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SZAKCSI LAKATOS BELAVAL

Szakesi Lakatos Béla 1943-ban szűletett Budapes
len. Nyolcéves korában a Vlll. kerüleli zeneiskolá
ban kezdte meg zongoratanulmányait Mészáros
Gyulánénál. Tizenhárom éves korában fölvételt
nyert a Bartók Béla Zeneműveszett Szaklcozépisko

lába, ahol Szabó Márla ( Kadosa Pálné') növendéke
1'011 két évig. Húsz- és harmincéves kom közölI
Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban sZó
rakoztato és jazz-zenét játszott. Harmincegy éves
korátál kezdve a Barták Béla Zeneművészeti Szak
iskola jazz-tanszakán zongorál tanít, valamint itt
hon és kül/oldön k oncertezik, 1978-han a jazz terü
lelén végzett munkújáért a Magyar Rádió nivodiját

kapta.

- Kezdjük kissé talán meglepő módon: milyen
kérdések foglalkoztatnak jelenleg?

- Jelen pillanatban a világ problémái izgat
nak.

- És mit jelent e:: kiizelebbről?

- Vajon hová jut az emberiség, képes lesz-e
megoldani azokat a problémákat, amelyek el
len harcolnia kellene. Négymilliárd ember él a
földön. Úgy tudom, tizenöt és fél milliárd
hektár lakóterület van. Ezen a területen - bár
nem számoltam utána - szerintem akár ötven
milliárd ember is kényelmesen elférne. Az em
beriség most mégis olyan korszakhoz érkezett,
amelyben választania kell az öngyilkosság és a
békés egymás mellett élés között, Harmadik
lehetőség nincs. A XX. század elején az embe
rek még reménykedtek abban, hogy olyan kor
jön, amely megoldja majd az összes ellent
mondást. Aztán kiderült: ez a század csak te
tézte az eddigieket. Sokaktól hallottuk - bár
ezzel én sohasem értettem egyet -, hogya há
borúban is van valami jó, mert például meg
oldja a népszaporulat kérdését, s a gazdaság is
felvirágzik. Ha ez valamikor igaz volt is, az el
ső világháborúval egy olyan korszak kezdő

dött el, amelyben már nem lehet egykönnyen
háborúsdit játszani, mert az emberiség elpusz
títhatja önmagát.

- Miota foglalkoztatnak ezek a kérdések?

Minden embernek foglalkoznia kellene
ezekkel a kérdésekkel. Elképzelhető, nálam az
is számított, hogy sok helyen jártam életem
ben. Hosszú ideig éltem Nyugaton, eljutottam
Amerikába is. És egyszer föltettem én is ma
gamnak a kérdést: vajon az emberiség ki tud-e
jönni a csapdából ? Sokat gondolkoztam rajta,
sok könyvet és újságcikket elolvastam, végül
arra a következtetésre jutottam, hogy nem tud
kilábolni belőle.

- Ha arra a kdvetkeztetesre jutottál volna.
hogy tehetsz valamit az emberiség ügyében. de
a::on az áron, hogy nem lehetsz zenész, akkor
mit választottál volna?

- Rögtön abbahagytam volna a zenélést.
Hiszen akkor nemcsak én, hanem sok millió
ember zenélhetne nyugodtan a földön. De saj
nos, ma az emberiség legnagyobb része csak az
anyagi javak megszerzésével foglalkozik ahe
lyett, hogy gondolkodna. Ezért amikor arra
jutottam, hogy nem tehetek semmit, nincs biz
tos talaj a lábam alatt, tehetetlenségemben
nem tudtam mit csinálni: kénytelen voltam a
Bibliához fordulni.

- Ezek szerint aggódtál az emberiség jövőjé

ért, és a Bibliában próháltál választ találni?

- Igen, igen. Bár korábban egészen más vé
leményem volt a Bibliáról, akárcsak sokunk
nak. Mint jazz-zenészt, inkább a keleti vallá
sok érdekeltek. Talán, mert más jazz-zenésze
ket is ... De amikor olvastam néhány dolgot
például Buddháról, kételyeim támadtak, mert
ezek a tanítások nagyon meseszerűek, voltak.
A Bibliában viszont meglepő dolgokat talál
tam. Olyan, földrajzilag is pontos leírások
vannak benne, amelyek alapján régészek dol
goznak. Aztán itt van a nagy vitakérdés: hogy
az ember Isten teremtménye vagy sem. Szerin
tem az ember Isten teremtménye, és az első

pillanattól kezdve értelmes lény volt. Ugyan
olyan fejlett és ugyanolyan okos volt, mint a
XX. század embere. Sokan azt mondják: a vi-
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lágegyetem magától jött létre. Tegyük fel,
hogy magától jött létre. Am akkor IS ott van
az a csodálatos összhang, ami mégis valami
egyre, s ha ez véletlen, akkor arra az egyetlen
véletlenre összpontosul. Szerintem annál ma
gasabb rendű erkölcsi tanítást, amit Jézus el
mondott a hegyi beszédben, egyetlen filozófus
sem írhat. Csak három fejezet, de benne van
minden.

- Ez az istenhit nyert megerősítést a zené
ben?

- Biztonságot kaptam. Nem akarok nagy
szavakat használni, de szerintem minden mű

vésznek szüksége van arra, hogy valamiben
higgyen. Mert ha nem hisz, akkor nem igazán
müvész. Ezért sajnálom a harmincéves korom
előtti életemet, mert rengeteg időt elpocsékol
tam.

- Miért ? Hogyan éltél harmincéves korod
előtt?

- Állatként éltem. A zenét ugyan szerettem,
de azzal sem tudtam igazán foglalkozni. Nem
csak azt sajnálom, hogy annyi rosszat tettem
- nem másoknak, mert másoknak nem na
gyon okoztam kárt -, hanem az időt sajnálom
magamtól, az időt. Rengeteg időm ment ve
szendőbe.

- És az mire ment?

- Az élvezeti dolgokra; nőkre, alkoholra,
kábítószerre. Milyen érdekes, hogy azok az
emberek, akik szellemileg sötétben járnak, ál
talában az éjszakában élnek többet, és a nap
palt átalusszák. Nem tudják, mi a világossá~.

Nemcsak szellemileg, ténylegesen sem. Sajná
lom, hogy azokat az időket elpocsékoltam. De
egy szikra pattant, és ki tudtam ugrani. ~ rru
vel hiszek Istenben, Istennek tulajdoni tom,
hogy így sikerült megszabadulnom minden
rossztól.

- Van racionális magyarázata is annak. hogy
változtál?

- Hittem abban, hogy van bennem vala
mi. .. Tudat alatt sejtettem, hogy egyszer ki
kell szállni. De az áradat olyan sodró volt,
hogy nem volt hozzá erőm. Azt mondják, har
mincéves korában változik az ember. Most
már elhiszem.

- Szeretném, ha ezekről az évekről részlete-
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sebben is beszélgetnénk. Kezdjük elölről: mi
(ven volt a gyermekkorod?

- Mivel én háború utáni gyerek vagyok,
elég rossz volt. Az ötvenes években nagyon ne
héz volt. Arra emlékszem, hogy ülünk, apám
pucolja a krumplit -- mert volt olyan idő, ami
kor apám volt itthon és az anyám dolgozott .
és mondom: már megint paprikás krumpli
lesz. Mindig szólt a rádió, néprádió volt: víz
állásjelentés és hírek: ilyen képek ugranak be.
Szomorúság, mert szüleim mindig szomorúak
voltak. Apám zenész volt a vendéglátóipar
ban. Nem volt híres a szakmában, közepes ze
nész volt. Cigányprímás akart lenni, de nem
sikerült, mert abban az időben a zenészek na
gyon nehezen kaptak állást. Négy testvére el
ismert volt a szakmában, jó helyeken játszot
tak. A papája, a nagyapám akit nem ísmer
tem rettenetesen jó brácsás volt. Magyari
Imrével játszott. Innen kaptam én is a Szakesi
nevet, mert ez a nagyapa Szakcson lakott, So
mogy megyében. Anyám nagyon szorgalmas
asszony volt. Az apját nem ismerte szegény,
mert az hamar elhagyta a családot. Nem ci
gány típusú asszony volt, lehet, hogy zsidó
vagy magyar beütés volt benne. Nálunk ő volt
a családfő. Ez abból is fakadt, hogy apám sok
szor nem dolgozott, és anyám mint kitűnő

könyvkötő, magasabbrendűnek érezte magát
nála.

- Melyik szülőddel volt kiizelehbi kapcsola
tod?

Anyámrnal volt szorosabb. Apám sokszor
elkeseredett, sokat ivott, de egyébként nagyon
rendes ember volt. Okos volt, hogy elhatároz
ta, belőlem nem cigányzenész, hanem táncze
nész lesz. Ő határozta el, hogy zongorista le
szek. Beíratott egy állami zeneískolába, ahol
egy nagyszerü pedagógus tanított, aki Bartók
növendéke volt. Eleinte gátlásokkal küszköd
tem, de két-három év múlva már körzeti gyer
mekversenyeket nyertem, és tizenkét éves ko
romban fölvettek a Konzervatóriumba. Zene
szerző és zongoraművész akartam lenni.
Nyolcéves koromban kis dallamokat írtam,
később kis műveket: kétkezes szonátákat,
olyanokat, amiket tanultam. Tizenöt éves ko
romban mégis kimaradtam.

Miért maradtál ki?

- Abban az időben a Mátyás tér környékén



laktunk. Egyszer feljött a lakásunkra néhány
környékbeli fiú. Azt mondták, zongoristát ke
resnek. Én nevettem, mert fogalmam sem volt
a tánczenéről. Mondtam is nekik, hogy nem
tudok semmit. A boogie-t tudtam hozni. Jó
gyorsan. És ezek hasra estek tőle. Azt mond
ták, hogy menjek velük. Én nem akartam, de
megint jöttek és elvittek. Bekerültem egy rossz
társaságba. Mi otthon nem foglalkoztunk ci
gányokkal, én tizenöt éves koromig egyáltalán
nem éreztem, hogy cigány vagyok. De a fiúk
között cigányos kezdtern lenni. Megtetszett 'az
éjszakai élet, sokszor kimaradoztam, és úgy
döntöttem, nem leszek klasszikus zenész. Nem
hiszem, hogy a tánczene jobban tetszett, mint
a klasszikus zene. Ám a vele járó élet! Anyám
rengeteget rimánkodott, de hiába. Azt hittem,
hogy ez a szabad élet. Tizenhat éves korom
ban már a vendéglátóiparban játszottam. A
sok rosszban azért volt valami jó: jazzt kezd
tünk játszani, és abban egyre jobban halad
tam. Bekerültem Kovács Gyula zenekarába,
aki akkor nagy sztár volt. Három évig játszot
tunk együtt. Utána Holéczi Ákossal kimeátem
Nyugatra, mint tánczenész. Ott aztán bele
vesztem a szellemi sötétségbe: tetszett a bor
zalmas élet, tomboltam kint, Nyugaton. Az
tán hazajöttem katonának, megnősültem.

Amikor azonban anyám meghalt, nagy elkese
redésemben újra kimentem Nyugat-Berlinbe.
Ott kezdtem el gondolkodni. Utána még ki
lenc hónapra elutaztam Amerikába, akkor
már csak azért, hogy lássam ott is a dolgokat.
Amikor hazajöttem, elhatároztam, nem ját
szom soha többé vendéglátóiparban. Nem is
játszottam soha.

. - Hogyan kezdtél tanítani?

- Gonda János hallott játszani, és meghí
vott. Nagyon nagy megtiszteltetésnek vettem.

- Elvégezted közben a jazz-tanszakott

- Nem végeztem el. Soha ném tudtam, hogy
jó pedagógiai érzékem van. Nagyon megsze
rettek a gyerekek. Együtt kutattunk: a tanítás
révén én is fejlődtem, tanultam.

- Hogyan változtál. alakultál zeneileg a het
venes évek elejétől. tehát azóta. hogy végleg ha
zajöttél Amerikáhál?

- Úgy érzem, van egy nagy zenei hiányossá
gom : nem voltak meg a megfelelő körülmé
nyeim, hogy a klasszikus zeneirodaimat is ala-.
posan megismerjem. Ezt mint zenész, és nem

mint jazz-zenész hiányolom. Jazz-zenészként
nyugodtan mondhatom, hogy a mai irodalmat
nagyon jól ismerern. Mindenkit, aki fontos,
tanulmányoztam, leírtam. Ismerem Hancock,
Jarret, Tyner intervallumait, ritmusait. Tud
nék is úgy játszani, mint ők, de nem akarok,
mert kopírozni nem szabad. A jazz szerintem
zeneszerzés: dallamokat kell szerkeszteni. Ez a
dallamvilág időközben változik, de az alapdal
lamvilág megmarad. Tanítás közben rájóttem
arra, hogy valaki magától is jazz-zenésszé vál
hat. Éjjel-nappal zenét kell hallgatnia: akkor
meghallja a harmóniákat, a basszust, meglátja
az intervallumokJlt. A zeneszerzést viszont
nem lehet megtanítani. Lehetek munkatársa
egy növendéknek, átadhatom a tapasztalatai
mat, aminek annyi előnye van, hogy az illető

időt spórol meg. Nagyon szeretem ezt a mun
kát. Ennél jobban csak a jazz-zenét szeretem.
Azt hiszem, értek is hozzá valamennyire. A\
klasszikus zenét is szeretem, de sajnos azt ma
már lehetetlen játszanom.

- Ennek technikai okai vannak?

- Részben: a zongora billentése és a frazíro-
zás egészen más. Ezenkívül a jazz-zenében a
klasszikus zenétől olyannyira eltérő, más nyol
cadlüktetések vannak, hogy most, harminchét
éves koromban, nagyon nehezen tudnék átálI
ni. A jazz-zenében a nyolcadok nem nyolca
dok, hanem olyan ti-ti-k, amelyek közelebb
állnak a triolához. Bár az improvizálás során
én mindig négynegyedben vagyok és nem pá
ratlan ritmusban, mégis úgy hallatszik, mintha
változó ritmusban lennék. Mindez nem aka
dályoz meg abban, hogy a jazz segítségével ki
tudjam elemezni a klasszikus zenét. Mert
ugyanúgy hallom a harmóniákat, a dallam
harmóniavilágát horizontálisan és vertikálisan
is, hallom a bitonális dolgokat és a modern ze
nében előforduló tömböket is.

-' Annak kapcsán. amit most elmondtál. na
gyon sok kérdés jőlvetődött bennem. Kezdjük
az utolsóval! Miután egyre jobban elmélyültél a
jazzben, megismerted a jazz-irodalmat. más
ként értékeled-e a magas rendű zenét?

- Igen. És azt hiszem, jobban is értem, ér
zem.

- Van olyan zeneszerző. akihez a jazz-zenén
keresztül jutottál közel. vagy közelebb?

- Igen, például Bartókhoz. Legalább két
évig foglalköztam Lendvai László Bartók-el-
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· méletével. Sok éjszaka nem tudtam aludni
miatta, és végül kétségeim támadtak. Valamit
ugyan lehet belőle hasznosítani, de tulajdon
képpen csapdá. Bartók nem úgy gondolko
dott. Lehet, hogy ez nagyon merész kijelentés,
de nem baj, vállalom. Szerintem a Lendvai-fé
le zeneelmélet a Kessler-féle zeneelmélet mo
dernebb formája. És ahogy Kessler elméletét
rá lehet húzni a klasszikus zenére, ugyanúgy a
Lendvaiét rá lehet húzni mindenre, a romanti
kától fölfelé. Szerintem ő bitonális volt. Én azt
gondolom, hogy Bartókot nem lehet megköze
líteni úgy, hogy csak egy szempontot érvénye
sítünk kizárólagosan: legyen az a magyar nép
zene vagy a tengelyrendszer. A népzene is
nagy hatással volt rá, Amerika is, sőt a jazz is.
És ez így van rendjén.

- Az előbb úgyfogalmaztál, hogy a jazz - ze
neszerzés'. Azt elfogadom, hogy ezt te, személy
szerint, így éled meg . . .

- ... és mindenki, aki tud improvizálni! Az
improvizálás nemcsak a hangok összerakása,
hanem megformálás is egyben. Egy jazz-zon
goristának bármikor kell tudnia rőgtönözni,

még akkor is, ha az első pillanatban fogalma
sincs arról, mit fogjátszani. Elkezdi, aztán csi
nál valamit.

- A kérdés csak az, hogy az így improvizáló
zongoristát lehet-e olyan értelemben zeneszer
zőnek nevezni, ahogy - mondjuk - Bartókot an
nak nevezhetjük?

- Hát persze. Miért ne? Beethovennek,
Haydnnak, 'és az összes többi klasszikusnak az
volt a reggelije, hogy leült a zongorához és
improvizált. Sőt! Paganiniről és Lisztről nyu
godtan mondhatjuk - ha már zeneszerzőkről

kezdtünk beszélni -, hogy életművük nagy ré- .
szét nem ismerjük, mert improvizációiknak
csak tört részét írták le.'Sajnos, a mai világban
olyan zeneszerzők is vannak, akik nem tudnak
improvizálni.

- Ez mind igaz. De szerintem - ha első hal
lásra furcsának tűnik is - mellékes, hogy egy
zeneszerző játszik-e hangszeren vagy nem.
Ugyanis zeneszerzői létének lényege az, hogy
komponál. A zenemű amit létrehoz, valóban
megszülethet zongora mellett, rögtönzéses mó
don, de akár a fejében is. A legfontosabb az: a
komponista a zene egészét látja át, annak har
moniai, dallami, ritmikai bonyolultságában,
hangszerösszetételében. Ezért nem tartom vé-
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letlennek, hogy ha bárkire is gondolunk a jazz
története során, említésre méltó zenészek kozűl,

őket mégsem zeneszerzőként, hanem előadómű

vészként tartjuk számon.

- Előadóművészként, persze. De egyben ze
neszerzők is. Szerintem ezt nem lehet kettévá
lasztani, mert az improvizáció és a zeneszerzés
egy és ugyanaz. És ha egy jazz-zenésznek meg
van a kellő tudása és akaratereje, hogyrögzít
se is improvizációját, akkor ugyanolyan zene
szerző, mint bárki más. Az persze igaz, hogy
sok olyan jazz-zenész van, aki ebben az érte
lemben nem tekinthető zeneszerzőnek, mert
nem képes arra, hogy rögzítse is improvizáció
ját. De ha én hazamegyek, előkapom a pikulá- '
mat, és egyedül a szobámban fújok egy órát,
megformálom úgy, hogy eleje, közepe és háta
van, mindene van, akkor az "zene". Adhatok
neki círnet, leírhatorn, mindegy. Az a fontos,
hogy alkottam, megformáltam valamit. Az
improvizációban ugyanez történik. Legföljebb
annyi a különbség az improvizáció és a zene
szerzés között, hogy az ímprovizációban na
gyon rövid ideje van az embemek megoldania
azt, amit játszik, szemben a zeneszerzéssel,
ami az improvizáció lelassított folyamata.

- Nem tartod elképzelhetőnek, hogy az a lé
nyegi különbség: a zeneszerző - összefüggésben
a lelassított alkotási folyamattal- képes átlátni
a teljes zenét logikai-tér-időbeli összetettségé
ben, és ezáltal magasabb rendű zenét létrehozni,
mint a saját hangszerén - és csak a saját hang
szerén! - gyorsan improvizáló, jelen idő számá
ra létező és a teljes zenét át nem látó jazz-ze
nész?

- Ez nagyon nehéz kérdés. Nem memém
azt se rnondani, hogy igen, azt se, hogy nem.
Mert ha arra gondolok, hogy Beethovennek
megnézték a partitúráit, és olyan oldalakat is
találtak, ahol hétszeres ragasztás volt, és ami
kor lekaparták, a hetedik, az utolsó, pontosan
ugyanaz volt, mint az első!? S ez másoknál is
így van! Valahol mindenki az elsőre tér vissza,
vagy legalábbis annak variánsára. Így. érzem.
Bár nem tartom magam o Iya n zeneszerző
nek, de ha annak idején választanom kellett
volna, biztosan nem jazz-zenész lettem volna.
Ez csak a hanyagságomnak, meg annak a
rossz társaságnak köszönhető, amibe fiatalon
belekerültem. A szívem belső, titkos vágya
mindig az volt, hogy zeneszerző és zongorista
legyek.



- Ezek szerint akkor mégis van kűliinbség a •
lelassított - tehát hagyományos értelemben vett
- zeneszerzés és az improvizáció mint zeneszer
zés között?

~. Nincs különbség. Csak az egyes zeneszer
zők között van különbség. Van jobb, és van
rosszabb.

- De én nem az egyes zeneszerzők közötti
kűlonbségregondolok. hanem a jazzre mint ze
neszerzésre, szemben a hagyományos értelem
ben vett zeneszerzői tevékenységgel.

- Nincs, nincs! Ha nem határozod meg a
műfajt, hanem csak azt mondod, hogy jó és
rossz, vagy jobb és rosszabb, akkor nincs sem
mi különbség, hogy az jazz vagy akármi más.
Namárrnost, szerintem éppen az a baj azokkal
az emberekkel, akik nem tudnak improvizálni,
csak interpretálni, hogy "csonka" emberek.
Mert beszéltem olyan fiatalokkal, akik elvé
gezték a Zeneakadémiát, és fölismerték, mi
lyen borzalmas, hogy csak azt tudják lejátsza
ni, amit a kottába egyszer leírtak, azonkívül
egy mukkot sem képesek megszólaltatni. Egy
szóval: az igazi zenész improvizálás nélkül el
képzelhétetlen, Mert a legfontosabb emberi
tulajdonság az alkotás. Az ember - többek kő- ,
zött - éppen abban különbözik a környezeté
től, hogy tud tervezni, tud alkotni; és csak ak
kor boldog igazán, ha megvan a kielégítő

munkakőre, amelyben magától is képes vala
mit csinálni. Ez szerintem az összes emberi te
vékenységre érvényes, így a zenére is vonatko
zik.

- Ez nem a zenére, hanem a zenészre vonat
kozik.

- Úgy van, én is ezt akartam mondani!

- Abból adódik a véleményünk közti különb-
ség, hogy te a zenész felől közelítesz, míg én a
zene egésze felől. Amit a zenészről elmondtál,
abban tökéletesen egyetértek veled. De én meg
próbáltam a zenésztiil fűggetlenűl - legyen az
improvizátor vagy interpretátor - abból kiindul
ni, hogy az úgynevezett magas rendű zenében
mit hozhat létre a komponista, szemben a jazz
zeneszerzőjével,a jazz-előadóművésszel.

- Igen. Ez végül is kikerekedett. .. Én már
korábban foglalkeztam ezzel a gondolattal,
mert a jazz révén elméletileg is - tehát nem
csak improvizálva és az érzésekben - eljutot
tam oda, hogy Bachot vagy Beethovent is ki

tudom elemezni. Nem mondom azt, hogy for
mailag ~gészen jól, de a hangokat tökéletesen.

- A kérdés most az: vajon a zenemű formája
megközelíthető-e a jazz ismeretén keresztül?

- Fogas kérdés.

- Vegyünk például egy Barták-vonosnégyest l
Hogyan lehet aformáját elemezni. hogyan lehet
ezt a nagyon bonyolult zenei szövetet megköze
líteni, megérteni a jazz ismeretén keresztül?

- Nem lehet megközelíteni. És most oda ju
tojtunk. hogy hol tart ma a jazz.

- Ide szerettem volna eljutni én. is.

- A jazz első formája a nyolc taktus volt:
nyolc taktusos bluesok, boogie-k meg ilyenek.
A következő lépés a 12 taktus, majd kétszer 12
taktus volt, majd 16, utána pedig a 32 taktusos
számok következtek. Ebből a kötött taktus
számból a jazz nagyon sokáig nem tudott ki
lépni. Ez volt a bebopkorszak, de még a cool is
idetartozik. A forradalom akkor kezdődött,

amikor 20 és 21 taktusos számokat kezdtek ír
ni, de még itt is a taktusszám volt a döntő.

A hatvanas években azután egyes jazz-zené
szek két-három tételes dolgókat kezdtek írni.
Emlékszem rá, olyan ritka volt ez, mint a fehér
holló, és mi az ilyen próbálkozásokat inkább
filmzenének is hallgattuk. Ezzel egy időben ke
letkeztek a kamaradivatok is: vibrafon-zon
gora, zongora-gitár, bőgő-fuvola stb. Chick
Coreának volt egy fuvola-zongora duója. 40
másodpercig tartott, de ott hangról hangra
minden kottázva volt. Az ilyen kamarazenélés
nagyon sokat segített a jazznek, mert új for
mák születtek, Tény azonban, hogy formailag
még nem jutott oda, ahová a klasszikus zene.

- Azért is vetettem föl a kérdést, mert jelen
leg ez tűnik számomra a jazz-zene egyik legfon
tosabb korlátjának. Perspektivikusan is. A jazz
ugyanis éppen a forma, a megfontoltság, a ze
nei-logikai szervezettség kérdésében válik el lé
nyegileg a magas rendű zenétől.

- Viszont harmóniában, vagy a dallamveze
tésben elérte a XX. század eleji zenét, különö
sen a francia iskolát. És a hatvanas évek elején
keletkező free jazz ismét új színeket, kompli
káltabb ritmusképleteket hozott. Sőt! A klasz
szikus zene nagyon sokat átvett a jazztől. Rit
mikailag is.

- Ritmikailag k'ülönösen!
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- Visszatérve Chick Coreára: jóllehet ő egy
kicsit tánczenés és nem tiszta jazz, amit csinál,
formailag úgy építkezett, hogy sikerült kilép
nie a hagyományos légkörből. Ezért is tartják
őt a legnagyobb komponistának Amerikában,
és ki is találtak már az ő zenéjére egy kifeje
zést: nem jazz, hanem jaz (ejtsd: dzsazz ),

- Mit jelent az, hogy nem "tiszta jazz", amit
csinál? Ezek szerint létezik tiszta jazz is?

- Azt hiszem, rossz volt a kifejezés. Ú gy ér
tem, nem olyan jazz, ami eddig volt. Mert tu
lajdonképpen a jazz-zene mára átvette az
európai zenekultúrát is. Ezért nem lehet sze
rintem most már egyértelműenmegmondani,
mi a jazz, és mi nem az. Minden lehet jazz.
Jazzen egy kifejezési formát értek. Tehát te
vagy beszélsz angolul, vagy nem beszélsz an
golul. Ha te beszéled a jazz nyelvét, úgy te
jazz-zenész vagy, ha nem beszéled, akkor nem
vagy az. Mindketten beszélhetünk angolul:
egyikünk beszéli a klasszikus angolt, a másik
az amerikait. Az is jazz, ha egyikünk egy 24
taktusos számot játszik, és az is, ha a másik
egy Chopin-keringőt játszik el jazzben. ~
amerikai feketéktől származó jazz, amit a fe
hérek is átvettek, ma már nemcsak amerikai
zene. Sok ágazatra töredezett, beleivódott a
romantika, ami egyértelműen európai hatás.
A jazz a XX. század zenéje. .. Szóval, azért
mondtam Corea zenéjére, hogy nem tiszta
jazz, mert nem olyan nehéz szövetű: a harmó
niái, a hanganyaga, egyszóval a stílusa köny
nyedebb, mert anyagi támogatás híján ő sem
járhat ugyanazon az úton, amelyen a kortárs
zene és művelői, De a kifejezés formája: jazz.

- Úgy fogalmaztál, hogy a jazz a XX. század
zenéje. Miért?

- Azért, mert visszahozta az improvizációt.
Ajazz nem másért, csak az improvizációért ér
tékes. A XX. században minden törekvés a
másik oldalon is - már az ún. komoly zenei ol
dalon is -lassan arra irányul, hogy olyan ze
nészeket képezzenek, akik improvizálni tud
nak. És.ha ajazz formailag is eljutna valahová
- és szerintem képes lenne eljutni -, akkor tel
jesen egyenrangú lehetne a komoly zenével.

- De vajonebben az esetben különbözne-e tő

le? Nem olvadna bele?

- Különbözne, mert a komoly zene kifeje
zésmódja egészen más. A ~omoly zene - "ko
moly zene", ez nagyon rossz kifejezés, mond-
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juk inkább: másik fajta zene -, szóval a másik
fajta zene interpretátora két nyolcadot egészen
másképpen játszik, mint egy jazz-zenész. És
Ijóllehet egy jazz-zenész úgy is tudja játszani
azt a két nyolcadot, ahogy Ő, visszafelé ez már
nem áll. Tehát ha formailag el is érné a jazz a
másik fajta zenét - hanganyagában, úgy vé
lem, már el is érte -, kifejezésmódjában még
mindig különbözne tőle. Márpedig a jazz kife
jezésmódja sokkal közelebb áll a természetes
hez, mint a másik fajta zenéé. Ez nyilván vitat
ható, egy klasszikus zenész biztosan nem ért
velem egyet ebben a kérdésben. De ha egy mai
zeneszerzőt megkérdezünk, akkor ő valószí
nűleg rokonszenvez a jazz-szel.

- A beszélgetés közben többször említettük
az európai és amerikaijazzt, az európai és ame
rikai jazz-zenészeket. Milyen jelentősége van
ennek a szétválasztásnak? És ha ezt így kérde
zem, akkor elkerülhetetlenül fölvetődik a ma
gyar jazz fogalma is . . .

- ... ami nincsen. Ugyanúgy, ahogy nincs
lengyel, német meg francia jazz sem. Szerin
tem ilyen, hogy "magyar jazz" - nem létezik.
Bár az európai jazz nagyon sokat fejlődött

- amiben óriási szerepe van az amerikai rit
musvilág átvételének -, én még önálló európai
jazzről sem mernék beszélni. A jazz kétségtele
nül jelen van már Nyugat-Európában, de még
nem tudott teljesen elszakadni Amerikától.
Viszont egy Európában felnőtt jazz-zenész
sokkal jobban ismeri - szemben egy amerikai
val- az európai zene fejlődésének nagy formá
it. Ebből a szempontból Európa előnyben van
Amerikával szemben. És éppen ezért szerin
tem Európából indulhat el a jazz-zene formai
megújulása.'Az amerikai jazz jelen pillanatban
nagyon nagy válságban van. A free jazz nem
sikerült: nem volt jó üzlet. A zenészek nem
akartak éhen halni, ezért.kénytelenek voltak a
rock-zenéhez fordulni ... Lehet, hogy az euró
pai jazznek sikerül ebből a válságból a kiutat
megtalálnia, és akkor ebben a magyar jazz is
benne lesz. Azt is nagyon fontosnak tartom,
hogy Európa vitte színpadra a jazzt, és ezáltal
egy olyan légkörbe helyezte, ami sokkal kívá
natosabb, mint az amerikai klubjelleg. Mindez
azonban csak akkor valósulhat meg Európá
ban, ha eltűnik az a nemzedék, amelyik csak
Beethovent imádja, és úgy beszél a jazzről,

mint valami prostituált műfajról. Ez itt, Ma
gyarországon különösen jellemző. Termesze
tesen ebben az is közrejátszik, hogy sok olyan



jazz-zenész van, aki sajnos összevissza játszik.
És az is igaz, hogy az alkohol és a kábítószer, a
hasis és kokain sok jazz-előadót tönkretett, s
hogy sokan ilyen állapotban játszanak ...

- Mi lehet annak az oka, hogya jazz-zené
szek között kirivóan sok a/koholistát és kábitó
szerest ta/á/hatunk Amerikában?

- Ezt minden művészetben megtalálhatjuk.
Sorolhatnám a példákat, de fölösleges. Szerin
tem a mámorra semmi szükség nincsen. És itt
megint az európai jazz-zenészeket említhetem
pozitív példaként. Ezenkívül azt sem szabad
elfelejtenünk, hogy a XX. századi fiatalság
sokkal erkölcstelenebb, romlottabb, mint a
megelőző korokban. És közülük nagyon so
kan szeretik a jazzt. .. Magyarországon a
punkosok is szeretik a jazzt, holott fogalmuk
sincs róla. Ez nem valami jó.

- Mit je/ent számodra a többi művészet?

- Amióta a Bibliát megismertem, nagyon
furcsa· helyzetbe kerültem. Az ember számára
- így számomra is - a legtökéletesebb kifejezé
si forma a zene. Azt hiszem Goethe is hivatko
zott erre, hogy a zene a legkifejezőbb, legma
gasabb 'rendű művészet. A zene az a kifejezési
forma, ami nincs kötve. Nem lehet belemagya
rázni semmit. Ezért tiszta. Sokkal tisztább,
mint a többi művészet, amelyekbe jobban bele
lehet magyarázni akármit. A zenét nem kell
megmagyarázni. Az irodalomban például már
filozófiával állok szemben. Ezzel meg is mond
tam, hogy szemben állok vele. Azért, mert na
gyon sok esetben nem értek egyet az emberek
filozófiájával. így nem is nagyon foglalkozom
bölcselettel. Inkább a Bibliával foglalkozom.
Hét éve tanulmányozom erőteljesen aBibliát.
Mindennap, és gyakran órákon át. Hét év
alatt már majdnem két diplomát szerezhettem
volna, mégis többre tartom a Biblia filozófiá
ját. Ezt merem vállalni, nem szégyellern ki
mondani. .. Minden a teremtő Istennek kö
szönhető: az Isten és a két ember háromszögé
ben valamennyien eszközök vagyunk, értel
mes eszközök. Ezért előttem csak emberek'
vannak. Lehet a világ legnagyobb írója, festője

vagy zeneszerzője, előttem csak ember marad.
A legnagyobb ember is tévedhet: lehetnek
jobb művei, rosszabb művei. Száz év múlva az
is kiderülhet, hogy nem is volt olyan nagy mű

vész. Vannak filozófusok, akik gyönyörű taní
tásokat írnak le, de ők maguk egészen más- .
képp cselekednek. Ez mi? Karrier vagy okos-

kodás? Minek nevezhető?Nem értem. Azokat
a zenészeket, zeneszerzőket sem értem, akik
nek nincs hitük. Vagy ha van is hitük: álarc.
Mert a hit a cselekedetek által nyilvánul meg..
Mondhatok bármit: hogy hiszek a kommuniz
musban, vagy a kapitalizmusban, a cselekede
teimben is ki kell hogy nyilvánítsam azt. Ezért
borzasztó, hogy a művészetbe is bekerül a po
litika és az üzlet. Az államok érdekembereket
termelnek. Ezért ma már egyre kevesebb olyan
művész van, mint volt régen, aki éhezik és in
kább meghal, de nem mond le a maga elveiről.

Biztosan te is mindent elkövetnél, hogy az em
beriség békében. biztonságban, boldogan, sze
retetben éljen. Én is azt szeretném, hogy a mű
vészet, a tudomány, az emberi érdeklődés a fa
levelektől, a rovaroktól egészen a csillagokig
mindent befogadjon, hisz olyan csodálatos
agyunk van, annyi ismeretet tudnánk elsajátí
tani! De miért csak a kiváltságos emberek?
Mindenki, aki akar. Holnaptól kezdve tanul
mányozom a pókokat. Miért ne? Az emberi
élet lenne a legdrágább kincs a földön, azt tar
tanánk legnagyobb tiszteletben. Nem a hábo
rúval és nem azzal, hogy ki uralkodjon a má
sik fölött - nem ezzel törődnének az emberek.

Most nekem is lenne egy kérdésem hozzád.
Képzeld el, hogy a földön minden jó: az embe
rekjók egymáshoz, nincs háború, nincs határ,
mindenki megegyezik és nincsenek ellentétek.
Akkor mit szolgál a művészet? Mert a művé

szet harcol valamiért. És ha elérte, akkor mit
csinál? Akkor nem lenne művészet?

- Hogyha mindezt e/érnénk - és végül is erre
törekszünk -, akkor az ember számára a meg
ismerés még mindig kor/át/an maradna . . .

, - A művészet akkor eszköz lenne. Ha min
den ember tökéletes lenne, akkor a művészet

örömet okozna. Örömet okozna az, hogy ját
szol nekem hegedűn. Ezért csak azt tudom eb
ben a világban igaz művésznek tartani, aki a
szobájában ül, ír, fest, vagy zenét szerez és
nem gondol a népszerűségre. Ezért az inter
pretáló művészek közül nagyon kevés, aki
olyan magasra jutott, hogy szinte szellemileg
benne van ebben az új világtársadalomban.
Talán egy Richter, egy Horovitz vagy egy Ja
sha Heifetz már nem tudja, mi a dollár. Azt
sem tudja, mennyi pénze van. Nyilvánvaló,
hogy sok. Es az ilyen emberből a világon van
tíz. Ezért a házimuzsikálás örömei sokkal na
gyobbak annál, mintha az ember kiáll a pó
diumra négyezer dollárért és izgul, hogy mit
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