabbak: önmaga életének sorskérdései. Az ilyen összetalálkozás színpad és kö
zönség között csak itt és így történhet meg: sötét ruhában öltözötten, rivalda
fénytől megvilágítva".
Sándor Iván hangja polemikus volt: mintha megsejtette volna, hogy a dráma mi
lyen érzékenységeket sebez meg. Kiemelései, elvi jelentőségű megállapításai Az
ablakmosó értelmezésének arkhimédészi pontjai. Ez a színjáték szimbolikus;
szuverén jelképrendszere van; szerzője az emberi természetet s a világ össze
függéseit vizsgálja; lehetőleg mi is erről beszéljünk. A színháznak is feladata vol
na, mondja közvetett formában Sándor Iván, hogy rivaldafényével átvilágítsa a
homályt - amennyire lehetséges. S ha nagyritkán megszületik egy világosságot
sugárzó darab a zsongító, elernyesztő, ködöt lebegtető tarkaságok tömegében,
akkor a lényegről beszéljünk: léthelyzetünkről, sorskérdéseinkről.

24 Faragó Vilmos: Új regény? Élet és
Irodalom, 1970. jún. 28. 13. 1.

Mészöly Miklóst a „condition humaine”, vagyis az emberi természet érdekli első
sorban - de műveinek motívumaiban társadalomkritikai vonatkozások is felszínre
kerülnek; közléseinek első rétegében felismerhetők a valóságmozzanatok. Varjak
című novellájának „banális” mikrorealista részletei, a Befejezhetetlen történeti
dimenzionáltsága, a Pontos történetek, útközben realista leírásai vagy A stigíic
naturalista módszerű társadalomképe konkrét társadalombírálat is. Ha Mészöly
légüres, csírátlanított nouveau románt írt volna novellában, regányben, drámá
ban, az ideológiai irodalomkritika szórakozott „ejnye, ejnye” megrovásban része
sítette volna csupán. De a „condition humaine”-t többnyire konkrét megnyilvánu
lásaiban vizsgálja, s a művészi általánosítás síkján is megőriz annyit a konkrétu
mokból, hogy csak Faragó Vilmos szokta „hősies unatkozással" olvasni a köny
veit.24
Az ablakmosó a huszadik századi kiszolgáltatott ember kisvilágának parabolája
elsősorban, az emberi kisvilágba benyomuló erőszak, az elidegenedett hatalom
s az emberek egymástól elzárkózó természetének bírálata. Mivel pedig az elide
genedett hatalom (tehát nem kis részben: a személyi kultusz) kritikája, egészé
ben illogikus és inadekvát volt Pándi Pálnak az osztálytartalmú hatalmakról, az
egyetemes emberi felemelkedésről és a hasonló eszközök funkcionális értékéről,
illetve tartalmi különbségeiről szóló szembesítő okfejtése. A társadalom egészé
től elidegenedett hatalom ugyanis elveszíti osztályjellegét, az egyetemes emberi
felemelkedés helyett az egyetemes gúzsbakötöttséget „szolgálja”, s eszközei
nem „hasonlók”, hanem azonosak az elidegenedett hatalom eszközeivel.
(Cipolla lovag és az Ablakmosó) Tomi, az állás nélküli színész, a burleszk-tragédia egyik főszereplője a mű expozíciójában azt mondja a közönségnek: Felesé-
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gemnek én írom a vezércikkeket. S aztán idézi egyik vezércikkét: „A vasárnap
azért piros betűs, drágám, mert nem nyit be a küldönc, az ügynök, a detektív, a
postás, a házmester, egyáltalán nem nyit be senki . . - Ezen a vasárnapon
mégis belép hozzájuk - az ablakon át - az Ablakmosó.
Az Ablakmosó az elidegenedett hatalom ügynöke és jelképes megtestesítője; több
előképe-alakmása is van Mészöly műveiben. Először papagájos külsejével ötlik
szemünkbe: „ öltözete: kék kabát, sárga nadrág, csokornyakkendő” . Megjele
nése szuggerálóan hat Tomira, Annira, a Házmesternére is. Emlékezetünkbe
idézi Mészöly 1945-ben írt Papúr című novellájának rejtélyes alakját: a széles
karimájú kalapban, szokatlanul bő köpenyben érkező jövevényt, akinek rejtett ha
talma van a borbélyon, a borbély feleségén és az inaslányon. (Amikor például a
borbély felesége a konyhából a műhelybe lép, „izzadtságtól fénylő arcáról bi
zonytalan lelkesültség" sugárzik.)
Mészöly 1954-ben írt A stiglic című elbeszélésében az Ablakmosót háztömbbi
zalminak hívják. Itt még csak a kisbetűs hatalmat személyesíti meg: „Mariann
eltűnődött, de az arca elárulta, hogy még mindig úgy érzi: vajon nem törtünk be
udvariatlanul egy idegen lakásba? Pár szóval megmagyaráztam, hogy nálunk
az ilyesmit másképp ítélik meg. A háztömbbizalmihoz bármikor be lehet kopogni,
s a körzetében ő is bárhova bekopoghat - hogy m i a véleményünk a körzeti
közellátásról, a legújabb kormányrendeletről, s hogy miért nem írunk cikket az
utcai falitábla számára. - Mariann külön-külön minden szót értett, de az egész
magyarázatot sehogy se. - Szóval, ez olyan ellenőrzésféle” .
Mészöly 1956-ban írt Az elvarázsolt tűzoltózenekar című parabolikus meséjében
(nem tévesztendő össze az azonos című Mészöly-mesekönywel) az Ablakmosó:
Kukumus, a papagájos külsejű, nádpálcás varázsló, aki szuggesztíven uralkodik
mindenki fölött, elhallgattatja a tűzoltózenekar valamennyi muzsikusát - az öreg
Vak Fördős kivételével. Vak Fördős továbbra is fújja, egymaga fújja a trombitáját,
s végül szertefoszlatja a gonosz varázslatot.
Thomas Mann Cipolla lovagja tehát az Ablakmosó - még ha Mészöly műveiben
nyomon követhető is irodalmi reminiszcenciáktól független megjelenése. Az el
varázsolt tűzoltózenekar s Az ablakmosó varázslója, illetve varázshatalmú ügy
nöke ha nem is egyenes ági leszármazottja, de mindenképpen rokona a Mario és
a varázsló rejtélyes lovagjának. S ezt nem filológiai örömhírként említem meg,
csupán arra kívánok utalni, hogy az Ablakmosó - a háztömbbizalmi konkrét figu
rájának felnagyított s a felnagyítás során társadalmi konkrétságában jellegtelenített alakmása - a színdarabban a negatív hatalom egyetemes jelképe. Hiszen
Cipolla alakja vagy Camus regényében a pestis sem egyértelmű allegória, még
ha a magyar elő- és utószóirodalom ilyen értelmezéseket sugall is.
(Mészöly és Valéry) Az ablakmosó a burleszk harsány teatralitásával, a brechti
játékstílus pantomim-elemeivel s a pirandellói illúziórombolás eszközeivel az em
beri kisvilág sérthetetlenségének jogát, a közösségben élők kapcsolatteremté
sének szükségét s az éppen élők igazát hirdeti - mindezt „negatívban”, a más
féle igazságok tagadásával. A Film Színház Muzsikában megjelent nyilatkozatá
ban Mészöly Valéryt idézte: „A remény szkeptikus, mert kételkedik a jelenben’’.25
S burleszk-tragédiájának plakátfüggönyén két felírástöredék olvasható: ROL-ROL
A KLASSZIKUS - ÉLJEN A JÖVŐ.
Tomi első monológjában ezt mondja: „A z ember fe kszik... aztán egyszer csak
felriad. Nem is tudja először, hol van, csak azt, hogy egyedül van, kifoszthatatlanul és kileshetetlenül e g ye d ü l..
Később: „ . . . valahogy nem igazi boldog
ság, ha nem beszélhetünk ró la . . . szívesen kitárnám magamat! Csak ne vallas
sanak, ne vallassanak, azt ki nem állhatom, ha vallatnak! Ha átvilágítanak, mint
valami t ü d ő l e b e n y t . - Megérkezik az Ablakmosó, súg valamit Tominak, és
sarkaiból fordul ki a fiatal házaspár „kis világegyeteme”.
A házban, ahova betör az Ablakmosó, csak a házmester-lakáson keresztül lehet
lemenni a közös pincébe, és csak Tomiék lakásán áthaladva lehet feljutni a kö
zös padlásra. A házbelieket az Ablakmosó figyelmezteti erre; jöveteléig ki-ki a
maga sziget-otthonában élt, háttal egymásnak. Az Ablakmosónak tehát eszméltető szerepe is van - de erőszakosan irányítani kezdi a lakók életét, s mindent
összezavar. „Ismerem én az ügyfeleimet”, mondja. „Dehogyis tudnának kibújni
a bőrükből, megváltozni. . . Pláne maguktól! Még ha segíti, vezetgeti őket va
laki. . . ”
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Tomi és az Ablakmosó párbeszéde egészen a súgás-jelenetig realisztikus pár
beszéd, attól kezdve pedig brechti szerepmondás. Néhány mondat Tomi lecke

25 Mészöly Miklós burleszk-tragédiájáról. Film Színház Muzsika, 1963. márc.
15. 11. 1.

ismétléseiből: „A fészeknek szűkek a perspektívái. . . szempontjaink porosak. . .
Magunkat zártuk be ide - megóvni a személyiséget!. . . Vége a mesevilágnak. . .
Ha nem mész magadtól, visznek. . . Ha nem látsz magadtól, az orrodig nyom
já k . . . ”
Az Ablakmosó addig ügyeskedik, míg szembefordítja Tomit és Annit a házmes
terrel és feleségével, s amikor a két asszony dulakodni kezd, Tomi nem a fele
ségét, hanem a Házmestemét veszi oltalmába. A zűrzavar fokozódik: Tomit a
Házmesterné, Annit az Ablakmosó csábítja el, a Házmester pedig öngyilkos lesz.
Említettem már: az Ablakmosó igazi bemutatkozásától kezdve, a súgás-jelenettől
kezdve a színpadon minden valószínűtlenné, burleszkszerűen tragikussá válik,
így elmondva dekömponált komédiára emlékeztet az egész darab; ám a párbe
szédek szuggesztivitása, a megkínzott emberek dadogása, kis illúzióik és nosz
talgiáik otromba megcsúfolása tragikus színezetet kölcsönöz a bohózatnak.
(Magatartás-modellek) Mészöly drámájának hét szereplője van.
Az I. és a II. Overallos közönyös, néma statiszta: díszletező munkások, a szó
jelképes értelmében is.
A Házmester a kialakult, konvencionális életrend, a ráció embere. Józan, tör
vénytisztelő kispolgár, lelkiismeretesen végzi a dolgát, a Szabályrendeletek Könyve
szerint. Az Ablakmosó az ő világát is összekuszálja: rá kell ébrednie arra, hogy
az ésszerű magyarázatok mögött ásító sötétség van. Szaggatott monológjaiban
tudatalatti irracionális tartalmak lökődnek felszínre. Vannak „tényállások”, amelye
ket nem tudtam tisztázni, mondja a Házmester. Lebontották a régi kikötőt, a rak
tárakat, a hajókat, a mólót. . . „Titokban csinálták. Egyetlen rendelet se beszélt
róla. Pedig hogy ígérgették! - hogy a beleegyezésünk nélkül semmihez se nyúl
nak hozzá, minden a helyén marad!” - „R eggel óta kódorgok, mint egy kol
d u s” , folytatja vallomását, „É s nem merek hazamenni s e . . . Mi lesz, ha közben
lebontották a házat is ? . . . Mi lesz, ha azt mondják: »ltt, kérem? Nem is volt itt
ház, kérem. Ugyan! Rosszul tetszik emlékeznie . . . Hogyan bizonyítsam be,
hogy ott éltünk éjjel és nappal, ott ittuk a reggeli kávét, ott adtam be a felesé
gemnek az orvosságot?... Hogyan bizonyítom be egyedül?”
A Házmesterné nagydarab telivér nő. Pongyolában jelenik meg Tomiék lakásá
ban, felháborodottan követve az Ablakmosót, de amikor megpillantja Tomit, fel
háborodása „hirtelen változik át erős testiséget sugárzó ellágyulássá". Az Ablak
mosó azonnal felismeri a helyzetet, s e felismerésének köszönhetően kerekedik
föléjük. - A Házmesterné pincelakásban élő, mai Bovaryné, szép szavak vará
zsára vágyó, kielégítetlen, magányos asszony. Giccses és megindító, ostoba és
könnyen befolyásolható.
Anni az ártatlanság szimbóluma. Boldog és tiszta öntudatlanságban él, harmó
niában önmagával és a világgal. Gyereket vár, és szereti a férjét. Ahogyan ön
magát jellemzi: csakugyan „nem tud érvelni". Nem észérvekkel száll szembe az
Ablakmosóval (mint a Házmester vagy Tomi), hanem ösztönös tiltakozással: bol
dogságát veszély fenyegeti. Az Ablakmosó hipnózisának végül ő is engedelmes
kedik, bábu-mereven dől hátra az ágyon, de felocsúdva a révületből, ő mondja
az első józanító szavakat Tominak: „V edd fel a pulóveredet". S észérvek fel
sorakoztatása helyett ő teremti újjá kettejük világát.
Tomi bonyolult egyéniség, valamennyiüknél bonyolultabb. Túlságosan is okos
ahhoz, hogy „ártatlan” lehessen. Az értelmiséginek azt a típusát képviseli, aki
észérvekkel, elméletekkel lefegyverezhető, sőt ideig-óráig szolgálatra is bírható.
A fontos az, hogy higgyen benne: belső meggyőződésből teszi azt, amit tesz.
Hogy elhiggye: az áldozatnak célja van. Tomi színész, öt éve állás nélkül van.
„Sajnos, a mi darabjainkban nincs szerep az ön számára” , ezzel bocsátották el
állásából, „ö n túlságosan komolyan veszi ö n m a g á t Tomi egyéniségének, sze
mélyiségének öntörvényeit őrzi, de ez az önmegőrzés terméketlen: nem a tettek
embere - a gondolatokon-problémákon kérődzésé csupán. Az Ablakmosó célba
találó iróniával jellemzi: „ . . . maga igazán itelligens ember. Nem azzal kezdi,
hogy mindjárt hozzám vág valamit, hanem érdeklődik. . . szeretné tisztázni a
dolgokat” . Tomi Mészöly Tragédia című novellájának egyik szereplőjét, Andrist
juttatja eszünkbe: Andrisra megnyugtatóan hat a Gestapo-ügynökök udvarias
sága.
Jegyzet a darab ürügyén című kommentárjában Mészöly Miklós e magatartás
modellek kapcsán a következőket írta: „a z életünket pásztázó »démoni« koránt
sem valami elvont fenyegetés csupán, aminek a hatására kizárólag a bárányok
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falják egymást látványosan. . . Nem: maga a »démoni« is közvetlenül belőlünk él
s addig él, amíg alkalmasak vagyunk rá, hogy tápláléka legyünk. És bár lehet,
hogy a »démoni« eredetéről ma sem igen tudunk többet, mint pl. a görögök
de az a meggyőződésünk kétségkívül megerősödött, hogy a »démoni« társadal
mi tettenérése nem illúzió. . . ”
Az Ablakmosó, a negatívvá torzult hatalom jelképe, magabiztos fölényes, szerep
játszó. Ha úgy látja jónak, a meggyőzés eszközével, ha másként: a fenyegető
parancs eszközével él. Hatásvadász és lélekidomár: Annit egy gyermekdallal,
Tomit az eszméivel szédíti meg. Valamennyiüknél többet tud (valamennyiüknél
több az „információja”), s hatalmát a felismert emberi gyengeségekre építi.
Annival sokáig nem boldogul; minden furfangját fel kell használnia, hogy legyőz
ze. Alakjában Mészöly az emberi kisvilággal szembenálló hatalom sivár magá
nyát is megrajzolta.
,,Nekünk se könnyű, higgye el” , mondja az Ablakmosó Anninak. „H o l hallunk
m i. . . mikor hallunk egy őszinte szót? Ritkán. Évre év, és senki se kérdi, hogy
m it érzünk - hogy nekünk mi fá j. . . Minden mesterségnek megvan a maga
bánata".
Gábor István Mészöly-dráma többértelműségét kifogásolva, feltette a kérdést:
kinek az ügynöke, beosztottja az Ablakmosó: „A háborúé, a fasizmusé, egy
állami erőszakszervé, vagy mindegyiké?" Valóban: mindegyiké, továbbá: a sze
mélyi kultuszé, a megengedhetetlen társadalmi beavatkozásé, a terrorral fenye
gető manipulációé. Gábor István hibául rótta fel azt is, hogy Mészöly „csak negative konkretizál, amikor valamit tagad és elitéi". Miért hiba a negatív konkre
tizálás? Egy pozitív Ablakmosó hiányzik a darabból? Mészölynek nem az volt
a szándéka, hogy megnyugtató magyarázatokkal szolgáljon; a drámaépítés nem
követhet eszmetani recepteket.
(Jóslás az állandó háborúról) 1945-ben A teljesség felé című könyvében, Weö
res Sándor azt írta, hogy korunk az állandó háború kora lesz, három évtized sem
telik el, és „m egkezdődik az a korszak, mikor nem az ember vezeti a hábo
rút, hanem a háború az embert”.Valójában a második világháború befejezése
óta a permanens háború kovában élünk, a koreai, laoszi, kambodzsai, afrikai,
latin-amerikai, vietnami, közel-keleti, ciprusi stb. fegyveres elintézések korában.
A szabadságharcok és agresszív támadások végkimenetelét katonai, gazdasági
diplimáciai és egyéb színfalak mögötti intézkedésekkel majdnem kivétel nélkül
a nagyhatalmak döntik el, önnön gazdasági, társadalmi egyensúlyuk, világpoli
tikai helyzetük, ideológiájuk megőrzése, megszilárdítása érdekében. A hadiipar
e látszólagos békeévekben döntően fontos nemzetgazdasági tényezővé vált.
Szükség van az állandó regionális háborúk húsdarálójára, nehogy az érzékeny
egyensúly felboruljon. Harmincöt évvel ezelőtt, jóslatának magyarázataként,
Weöres ezt írta: „A társadalmi és gazdasági egyensúly egyre kényesebbé vá
lik: mind-több a rendelet, megszűkítés, büntetés; nemsokára a nép jobban fog
irtózni a békétől, mint a háborútól; végül az egyensúlyt állandó hadiállapottal
kell fönntartani” .26 Bunker című drámájában Mészöly a Weöres-megjósolta per
manens háború korát idézte meg.
A Bunker katonái bizonytalan nemzetiségű egyenruhában vannak, a külvilág is
bizonytalan körvonalú, a dráma közege idő nélküli közeg. A társadalmi-történelmi
erőtér kikapcsolásával a Bunker egyértelműen parabolává vált, de ennek az izo
lált, teremtett világnak a belső logikája a mindenkori börtön-lét logikáját követi. A
földbe süllyesztett betonerődben minden történés a valószínűség határán belül
megy végbe. A brechti elidegenítő stílusnak, a brechti teatralizálásnak a dráma
szövegében nem jut szerep, csak a geometrizált színpadkép jelzi a szerző dra
maturgiai elképzelését.
(A katarzis jegyében) Mészöly Miklós novellái szinte kivétel nélkül feloldatlan
drámai feszültséget sugároznak, katarzis nélküli állapot- vagy helyzettanulmá
nyok, Bunker című drámája azonban a lázadás katarzisával tetőzik.
Vizsgáljuk meg a párbeszédek cselekményhátterét. Az első részben a Közlegény
az Őrmestert borotválja, kezet mos, felsöpri a padlót; ezután mozgalmasabb köz
játék következik, a Tizedes és az Őrmester dulakodni kezd egy semmiség miatt,
a Hadnagy belép, s a verekedés abbamarad. A második részben két öreg pa
raszt s egy fiatal lány érkezik a bunkerba, a Hadnagy faggatni kezdi őket; miután
egyedül marad a lánnyal, logoreás szóáradattal mondja el mindazt, ami hosszú
évek óta bennerekedt, amit beosztottjai előtt nem mondhatott el; a cselekvés
szerű mozzanatot itt az adja, hogy a Hadnagy nemi erőszakra tesz kísérletet;
kísérlete kudarcba fullad, s távozik; az Őrmester, a Tizedes és a Közlegény jön
be, s a jelenet párbeszéddel zárul. A harmadik részben párbeszédek érzékeltetik

26Weöres Sándor: Egybegyüjtött írá
sok, I. köt. Magvető Könyvkiadó, Bp.
1975. 660. és 659. 1.

az érlelődő lázadás légkörét, az Őrmester, a Tizedes és a Közlegény letépik egy
másról az egyenruhák vállpántját, s a betonerődben magára hagyják a Hadnagyot.
A legtöbb mai drámában ennyi sem „történik”. Mészöly művében a drámai ha
tást elsődlegesen nem a színpadi mozgás, hanem a párbeszédek feszültség
dinamikája váltja ki: bunkerlakóinak párbeszéde fel-felizzóan drámai. Az alap
helyzetből adódóan - a katonák több mint egy évtizede az erődben vannak - a
dialógusok többsége rejtett belső monológ.
A Bunker drámaisága tehát nem a hagyományos értelemben vett konfliktus
teremtés és -feloldás módjában jut kifejezésre (bár ezek az elemek is felismerhe
tők benne), hanem légkörének villamos feszültségében. A Bunker is, mint Mé
szöly legtöbb műve, atmoszféra-dráma. Sűrített, képgazdag stílusa létélménysugalló.
(Számsorban, mozdulatlanul) A közömbösnek tetsző párbeszédek szőttesét idő
ről időre ilyen mondatok erezik át: „Tudod te, micsoda érzés: egy likvidált váro
son végigrobogni motorral? Vagy lóháton, rövid vágtában? Mikor a kövezet
visszhangzik csak, a patá k. . . - és semmi fény, csak az olajos tócsák. . . a
kockakövek!” - „Nem érted, hogy meg kell őrülni? Csak ülünk i t t . . . mint valami
s z á m s o r... Süket vagy? M i jöhet még? Se ölni, se megkegyelmezni. . . ”
Tagadószavaktól visszhangzik a betonkúp belseje, s Mészöly a létezés pincelyu
kába taszított ember valaha kapaszkodásának görcsét, az akármilyen otthon
menedékének szükségét, élettani törvényét is megfogalmazza egy monológ
részletben. Más szóval: a bunker parabolájának paraboláját:
„HADNAGY .. .vigasztalódj, még a beosztottjaim se őszinték hozzám. . . Én
meg örökké gyanakodhatom, hogy mikor rohad meg a fegyelem, ami összetartja
ezt az egészet. De csak látnád őket, mikor kicsúszik kezükből a kö té l. . . a rend,
amibe kapaszkodni lehet! Egyszerre meg tudnák ölni egymást. Nem tudnak mit
kezdeni m agukkal. . . Láttál te már állatkertet, amit szétbombáztak? Én láttam. Az
em ber azt várta volna, hogy mindegyik szedi az irháját - szegény rabok!
de
nem. Mind egymásnak estek. . . egyetlen gondjuk volt, hogyan meneküljenek
vissza a ketrecükbe. Pedig akkor már vége volt a bom bázásnak... Ostobák?
Még azt sem mondhatom. Gyengék. Éretlenek. ”
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(Megcsonkított létezés) Tóm Wolfe A rothadozó város - fejjel a viselkedési fer
tőben című látlelet-esszéjében - öt évvel Mészöly drámájának a varsói Dialóg
ban való megjelenése után - beszámol egy patkányokkal folytatott kísérlet ered
ményéről. John Calhoun etológus fehér norvég házipatkányokat zárt ketrecbe, s
„valam ennyi kézzelfogható igényüknek eleget tett, kivéve egy kevésbé kézzel
fogható igényt - a mozgásteret” . S a kolóniában megbomlott „a fészeképítés, az
udvarlás, a szexuális viselkedés, a szaporodás, a társas szerveződés rendje,
m egingott a patkányok egészsége. . . fenekestől felfordult minden” . Elmaradt a
patkányok násztánca, a szatírszerelemtől a homoszexualitásig mindent végigpró
báltak, a nőstények nemi szervei megbetegedtek, a túlnépesedés hatására a ket
recben „alrendek”, „klikkek”, „bandák” alakultak ki, s szünet nélkül harcoltak
egymással, egészen a népesség-összeomlásig.27
Bunker című drámájában Mészöly kérlelhetetlen logikával bizonyítja be, hogy
a szabadság bármilyen korlátozása a létezés korlátozásával azonos, a megcson
kított szabadság megcsonkított létezést jelent, s társadalmi elrákosodást idéz elő
az emberi kisvilág és a közösségi lét bármely „kolóniájában”. A szabadság'a
létezés biológiai alaptörvénye, megsértése biológiai és társadalombiológiai degenerálódással járhat, egészen a népesség-összeomlásáig.

^ Kocsis Rózsa: i. m„ 64.1
29 Déry Tibor: g . a . úr x.-ben.

Kocsis Rózsa írta, hogy „A z avantgard szemlélet _ az irodalmon belül _ legéle
sebben a drámában jelentkezett” , s a drámát a következőképpen határozta
meg: „ a dráma . . . a társadalmi lét mikrokozmosza, és közvetlenül világít rá
korának belső összefüggéseire” .28 Mészöly negatív utópiája, amely Déry negatív
utópiájával29 van távoli rokonságban, nem egy adott társadalom, hanem korunk
sorsdöntő kérdését, az emberi szabadság brutális korlátozását ábrázolja - a pa
rabola nem ábrázoló eszközeivel.
A betonpincébe zárt katonák nemcsak mozgásterüktől - elemi biológiai szükség
letüktől, a szerelem jogától is meg vannak fosztva. Páratlanul tengődnek a bun
kerben, fénykép-dugdosásuk, emlékeken-kérődzésük, oktalan kirobbanó inge
rültségük mögött elfojtott szexualitás izzik. S hasonlóképpen, mint a Déli szél
című Mészöly-novella katonaszökevényeinek hempergés-jelenetében, a Bunker
verekedés-jelenetében is a katonák lappangó homoszexualitása lepleződik le.
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A Hadnagy és a Lány dulakodás-jelenetében a szatírszerelem, a Tizedes fényképrakosgatásaiban pedig a freudi tárgyfetisizmus nyilatkozik meg.
(A szabadság emléke) Mészöly Miklós drámájának szereplői csonka, egymásrautalt és egymásnak kiszolgáltatott emberek, de nem bábfigurák. A betonfedezék
be érkező parasztok a szabadság emlékét hozzák a katonák közé, s a Hadnagy
tudja, hogy a parancs-megszegés, az idegenek bebocsátása nem járhat követ
kezmények nélkül. „Szépen idehoztad a bacilust” , mondja a Lánynak. »Süt a
n a p . . . mezítláb lehet já rn i. . . puha a föld, csak sok a konzervdoboz.. .« Na és?
Vagy azt gondoltad, én már nem emlékszem? Azért én se voltam m indig. . .
Csak kicsit régén volt már. Mindenesetre büszke lehetsz. . . Kifogtál rajtunk!
Befertőzted a raktárainkat, a zubbonyainkat, a pokrócainkat - amitől mindig
óvott a Tábornok úr!”
A bunkerlakók sorsát ismeretlen hatalom intézi. A Képek egy utazás történetéből
című Mészöly-műben a puszta parancsszó, a Tragédiá-bán a szögletes, fekete
Studebaker, a Csöndes délután-ban az őrház előtt dübörgő sötét katonavonat
jelképezte a személytelenné vált, arc nélküli hatalmat. A B/2-es különleges tá
maszpontnak egyetlen kapcsolata van a külvilággal (pontosabban: a parancsnok
sággal): a telefon. De a telefon már régen néma: „nem érted? Még telefonon
s e . . . so ha . . . ötödik éve s e n k i.. . ” S járt-e a Tábornok úr valaha is a beton
erődben? „Tíz éve igenis itt járt a Tábornok úr!” , ordítja a Hadnagy egy feszült
pillanatban. „E z nem rögeszme!" A katonák hallgatásából tudjuk, hogy: rög
eszme. A Tábornok úr tíz évvel korábban sem járt a betonerődben.
Mészöly Miklós egyik egymondatos novellájában látvánnyá fokozza az állandó
háború képtelenségét. A huszadik század volt háborúinak, jelenkori értelmetlen
véráldozatainak és lehetséges jövendő kataklizmáinak lét-ellenes logikáját fejezi
ki ez a ponttal nem lezárt mondattöredék:
ELAKNASÍTOTT SENKI FÖLDJE, HATÁRZÓNA, FÖLÖTTE A TÁJÉKOZATLAN
MADARAK.

thomka
beáta
létélmény
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Az az észrevétel, hogy a próza hátrányosabb helyzetben van a
költészetnél, sem a jugoszláviai magyar irodalom, sem az egye
temes magyar irodalom viszonylatában nem hat felfedezésként.
Érvényes továbbá mind az elmúlt évtizedekre, mind a jelenkor
irodalmi szituációjára. Ha a próza fogalmát a regényével cserél
jük fel, ez a hátrányos helyzet még szembetűnőbbé válik. De
nemcsak a hagyományosan nagy lélegzetűnek mondott regény
forma szorult az irodalom peremvidékére, hanem a kisprózai for
mák terén is lényegében pangás és stagnálás érezhető. Nincs
módunkban ennek sem pszichoszociális, sem esztétikai-ideoló
giai vetületét alaposabban szemügyre venni, bár kétségtelenül
fontos lenne egy ilyen irányú vizsgálódás is.
Jelen pillanatban elsősorban azok a próbálkozások foglalkoztat
nak bennünket, amelyek által az újabb jugoszláviai magyar pró
zának a költészettel szembeni tempóvesztése bizonyos mérték
ben csökkent. Vizsgálódásunk néhány olyan szövegre terjed ki,
amelyekből - explicit és implicit mozzanatok révén - kibontható,
megrajzolható azoknak a tendenciáknak a térképe, amelyeknek
vonalán prózánk immár nemcsak a költészettel szembeni lépés
vesztését korrigálhatná, hanem jelenünk, mai valóságunk, s
a belőle kinövő problémák, létezésünk komplex kérdései iránti
magatartását is megváltoztathatná. Ha ilyen oldalról közelitünk
újabb prózai termésünk átlagához, szinte csak hiányérzeteinkről
számolhatunk be. Beláthatatlan rés tátong a valóban időszerű em
beri, társadalmi, pszicho-szociális, szenzibilitásunkat és intellektu
sunkat mélyen érintő problematika és prózánk világa, világlátása,
világláttatása között: inadekvátnak érezzük saját realitásalapjához
való viszonyulását. Esztétikai-poétikai szempontból szemlélve pró
zánkat az inadekvátságnak egy sor újabb megnyilvánulási formá
jával szembesülünk. A prózai művek nagy többsége számára
nem léteznek formaproblémák: ez a problémamentesség a leg
közvetlenebbül függ össze a valóságlátás terén észlelhető be
szűküléssel, igénytelenséggel, elzárkózással, a lényeges kérdé
sek fel nem ismerésével. Igénytelenség tükröződik a konvencio
nális elbeszélésmódok, közlésformák, nyelvi-szerkezeti megoldá
sok alkalmazásában, s ha netán itt-ott ráéreznek elbeszélőink a
zavartalanul folyó történetmesélés, lekerekítés anakronizmusára,
s az oldottabb, kötetlenebb, látszólag modernebb elbeszélő
technika vizeire tévednek, még egyenetlenebb lesz az összkép:
az elbeszélés formai újításai megrekednek a technika szintjén, az
alkalmazott módszer szintjén, a forma nem válik művészi jelentés
hordozójává, nem válhat, mert az anyag, amelyben megvalósul,
önmaga sem képes komplex jelentések kihordására.
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Ilyen szituációban nem véletlen, ha sajátos izgalmat vált ki az
olyan szövegek megjelenése, amelyekben egy új szellemi érzé
kenység rezdülései észlelhetők, amelyekben kihordottnak érzünk
valamiféle sajátos "látásmódot, víziót, amelyekben a" fórma vagy
éppen a formátlanság domináns jelentéshordozó elemmé válik.
A formával (s~nem a technikával!) való küzdélem a legközvetle
nebbül függ össze egy sor rendkívül fontos szemléleti mozzanat
tal: ahhoz, hogy apróza felismerhesse az elbeszélői közlés prob
lematikussá válását, a meglévő nárrációs itiódozafők elégtelensé
gét, s hogy ezekkel konfrontálódhassák, mindenekelőtt egy sor
valóságmozzanattal kell konfrontálódjon, s ebből a szembekerü
lésből kell kinőjjön az a szellemi magatartás, amely az emlegetett
új vízió, új szemléletmód éltető talaja lesz. Mindaddig, amíg az
etBüzélő kibújik a szembenézés kényszere alól, és nem jut el
bizonyos alapvető szemléleti transzformációkig, képtelen lesz új
igényeket támasztani a formával szemben.
A hagyományos regényforma problematikusságát legerőteljeseb
ben néhány hatvanas évek beli regény vetette fel: Tolnai Ottó
Látszott rajta, hogy nem őslakó (Híd, 1965/10., 11., 12. sz.) c.
kisregény és 1968-ban írott regénye, a Rovarház, Végei László
Egy makró emlékiratai (1967) és Domonkos István A kitömött
m a d á r (1969) c. regénye. Ezek a regények jelzik prózánknak azt
az irányváltását, amelyet költészetünk - többek között éppen Tol
nainak és Domonkosnak köszönhetőleg - valamivel korábban
már előkészített. 1968-ig irodalmunkban végbement egy rendkí
vül fontos átértékelési folyamat, amely éppen kiélezett kritikai
viszonyulásából következően átrendezte ennek az irodalomnak
az összképét, hangsúly- és súlypont-áthelyezéseivel olyan szel
lemi atmoszférát teremtve, amely elengedhetetlenül szükséges
jelentős prózai művek létrejöttéhez. Egy évtized távlatából úgy
tűnik, ez az átértékelési folyamat lelassult, leállt, s mai irodalmi
szituációnk semmivel sem megnyugtatóbb, mint volt a Symposion-revízió idején. Néhány egészen friss költői és prózai szöveget
olvasva azonban úgy tűnik, ismét érlelődőben van egy olyan miLvésgi-gondolkodói magatartásforma, amely az egy évtizeddel korábbjhoz hasonló radikalizmussal mer R7emhefnrrlnlni állanrln^ilt
megmerevedett értékrendszerekkel. ízlés-, gondolkodás-, és köz
lésformával
A legfiatalabb kritikusnemzedék 1979-ben spontán lelkesedéssel
üdvözölte Balázs Attila első regényét, a Cunicuiusi, melynek rész
leteit folyóiratainkban olvashattuk. „Izgatott a kérdés - írja Mák
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Ferenc - vissza tudja-e adni nemzedékünk életérzését, világlá
tását, birtokba tudja-e venni a valóságot a maga egészében,
m eg meri-e fogalmazni önmagának és meg tudja-e fogalmaztat
ni az olvasóval a fokróí-fokra oldódó és lazuló bizonyosságot,
a z egyéni lehetőségek egyre fakuló koloritját. Tud-e Balázs Attila
szólni a hiányról?" Különös módon, mintha ugyanazok az izgató
kérdések fogalmazódnának újra, amelyek a Rovarház és A kitö
mött m adár akkori olvasóiban felmerültek. A „fokról-fokra oldódó
és lazuló bizonyosság ” élménye tehát egy Ívtized elteltével Is
jelenT«m és-kozpontrkérdésként befolyásolja az öneszmélést, a
regénydimenzióban gondolkodni merő, tehát az egyik legössze
tettebb irodalmi formában való önkifejezést megkockáztató alko
tókat, s a regény iránti sajátos elvárásokat kialakító, megnevező
fiatal kritikusokat. Lehetetlen fel nem ismernünk a párhuzamos
ságot prózaírásunk e két pontja, a 68-as regények és a megjele
nés előtt álló Cuniculus között. Ehhez fogható kísérletek időköz
ben a regényben nem, de a kispróza területén felbukkantak. Bog
nár Antal novelláira (Textília, 1976., valamint az Eligazodni c. no
vellaciklus a Híd és az Új Symposion számaiban) és Juhász
Erzsébet prózai szövegeire (Fényben fénybe, sötétben sötétbe,
1975.) gondolunk, amelyek új elvek szerint megszerveződő szö
vegfelületekkel kíséreltek meg hírt adni létélményükről, hiány
érzeteikről. Prózánk az említett próbálkozásokban juttatta kifeje
zésre - több-kevesebb sikerrel - a hagyományos látás- és láttetásmóddal szert|be_njJiétfilyfiiti. ezek a szövegek nem az öncélú
formabontás. a destrukturált szövegfejszín, a szétfröccsentett
szerkezet által jelölték ki helyüket uj prózánkban Ezek a gyakran
látványos, szembetűnő'Télszíhi jegyek onmaguKDan nem járulhat
nának hozzá prózánk arculatának nagyon időszerű megváltozta
tásához.
Azok a folyamatok, amelyek megelőzték, s következményként
vonták maguk után a sajátos rendezőelvek érvényesítését a kj_fejezés-síkban megmutatkozó újszerű' képi-nyelvi, megnlriásrikat,
azok a szemléletmódban^a világlátás és létérzékelés síkján As a?
esztétikai affinitás területéajátszódtak léTEzekben a dimenziSK^
bán következtek be változások, itt jutottak el elbeszélőink rendkí
vül fontos felismerésekig s ez vonhatta maga után az ábrázolás
technikai közlésbeli, kompozicionáljs szintű,eltérésedet a megszőRott sémáktól. Az emlegetett összetevők együttes jelenléte ál
tal prózánknak ez a vonulata - a megvalósított értékektől és szintkülönbségektől függetlenül - elsőként kockáztatta meg azt, hogy
létélményének olyan közlésmódot keressen, amely formailag is
hitelesíti, nyomatékosítja, kifejezi, visszaveri az élményből kinövő
mondanivalót.
Az egyik legradikálisabb új magyar regényben, Esterházy Péter
Termelési-regényé ben (1979) olvassuk: „Barátom, a regény ala
nyi epopeija ,melyben a szerző kikéri az engedelmet arra, hogy
a világot a m aga eljárásmódja szerint tárgyalja. Csak az a kér
dés, hogy van-e bizonyos eljárásmódja; a többi majd elválik".
Az alábbiakban a Rovarház és A kitömött m adár „eljárásmódját”

szeretnénk nyomon követni, s feleletet kapni arra a kérdésre, ho
gyan jutott szemantikailag kitüntetett-szerephez a forma ezekben
a regényekben.
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A regények egyik közös, szembetűnő vonása, hogy a regényele
meket nem logikai, S nem tér- és irlflrnpqhatárn7ta fi^ghályg7PrüL,
ségeKTölyamafós vonaláig fifoik fel[~A kontinuitás hiányához egyik
olyan formai elem, amely egyfelől a Kompozíció szintjén érvénye
sül, másfelől pedig ezen túllépve a mondanivalót, az alapérzést
formával is nyqmatékositó mozzanatként szerepel. A két regény
közös létélménye a folyamatosság m egiilkadásaj a történeti és
az egyéni létezés diszkontinuáitsága^ a folyamatosság áítaTTétrejövő ertékek KíyésZiSe^Ez á tudat, ez a felísmeresdönfőá fórmamegváiásztas kérdésében: a lényeges közlendők nem fejezhetők
ki egyetlen olyan kifejezésrendszeren belül sem, amely a szerves
séggel, folytonossággal, erős kohézióval, tartalom-sík és kifejezés-sík erős összetartottságával lenne jellemezhető. A kitömött
m ad ár létrehoz ugyan egy aránylag folyamatos történetgerincet,
de ezt az ívet szüntelenül megtöri, asszociációkkal eltéríti, előre
vagy visszaveti. Ugyanez jellemzi az értékek létrehozásának fo
lyamatát is: alig épít ki magának egy szilárdnak látszó értékpólust,
eszményekből, hitből, emlékabsztrakciókból összeötvözött ele
met, máris lebontja, lerombolja, demisztifikálja, megkérdőjelezi
azt. (Ez játszódik íe a régeny legerősebb vonzást kifejtő elemé
vel, ajgűygA motívumával is, melynek elmélyültebb feltárására itt
neriFvátaSözhatunk.) A regény meglehetősen erősen polarizál
egyes értékeket, de a pólusokat gyakran fordítja egymásba: egyik
alapvető szembeállítása az adottságok és eszmények (meglehe
tősen elkoptatott) paradoxona.J-fa nem következne be a már em
lített egymásbajátszas. átcsúsztatás. anakronisztikusnak tűnne e
kettősseg. A kíiömötf m adár kétségtelenül á koztes'séq létállapo
t ának regénye. Két világ között egyensúlyoz a regeny ironikusan
(orfír5fiiRüsIn7j kezelt főhőse, Skatulya Mihály. Ingázás jellemzi
mozgását, tudatát, külső-belső megnyilvánulásait. Cselekmény
szinten ez az ingázás a vidéki faluszél, cigánytelep és a tengeri
szálloda, értékszinten az adottságok s a belőlük szervesen kinö
vő eszmények, szociális-morális szinten a dehumanizált társadalomalattiság és a zene, művészet, írás fogalmaival konkretizált
humanizált tartalmak között játszódtak le.

A szembeállítás, pólusosság ugyancsak a folyamatosság hiány
érzetének formaszintre emelt lehetősége. A kettősséget a regény
minden rétegével szuggerálja: nyelvi és képi szinten, az értékek
és az eszmék szintjén, továbbá a. belső és külső nézőpontok,
grammatikai személyek cserélgetésével. Spontaneitás és eltávo
lítás, képek, értékek, motívumok felépítése és lebontása, eszményíjés és demisztifikálás, denotatív és ironikus jelentésszférák között lebegnek a regényelemek. A iú m y é rz e t, az egység ered
ménytelen kutatása domináló élményként hatja át a regény vilá
gát a mikroelemektől a létérzést konnotatív tartalomként hordozó
formai makroelemekig. A regény egyik legkülönösebb vonása,
hogy az asszociációk hullámzása mögött szinte észrevétlenül ké
szít el egy szociografikus hitelű közelképet a faluszéli, társa
dalomperemi muzsikus cigányságról, s ennek a rétegnek a szo
ciális kivetettségére rímelteti azt az immár szociális csoporthoz
nem kapcsolható, hanem egy értelmiségi, művészi, gondolkodói
létérzésből fakadó egzisztenciális kivetettség-élményt. Ezzel a
perspektíva-tágítással válik A kitömött m adár a hatvanas évek
vége érzelmi-értelmi tájékozódásának, szellemi-intellektuális at
moszférájának különös dokumentumává.
A Rovarház világának körvonalai az előbbi regényhez közel álló
élményanyagból bontakoznak ki. Míg azonban A kitömött madár
létérzékelésében, valamint formateremtésében egyfajta sponta
neitás jut kifejezésre, a Rovarház valóságlátása intellektuálisabb,
szemléletmódja radikálisabb, formakezelése tudatosabb. Ebben
a prózában a valóságelemek többszörösen transzponáltak, az át
tételek rétegezettebbek, a keretek szétfeszítettebbek: a forma
teremtés a forma teljes érvényű tagadásának talajáról indul. A
szervesség, amely A kitömött m adár asszociáció-hálózatában még ha gyakran groteszk formában is - tapintható volt, itt tudato
san megkerült. A Rovarház eszméleti magatartása nem enged
heti meg magának sem a szervesség illúziójának, sem a rende
zettség látszatának megidézését. A destrukció olyan autentikus
eljárássá válik itt, amely valamelyest kielégítőén adhat hírt egy
mind szövevényesebbé, bonyolultabbá váló világról, amelynek
adekvát prózai lehetetlenné vált...........a bonyolultságot kusza
ságnak vagy m ég inkább nyüzsgésnek fordíthatnánk”: a Rovar
h áz nem vesz át kliséket, nem vesz át konvencionális és deval
válódott értékeket, nem vesz tudomást fennálló értékhierarchiák
ról és jelentésekről. A „maga képére” teremti újra a formákat,
nyelvet, szavakat: „a bonyolultság” itt kuszaság lesz, a kompo
zicionális rend tudatos létrehozott ziláltság. A szöveget nem nagy
kezdőbetűvel kezdődő és ponttal végződő mondatok sora bontja
ki, mert a mondatot mindenkoron a szervesség jellemezte, az
alany-állítmány összefüggő vázrendszere tartotta, a mondat mindenkoron egység volt. Ha Tolnai mondatokat írna, a nyelv mikroszintjén rendet teremtene, s ebből kinőne egy szövegformájú
rend. Tolnai betűket és betűsorokat, szavakat és szósorokat, fluid
szegmentummá összefonódó beszédelemeket ír le, amelyekből
nem mondattani szabályokkal elemezhető írásmű jön létre, ha
nem a gondolkodás-beszéd lélegzetvételét lenyomatszerűen őrző
b eszédmű.

A Rovarház ironikus valóságmegközelítése, interpretációja a va
lóságban elszaporodó destruktív folyamatok közvetlen leképzé
se. Lényegében ezek a folyamatok vonták ki a regény alól is a
realitásalapot, tették kényszerűvé a behatárolás, bezsugorodás,
lehatárolás lehetőségét. A Rovarház elbeszélője nem regényt ír:
naptárbejegyzéseket készít. A naptárbejegyzés mint regényforma
a magyar irodalomnak a regényhez való egyik legelső maximáli
san groteszk viszonyulási formája. S mi kerül a naptárba?...... a
naptár éppen azért van hogy agyam melléktermékeit levezesse”
- olvassuk. Ebből a kijelentésből viszont már nemcsak a forma

felfüggesztése olvasható ki, hanem a közlésre érdemes regény
anyag teljes felfüggesztése....... a vécén ülve belső zsebemből
kivettem a naptárt”: a naptár a Rovarház kontextusában az a
metafora, amely egyfelől a létezés időbeli kiterjedésével létesít
korrespondenciát, másfelől pedig tervet, keretet, menetet biztosít
az írás számára. A naptárban napok nevei, számai, dátumai ta
lálhatók, meg üres részek, amelyeket ki kell tölteni: „ ___most
hogy naptáramban a tegnap( napra (augusztus 4.) eső üres rész
kitöltésével bajlódom kedvet 'kaptam a rovarházban tett látogatá
som leírásában eltérni a megtörténtektől és úgy folytatni tovább
mintha valóban fenn maradtam volna”. A regény tehát még a
forma adta fikció-lehetőséget sem hajlandó átörökíteni, átvenni,

azt is önmaga akarja létrehozni, bevezetni, feltalálni.
a z em ber nem hagyhatja abba az írást ha az aznapi üres
hely végére ér egyszerűen tovább ír gondolván majd azért tesz
valami jelet hogy szét tudja választani meg tudja különböztetni
egym ástól a napokat". Az írás itt már kényszerként, mechaniz

musként funkcionált, s a napok egymásba mosódó jellegtelenségét, szürkeségét, eseménytelenségét, az automatizálódást idézi
fel. Az írás más dimenzióban jelenik meg a rendőrségi dosszié
kapcsán: „ . . . minden pillanat lapokra teleírt lapokra hasadt".
A megfigyelés alatt állás kényszertudata azt a fenyegetettség
érzetet juttatja eszünkbe, amely A kitömött madáron is - félelem
fonalához hasonlóan - végighúzódik. Pillanat = teleírt lap: idő
írás, írásidő, regény-idő, regényidő sajátos relációba kerülnek

egymással. Ahogyan az időt sem képes a mai ember folyamatos
ságában, csak pillanatokra, szegmentumokra bontottságában ér
zékelni, úgy képtelen akár létrehozni, akár befogadni a regény
formájú folyamatosságot: a töredékesség mindkét vonatkozásban
jellemző ismérvvé vált.
Az emberi megtapasztalás töredékessé válása prózai vetületben
szétforgácsolt, lényegtelenségekre redukált észleleteket eredmé
nyez. Az egyéni egzisztencia viszonylatában külön jelennek meg
egyes gyermekkorhoz kötődő emlékmorzsák, s külön a regény
írás idejével szinkron események. A Rovarház egyidejűsíti ugyan
ezeket az elemeket, s a nem érzékelt, nem érzékelhető kontinui
tást helyettesítő, a hiányérzetet kompenzáló eljárásokat vezet be.
Motívumokat, képeket, metaforákat teremt, melyeket felvesz, majd
elejt, megtalál, majd elveszt, s ezáltal szüntelen alakulásban, ala
kításban hagyja őket. (A kitömött m adár egyik domináló rokon el
járása a motívumok felépítése és lebontása.) Tolnai egyik legsa
játosabb formaszervező megoldása ez, amely prózai és költői
szövegeiben is hasonló módon működik. Motívumai egy-egy szö
vegen belül többször merülnek fel; az újabb megjelenés transz
formálja a jelentéstartomány egy részét, míg a többit érintetlenül
hagyja. Ezáltal motívum-, kép- és metafora-hálózat jön létre, s
valójában ez a hálózat képezi az egyetlen olyan sértetlen vonula
tot, amelyben összefüggések és a folyamatosság egy sajátos
változata konstituálódik. Tolnai müvei koncentrikus körökben tér
nek vissza néhány alapmotívumhoz, amelyeket egyik szövegből
átemelnek a másikba, regényből versbe és fordítva, minek követ
keztében a motívumok emblémákká alakulnak át. Ezt az átalaku
lást követve Tolnai szövegeinek egy eredeti olvasata jöhetne lét
re, melynek tárgyát ilymódon már nem egyes szövegek képeznék,
hanem egész opusza.
A Rovarház beszédfolyama a Látszott rajta, hogy nem őslakó c.
kisregényhez hasonlóan lényegében közérzet-analízisként is ol
vasható. Ezt a közérzetet a biztonság elvesztéséből származó lét
bizonytalanság (,, . . . de hát miféle biztonságra van szüksége
annak az embernek akit figyelnek követnek"), a szellemi közeg

hiányából eredő befeléfordulás, a visszhangtalanságból követke
ző elkeseredés (,, . . . elölről kellene kezdeni mindent mindegy
hogy hogy így erős a gyanúm a végtelenségig fogunk gatyázni
eredmény nélkül vagy nem is tudom néha már elegem van az
egészből mintha a víz dobott volna ki”), a kapcsolatteremtés le
hetetlenségéből fakadó idegenség („ .. . én egészséges kap
csolatot akarok felvenni mindenkivel") jellemzi. A Rovarház világa

ennek ellenére, vagy éppen ebből következően nyitottá teszi ön
magát áramló, beáramló külső impulzusok, hatások számára,
nem zárja el az útját annak, hogy akár a múlt, akár a jelen pillanat
frissítő, aktuális társadalmi-szellemi megtörténései, eszméi lükte
tő dinamizmusként beírják magukat a regénybe. így épülnek be
a Mao-motívumok, újsághírek („ . . . amerikai katonai bázis az
Olimposzon jó drámatéma lukácsnak”), a nyugati fasizálódás ve
szélye stb. így áramlanak be végül is a Rovarházba az irodalmi
hatások is, a történetiek (Szentkuthy-hatás), a jelenkoriak (a fran
cia új regény), a képzőművészetiek (kollázs-technika) s a zeneiek
(jazz-improvizáció).
A kitömött m adár és a Rovarház sajátos foglalatai egy sor olyan

törekvésnek, amelyek által - megírásuk pillanatában - a magyar
irodalom szövegösszefüggésében is a kezdeményezés, az új
szerűség, az elevenség erejével hatottak. Az új magyar irodalom
(nemcsak a magyarországi, hanem az erdélyi is) évekkel később
mutatott fel olyan regényeket, amelyek intencióikban e két jugo
szláviai magyar regénnyel rokoníthatók. (A Forrás-nemzedék leg
fiatalabb prózaírói hangoztatták is e hatások jelentőségét.) Ennek
az irányultságnak a lényegi ismérvét abban látjuk, hogy ez a fajta
regényírás tudatosította a felismerést: a regényíró ma már nem
alkothat meg autentikus regényvilágot, ha nem teremti újra a re
gényformát. A költők ezt a törvényszerűséget már akkor felismer
ték, amikor legadekvátabb közlésformájuknak a szabad verset
tették meg. A szabad vers még akkor is öntörvényűén jár el, ha
klasszikus retorikai-stilisztikai eszközökkel él, mert ezeket az
eszközöket új funkcióba állítja.
A mai regény feladata ennél jóval összetettebb: hagyományos
elbeszélőformákra mind nehezebben támaszkodhat, mert ezek
hez állandósult jelentésdimenziók és standardizált értékminősé
gek kapcsolódnak. Egységes történet konstituálása csak egysé
ges, megbontatlan létérzékelés talaján lehetséges, ilyen létérzé
kelés kialakulásához pedig nincsenek meg sem az egyéni, sem a
történeti-társadalmi feltételek. Poétikai koncepcióink meghaladottsága az oka annak, hogy a prózai közléssel szembeni elvá
rásaink idejétmúltak, s ha új prózai konstrukcióval találkozunk,
egyetlen kifejezés jut eszünkbe: kísérleti próza. Mák Ferenc - a
Cuniculus apropójából - jó ösztönnel utasítja el ezt a kategóriát:
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„Legnagyobb tévedése a kritikának, amikor az első kötetet 'kí
sérletnek’, 'útkeresésnek’ kiáltja ki. ( . . . ) Az 'első' megnyilatkozás
mindig a felfedezés, a meglátás, az eszmélés katarktikus örömét

h ozza magával". Sem a felsorolt tényezők, sem a szemléleti
újszerűség, sem pedig radikálisan új formatudat nélkül ma már

értékteremtő regény nem jöhet létre. Regényeink többsége előtt
ismeretlenek ezek a követelmények vagy csak részben tudato
sodtak. Az új regényforma megteremtésére pedig prózánk már
felmutatott néhány lehetséges modellt. E törekvések folytatása
elbeszélőinken, jelentőségük tudatosítása pedig kritikánkon múlik.

következő
számunk
tartalmából
pap károly, csorba bála, kalapáti ferenc és christopher middleton versei
balázs attila és kalapáti ferenc kisprózái
részlet végei lászló regényéből
bosnyák istván kari steiner könyve kommentárjának befejező része
thomka beáta tanulmánya mészöly miklós prózájáról
bodansky györgy filozófiai esszéje
danilo kocevski írása a fiatal makedónjai irodalomról
danyi magdolna tanulmánya czóbel minka költészetéről (részlet)
bognár antal, csorba béla, fenyvesi ottó, dudás károly, sebök zoltán,
szigeti péter kritikái, jegyzetei
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Rezime:
u ovöm broju tematski se bavimo dtezom. U prevodu objavljujemo napis Diona S. Vilsona
0 iston/i ameriókog dieza, pesmu die z muziőara Sesila Tejlora pod naslovom Urez, kao
1detöve razgovora D iez Fóruma sa Lesterom Boviem i fíoskom Miőelom o ameriőkom crnaőkom
dtezu i deiove iz intervjua Joakima E. Bemdta sa Albertom Mengelsdorfom.
„Takoreői dvadeset godina je bilo potrebno, skoro dvadeset godina, dók se ispostavilo da je
svet dieza posredstvom jednog.neőuveno velikog prestrojavanja uzela takav pravac, jer kada
su cmi muziőari svoju muziku shvatiii zaista samosvesno, i tome shodno stvoríli da se u dubini
tih narodnih zvukova nalazi neko veliko pramore, a u njemu postoje samo razlike u karakterű
naglaéenosti izmedu pojedinih odgovarajucih kultumih podrucja. Iznad dubine okvira ovog pres
trojavanja nalaze se velike figure savremenih muziőara XX véka, Stravinski, Bartók, veoma
ővrsto Bartók, i naravno ostali, koji nisu sa narodne podloge negovali savremenu muziku
XX véka, Senberg, Veber. To je moida Koltran izrazio najsvesnije u nekolicini svojih izjava
otvoreno naglasio, naroőito u odnosu na Bartoka. Oőigledno je kada őovjek svira, i níje samo
interpretator, vec zeli da stvara muziku, tada ta muzika mora imati neke osnove. Tim pre, jer
je muzika ona umetnost, koja je u najmanjoj meri materijalna, a u najvecoj meri abstrahuje.
Iz ovoga proizilazi da je pptrebno graditi mnogo stabilnije u spiritualnom pogledu, őuvati njenu
őistotu, odgovarajuce i s obrazlozenjem sve raspraviti, da bi bila sposobna za áivot i jednoznaőna.
Treba odluőiti: reőiti veliku dilemu, zaáto se őovek bavi muzikom, i ako se bavi Sta da svira.
U stvari, smatram da umetnost nije autonoman svet, nego je sa svim stvarima u tesnoj vezi.
Samo je tada umetnost, tako i toliko. Nakon tóga postalo je u meni potpuno jasno, ako ovde
iivim, i ovde sam roden, tada su i moja sudbina i naőin razmisljanja ovdaánji, i sluh i osecajnost
takode. To treba prihvatiti. Ne samo sto to treba prihvatiti vec je to sasvim prirodno." (odlomak
iz intervjua sa Derdom Sabadoéem dzez klaviristom iz Madarske)
„Najvaániji stvaralaőki metod dzeza je improvizacija, i kao takva izaziva poveőanu istovremenost,
zajedniőki doáivljaj izmedu stvaraoca i publike. D2eret se prihvatio velikog rizika, da u odredenom vremenu, bez mogucnosti za korekciju proverava sebe, te u ovu avanturu uvlaői i svoje
sluéaoce. Odstranio je sve sto bi predstavljalo prepreku drustvenim reakcijama i njihovom ispoljavanju: muziőku pratnju, ogromne moguőnosti studijske kozmetike, zanrovske granice. Jedini
princip ga vodi u njegovim improvizacijama: vera u autentiőnu vrednost dozivljaja sadrzanu u
liőnosti umetnika. Ősim tóga samo psiho-motoriőke muziőko izrazajne mogucnosti, te akusticki
izraiavanje granice instrumenta ogranicavanju slobodu njegovog izraíavanja." (Caba Kopecki
o improvizacijama Keita Dzereta)
..Mengelsdorf rasplice svoju muziku. Kidajuci, cepajuci zvuke trombona traga za sigurnijim tlom.
U jednom intervjuu govori o apsolutnoj spontanosti kao krajnjem cilju. Spontanost koja ostvarujuci se u improvizacijama znaői totalno samoizrazavanje, duhovnu avanturu ka stvaranju
fivota bez konvencija." (Zoltán Biőkai o muzici Aiberta Mengeisdorfa)
..Brekstonova muzika je sinteza vise raznih muzika, ni U jedan zanr- koji bi u svakom slucaju
znaőio povlaőenje vestackih granica - ne moze se uvrstiti. To ujedno oznaöava jedinstvenu mu
zióku tendenciju koja je istovremena sa gubljenjem mönopola evropske ozbiljne muzike. Odjednom su postale vazne do sada zaobilazene, nepoznate muzike. Nova muziőka prostranstva
osvajala su növi naőin misljenja. I Brekstonovu umetnost bi uvrstio medu te. I u Zagrebu smo
vec sluSali, ne moze se a ne pomenuti, duéom i srcem muziku XX véka. Brekstonova svesna
namera je ponovo vracanje svezine dzezu, nasuprot dosadasnjem intelektualnom izgradivanju,
stvaranje spontanog muziciranja na viáem nivou. (Zoltán Bickei o muzici Entonija Brekstona)
„Mingusova muzika je, u teoriji, puna protivreőnosti: tradicionalna - ali instrumentalna - crnacki
blúz i atonalnost, afrokubanske crte, uticaj meksiöke i drugih narodnih muzika, gomilanje disonacija. Zvuk njegovog kontrabasa izuzetno je őist, ima drajva - ali ne treperavog lebdenja kao
kod vecine dobrih basista. Ritám njegove interpretacije vise je trom, na medvedi naőin trapav,
ali ipák veoma snazan. On ne svira nezno, vec zice kida i óupa. Sve öve protivreőnosti,
nedostatke na prvi pogled, Mingusova ogromna liőnost pretvara u pravu muziku. Od takvog sazvuCja sastoji se karakteristiőno mingusovsko neoprimitivno zvuőenje. KarakteriSuci Mingusa rizikovao bih i sledecu protivurecnost: on je svesno intuitívan, najveci broj danaánjih basista
njegovi su sledbenici, iii u nedostatku boljeg pokuáavaju ga imitirati.“ (Lasto Dorman o Mingusovoj muzici)
Objavljujemo treci deo komentara létvana Boénjaka o knjizi Karla $teinera (Sedamhiljada dana
u Síbiru)
„Peraó prozora je pre svega parabola maloga sveta, jednog potcinjenog őoveka dvadesetog
véka, brutalnost koja ulazi u covekov mali svet, otudena vlast i kritika prirode Ijudi koji se jedni
od drugih ograduju. Poáto je ovo kritika otudene vlasti (znaci ne u maloj meri kult liőnosti)
bila u potpunosti nelogiőria i neadekvatna objaánjenja Pala Pandija o klasnoj vlasti, o jedinstvenom ljudskom napredku i funkcionalnim vrednostima sliőnih sredstava, to jest sadrzinska rázlika suoőavajucih objaénjenja. Vlast otudena od celine druátva naime gubi svoj kiásni karakter,
umesto univerzalnog Ijudskog uzdizanja ,,slu2i" univerzalnoj sputanosti i njegova sredstva nisu
sliőna veő su istovremena sredstvima otudene vlasti.“ (Studija Mikloéa Homjika o dramama
Mikloéa Meselja)
.......Ovakav naőin pisanja romana uőinila je svesnim saznanje: da romanopisac danas ne mo2e
da stvori autentiőni svet romana, ako ne stvori íznova formu za román. Pesnici su ovu zakonitost spoznali veő tada kada su za najadekvatniju izrazajnu formu postavili slobodni stih.
Slobodni stih őak i tada postupa samozakomto kada koristi klasiőna retoriőko-stilistiőka sredstva,
jer i ta sredstva postavljaju nőve funkcije. Zadatak danaénjeg romana mnogo je siozeniji i sve
manje mo2e da se oslanja na tradicionalne pripovedaőke forme, jer se za njih vezuju ustaljene
dimenzije znaőenja i standardizovan vrednosni kvalitet. Konstituisanje jedinstvenog dogadaja,
moguőe je samo na tlu nedirnutog oseőanja postojanja, a za stvaranje takvog osecanja ne
postoje ni individualni ni druétveni uslovi. Prevazidenost poetskih koncepcija je razlog tome
éto su nam oőekivanja u vezi sa proznim izraiavanjem zastarela, te kada se sretnemo sa
novom proznom konstrukcijom setimo se jednog jedinog izraza: eksperimentalna próza.“ (Stu
dija Beate Tomka o modemom jugoslovenskom madarskom romanu)
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Művészek
gumibélyegzői
A művészeti célokra készült gumibélyegzőket általában a Mail
Art (küldeményművészet) protagonistái alkalmazzák, de újabb
keletű grafikai sokszorosító eszköznek is nevezhetjük, amelylyel szerigráfiák hozhatók létre. Nem kell hozzá nagy appa
rátus, csak maga a gumibélyegző, a festék, a pecsétpáma
és a képzési felület. Ha a nyomóforma gumiból való ipari
előállítása bármilyen akadályba ütközne, elkészíthető linó
metszetből (Pawel Petasz) vagy radírgumiból is (Orest Zagoriónik). A gumibélyegző helyettesíthető eredetileg más célok
ra készült gumimintázattal; Slavko Matkovic például tornaci
pőjének gumiból készült kerek emblémáját nyilvánította pe
csétnek. Perneczky Gézának a városi környezetben talált
legkülönbözőbb apró tárgyak szolgálnak nyomófelületül. A
művészi pecsétek és bélyegzők bármely formájáról legyen
szó, az alkotók ennek a munkamódszernek a demokratikus
mivoltára - korlátlan számú lenyomat, kedvező terjesztési
lehetőségek - külön hangsúlyt helyeznek.
Jól ismert Peter Roehr Szöveg nélkül (1962) című grafikai
lapja, melyet a „drucksache” szövegű pecsét végtelen sok
szorosításával hozott létre. A gumibélyegzőt alkalmazó alko
tók ma már inkább a könyvmédium és a küldeményművészet
felé fordulnak. Erre a kettős megoszlásra mutatott rá Ulises
Carrión Rubberstamp Books And Post című tanulmány
kiállítása. Minden jel arra vall, hogy a gumibélyegző klaszszikus kiállítói lehetőségeket igénylő grafikai vagy szerigráfiai

formája a jobban terjeszthető postai küldemények és tárgy
könyvek javára fokozatosan háttérbe szorul. Másrészt a szerigráfia elvei a végtelen számú könyvoldalakon legalább oly
jól érvényesíthetők, mint az egyedi papírfelületen. Ilyen könyv
például Leonhard F. Duch Protest Book-ja, amelyben „graffitoszerű nyomatokkal fokozatosan telebélyegzett falat ábrá
zol oly módon, hogy a bélyegzett szövegek száma oldalan
ként nő, míg a protestáló jelszavak a falat teljesen beborít
ják. (. . .) Bili Gaglione ugyanezt az additív technikát alkal
mazza a Dadaland Stampbook-ban Egy férfi és egy nő
portréja bővül oldalanként újabb részlettel (kalap, pipa, nyak
lánc stb.), míg végül teljessé válik a rajz. Más művészek
formákat és folyamatokat egy bélyegző ismételt lenyomásá
val ábrázolnak. Marié C. Combs pl. a műve címében jelzett
Csúcsforgalmat úgy átirázolja, hogy oldalanként eggyel több
autó-nyomatot bélyegez. Harpin Lace a bélyegző körbefor
gatásával alkot burjánzó kompozíciókat egy és ugyanazon
figura alkalmazásával” . Más alkotóknál a könyvmédium bé
lyegzőik gyűjtőhelyeként nyer létjogosultságot.
A Mail Art-ban valamivel más a helyzet, hiszen a bélyegző
a postai küldeménynek csupán egyik elemét képezi. Azoknál
a művészeknél, akik saját tervezésű levélborítékot, levelező
lapot vagy bélyeget használnak, a gumibélyegző csak a nyel
vi struktúra elemeként egzisztálhat. A küldeménymüvészetben használatos gumibélyegzőknek egy-egy alkotói aurára
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való tekintettel meghatározó szerepük van. „A pecsét olykor
dekoratív célt szolgál levelezőlapokon és borítékon, de a
szándékolt kommunikáció szignifikáns eleme is lehet. ( ...)
A pecsét olykor a tipikus postai kommunikáció egy vagy több
elemét helyettesíti, mint George Brett gumibélyegzős postai
pecsétei, aki ORpost közös cím alatt a postai pecsétek szé
les sorozatát alkotta meg” , írja Ulises Carrión, aki ezideig
több művészi gumibélyegzőkiállítást szervezett. A pecsét
másfajta használatára mutat rá Szombathy Bálint, aki Szom
bathy Art in America feliratú gumibélyegzőket küldött több
USA-beli alkotónak, akik a nyomóformát a legkülönbözőbb
helyeken és módon - a városi környezetben, egyéni akcióik
során vagy levelezőlapjaikon - tüntették fel, mintegy szimbo
likusan beiktatva Szombathy művészetét az amerikai közegbe.
A pecsétet alkalmazó művészek folyóirata, az amszterdami *
Rubber, nemcsak reprodukciókat, hanem eredeti lenyoma
tokat is közöl rendszeresen. Az ugyancsak amszterdami
Stempelplaats ezeddig több nemzetközi tematikai pecsét
művészeti kiállítást szervezett. A nyomófelületeket rendsze
rint a helyszínen dolgozták ki a szervezők tervei alapján.
A gumibélyegzővel készült egyedi vagy sokszorosított fonto
sabb könyvkiadványok száma ötvenre tehető, ez a szám
azonban nem végleges.
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