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Antony Braxton Győrben

A mai jazz egyik legnagyobb alakja jött el aznap
estére. Viszonylag rövid szólódarabokat játszott,
vagy nyolcat-tízet. Mind karakterdarab volt, mind
monotematíkus: kiindulunk egy zenei - dallami
vagy ritmikai, netán gesztusbeli - motivurnból,
először exponáljuk. utána pedig következhet az
improvizáció, amely elszárnyalva is kőtődik, majd
visszatér a kezdetekhez. Braxton nemegyszer a ki
mondhatatlanig vitte, vezette a zeneí történés fo
nalát. Ez volt az eljátszott csend. Az improvizációt
egy ízben Arthur Taylor önanalizisnek nevezte.
Telitalálat. Ahhoz azonban, hogy valaki könnye
dén eljusson önmaga mínd mélyebb rétegeibe, elő

ször össze kell nőnie hangszerével, de annyira,
mintha a hangszer is a muzsíkus szerve volna.
Ilyen értelemben a szaxofon a legemberibb hang
szer. Szaxofonnal lehet legínkább beszélní, és a
szavakon túlnőve zenében elmondani azt, ami ver
bálisan elmondhatatlan.

Hogy mítjátszott Antony Braxton Győrben, azt
persze nem lehet leírni. A fáradt-kábult emlékezet
sem pontosan rögzít. Az est lemezfelvételt kívánt
volna. Mert ajazz világában talán ez volt Magyar
országon az évtized koncertje. Miért mondjuk ezt?
Braxtonban megtestesül a legnemesebb néger zenei
jazz-hagyomány. Ö maga szintézis. Benne rnuzsi
kál Ornette és Coltrane, Shepp és Ayler. De ez már
azt is jelenti, hogy több ennél: a négerség, az ame
rikai progresszió ösztöne, öntudata és legneme
sebb zenei kivetülése. S a dolog itt válik igazán ér
dekessé. Mert Braxton most emberére talált. Sza
bados Györgyröl például túlzás nélkül elmondhat
juk majdnem ugyanezeket a szuperlativuszokat,
egyetlen nagy és döntő különbséggel. Szabados
- magyar. Nem afrikai poliritrniát, hanem uráli ru
batót; nem a gettóban viruló, buddhísta fennkölt
ségű bölcsességeket. hanem kelet-európai komple
xusokat; nem a lokálokban lilán felszíneskedő

életundor csörnörét, hanem a tömegdalon edzett
előző generáció papírkukacoskodásának utálatát
hordozza magában. Nem Cage és Kennedy, ha
nem Károlyi Mihály és Ady; nem Afrika-élmény,
elmélyülés és megvilágosodás, hanem Erdély-él
mény, széchenyizmus és újprogresszió. Nem Picas
so - Csontváry. Nem Braxton - Szabados.

A hazai jazz-történet nagy pillanata zajlott le a
színpadon. Braxton mellé lépett Szabados - és el
kezdtek játszani. Először kissé tartottam 'attól,
nem fog a dolog könnyen menni. "Ez a Braxton
olyan mint a vaj" - mondta később Szabados.
S nagyon találóan fogalmazott. Mert Braxton
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mintha tojásokon lépkedett volna, olyan puhán ta
lálta el mindig a legjobb pillanatot, a sikeres hang
vételt, azután felerősttettea többieket, a trió másik
két tagját. Szabados teljes biztonsággal uralta
hangszerét s a zene folyamatait. Előtte koncentrá
ciós gyakorlatokat végzett. Mégis: mindebből mi a
legfontosabb tanulság? A világzene-jelenség, az új
azonosság. Az, hogy szavak nélkül értjük egymást.
S elméink univerzuma közös,

o

Találkozások
Krzysztof Pendereckivel
Megjelent az első magyar nyelvű könyv Penderec
kiről. Ludwik Erhardt könyve - Esztényi Lawnik
Eszter fordításában - kronologikusan mutatja be a
lengyel zeneszerző életútját és műveit. Az életrajzi
adatokon s a művek keletkezéstörténetét és bemu
tatóit felsorakoztató leirásokon túl találunk a
könyvben részeket, amelyek a műelemzés kiindu
lásának (de sajnos nem igazi elemzésnek) nevezhe
tők, továbbá sajtókritikák ismertetését és idézete
ket Pendereckitől. Ezenkívül Művek jegyzéke és
Lemezkatalogus egészítik ki a könyvecskét. Er
hardt persze tisztában van azzal, hogy műve

" ... nem életrajz, de' klasszikus monográfia
sem ... ". de hogyan is lehetne leszűrt, tárgyilagos
monográfiát irni egy élő kortársról, aki ráadásul
még fiatal, mindössze negyvennyolc éves.

Penderecki életútjáról sok mindent megtudha
tunk. Lényegtelennek tekinthető életrajzi adatok
és nem mindig sikerült műismertetések közt olvas
hatunk lényeges megállapításokat is: "'" az
Anaklasis és a Gyászzene a darmstadti iskola eszté
tikájával való szembefordulás szellemében fogant,
reakciót jelentett Darmstadt túlintellek tualizáltsá
gára, konstruktivizmusára és túlbonyolított hang
jegyzésére'" Eszerint már a kezdeteknél kimutat
ható, hogy Penderecki a nem német hagyomány
hoz csatlakozott (amennyiben elfogadjuk. hogy az
európai zenetörténet fejlődese századunkban vol
taképpen kétpólusú). Penderecki a Passió megírá
sáig a túlfeszített kísérletezésekben egyre inkább
ezoterikussá váló avantgarde egyik vezéralakja
volt. 1965 után viszont "mélyebbre nyúlt: a szin és
dinamika felületi, érzékletes expresszivitásán túl
most már maga a tárgy kifejező ereje is foglalkoz
tatta, .. Félretette az avantgarde babérjait. alkotó
lett. Az avantgarde ezt sohasem bocsátotta meg
neki." Művészetét azóta kétféleképpen értelmezik,
Az "avantgarde" támadja, valahogy úgy, ahogy



Adorno támadta a nem dodekafonistákat, misze
rint ők "imgedményeket" tesznek a közérthetőség

érdekében. Hivei meg korunk egyik legnagyobb al
kotóját, a század Handeljét látják benne, aki képes
a zeneművészetnek visszaadni a művészi totalitás
igényét és lehetőségét. Szociológiai értelemben is.
E vitát eldönteni nem szükséges - hiszen talán nem
is igazi vita ez -, itt most csak mint Erhardt köny
vének talán legvégsőproblémáját vagy konzekven
ciáját említjük meg. Penderecki egyébként így nyi
latkozik: .Egyszerűenolyan zenét akarok kompo
nálni. amilyet szeretek ... Egyetértek a vélemény-
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Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok.
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Gerhard Kroll: Jézus nyomában (fordítot
ta Diós István)

Volly István: Karácsonyi és Mária-énekek
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Pilinszky jános: Szög és olaj (prózai írások)

nyel, hogy zeném körülbelül 1974 óta a posztro
mantikus hagyomány folytatása."

S még két fontos gondolat: "Kerülve a túlzó pá
toszt, le kell szögeznünk, hogy a zenetörténet (a
Passió óta), új, magában álló értékkel: Penderecki
monumentális vokális stílusával gazdagodott"
(Zielinski). És: .Penderecki és társai elindultak az
újfajta egyszerűség keresésére, s ezt fel is fedezték.
Elértek, hogy az avaritgarde elfogadhatóvá, sőt

népszerűvé vált Kelet-Európában ... " (Trotter).
(Zenemúkiadó.1981)
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Csépány-Keszthelyi-Szabó: Párbeszéd
Istennel (imakönyv (elnőttek részére)

Vasadi Péter: Az ember reménye (elmél

kedések, tanulmányok)

Majsai Mór-Székely László: Boldogasszony
Anyánk (a Mária-tisztelet monográ(iája)

Jan Dobraczynskt: Árpádházi Szent
Erzsébet (életrajzi regény - fordította

8alássy László)

jan Dobraczynski-Balássy Péter: Szent
Maximilián Kolbe (élete, írásai - 2. kia
dás)

Erdős Renée: Lysias (Krisztus-regény)

Ölbey Irén: A béke győzelem (versek)

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leűtéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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