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I.

ELŐHANG

Akit a beatzene füstje megcsapott
Az 1960-as évek közepén a kis szabolcsi falu, Paszab tanácsházának hangszórójából rendre a Pancsoló kisgyerek bömbölt, amikor budapesti unokabátyám révén szert tettem egy Beatles-lemez
nekem préselt másolatára. Az új zene frissessége, lendülete olyannyira magával ragadott, hogy a
sárospataki Rákóczi gimnáziumban a tanóráknál is nagyobb izgalommal töltött el a Radio Free
Europe, a Radio Luxemburg és a kollégiumi rádió hallgatása.
Mondhatom: a beatzenén, azzal együtt nőttem fel.
Debrecenbe kerülve, különösebb előzmények nélkül, egy évig a Kossuth egyetem zenekarának
dobosa voltam. Szakdolgozatomat történelem-angol szakosként „A beat mint ifjúság- és tömegszociológiai jelenség” címmel írtam. Pályámat 1975-ben újságíróként az egyetlen helyi napilap, a
Hajdú-bihari Napló szerkesztőségében kezdtem, ahol lehetőségem nyílott rendszeresen publikálni
a zenéről. A hazai és debreceni fejleményeket figyelemmel kísérő írásaim túlnyomó többsége ott
jelent meg, de a ’80-as évek elején Sebők János szerkesztő barátom felkérésére az Ifjúsági Magazinban is publikáltam lemezkritikákat. A létező nyilvánosságban tevékenykedtem, hivatalos szervek által rendezett koncertekről és az egyetlen (állami) hanglemezkiadó, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat felvételeiről írtam. Kevés tudomásom volt az elsősorban a fővárosban kibontakozó
underground törekvésekről.
A vonzalom hosszú éveken át tartott, ám érdeklődésem fokozatosan a zeneileg izgalmasabb jazz
felé fordult, míg végül hátat fordítottam a kora ifjúságomat meghatározó zene újabb vonulatainak.
Ebben az is szerepet játszott, hogy a beat (pop) idővel veszített önkifejező jellegéből, tudatformáló
hatásából, és a szórakoztató zeneipar jól jövedelmező üzletágává vált.
Utólag olvasva úgy látom, írásaimat nem kevés idealizmus és a beatzene társadalomalakító hatásához fűződő illúzió táplálta. Mégis érdemesnek tartottam egybe gyűjteni őket, mert sok mindent
dokumentálnak abból a korból, és olyan – lassan formálódó – értékrendet tükröznek, amely szembe
került a központosított államirányítás gyakorlatával.

Turi Gábor

2021. november 15.
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II.

KÖRKÉP

Az amatőr beat lehetőségei
Gondolatok egy kezdeményezés kapcsán
Zeneszerzők, zeneesztéták ma is gyakran nosztalgiával gondolnak vissza a barokk korszakra,
amikor a zenei köznyelv és a magas műzenei formák között nem volt szakadék. Bach passióinak
koráltételeit például még a nép énekelte. Az egyéni invenció és komponálási módszer egyeduralma
az úgynevezett „magas zenében” a 19. század elején kezdődött, és a mai értelemben vett
hangversenyélet megszületésével vált valósággá a közönség passzív zenehallgatása. A „magas
zene” és a közönség elválása, a meg nem értés által létrejött vákuum áthidalhatatlan lett, s éppen
ezért önállóságot nyert: ekkor lépett színre a könnyű műfaj és kezdett tömegméretekben kibontakozni.
Általánosan ismert és elfogadott tétel, hogy a fejlett társadalmi viszonyok között élő emberek
túlnyomó többségének kétfajta zenére van igénye: az egyiket a mindennapi élettől elkülönített
autonóm művészetként fogadja be többnyire ünnepi formában és alkalmakkor; a másikat szórakozásként és kikapcsolódásként fogyasztja a mindennapi életbe közvetlenül beleágyazva. Az első
kiválasztási elve az érték, a másodiké a közvetlen használatra való alkalmasság. Egyik élmény sem
helyettesítheti a másikat: ez jelenti az autonóm művészet és a populáris használati zene kettősségét.
A szakadék megszüntetésére többször is történtek kísérletek, mindeddig sikertelenül.
Alapvetően új helyzetet jelent azonban, ha a mindennapi zenében jön létre olyan irányzat, amely
nem áll mereven szemben a magas rendű zenével, hanem legalábbis megfér vele, sőt egyes
produktumaiban megközelíti, vagy eléri annak színvonalát. A populáris zene történetében ilyen
irányzatot jelentett a jazz, majd a beat.
❖
A beattel olyan műfaj jelent meg a populáris művészetek sorában, amelynek valósághoz fűződő
viszonyát elsősorban ironikus-groteszk hangvétel jellemezte. A hagyományos sláger végső soron
belenyugvást hirdet, a társadalmi konfliktusokat a magánélet szférájába helyezve a kellemességben
oldja fel. A beat ezzel szemben sokkal egészségesebb viszonyulást testesít meg, protestáló-ironikus
magatartásával társadalmilag értelmezhető kritikát is kifejez, a popularitáson belül maradva
bonyolultabb, gazdagabb viszonyokat képes érzékeltetni. Nem elringat, hanem izgat, nem felejtet,
hanem felkavar, nem nosztalgikus, hanem aktivizáló, erősebb arányban támogat reális emberi
viszonylatokat, és így valódibb világot jelent. Éppen ezért a beat a korábbi populáris műfajokkal
szemben (optimális esetben) ízlésfejlesztő zenei formaként is számításba vehető.
Mi teszi ezt lehetővé? Pusztán zenei karakterével nehéz ezt bizonyítani, hiszen a beat nem
tekinthető radikálisan új formának a szórakoztató zene vonulatában. Tulajdonképpen megtaláljuk
benne az előző korok populáris muzsikájának majd minden elemét: különösen a rock and roll,
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rhythm and blues, a country zene, a jazz kommerciális ágai, és nem utolsósorban az angol
munkásfolklór (hazánkban a népzenei elemek) hatását kell kiemelnünk. Az összetevők automatikusan természetesen nem jelentenek magasabb minőséget. Ehhez az kellett, hogy társadalmi
szerepe is alapvetően más legyen, mint a hagyományos tánczenének, vagyis, hogy egy társadalmi
csoport a maga képére formálja, saját érzéseit és gondolatait kifejezve önálló világot alakítson ki
benne.
Az a tény, hogy a beat közösségi tartalmak kifejezési területévé vált, eleve a sláger fölé helyezi,
amelyben az ilyesfajta kommunikációs tartalom vagy teljesen hiányzik vagy individuális, illetve
hamis kifejezést ölt. Mindez a zenében úgy jelentkezett, hogy a hagyományosnak tekinthető
elemek, minden egyszerűségük ellenére néni (vagy nem feltétlenül) konvencionálisán
kapcsolódnak egymáshoz. A beat aktív részvételt kívánó jellege magával hozta az ezt kiváltó zenei
formákat, amelyek szemben állnak a sláger passzivitást, magába fordulást kínáló zenei eszközeivel.
Ebben a tekintetben tehát a beat közösségi és eksztatikus karaktere, illetve az ezt kiváltó zene jelenti
a magasabb minőséget, annak ellenére, hogy mindkét fogalom a gyakorlati megvalósulás során
negatív tartalmat is kaphat.
❖
A beat esztétikai újdonságainál sokkal alapvetőbb változásokat hozott, ha szociológiai szempontból vizsgáljuk szerepét. A fejlett társadalmakban a művészeti alkotó és befogadó teljesen
elkülönül egymástól, társadalmi szerepük éles választóvonalat húz közéjük. A beat volt a „modern
történelem első esztétikai formája, amely megkísérli a művészet termelői és a mű befogadása
közötti szakadék áthidalását.” (R. Merton). Ezzel megidézi a népművészet közösségi jellegét, és a
jövő tömegművészetének adhat példát. A beat ebben a tekintetben ideális formai keretet, vázat
valósít meg, amely során a közösség bármely tagja felcserélhetővé válik (legalábbis az illúziójával
rendelkezik) az éppen színen levő taggal, a „művész” is az adott közösség tagja, akit csak aktuális
tevékenysége, de nem teljes társadalmi helye választ el közönségétől. A primitív és népi művészetek közös sajátossága ez; a beat jelentősége mégis annyival több, hogy iparilag fejlett társadalomban létrejőve, ezeket tükrözve, lényeges kérdéseket érintve próbálja meg ezt a keretet tartalommal megtölteni. A beat tehát a társadalmi munkamegosztás kereteitől függetlenül jött létre,
innen ered szükségszerűen amatőr jellege.
A beatzene egyik legfontosabb jelentősége abban van, hogy felszabadította a zenei alkotást,
hogy széles körben ad lehetőséget új zene létrehozására, rendkívül kiszélesíti a zenei aktivitást is;
és főleg, hogy a fiatalok maguk formálhatják ki zenében a maguk érzelmeit a tömegzenét gyártó
zenei kisiparosokkal szemben. A fiatalok új generációi nem elégednek meg pusztán passzív zenei
élménnyel. Nemcsak többen vesznek részt a mindennapi zene alakításában, de az így létrejött zene
maga sem haladja túl sokkal azt a fokot, amelyet a nem zenélő fiatalok zenei készsége, köznyelve
elért. Ez az oka annak, hogy olyannyira magukénak érzik, de annak is, hogy a beatzene nemcsak
kielégíti, de fejleszti is hallgatói zenei készségét és ízlését. A beat jelentkezése tehát mindenképpen
változást jelent az ifjúság széles rétegeinek zenei tudatában.
❖
A beat a XX. század legelevenebb, legnagyobb tömegekre ható zenéje, tehát állandó mozgásban
van, állandó cserehatás jön létre: ahogyan megszületik, ahogyan közvetítik, ahogyan felfogják.
Állandó, eleven, mozgása sokféle színvonalú és értékű zenét teremt, ami mutatja életképességét,
tágítja kereteit, érvényesülési lehetőségeit, de egyszersmind fel is hígítja. Ez a korrumpálódás
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egyaránt lehet társadalmi, üzleti és zenei vonatkozású. Ez tulajdonképpen már a ma problémája is,
talán ezért van. hogy nemigen foglalkoznak vele.
Arról a polarizálódási folyamatról van szó, amely az elmúlt tíz év során a beatzenén belül
végbement. Éppen ezért ma már nem is lenne szabad beatről beszélnünk, hiszen az a műfaj, amit
ez a szó eredetileg jelentett, régen nem létezik. A polarizálódási folyamat végeredményben két okra
vezethető vissza. A zene oldaláról ez tekinthető meghatározónak, hogy a beat még tiszta formájában is heterogén, egymástól eltérő jellegű elemeket tartalmaz. Az egyensúly ezen belül rendkívül
könnyen felborulhat, és így egyes elemek hangsúlyozottabb szerepet kapva önálló irányzatokat
hozhatnak létre. Ehhez járult, hogy a beatet „alulról” rendkívüli mértékben fenyegette, főként üzleti
szempontok miatt, a kommercializálódás, a táncdalba való visszasüllyedés veszélye. „Felülről” a
jazz keresett és talált rokon vonásokat a beatben, és az efelé orientálódó irányzatok is kialakultak.
Mindezek eredményeként létrejöttek az egymással néha rokonságot mutató, máskor teljesen eltérő
zenei világot képviselő irányzatok Egy szám értékét tehát nemcsak a megvalósítás milyensége adja,
hanem az is befolyásolja, hogy milyen esztétikai és társadalmi célokat megfogalmazó és teljesítő
irányzatba tartozik.
A beat helyét zenei értékei alapján a tánczene és a jazz között jelölhetjük meg. Ez napjainkra
úgy módosult, hogy az irányzatok lépcsőfokokat alkotnak a tánczenétől a jazzig vezető úton,
amelynek végigjárását a beat nagymértékben képes elősegíteni és a jazzen keresztül egészen a komolyzenéig elvezetni a hallgatót. Ebben testesül meg a beat ízlésbefolyásoló szerepének másik
oldala. Természetesen nem szabad azt hinnünk, hogy a beat helyettesítheti a komolyzenei nevelés
elsődleges eszközeit (annál is inkább, mert egészen más, alapvető funkciója van), viszont képes
ilyen irányban is hatni, s ez feltétlenül érdemes lenne a kihasználásra.
❖
A beat és a közművelődés kapcsolata formai szempontok alapján is kimutatható. A beat szükségképpen csak közvetítők igénybevételével lehet azzá, ami, vagyis népszerű, széles körben elterjedt zenévé. A tömegkommunikációs eszközök mint közművelődési intézmények egyben a beat
terjesztői is. A másik, azonnal megnyilvánuló érintkezési területet a beat élő, közvetlen megjelenési
formái adják, ezek ugyanis szintén ilyen jellegű intézmények: klubok, művelődési házak,
koncertirodák, színházak rendezésén keresztül találják meg közönségüket.
A beatnek a közművelődésben betöltött szerepe sohasem volt egyértelműen tisztázott. Sokáig a
tiltás-engedélyezés bizonyult problémának, és ez később sem ment át szelektív támogatásba. A
jelenlegi gyakorlatból a beaten belüli differenciálódás figyelembevétele hiányzik, illetve
meglehetősen egyoldalúan valósul meg. A mindenkori hivatkozási alap az úgynevezett közönségigény, s ezzel a jelszóval egyre inkább a legértéktelenebb begyakorolt sablonok alapján futószalagon gyártott felvételek kapnak fórumot, sőt a többségi helyzet előnyét élvezik.
Természetesen a hagyományos tánczenének, slágernek is megvan a maga funkciója és létjogosultsága, de hogy a beat széles spektrumából csak az ezekhez idomult irányzatok kapjanak érvényesülési lehetőséget, az az egységes kultúrpolitikai koncepció hiányának tulajdonítható. Aminek
szükségszerű következménye lett a beat devalválódása, a színvonal csökkenése. Mert amíg a ’60as évek közepén, a felfelé ívelő szakaszban a népszerűség és a színvonal kölcsönösen feltételezték
egymást, pontosabban a népszerűség előfeltétele az új hangzás és mondanivaló volt, ma már sajnos
csaknem mindennek a fordítottjáról beszélhetünk. „Slágert kell csinálnunk, a rádióban kell hallani,
hogy megismerjenek. Be kell játszani magunkat a közönség kedveltjei közé. Közérthető, középtempójú, gumizeneritmusú nótákat gyártunk, fülbemászó refrénnel. Ez a közönségigény. S hogy
miért játszunk? Élni kell, ehhez értünk” – nyilatkozza ma annak a fővárosi együttesnek a vezetője,
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amelyik annak idején a salgótarjáni amatőr beatzenei fesztiválon tűnt fel újszerű zenei törekvéseivel.
Diagnózisa pontosan és meglehetősen keserűen helyezi új megvilágításba azt a mozgalmat,
amely kezdeti szakaszában a már vázolt pozitív törekvéseket vallhatta magáénak. Ma már az évi
egy-két új (amatőr) együttes „befutása” inkább a szerencsés véletlennek, vagy rosszabb esetben az
éppen divatos sémákhoz való ügyes alkalmazkodásnak köszönhető. Az igényesebb mondanivalójú
és zeneileg képzett együttesek pedig sajátos „tudathasadásban” szenvednek: ahhoz, hogy éljenek,
alkalmazkodniuk kell a tömegkommunikációs eszközök, mindenekelőtt a rádió által kialakított –
szerintünk hamis – közönségigényhez. Igazi énjüket már csak a szűkebb szakma és közönség felé
képviselhetik. Így vesztette el a beat egyik fő specifikus jegyét, az őszinteséget, s így lett belőle a
szórakoztató-ipar jövedelmező üzletága. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a differenciálódás – mivel
tömegműfajról van szó – mindenképpen bekövetkezett volna. De az értek felismerésével és propagálásával, tehát aktív közművelődési támogatással – amire nálunk, szemben a kapitalista országokkal, lehetőség nyílt volna – e folyamat sokkal egészségesebb irányt vehetett volna.
❖
A „beatkérdés” azonban még koránt sincs lefutva. A Népművelési Intézet felmérése szerint
havonta körülbelül hatszázezer fiatal látogatja a klubokat, koncerteket. S ez azt mutatja, hogy a
beat – jóllehet népszerűsége kétségkívül csökkent – az ifjúság legnagyobb tömegeinek még ma is
elsődleges zenei tápláléka. Beavatkozásra, ha kissé későn is, még mindig van lehetőség. A jelenlegi
helyzetben a beat megújulásának egyik (talán legfontosabb) útját a „hátország”, a sok száznyi
amatőr együttes jelentheti. Ehhez azonban az eddigi mechanizmus gyökeres átszervezésére lenne
szükség: rendszeres tehetségkutató fórumok, seregszemlék szervezésével, az együttesek területi
összefogásával, szakmai irányítással és bátorítással, az elismeréshez vezető ösvény kiszélesítésével
biztosítani az egészséges felfelé áramlás lehetőségét, felkelteni az eredetiségre való törekvés
vágyát.
Példaként feltétlenül említésre méltó egy debreceni kezdeményezés, amely tudomásunk szerint
országos viszonylatban is egyedülálló: az Astor együttes patronálásával működő beatfórum. Az
ötlet az együttes vezetőjétől, Seicher Tibortól származik. A fórum tavaly áprilisban alakult meg.
Tagja lehet bármelyik amatőr zenekar. A fórum hetente tartja foglalkozásait, s ezeken szakmai
kérdéseket vitatnak meg, lemezbemutatókat, útibeszámolókat tartanak. Emellett – szintén hetente
– az Astor együttes tagjai gitár-, orgona- és dobtanfolyamokon képezik tovább az érdeklődő, fiatal
zenészeket – mindezt társadalmi munkában.
A fórum tagjai eddig kétszer adtak nyilvánosan számot tudásukról. A közönség érdeklődését mi
sem bizonyítja jobban, minthogy a második hangversenyen sokkal többen vettek részt, mint a
Locomotív GT koncertjén. S bár a színvonal meglehetősen alacsony volt – talán a Radar és a Vatt
együttes egyéni hangzásra törekvő zenéje és az Ex együttes kulturált játéka érdemel említést –
mégis jelentős javulás figyelhető meg az első bemutatkozás óta.
A beatfórum még a kezdeti stádiumban van. A továbblépés alapja csakis a rendszeres munka, a
tanulás lehet. Ehhez otthont eddig a Járműjavító művelődési háza nyújtott. Ügy véljük azonban,
hogy erre a kezdeményezésre érdemes lenne fölfigyelni a megyei művelődési szerveknek is mielőtt
még különböző „akadályok” miatt a feledés homályába nem merül.
(Szerzőtárs: Szűcs József)
(Hajdú-bihari Napló, 1975)
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Fejleszteni az ifjúság zenei ízlését
Debreceni beatzenekar a televízióban
Kulturális-művészeti életünk talán egyik szférájában sem érezhető olyan erősen – az egyébként
fokozatosan csökkenő – hagyományos Budapest-vidék ellentét, mint a beatzene területén. A vidéki
író, költő könnyen megtalálhatja a tájegységének megfelelő fórumokat: a rádiót, a különböző
sajtóorgánumokat. Kiemelkedő színjátszó társulatok, kórusok, néptáncegyüttesek városunk
határain túl országos, esetenként nemzetközi hírnévre tehetnek, tettek szert. A tehetséges vidéki
beat zenekarok érvényesülésének útja azonban szükségszerűen a fővároson keresztül vezet: a siker,
az elismerés legnagyobb fokát ebben a műfajban ugyanis a rádió-, TV-, lemezfelvételek jelentik.
Nem véletlen, hogy az országosan ismert együttesek kivétel nélkül Budapesten működnek. Ezért
különösen örvendetes, ha a rádió és televízió műsoraiban a megszokott arcok mellett vidéki
együttesek is feltűnnek. Mint például a TV 144 nóta című műsorának legutóbbi adásában. Annál
is inkább, mert az „áttörést” ezúttal egy debreceni zenekar, az Astor hajtotta végre.
Az Astor együttes neve és zenéje tavaly április óta ismert szűkebb pátriájában. Ekkor alakult
újjá a zenekar, a következő felállásban: két fúvós, orgona, basszus, szólógitár, dob. Állandó
fellépési lehetőséget a Járműjavító művelődési háza biztosított számukra, ahol heti három
alkalommal hallhatják őket az érdeklődő fiatalok. A zenekar valamennyi tagja képzett muzsikus,
ami a beat ma már annyira polarizálódott világában elengedhetetlen feltétele az igényesebb zenei
törekvések megvalósításának. Az Astor ezt az utat vallja magáénak. S hogy mindezt nem csak
öncélúan, azt bizonyítja a művelődési ház keretében az együttes által elindított és patronált
beatfórum is, melynek során a zenekar tagjai fiatal zenészek zenei oktatását vállalják társadalmi
munkában. Az együttes másodszor is bejutott a 144 nóta műsorába, ma este láthatjuk őket ismét a
TV képernyőjén. Ebből az alkalomból kerestük meg Seicher Tibort, az együttes alapítóját és
vezetőjét, hogy a zenekar terveiről, törekvéseiről érdeklődjünk.
– Minek köszönhetitek a meghívást?
– Levelet kaptunk a műsor szerkesztőitől, amelyben közölték, hogy lehetőségünk van
bemutatkozni a műsorban. Mi beküldtünk tíz számot, amelyek közül a Fékezd magad címűt
választották ki. Hogy másodszor is szerepelhettünk, azt a műsor szabályai szerint a közönségszavazatok tették lehetővé.
– Kikből áll jelenleg a zenekar?
– Hatan vagyunk: Katona István orgona, szaxofon, Makranczy Béla ének, gitár, Gombos
Géza basszus, ének, Grebács László trombita, Sörös László pozaun, és én dobolok.
– A korábbi szólógitárosotok az Apostol együttesbe távozott. Hogyan érintette kiválása a
zenekar stílusát?
– Helyette jött a pozaunos, s a hangszermegoszlás így még egyértelműbbé teszi stílusunkat:
soulos, jazzes, ritmusos beatzenét szeretnénk játszani. Harminc saját számunk van már,
némelyikben magyar népzenei elemeket is felhasználtunk
– Úgy hallottuk, megalakult az Astor-klub is.
– Igen, korlátozott létszámmal, tagsági díjjal. Célunk az, hogy kulturált szórakozási
lehetőséget biztosítsunk a klub tagjainak. Különböző programokat szervezünk, például film- és
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diavetítést, élménybeszámolókat. Pesti énekeseket hívunk meg: legközelebb február 5-én Máté
Péter lesz a vendégünk.
– És az Astor vajon hányszor lesz még a 144 nóta vendége?
– Ez elsősorban a közönségen múlik. Amelyik együttes négyszer egymás után bekerül a
műsorba, az nyáron részt vehet az Erkel Színházban rendezendő seregszemlén. Ez már
mindenképpen nagy sikernek számítana. Hogy elérjük-e? Ha továbbra is annyian küldik be
szavazatukat, mint eddig, akkor talán van rá reményünk. S talán ettől függ az is, hogy hat
rádiófelvételünk közül néhányat lemezre játsszanak.
– És ha beléptek a sikerek kapuján – amire egyébként tudásotok alapján reális lehetőség lenne
– ti is Pest felé veszitek majd az irányt?
– Nem. Debreceniek vagyunk, családunk, barátaink ide kötnek bennünket Miért mennénk el
innen?
(Szerzőtárs: Szűcs József)
(Hajdú-bihari Napló, 1975)

Stagnálás vagy előrelépés?
A magyar popzene 1980-ban
Valójában azt kellett volna írni alcímként: a magyar popzene az 1980-ban kiadott nagylemezek
tükrében – hiszen innen, Debrecenből csak arra vállalkozhatunk, hogy a lemezeket minősítsük, s
ezekből vonjunk le következtetéseket a műfaj egy esztendejéről. Kérdés persze, hogy ezek
összességükben mennyire tükrözik a magyar popzene jelenlegi állapotát, színvonalát, erővonalait.
Régiek és újak
1980-ban tizenöt olyan lemez jelent meg, amelyeket a pop műfajába sorolhatunk: az Edda, Apostol,
V'Moto-Rock, Neoton, Dinamit, Hobo Blues Band, LGT, Szörényi Levente, Bródy János, Új
Skorpió, Hungária, Korál, Mini, Beatrice-LGT-Omega, és a rockhullám lemezei. (Ez utóbbi
kategóriába négy kislemez tartozik, de mint tematikus egység, felér egy nagylemezzel – s talán
helyesebb is lett volna ilyen formában megjelentetni.) A névsorból ítélve egy-két kivétellel a
magyar pop- és rock-mezőny valamennyi számba vehető együttese szóhoz jutott – szinte azt
mondhatnánk, menetrendszerűen. A zenekarok fele – hét – először jelentkezett nagylemezzel, s ez
azt jelzi, hogy az új kezdeményezések is teret kapnak a kínálatban. Ugyanakkor még mindig az a
generáció uralja a terepet, amelyik másfél évtizede elindította ezt a mozgalmat. Egészen friss, átütő
tehetség ezúttal sem jelentkezett, s egyre feszítőbbé válik az a kérdés, hogy vajon negyvenévesen
is az egyébként kitűnő Presser Gábor határozza majd meg a fiatalság zenéjét?
Az 1980-as év lemeztermése jobbadán az előző években megindult belső átrendeződések
produktumait tartalmazza. A paletta sokszínű – anélkül, hogy az angol új hullám hatása megtermékenyítőén elérte volna a honi partokat. A hetvenes évek végén tetőződött a kemény rock
divatja, példa erre az Edda, a Hobo Blues Band, a Dinamit, a Korál, a Beatrice lemezeinek aránya
a többi stílushoz viszonyítva. Ma már bizonyosnak látszik, hogy az irányzat értékeit zenén kívüli
tényezők is meghatározzák: a nonkonformizmus, az őszinteség, a kiszorítottságból következő
összetartás eszméit hirdető „kemény" zenekarok programja élénk visszhangot váltott ki a
fiatalságnak a társadalmi beilleszkedés perspektíváit kereső rétegeiben. Nem egyforma
indíttatással és színvonalon, de kétségtelen, hogy ezek a zenekarok fogalmaztak meg a
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legerőteljesebben olyan problémákat, amelyek az ifjúság jelentős hányada szemében
„létkérdéseknek" számítanak.
Zene és életérzés
Mindebből talán kiderül, hogy megítélésünk szerint a popzene értékelésének fő szempontja az,
hogy menynyire tükröz valós, lényegi kérdéseket, mennyire fejezi ki a mai fiatalok érzéseit,
gondolatait, és milyen új, eredeti formákat talál ehhez. Az alapvetően tánc- és tömegzenei
ígényeket kielégítő populáris zenék ugyanis soha nem érhettek volna el ilyen társadalmi hatást, ha
ezekkel a kérdésekkel nem szembesültek volna. Az már a magyar társadalmi változások
sajátosságaiból adódik, hogy a műfaj a hetvenes évek második felében elsősorban a dalok
szövegeivel hatott. A közéleti költészet szerepét – legalábbis a fiatalok körében – a pop dalszövegek vették át az egyre elvontabbá váló „igazi" költészettől. A fiatalok az Edda, a HBB, az
LGT szövegeit vésik a padokba, írják a falakra, s a harmincasok is legalább úgy figyelnek Bródy
János újabb verseire, mint a Mozgó Világban megjelent költemények bármelyikére.
Tovább él és hat tehát a műfaj; az élteti még mindig, hogy a lassan mindent behálózó
kommercializálódás ellenére legjobb darabjaiban képes megőrizni az önkifejező jelleget. Néhány
kivételtől (Hungária, Apostol, Neoton) eltekintve a tavaly megjelent lemezekre is érvé-nyes ez a
tétel: sok-sok munka, csiszolás ambiciózus eredményeit őrzik a korongok, jóllehet kevés
meghökkentő újdonságot tartalmaznak. Ellentmondásnak tűnik, de mércénk szerint nem a már
említett rock-együttesek nyújtották a legszínvonalasabbat, noha az eladott lemezek mennyisége
szerint a közönség azt értékelte a legtöbbre. A műfaj természetéhez tartozik, hogy az érték nem
mindig esik egybe a népszerűséggel; minél differenciáltabb egy zene, annál kevésbé alkalmas
tömegfogyasztásra.
S hogy szemléltessük véleményünket: szubjektívnek ítélhető besorolás alapján három csoportba különítettük el az elmúlt évben kiadott lemezeket. Természetesen nem lehet összemérni a
különböző stílusú és szándékú felvételeket, de egy-egy mondattal – tehát óhatatlanul sommásan –
mégiscsak illendő megindokolni minősítésünket Kezdjük hátulról, kategóriánként, együttesenként.
Lemezekről röviden
Apostol: kereskedelmi célokra szánt zene, néhány épkézláb diszkó nótával. Neoton: profi, de kissé
steril diszkózene. Dinamit: keménykedő rock, de hamisan szól. Korál: jól szerkesztett lemez sok
utánérzéssel. Rockhullám: hét új zenekarból igazában csak az East, s talán a Solaris érdemel
figyelmet. Mini: koncertlemez, újdonság nélkül. Hobo Blues Band: névvel jelzett irány, határozott
program, komoly szövegek, de kifogásolható kivitelezés. Beatrice-LGT-Omega: a Beatrice – ha
csak tíz percre is – először lemezen. Új Skorpió: boszorkányos gitárosok, ám sajnos énekelnek is.
Hungária: nosztalgiahullámokon vissza az ötvenes évek rock and rolljához. Bródy János: önálló
lemez, önálló – bár enyhén melodramatikus – hanggal, szándékosan a beat hőskorát idéző zenével.
Edda: az év felfedezettje; egységes, erőteljes hangzás, hatalmas közönségsiker. V'Moto-Rock:
második jelentkezés egy szuverén zenei világot teremtő úton.
Az első kategória két lemezéről külön kell szólnunk. A szaksajtó az év(tized) lemezének
kiáltotta ki az LGT dupla albumát. A cím már a terjedelem alapján is megérdemelt – de mi
óvatosabban bánunk a jelzőkkel. Elismerjük, hogy a „Loksi" rendkívül sokoldalú, összetett, a
műfaj legkülönfélébb erényeit egyesítő zenét teremtett – de nem tudunk szabadulni attól az
érzéstől, hogy az együttes már túljutott a csúcsponton. Nyilvánvaló párhuzamokkal, jól ismert
hangütésekkel találkozunk, a szövegek egyre „nagyobb" igazságokat fogalmaznak, de mindez
10

valahogy kimódoltnak – úgy is mondhatnánk: manipuláltnak – tűnik, s épp az elemi közlésvágy,
természetesség halványult el, ami korábban LGT sajátja volt
Számunkra az év legrokonszenvesebb zenei vállalkozásával Szörényi Levente rukkolt elő. A
műfaj hazai megteremtője ezzel a lemezzel – magasabb szinten – visszatért oda, ahová a hatvanas
évek végén az Illés együttessel eljutott: a magyar népzenéhez, mégpedig annak ősi rétegéhez. A
törekvés a pop- és folkzene szintetizálására kockázatos, de eléggé nem méltányolható kísérlet. Az
uniformizálódó könnyűzenét sajátos, nemzeti tartalommal tölteni: oly vállalás ez, amely ebben a
denacionalizáló világban zenei jelentésein túl morálisan is leteszi szavazatát az „etnikai tudat
reneszánszának" kérdésében. Nem problémátlan ez a lemez – például a népi hangszerek
megszólaltatásához külső erőket kellett igénybe vennie – de a szerző-előadó tehetségét ismerve
jelentős eredményeket hozhat ez az irány, ha nem tér el róla.
És nem mellékes, hogy Szörényi Levente lemezének záró száma, Kőműves Kelemen balladájának Bródy János-féle átdolgozása fogalmazza meg a magyar popzene 1980-as termésének
1egfontosabb mondanivalóját: átkozott legyen minden Déva vára, amelynek felépítéséhez
véráldozatokra van szükség.
(Hajdú-bihari Napló, 1980)

Ismét feltámad?
Popzenei körkép 1981-ről
„A beat halott." Ezzel a sokatmondóan lakonikus megállapítással kezdi a popzene történetét taglaló
elemzését egy ifjú szerző a Mozgó Világ decemberi számában, amelyben három írás is foglalkozik
a popkultúrával. Most ne akadjunk fenn azon, hogy egy fiataloknak szánt folyóirat miért tart
érdemesnek három dolgozatot is közölni egy olyan témáról, amiről eszerint már csak múlt időben
lehet beszélni; érjük be annyival, hogy kiegészítjük a tetszetős kinyilatkoztatást: igen, a beat
nemcsak hogy halott, hanem már születése pillanatában magán hordozta elmúlásának jegyeit;
pusztulása legalább annyira törvényszerű volt, mint világra jötte. Épp ezért élete is legalább annyira
törvényszerű, mint halála volt.
A szórakoztatás forradalma
Lelkesítő eszmék, ideálok, lázas készülődések, közös hitek, cselekvések, társadalmi, gazdasági
liberalizálódás, az elit és tömegkultúra különbségét feloldó, a „társadalmi gyakorlat bornírt értékeit
elutasító és azokat cselekvő, konstruktív módon meghaladni akaró mozgalom" zenéjének ígérete –
így tartja ma számon az elemző tudat a „hőskort", a hatvanas évek – legalábbis a beatzene
szempontjából – jellemző jegyeit. És a jelenét, a nyolcvanas évekét? Kiábrándulás, illúzióvesztés,
depresszió, félelem, atomizálódás, eszmék, értékek devalválódása, manipuláció, a zene
üzletiesedése – hogy csak a legkézenfekvőbb jelzőket soroljuk. A különbség aggasztó. „Az" a zene,
mint mondják, társadalmi tartalmával robbantotta a könnyűzene világát: kifejezte a hatvanas évek
fiatalságának életérzéseit, vágyait. Mai, hamvába holt utódja már legfeljebb saját profi voltával
azonos, minden progresszivitását elvesztette, jól jövedelmező iparággá vált. S mivel „valami
minősége által az, ami, s ha elveszti minőségét, ezzel megszűnik az lenni, ami", a beat már nem
létezik, csak van.
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Logikusnak tetsző okfejtés; különösen, hogy Hegel-idézetet is felfedezni benne Valóban,
legjobb, ha leszámolunk az illúziókkal. De azért – hogy másik, közkeletű idézettel is éljünk –
vigyázzunk, nehogy a fürdővízzel a gyereket is kiöntsük.
Azokat a reményeket, amiket egykor a mozgalomhoz és a zenéhez fűztek, a beat kétségtelenül
nem váltotta valóra. Nem lett „új idők új dala", önkifejező jellege elmosódott, a művészet
forradalma helyett a szórakoztatás forradalmát hozta el. Ám várható-e más egy közkeletű zenétől?
Volt-e más alternatívája a beatnek, mint a zenei értelemben vett professzionalizálódás, s ezzel
párhuzamosan a közéleti töltés mérséklődése?
Ha a „magas" művészetek felől nézzük, a beatnek csak kis hányada minősül esztétikailag is
értékelhető teljesítménynek; de ha arra gondolunk, hogy az eltelt két évtizedben éppen az említett
professzionalizálódás miatt hogyan változtatta meg az ifjúság zenei ízlését, befogadói magatartását
és a szórakoztató zene egész szerkezetét, akkor már azt kell mondanunk: kár, hogy beat meghalt –
de nem élt, s ma sem él hiába. Igaz, hogy nem beatnek, hanem popnak nevezik. De ez a popzene
stílusait, formáit, anyagát tekintve sokkal színvonalasabb, magasabb rendű, mint a kezdeti időszak
egyedül üdvözítőnek kikiáltott muzsikája volt S erről a fejlődésről a „teoretikusok" előszeretettel
elfelejtkeznek. Pedig ki tudja, hogy nem ez a mennyiségi és minőségi változás lesz-e egykor az
alapja egy új „beat-korszaknak"?
Nemcsak nosztalgia
Ahhoz képest, hogy a beat kimúlt, a popzene meglehetősen élénken virágzik Magyarországon. Az
ifjúsági sajtóban sem gyászbeszédeket, hanem a prosperitás látszatát keltő popélet kérdéseit firtató
írásokat lehet olvasni egyre nagyobb számban. Megélénkültek a rádió és a televízió műsorai is.
Ami korábban soha nem fordulhatott elő: három poptémájú könyv is napvilágot látott, John
Lennonról, a hetvenes évek rockzenéjéről és a Koncert című filmről. Az érdeklődés azt mutatja,
hogy a fiatalok nem technocol rapid helyett használják a zenét.
Több óriás koncertet is rendeztek 1981-ben, Dorogon és az óbudai szigeten valamennyi vezető
zenekar fellépett, a Nagyvárad tér környékén pedig a country-zenekarok tartották meg első
seregszemléjüket. Az év eseménye a nyolc éve feloszlott és márciusban egy fellépésre újból
összeállt legendás Illés-együttes hangversenye, az erről készült hangalbum és film megjelenése
volt. A hatalmas siker (a lemezből egy hónap alatt 100 ezer példány kelt el) jelzi, hogy továbbra is
él az igény a hasonlóan progresszív tartalmú popzene iránt. Az „Illés-jelenség" mögött azonban a
nosztalgia is tetten érhető, amit a rock and roll, a twist és más táncok feltámasztásával oly ügyesen
lovagolt meg a Hungária együttes (első lemezükből 230 ezer, második lemezükből rövid idő alatt
150 ezer példány fogyott el).
Hamvasztás helyett
S ha már a népszerűség egyik fokmerőjénél, a hanglemezkiadásnál tartunk: 1981-ben 6,7 millió
darab hazai hanglemez kelt el, ebből 1,7 millió volt a komolyzene és az irodalom, 4,2 millió pedig
a pop, rock és a dzsessz. A műfaj ma már kétségtelen óriási üzlet. Ebből a szempontból a már
nevezetteken kívül az Edda, a Karthágó, az Omega, a Neoton, Komár László, a P. Mobil és Szűcs
Judit lemezeinek a kiadása volt a legindokoltabb, mert mind meghaladta a 70 ezres példányszámot.
Nem jelentkezett viszont új lemezzel az LGT, a Fonográf, a V'Moto-rock, a HBB, a Korál és a
Mini.
Jelez-e tartalommal is mérhető tendenciákat a hanglemezkiadás? Nem: a helyzet idén is a
kialakult erővonalak mentén rendeződött. Arányát tekintve még mindig a kemény rock vezet, bér
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lendülete már rég kifulladt, közlendője csak jelszavak ismétlésére szorítkozik. (A P. Mobil sikere
nyolc év konok kitartásának is tulajdonítható.) Való igaz: ha alaposabban végighallgatjuk, kevés
figyelemreméltó, szellemileg is értékelhető teljesítmény fűződik a magyar popzene legutóbbi
esztendeiéhez.
Ami új és izgalmasnak ígérkezik, az inkább a gimnáziumokban, művelődési házakban ismét
gomba módra szaporodó, kezdetleges felszereléssel és zenei tudással, de annál nagyobb hittel és
elszántsággal zenélő együttesektől remélhető. Az új hullám zenekarai (köztük az év két
felfedezettje, a Fórum és a KFT is) már nemcsak a hagyományos tánczene védvonalait, hanem az
egykori beatgeneráció hivatásossá lett, pozíciókat szerzett tagjait is támadják az önkifejezésre, a
kollektív közérzet megfogalmazására törekvő programjukkal. Egyelőre még a falakon kívülről, de
egyre nagyobb közönségbázist szerezve, az „aranykor" illúzióteremtő időszakát felidézve.
A beat halott – vagy ismét feltámad?
(Hajdú-bihari Napló, 1981)

A rock a színházba megy
Alig két évtizeddel ezelőtt akadtak szociológusok, akik a beat, az ifjúság új zenei mozgalmának
ígéretes kezdeteit figyelve a zene létrehozása és befogadása között évszázadokkal korábban
kialakult távolság megszűnésének lehetőségét látták a populáris zene radikálisnak tűnő megjelenésében. Sok minden látszott igazolni e művészetszociológiái tétel helyességét: a beatmozgalom eleinte és formálisan csakugyan az egymásra találás, az előadás és a zenehallgatás
szintézisének illúzióját kínálta korosztályhoz kötődő, ösztönösen őszinte, egyszerű, de reális
jegyeivel. A zeneszerzők, a muzsikusok ugyanabból a körből kerültek ki, mint közönségük; elvben
bármelyikük bárkivel helyettesíthető volt, hiszen inkább a személyes ambíció, semmint a
kiemelkedő zenei műveltség és előadói készség határozta meg helyüket. A konvencionális zenei és
magatartásminták elvetése, az ifjúság mint életkor mitizálása, a kiüresedett, hamis társadalmi
normák tagadása pedig a „lázadás” ideologikus tartalmait is felszínre hozta. S ami mai ismereteink
szerint sem elhanyagolható: a beatklubok, koncertek hangulata, az egymáshoz préselődő tömeg és
a zenekar közös extázisba váltó rituális szertartása a színház ősi elemeit hordozta magában
rejtetten: a villódzó fényekbe burkolt színpadi látvány, a muzsikusok személyes viszonya
hangszereikhez és a színpad előtt tomboló tömeghez az egyszeri közösségi élmény mágikus
érzésével töltötte el a résztvevőket. Olyannyira, hogy az aktív jelenlét energiát felemésztő hatása
még a katarzis feloldozó gesztusával is megajándékozta a közreműködőket.
A hőskort aztán a középkor, majd az újkor váltotta fel, és a szociológusok ma már igyekeznek
elfelejteni két évtizeddel ezelőtti jóslataikat. Mint ahogy a gyökeres társadalmi reformokba vetett
hit is illúzióba váltott át fokozatosan, úgy lett mindinkább világossá, hogy a beat- (pop-, rock-)
zene sem zeneszociológiai értelemben, sem társadalmi cselekvőképességét tekintve nem tölti, nem
töltheti be az elméletileg neki szánt szerepet. Alkalmazott zeneként funkciója, korosztályspecifikus volta differenciálódott, nemzedéki érzületet és helyzetet kifejező progresszív tartalmait
elnyomták szórakoztató-szerepvállalásai, s létrehozása ugyanúgy szakmává vált, mint előtte a
slágeripar tömegtermelése. Ám ez a két évtized mégsem múlt el hiábavaló nyomtalansággal. Mert
jóllehet a beatzene már keletkezése pillanataiban magában hordozta lehetőségei korlátait, amiket
éppen populáris jellege szabott meg, ám azzal, hogy magába szívta, átlényegítette s valamelyest
uniformizálta a világ közzenéit, olyan populáris zenei köznyelvet hozott létre, amihez hasonlóra
valóban régen volt példa a zenetörténetben. Ez a zenei köznyelv egyfajta nemzetközi
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kommunikáció lehetőségét teremtette meg, s formai jegyeinek tetszés szerinti elrendezésével
egyként melegágya lehet a fantáziátlan ismételgetésnek, mint a művészi érzékű csoportosításnak.
Mert populáris nemcsak az, ami bevett eszközökkel, olcsó hatásokra építve szervezi önmagát,
hanem az is, ami egy adott kifejezési készlet egyszerű, de tisztán artikulált rendjét állítja fel.
Mivel a beatzene előadása már kezdetleges formáiban is rokonítható volt a színház, a színjáték
bizonyos elemeivel, szükségszerű fejleménynek tekinthető, hogy szakmailag mind jártasabb
képviselői, kevésnek érezve a kis formák kínálta expresszív lehetőségeket, összetettebb médiumok
kidolgozására fordították figyelmüket. Érthetően nem a zenedráma klasszikus értelmezéséből
kiindulva közelítettek a színpadhoz – ezért nem igazán helytálló a későbbi rockopera elnevezés –,
hanem a zene oratorikus szerkesztésének elvét követve kerestek közlendőjükhöz alkalmas
szövegkönyvet. Tagadhatatlan, hogy e kísérletek ellenkulturális érzületekből is fakadtak (Hair), de
mivel közönség a hivatalosan propanált kultúrára éppúgy akad, mint az underground szemléletűre,
a rockzene, popularitásának előnyeit élvezve, annak korlátait kitágítva és egyes esetekben
meghaladva (Jesus Christ Superstar, Evita), végül is utat talált a színházba – avagy más
megközelítésben, a már bölcsőjében is ringatózó adottságait kiterjesztette és magasabb szinten
megvalósította.
Szigorú színházesztétikai szempontokból természetesen az eddigi kísérletek csak fenntartásokkal fogadható eredményekkel jártak. De a színházesztétikánál ebben az esetben talán
fontosabb az a társadalmi tudatváltozás, világszerte végbemenőén, amely a színházban is mind
több jelét szeretné látni e zenei köznyelv érvényesülésének. Az igény a zenés színházra már-már
aggasztó méreteket ölt, mert a prózai értékek rovására, önmagát szinte kizárólagosnak tételezve,
egyfajta gondtalan és gondolattalan tömegkultúra terjeszkedő követelményeként fogalmazódik
meg – s mert ezen a bizonyos populáris zenei köznyelven eddig valóban kevés, a „magas kultúra”
számára is elfogadható érték született. A megoldás persze nem lehet az, hogy a minőségre
hivatkozással vákuum teremtődik az említett kísérletek körül; hanem akár gázpalackból is, de
oxigéndús levegőt kell teremteni kibontakozásukhoz.
Ezért is rendkívül jelentős az István, a király bemutatója, amely vitatott pontjai ellenére az első
igazi magyar rockopera létrejöttének dátumát jelöli.
(Alföld, 1984)

Szolidaritás show
Nézem a tévében a magyar Élő segély jótékonysági koncertet. Illetve nem nézem, csak bele-bele
bámulok, jótékonyan. Afrikában gyermekek milliói éheznek, s a magyar popzenészek
összemuzsikálnak nekik ötmillió magyar forintot, én pedig nézem a tévédíjamért, és csodálkozom,
hogyan lehet ilyen zenével még ennyit is összemuzsikálni.
Eszem ágában sincs a szervezés nyűgét magára vállaló Presser Gábort okolni elégedetlenségemért. Volt úgyis elég gondja az előzetes ellendrukerekkel. Magamban keresem a hibát, amiért
kinőttem a pubertáskorból, és televízión keresztül már nem tudok eléggé lelkesedni a fellépő
popművészek manírjaiért, közhelyhalmazaiért, mesterkélten önzetlen önreklámozó gesztusaiért.
S amikor táskás szemeivel és bodorított hajfürtjeivel belibben az ügyeletes énekes sztár, és arról
danolászik, hogy milyen jó a kedve (ha hallanátok, éhező gyerekek!), már alig bírom visszatartani
magam, hogy cipőmet a képernyőbe ne vágjam. Elegem van a profizmusból, az egész kiadagolt,
kiglancolt, kisminkelt, jópofa, divatos együttérzésből, az egész jó magyar szolidaritásból. Nem
hiszek benne. Ebben nem hiszek. Talán hinnék, ha azokat a fiatal rockzenészeket is a dobogón
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látnám, akik nemannyira profik, csiszoltak és színpadképesek, mint neveskollégáik, s nem arról
énekelnének, hogy milyen nagyszerű érzés futószalagon gyártott termékeiket megetetni a szeretett
közönséggel. Talán hinnék, ha a dolog nem a fene nagy profizmus dicsőségéről szólna, hanem
például arról, hogy mibe kerül ma egy igazán fiatalnak elkezdeni rockzenét játszani (nősülni, lakást
vásárolni stb.), hogy kik és miért éheznek ma a világnak ezen a részén, hogy milyen világot képzel
el magának egy mai tizenéves, hogy miképpen érzi magát abban a világban, amelyikben éppen él,
s hogy mihez kezdhet a szolidaritás gondolatával egy olyan kis nemzet, mint amagyar.
Ha ilyesmikről szólt volna a dolog, akkor talán én is szolidaritást tudtam volna vállalni a
műsorral, a közreműködőkkel, egyáltalán az egész jobb sorsa érdemes akcióval. De nem erről szólt,
s én már kinőttem a pubertáskorból annyira, hogy ne hagyjam magam átverni. Mert tudom, hogy
van a magyar rockzenének egy vonulata, amelyet ezek a kérdések foglalkoztatnak. De ez a vonulat
ezen a szent napon is valahol máshol muzsikálhatott a nagy magyar éjszakában.
(Hajdú-bihari Napló, 1986)
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III. KI MIT TUD?
Amatőr beatzenekarok vetélkedője Debrecenben
Több mint tíz esztendeje, hogy a beatzene különféle formái megjelentek Magyarországon egy
világméretű amatőr zenei mozgalom részeként. Kezdeti és tiszta formájában a beat radikális
ellenzékiséget képviselt: a kapitalista társadalmakban a szórakoztatóipar manipulatív gépezete és
ezen keresztül az adott társadalom egésze ellen; a szocialista országokban, így nálunk is, egy
elmaradt tudatforma ellen irányult. Kifejezte a megkövesedett, elavult formák elleni lázadást (ha
sokszor torz módon is), és kifejezte a fiatalok újat keresését, aktivitását (ha néha rossz irányban is).
Az évek során már többször megjósolták a beat elmúlását, ami nem következett be, és belátható
időn belül nem is fog bekövetkezni. Minden bizonnyal változni, módosulni fog, mint ahogy eddigi
történetét is az átértékelődés és a differenciálódás jellemezte, de nem szűnik meg, mert azok a
tényezők, amelyek létrehozták, maradandóak. S jóllehet a beat nálunk sem kerülhette ki
legveszedelmesebb kerékkötőjét, a szórakoztatóipart, tovább élnek azok a formái, amelyekből
feltűnésekor táplálkozott: az amatőrizmus.
A hazai beatzenei élet egészségtelenül zárt. A műfaj értékét már hosszú évek óta négy-öt név
jelenti a közvélemény számára. Való igaz, hogy értékét a legjobbak határozzák meg, de kérdés,
hogy valóban csak azok képviselik-e a színvonalat, akikkel a különböző kommunikációs
csatornákon nap, mint nap találkozhatunk. Képtelenség, hogy tíz év alatt csak ennyi tehetséges
zenészt termelt volna ki a mozgalom, amikor külföldön, köztük a szocialista országokban
(Csehszlovákia, NDK, Lengyelország) egymás után jelennek meg az új tehetségek. Ma vidéki
együttest szinte nem ismerünk, hol vannak hát a tehetséges vidékiek? Játszanak a maguk szűkebb
környezetében, kielégítik a napi igényeket, s ezen kívül sok erkölcsi-művészi elismerésre nem
számíthatnak. Így a jó és a középszerű (néha kifejezetten gyenge) színvonal a szórakoztatás
aspektusában összemosódik. Ugyanakkor a befutott kevesek szinte monopolhelyzetben vannak:
hivatásszerűen művelik a zenét, „piacra” termelnek sok rutinmunkával és egyre kevesebb eredetiséggel.
E cikk keretében nincs módunkban számba venni az okokat is: tény, hogy a hazai beat
egyértelműen a kommercializálódás felé halad, s a kultúrpolitikai elvek ellenére a szórakoztatóipar
szerves részévé válik. Ez azonban nem a műfaj hibája, hanem az irányítás hiányából fakad.
Magyarországon jelenleg kb. 2500 beategyüttes működik, többségükben amatőr zenekarok. 10-15
ezerre tehető azoknak a fiataloknak a száma, akik az önkifejezésnek ezt a formáját választják,
szabadidejük és energiájuk nagy részét erre fordítva. (Nem beszélve az anyagi áldozatokról.) A
jelenlegi helyzet mégsem azt mutatja, hogy közművelődésünk – a felismerésen túl – igyekezne is
élni ezzel a lehetőséggel, s egyáltalán, igyekezne megtalálni azokat a formákat, amelyek
kibontakoztatnák és helyes irányba terelnék az amatőr beatzenei mozgalmat.
***
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Igazságtalanok lennénk azonban, ha a tendencia negatív jellegének hangsúlyozása mellett
elhallgatnánk azokat a pozitív mozzanatokat és erőfeszítéseket, amelyek a műfaj elkorcsosulásának
megakadályozásáért történnek. Itt elsősorban a Népművelési Intézet felismeréseire és szervező
tevékenységére gondolunk. Ez utóbbiak közé tartozik az amatőr beatzenekarok országos
fesztiváljának a megrendezése, amellyel tulajdonképpen a néhány éve befulladt salgótarjáni amatőr
könnyűzenei fesztivál hagyományait akarják felújítani. A beatfesztivált – amit június végén Orosházán tartanak – területi versenyek előzik meg, melyeknek győztesei jogot szereznek arra, hogy
részt vegyenek az orosházi seregszemlén.
Erre a vetélkedőre került sor az elmúlt hetekben Debrecenben, a Járműjavító művelődési házában. Három, egymást követő este mérték össze tudásukat a város beategyüttesei: a Lián, Fleck,
Laser, Griff, Bukfenc, Speakers, Panta Rhei, Red Flowers, Jam, Cyklon, Lux, Patria, Denix, LKBeat és a Telex. A benevezett 14 együttesből 7 jutott a május 5-i döntőbe: a Red Flowers, Fleck,
LK-Beat, Patria, Laser, Speakers és a Lux. És végül a három legjobb együttes, akik tovább jutottak
Orosházára: a Lux, a Speakers és Panta Rhei.
Ezek a tények. Bennünket azonban elsősorban az érdekel, ami a tények mögött van. Mert ez a
vetélkedő, ha túlzott általánosításokra nem is enged következtetni, „kicsiben” azért mégis tükrözte
az amatőr beat jellemző vonásait – negatívumokat és pozitívumokat egyaránt.
Ismeretes, hogy a beat művelése bizonyos szinten túl már a technika függvénye is. A megfelelő
technikai felszerelés beszerzése viszont igen költséges mulatság. Az amatőr beatnek ez az egyik
legfőbb hátráltatója, s ennek hatását érezhettük a bemutatkozó együttesek műsorában is: a zöm két
vagy három gitár plusz dob felállásban játszott, s mindössze három zenekar használt billentyűs
hangszereket. Ez természetesen egyben a változatos zenei megoldások alkalmazásának lehetőségét
is korlátozta, s meglehetősen egysíkúvá tette a műsort. Viszont az sem titok, hogy önmagában sem
a jó technika, sem pedig a hangszerek megoszlása nem kritériuma a jó zenének. Mert ami a
produkciók érdemi részét illeti, a mezőny összességében igen halvány teljesítményt nyújtott. Az
egészen primitív hibák mellett (rossz hangolás, hamis ének, harmonizálatlanság) szembetűnő volt
a fantáziátlanság, a zenei invenciók általános hiánya. Az eredetiség jeleivel elvétve találkoztunk.
A legtöbb együttes zenei világa inkább a hagyományos tánczenéhez állt közelebb, semmint a
beathez, amely címszó alatt pedig indultak.
Technikai tudása és nívós produkciója miatt magasan a mezőny fölé emelkedett a három
győztes zenekar: a Lux, a Speakers és a Panta Rhei.
A Lux együttes összefogott, kitűnő dinamikájú, precízen kidolgozott és nagy magabiztossággal előadott számai méltán arattak megérdemelt sikert. Az együttes tagjai különösen az Északi
szél és az Ólomlepke című számokban csillogtathatták képességeiket. Kifogásolható viszont, hogy
hangvételük eléggé hagyományos, s nélkülözi a progresszívebb elemeket.
A Speakers együttes két szerzeménye (Várlak, Találkozás) modernebb ritmusváltásokat és
akkordizálást képviselt. S bár ezt az együttest sújtották leginkább a technikai nehézségek, összetett,
dzsesszes hangzású kompozícióik alapján vitathatatlanul a legjobbak között a helyük.
A beatmuzsika legprogresszívebb ágához kapcsolódott a Panta Rhei együttes zenéje. Az ELP
felállásban játszó zenekar vállalkozása tiszteletreméltó: két Bartók-mű feldolgozásával és egy saját
szerzeménnyel indultak a versenyben. Elvontabb jellegű zenei törekvéseiket sok ötlettel, pontosan
valósították meg (talán a basszus lehetne picit mozgékonyabb).
Ez tehát a háromfordulós beatvetélkedő mérlege, röviden. S jóllehet az összkép nem túlságosan kedvező, a győztes együtteseknek kvalitásaik alapján minden reményük megvan arra,
hogy méltóan képviseljék Debrecent a nyári orosházi seregszemlén.
(Hajdú-bihari Napló, 1975)
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Amatőr beatzenekarok fesztiválja
Orosháza, 1975. július 19-20.
Az amatőr beat helyzete, a mozgalom egy évtizedes múltját és a jelent is tekintve eléggé tisztázatlan. A közel 2500 kedvtelésiből zenélő-zenélgető együttes a fiatalok több százezres táborával
együtt imponáló számnak tetszik; a kifogások inkább a minőség oldaláról jeleznek. Az okokat nem
kell sokáig keresgetnünk. Más amatőr mozgalmakhoz (néptánc-, színjátszó, kórusmozgalom)
képest ez az ág meglehetősen magára hagyott. Hiába fogalmazták meg a központi közművelődési
szervek és a beat „ideológusai” az amatőr beatzenélés jelentőségét, a támogatás szükségét, ezek az
elvek csak elvétve realizálódnak a gyakorlatban: fennakadnak a megyei művelődési központok és
az egyes kultúrházak érdektelenségén. A legtöbb kulturális intézményben az időnkénti fellépési
tetőségek biztosításával elintézettnek vélik a beat ügyét. A zenekarokat csupán bevételi forrásként,
s sem alkotó igénnyel használják föl. Kevés ma még az olyan hely, ahol zene színvonalát akarják
és hozzáértéssel tudják is befolyásolni. És elenyészően kevés azoknak a szakembereknek a száma,
akik szívügyüknek tekintenék a lakóhelyükön, intézményükben működő zenekarok gondjait, s akik
felkészültségük alapján rendszeres szakmai segítséget tudnának nyújtani nekik.
A közművelődés mindeddig keveset tett azért, hogy a beatzene ne csak kielégíthető szórakozási igény, hanem a művelődés folyamatában szerepet játszó lehetőség legyen. A hazai beatzenei
életet továbbra is bizonyos fokú zártság, immobilitás jellemzi. A legtöbb hivatásos zenekar számára
a beatzene már nem önkifejezés, hanem pénzkereset kérdése. Az amatőr zenekarok helyzetükből
adódóan inkább megőrizték az önkifejezés, az alkotás igényét, kibontakozásukhoz azonban igén
kevés lehetőség adott. Amellett, hogy ritkán juthatnak tehetségüket megillető fórumok elé, legnagyobb
problémájuk a tanulási illetőségek, a továbbképzési formák hiánya.
A beatzenében ma csak a fesztiválok élednek újjá. Pangó könnyűzenei világunkban már ennek
a ténynek is örülnünk kell, s csak dicséret illeti azokat a szerveket, melyek egyáltalán vállalkoznak
az ilyen seregszemlék rendezésére. Így az orosházi Petőfi Művelődési Központ fiatal munkatársai
is, akik immár másodízben adtak otthont a kelet-magyarországi amatőr beatzenekarok területi
vetélkedőjének. Lelkesedésükkel példát mutattak: ha mindenütt hasonló hozzáállással
viszonyulnának e műfajhoz, jóval előrébb tarthatna az amatőr beatzenei mozgalom ügye.
Résztvevők, eredmények
A II. Orosházi Beatfesztivált, mint ismeretes, megyei válogatók előzték meg. Ezek alapján az orosházi döntőben Kelet-Magyarország hét megyéjének legjobb amatőr beategyüttesei szerepeltek.
Három kategóriában összesen 22 együttes (12 beat, 4 jazz-rock és 6 folk-beat) versengett a fesztivál
első helyezését jelentő arany diplomáért. A Magyar Rádió, a Hanglemezgyártó Vállalat és a Népművelési Intézet szakembereiből álló zsűri az elődöntőkből 9 együttest juttatott a döntőbe: a Panta
Rhei, Lux (Debrecen), Zenit (Nyíregyháza), Háromszög (Békéscsaba), Narancs Rock (Jászberény), Victoria (Tököl), Dzsuvox (Orosháza), Esőleső (Hódmezővásárhely), Kántor (Budapest)
együtteseket. Végül az ünnepélyes eredményhirdetésen 4 zenekar kapott arany diplomát: Panta
Rhei (jazz-rock), Lux, Zenit (beat), Kántor (folk-beat). Ez a négy együttes jutott tovább az október
2-5. között Győrött megrendezendő országos pop-jazz-rock napokra, és kapott meghívást augusztus végére a nyíregyházi könnyűzenei táborba. Kiemelkedő teljesítményéért a zsűri különdíjban
18

részesítette Tikász Sándort, a Lux együttes szólógitárosát, Matolcsy Kálmánt, a Panta Rhei orgonistáját, Zboray Károlyt, a Zenit énekesét és Szamosi Viktort, a Háromszög dobosát. A döntőről a
rádió helyszíni felvételt készített, a legjobbak produkcióját így az egész ország beatkedvelő fiataljai
is megismerhetik majd.
Színvonal, tanulságok
Könnyelműséget követnénk el, ha a fesztiválon látottak alapján az amatőr beatzenéi mozgalom
egészére jellemző általános következtetéseket próbálnánk levonni. Tény azonban, hogy a fesztivál
átlagszínvonala nem kimondottan pozitívan igazolta azt a tételt, miszerint a magyarországi
beatzene kátyúba jutott szekerét csak az amatőrök mozdíthatják ki a holtpontról. Ezt a kérdést – az
amatőr könnyűzene helyzetét – lett volna ugyanis hivatott megvitatni az a szakkonzultáció, amelyet
a fesztivál versenynapjára hirdettek. Különböző, itt nem részletezendő okok miatt azonban ez a
beszélgetés véget ért, mielőtt az érdemleges sarkpontokhoz elérkezett volna. Mint adalék az
egészhez, kicsit ezt is tipikusnak tekinthetjük a mozgalom megítélésekor.
Ami a színvonalat illeti, azt Szentkuthy Pál, a zsűri elnöke tömören így jellemezte: előrelépés
a tavalyihoz, de még mindig visszalépés az öt év előtti szinthez képest. Valóban: az együttesek
többségének zenei világa tartalmában nem sokban különbözött a hagyományos tánczenétő. Az
alapvető technikai fogyatékosságokon (akkordizáció, harmonizálatlanság, megkomponálatlanság)
túl szembetűnő volt a diszkrepancia a vokális és a hangszeres részek harmóniavilága között. Az
érzelmes, közhelyekkel zsúfolt szövegekkel és a szirupos melódiákkal szemben némileg
progresszívebb vonásokat mutattak a zenekari részek. Ez jelezheti azt, hogy van ugyan 2500
amatőr zenekar, de koránt sincs ennyi zeneszerző és szövegíró –, de jelezheti azt is, hogy a beat
haladó törekvései a hangszeres kifejezés felé mutatnak. A jelenlegi helyzetben, amikor több stílus,
irányzat él egymás mellett, sőt az együttesek felkészültségi fokában is óriási különbségek vannak,
nem lehet a színvonal emelésére általános érvényű receptet adni. A kevésbé képzett zenekaroknak
szakmai tudásuk állandó tökéletesítése mellett még elsősorban az intelligens reprodukálásra,
feldolgozásra kellene törekedniük. Adott esetben ez többet jelenthet, mint egy saját számnak kinevezett zenei közhelygyűjtemény előadása. Minden zenekarnak fel kellene mérnie saját
lehetőségeit, képességeit, s ennek megfelelő műsort összeállítani. Természetesen a mozgalom
egyik alapvető célja az önkifejezési lehetőségek megteremtése, a saját mondanivalóval rendelkező
fiatalok felkutatása. Az azonban nem kétséges, hogy ez a kívánatos szint csak hosszú gyakorlás, a
„szakma” alapjainak elsajátítása után valósulhat meg. A legjobbak, legtehetségesebbek már saját
stílust, hangzásvilágot kell, hogy kialakítsanak, önálló, eredeti zenei ötletekkel.
Debreceni együttesek sikere
Utoljára hagytuk a debreceni zenekarok produkciójának méltatását. A Lux és a Panta Rhei
műsorának elbírálásánál – ritka alkalom! – szerencsésen találkozott a zsűri és a közönség véleménye; sikerük teljesen egyértelmű volt. Két aranydiploma, két különdíj: a debreceni zenekarok
„hengereltek” ezen a fesztiválon.
A Lux együttes ugyanazzal a műsorral szerepelt, mint a megyei versenyen. Játékukon most is
a jó értelemben vett rutin, az összeszokottság, a kiforrott pontosság érződött: Északi szél, A
néptanító és Az ólomlepke című számaikat a közönség vastapssal fogadta. Nagyszerű érzékük van
a hard-rock iránt; felállásuk (3 gitár, dob) is erre determinálja őket. Zenéjük mindvégig a
közérthetőség határain belül marad, azon belül viszont a műfaj legjobb pillanatait idézi.
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A Panta Rhei a jazz-rock kategóriában indult Stílusuk, zenei világuk – elmondtuk már róluk –
a beatzene legprogresszívebb ágához kapcsolódik. Orgona, fuvola, basszus, dob felállásban egy
saját szerzeményt és két Bartók-feldolgozást adtak elő. Törekvéseik igényességét már a
témaválasztás is jelzi, ezek megvalósítása pedig a jelenlévők számára a reveláció erejével hatott.
A progresszív zenekarokban nem túlzottan bővelkedő magyarországi beat-életben még nagy
lehetőségek várnak rájuk.
A döntőbe nem került Speakers együttes nem a tehetség vagy a felkészültség hiányának, sokkal
inkább taktikai hibának „köszönheti” viszonylagos sikertelenségét. Kifogás elsősorban számaik
felépítését érte, átgondoltabb szerkesztéssel, a felesleges improvizatív részek elhagyásával reális
esélyük lett volna a döntőbe kerülésre.
Összességében úgy véljük, nem csalatkoztak azok, akik végigülték a fesztivál valamennyi
programját. A zenekarok hasznos viszonyítási alapot szerezhettek, a (sajnos) kisszámú közönség
pedig jó néhány kiemelkedő teljesítmény részese lehetett.
Várjuk a győri folytatást.
(Szerzőtárs: Szűcs József)
(Hajdú-bihari Napló, 1975)

Első díjat nyert a debreceni Panta Rhei együttes
Amatőr beatzenekarok országos vetélkedője
Győr, 1975. október 3-5.
A városi, megyei, területi döntők után a magyarországi amatőr mozgalom jelenlegi helyzetének
summázásaként október 3-5. között a győri Petőfi Sándor ifjúsági házban került sor az ország
legjobb amatőr beatzenekarainak találkozójára. Az I. országos pop-dzsessznapok rendezvényein
18 együttes mintegy 90 zenésze versengett a különböző minősítésekért, az arany, ezüst bronz
oklevelekért. A számszerű adatokat nézve nem eredménytelenül: a Magyar Rádió, a
Hanglemezgyártó Vállalat és a Népművelési Intézet szakembereiből álló zsűri 13 együttes
produkcióját érdemesítette díjazásra. E szerint az országos verseny nagydíját a budapesti Kis
Rákfogo együttes nyerte el az arany oklevél mellett. Arany oklevéllel és a társadalmi szervek
díjaival jutalmazták a debreceni Panta Rhei és a budapesti Médium együttest. Ezüst oklevelet
kapott az orosházi Dzsuvox, a soproni Roller, a budapesti Küllőrojt, a tatabányai ÉS, a komlói 5let, és a veszprémi Nyitray együttes. Bronz oklevelet nyert a budapesti Kerék, a bonyhádi Animato,
a budapesti Kántor és a székesfehérvári Elkon együttes.
A zsűri a legjobb egyéni teljesítményeket is értékelte, így különdíjban részesült a Kis Rákfogó
együttesből Lakatos László dobos és Balogh Gábor zongorista; Nyitrai Endre bőgős; Tiborc
András, az 5-let basszusgitárosa; valamint az ÉS együttes szólógitárosa, Csasznyi László.
xxx
A figyelmes beatkedvelők eddig is tapasztalhatták, hogy a Napló hasábjain rendszeresen foglalkozunk az amatőr beatmozgalom kérdéseivel; így beszámoltunk a megyei és az orosházi területi
vetélkedőkről. Most, a versenysorozatot lezáró országos fesztivál után arra is lehetőségünk nyílik,
hogy a mozgalom egészéről kíséreljünk meg képet formálni.
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Ismeretes, hogy az amatőrizmus minden művészeti ágban – számtalan hátránya mellett – egy
nem elhanyagolható előnnyel rendelkezik a profizmussal szemben: a szabad kezdeményezés
lehetőségével.
A hatvanas évek elején különösen elemi erővel jelentkezett ez a beatzenében azzal a többlettel,
hogy kezdeti és tiszta formájában a beat mint generációs önkifejező művészet lépett a porondra,
saját szubkultúrát teremtve ezáltal. A hagyományos tánczenére jellemző és a szórakoztatóipar
manipulatív gépezete által kreált hamis életérzése helyett a beat legjobb képviselőinek zenéjében a
modern kor társadalmi viszonyai között élő ember, mindenekelőtt az ifjúság érzelmi, gondolati
kifejezésének igényével lépett fel. Adott lehetőségei között ez volt a legtöbb, amit a beat mint
populáris műfaj magára vállalhatott – ám ugyanez okozta megtorpanását, megszelídülését is. A
fogyasztói kultúra végül is asszimilálta a beatzenét, a szórakoztatás aspektusában összemosva
értékest és értéktelent, spontaneitást és mesterkéltséget, elkötelezettséget és üzletet. A hetvenes
évek már kevés kivétellel nem a műfaj öntörvényű fejlődésének produktumait hozták, hanem azt,
amit számára popularizmusából eredően a kultúra mechanizmusának követelményei előírtak.
Nem történt ez másként a magyar beatben sem, azzal a különbséggel, hogy nálunk a „lázadás”
nem a társadalmi forma egésze, hanem a torz kinövések, elmaradott tudatformák ellen irányult. De
mivel a beat a szocializmusban is üzlet, sorsát itt sem kerülhette el: a piac függvénye lett. A profi
zenész mindig is csak abból tud megélni, amit a közönség befogad. A beat fejlődésének kezdeti
szakaszában megalkuvások nélkül haladhatott együtt a kettő. De ahogy egyre jobban előtérbe
kerültek az üzleti szempontok (a naprakész felszerelésbe invesztált pénzen kívül a megélhetési
költségeknek is meg kell térülniük), úgy sínylette ezt meg a vállalt program, a közlés minősége.
Manapság már ott tartunk. hogy egy beatzenekarnak sokkal rentábilisabb a „boldogságtól búcsút
venni”, mint tartalmában is nívós zenét produkálni. S egy műfaj akkor veszti el önmagát, ha
igényeit arra a szintre szállítja le, ahol már kielégíthetőek.
xxx
Mindezeket csupán a pólusok jelzésére szorítkozva azért tartottuk szükségesnek előrebocsátani,
hogy világosabban eligazodhassunk az amatőr beat útvesztőiben is.
Magyarországon ma körülbelül 2500 beatzenekar működik. Ezeknek csak elenyésző része
profi. A többiek amatőrök, akik kedvtelésből, saját maguk és alkalmi közönségük szórakoztatására
zenélgetnek, többnyire rendszertelenül. Az utóbbi néhány év alapvető változásokat hozott a
mozgalom megítélésében: a teoretikusok felismerésének eredményeképpen az amatőr beat kérdése
is közművelődési ügy lett, hivatalosan legalizálva ezzel a műfajban rejlő lehetőségeket. A Népművelési Intézet bekapcsolódásával most már központi irányító szervvel is rendelkezik a mozgalom,
egyelőre annak negatív vonásai nélkül. Különösen a szervezettség dolgában jelentős tehát az
előrelépés, ami, ha falrengetőnek nem mondható is, mindenképpen tágabb teret kínál a fejlődésnek.
A korábbi gondok (felszerelés, támogatás, próbahelyiségek hiánya) valamelyest enyhültek,
gyakrabban jutnak pódiumra az együttesek.
E változások első léptékmérője volt a győri I. országos pop-dzsessz napok. Amely, tegyük
hozzá, mindjárt egy sereg kérdést vetett fel a mozgalom céljaival, perspektívájával kapcsolatban.
Az országos verseny ugyanis nem kimondottan arra engedett következtetni, hogy az amatőr
együttesek zenélőkéjéből mint „tiszta forrásból” csordogálnak a műfaj számára megváltást hozó
gyógynedvek. A fesztiválon minden együttes csak saját szerzeményével szerepelhetett. Ez a
követelmény a zenekarok alkotókészségének, önálló kezdeményezésének kibontakoztatását
célozta. Anélkül, hogy egy kalap alá akarnánk venni a látottakat, meg kell állapítanunk: sok jó
zenekar volt, de egy sem akadt, amelyet fenntartás nélkül dicsérni lehetne, amelyik sajátosan
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egyéni mondanivalóval és stíluseszközökkel lepte volna meg a hallgatóságot. Újra beigazolódott
az alaptétel: az önkifejezés még a beatzenében is meglehetős nehézségekbe ütközik az „ön” nélkül.
Ez különösen a pop kategóriában induló együttesekre érvényes. Ezeknél az együtteseknél éreztük
leginkább a mondanivaló, a zenei invenciók nagyfokú hiányát. Ehelyett egy rosszul értelmezett
idomulást, a profi zenekarok által termelt slágerek másolására való törekvést figyelhettünk meg,
amely egyértelműen a zsákutcát jelenti. Kicsi és kommersz zenei világról árulkodtak ezek az
együttesek, amely egyre jobban kezdi megközelíteni a hagyományos tánczenét. Hiába alkalmaznak
már változatosabb hangszereket (a gitárok mellett fúvósok, zongora), hiába javult az együttes játék,
ha mindaz, amit vele kifejeznek, a harmincas évek kupléinak emlékét idézi. Mint tendencia, talán
ez volt a fesztivál legaggasztóbb jelensége.
Kevesebb rosszat mondhatunk el a progresszív zenét játszó együttesekről (Kis Rákfogó, Panta
Rhei, 5-let). Itt már igényesebb törekvésekkel, eredeti koncepciókkal is találkoztunk, s igazi
élményben lehetett részünk. Ezek az együttesek tudják, hogy minél elvontabb zenéjük, annál
kevésbé számíthatnak a népszerűségre, mégis vállalják ezt az utat, mert a kifejezés vágya erősebb
bennük, mint a siker hajhászása.
Azt is nagyon jól tudják, hogy jó zenét csak a szakmai alapok elsajátítása után lehet játszani.
Tanulságképpen pedig csak ez állhat az amatőr beatmozgalom egésze előtt, függetlenül a vállalt
programtól és stílusbeli különbségektől. Kemény munkába kerül még, amíg az amatőr beat
előrelendül jelenlegi stagnáló állapotából. A feltételek egyre inkább javulnak ehhez, de egyetlen
zenekarnak sem szabad szem elől téveszteni: aki közönség elé áll, közönség által vész is el.
xxx
Végezetül néhány szót a debreceni együttesekről. A Panta Rhei már ismert és méltatott műsorával
szerepelt, és szép teljesítményt nyújtva első díjat nyert. Ez a csúcs, amit ebben a műfajban el lehet
érni. Sikerükhöz gratulálunk, de kíváncsian várjuk a folytatást.
Amennyire örülünk a Panta Rhei sikerének, annyira fájlaljuk, hogy a Lux együttes nem
vehetett részt a fesztiválon, hiába vívta ki magának a jogot a területi döntőn. Nem vehetett részt,
mert nem akadt egyetlen társadalmi szerv sem, amely utazását anyagilag támogatta volna. Pedig
több zsűritag véleménye szerint is a Lux együttesnek eddigi eredményei alapján minden reménye
meg volt arra, hogy első díjat szerezzen.
Esetük mindenesetre azt példázza: a közművelődési intézmények részéről egyelőre még ez
tekinthető tipikus hozzáállásnak az amatőr beat megítélésében.
(Hajdú-bihari Napló, 1975)

Debreceniek sikerei Orosházán
Amatőr beatzenekarok kelet-magyarországi fesztiválja
Az elmúlt hét végén újabb jelentős állomásához érkezett az amatőr beatzenei mozgalom: Orosházán megrendezték az amatőr beatzenekarok III. területi fesztiválját. A vetélkedőn Kelet-Magyarország kilenc megyéjének tizenkilenc együttese mérte össze tudását a neves szakemberekből
álló zsűri előtt. Az előző évekhez hasonlóan most is három kategóriában folyt a verseny. A dzsessz22

rock kategóriában a zsűri arany diplomával jutalmazta a békéscsabai Hat Szív és a debreceni Pantha
Rhei együttest; a beat kategóriában a debreceni Color, Lux és a nyíregyházi Zenith együtteseket; a
városi népzene kategóriájában a debreceni Ács Enikőt és az orosházi Ördögszekér együttest.
Ezüstdiplomát kapott az orosházi Dzsuvox és a debreceni Laser együttes (beat); bronzdiplomát a
kecskeméti Birkás János, a debreceni Pátria együttes és a hódmezővásárhelyi Tücsi trió (városi
népzene).
Kéklő ég C-dúrban
Az orosházi beatfesztiválról egy évvel ezelőtt is beszámoltunk a Napló olvasóinak. Kézenfekvő,
hogy tudósításunkat most az összehasonlítással kezdjük: mi változott egy év alatt?
Az első és legfontosabb: a színvonal kiegyenlítettebb volt a tavalyinál, kevesebb kiugróan
rossz és jó együttest hallhattunk. Az akkori „nagyok" most kissé erőtlenebb teljesítménnyel őrizték
meg vezető helyüket, újabb vetélytársak csatlakoztak hozzájuk, amit a zsűri úgy méltányolt, hogy
a tavalyi négy aranydiplomával szemben az idén hetet adott ki. A verseny ismét felszínre hozott
néhány tehetséget, s ezzel teljesítette egyik alapvető feladatát.
De eleget tett másik kötelezettségének is: fórumot biztosított Kelet-Magyarország amatőr
beatzenekarainak, aminek jelentőségét a mozgalom egésze szempontjából ismét csak hangsúlyozni
kell. A beatzene még ma, e hanyatlónak kikiáltott korszakában is sokkal nagyobb tömegeket vonz,
mint ahogy azt egyes hivatalos szervek feltételezik. Az ifjúság döntő többségének még most is
kizárólagos zenei táplálékát képezi – ebből következően hatása, közművelődési szerepe továbbra
sem elhanyagolható. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy a fiatal milyen színvonalú zenét
„fogyaszt", milyen zenére táncol, milyen zenéről beszél. Ma már jóval nehezebb az amatőrök
dolga, mint 10 évvel ezelőtt. Zeneileg rengeteget fejlődött a beat, mindenütt emelkedtek a
követelmények, az alapvető technikai ismeretek nélkül senki nem élhet meg.
Nos, a fesztiválon valóban kevesebb elemi zenei hiba fordult elő, a mezőny színvonala
szakmailag emelkedett. Találkoztunk viszont olyan jelenségekkel, amelyek továbbra sem adnak
okot a derűlátásra. Egyszerűen érthetetlen ugyanis, hogy az együttesek zöme, akik pedig Jimi
Hendrix, Eric Clapton, netán Keith Emerson zenéjén nevelkedtek, hogyan tud ennyire tisztázatlan,
minősíthetetlen muzsikát produkálni, közhelyekkel zsúfolt szövegeket írni. És sok helyütt nem a
tehetség vagy a felkészültség hiánya az ok; talán az életérzésekkel van baj, talán a valóságanyag
kevés, amit zenéjükben kifejezhetnének. Lehetne még az érveket sorakoztatni. Azzal a válasszal
azonban semmiképpen sem érhetjük be, hogy mint minden amatőr mozgalom, a beatzene is
kitermeli a maga jó és rossz oldalait.
A helyi kultúrházak és művelődési intézmények felelősségére figyelmeztetett újból az orosházi
fesztivál. Több támogatást, segítséget érdemelnének ezek az együttesek, hiszen így vagy úgy,
szemmel láthatóan mindegyik akar valamit. A jó szándékkal pedig, ha egy mód van rá, nem
szabadna visszaélni.
Arany, ezüst, bronz
Ha a tavalyi fesztivált úgy összegeztük, hogy „hengereltek", a debreceni együttesek, akkor most
igen csak gondban lennénk a megfelelő minősítő jelző kiválasztásakor. Minden együttesünk
éremmel tért haza, a hét első helyezésből négyet debreceniek szereztek meg, teljesen megérdemelten. Már csak ezért is elgondolkodtató, hogy pont Hajdú-Biharban, ahol ilyen erős a
beatzenei élet, az idén nem rendezték meg a megyei válogatót. Így, nevezés híján, majdnem
lemaradt a fesztiválról a Color együttes, amely végül is önerőből jutott el Orosházára, a zsűri
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jóindulatának köszönhetően szerepelhetett – s szerezte bemutatkozásával a fesztivál legnagyobb
meglepetését.
Gulyás Péterpál: Panoptikum című versét zenésítették meg több tételes, szvites formában,
kicsit programzeneszerűen. Gonda János, a zsűri elnöke „stilizált" kamarazenének nevezte
kompozíciójukat. Amit kevés együttesről, róluk elmondhatjuk: határozott üzenetet, mondanivalót
közvetítettek erősítőik. Az egvüttes minden tagját csak dicséret illetheti, játékukból zenei
intelligencia és biztos hangszerkezelés sugárzott. Eredeti ötletnek bizonyult a cselló alkalmazása;
egy-egy szokatlan hangszer szerepeltetése formailag, tartalmi lám, mennyivel színesebbé teheti a
műsort.
A Pantha Rhei kitűnő együttes, ezúttal is kiemelkedett a mezőnyből, elbírja hát a kritikát.
Produkciójuk ugyanis kissé halványabbik sikerült, mint egy évvel ezelőtt Akkor a Bartókfeldolgozások ötletgazdag tolmácsolásával szinte robbantottak; most saját szerzeményekkel
próbálkoztak, kevésbé meggyőzően. Izgalmasságából veszített zenéjük, ami minden bizonnyal az
útkeresés tapogatózó lépéseinek tulajdonítható. Dobosuk távolléte láthatóan érzékenyen érintette
őket, a szaxofon bevonásával viszont új színfolttal gazdagodott játékuk. Ha a változások okozta
átmeneti bizonytalanságon túljutnak, még sok nagyszerű előadással lephetik meg közönségüket.
Továbbra is az amatőr beatmozgalom legtöbbet ígérő együttesei között tartjuk számon őket.
A Lux együttest is jelentős változások érték tavalyi fellépésük óta. Basszusgitárosuk kiválásával egyik erősségüket vesztették el; ugyanakkor szert tettek Fender zongorára és conga dobra,
ami egyben a stílusváltoztatás szándékát is jelzi. Ez a váltás azonban egyelőre meglehetősen
heterogén zenét eredményezett, amelyben nem a heterogenitás volt a problematikus, hanem a zene.
A dallamvezetésben, akkordizációban, improvizációkban nehezen tudják elkerülni a beatzenei
sémák, manírok alkalmazását, nem beszélve a szövegbeli közhelyekről. Jobb sorsra érdemes, értő
zenészekről lévén szó, bizton várjuk a folytatást.
Ács Enikő egy szál gitárral lépett a színpadra, ami önmagában is nagy adag bátorságot
feltételez. Félénkségét könnyebben levetkőzhetné, ha jobban bízna tehetségében. Helyenként kissé
bizarr, a „charme"-ot sem nélkülöző előadásmódjával mégis sikerült létrehoznia a varázslatot: a
művészi átlényegítést. Erős egyéniség; gyönyörű hangjától kár lenne megfosztani a publikumot,
következetesebben kellene vállalnia önmagát.
A Laser együttes játékáról nincs különösebb mondanivalónk. Ezüstdiplomájuk sikerként
könyvelhető el, ám ez a siker relatív értékű. Sokrétű rockzenét játszanak, számaikat tudatosan
építik, érezhető igyekezettel, érdekes részletekkel – de az egész mögül hiányzik az átütő tehetség
fedezete. Dobosuk látványos hangszerkezelése figyelmet keltett.
Évek óta tántoríthatatlan buzgalommal igyekszik szavát hallatni a Pátria együttes. Törekvésük
tiszteletre méltó, a zsűri ezúttal bronzdiplomával honorálta. Nem felejtette el azonban
figyelmeztetni őket alapvető fogyatékosságaikra; zenéjük nem igazán karakteres, s hamis
hangoktól, harmóniáktól sem mentes. Az olyan szövegekkel pedig, mint „vándor kelj, hosszú még
az út... siess a kéklő messzeségbe", még amatőr beatfesztiválokon sem juthatnak messzire.
Az orosházi fesztivál legjobb együttesei jogot szereztek arra, hogy részt vegyenek az
októberben megrendezendő győri országos versenyen,
(Hajdú-bihari Napló, 1976)
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Hard-rock és új hullám
Amatőr pop-dzsessz-rock együttesek versenyének országos döntője
Október első hétvégéjén Győrött rendezték meg a hazai amatőr pop-dzsessz-rock együttesek
versenyének döntőjét. A megyei és a területi selejtezők után 14 zenekar került a fináléba, közülük
ezúttal hiányoztak a debreceniek.
A bemutatott műsorok alapján úgy tűnik, az amatőr mozgalom jelenlegi szakaszában aligha
hoz lényeges változást a magyar popzenei életben. A zenekarok többsége hard-rockot játszott, a
stílus minden sémájával és közhelyeivel, és szövegei sem tudtak az elkoptatott fordulatoknál érdemlegesebbet közölni. Deep Purple-, Uriah Heep-, Led Zeppelin-hatás érződik még mindig
ezeknél az együtteseknél, pedig már eltelt néhány év azóta, hogy a kemény rock megalapítói a
színre léptek. Több zenekar szerepelt három gitár és dob felállításban, s bár zenei felkészültségük
kielégítő, az eredetiség, az önállóság, az egyéni hang nagyon hiányzott játékukból. (Ebbe a
kategóriába tartozott például a budapesti Dózis, Hard-Genius Rock, Rádiusz, Stressz együttes.)
A hard-rock művelőin kívül akadt, aki folkot (a szombathelyi Na és), akadt, aki dzsessz-rockot
(a szombathelyi Pomákáné), rhytm and bluest (a budapesti Smog) és dzsesszt (a szombathelyi
Masina) játszott. Feltűnő volt, hogy a hazai új hullám képviselői közül teljesen hiányoztak a
fővárosi zenekarok; egyedül a bajai Fórum illeszkedett ebbe a stílusba. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy
azok a zenekarok, amelyek az „apák" zenéjét megtagadva igyekeznek visszahozni a rock eredeti,
önkifejező jellegét, távol tartják magukat attól a versenytől, amely eddig az amatőrök legfontosabb
minősítő lehetősége volt. A vidék pedig jelenleg – mint azt láttuk – nem képes potenciális erővel
hozzájárulni a megújuláshoz, utána kullog a jelenségeknek.
A fesztivál vándorserlegét a salgótarjáni Fanyul zenekar nyerte el. A hard-rock stílus amerikai
változatát művelték nagyon jó összjátékkal és kiemelkedő egyéni hangszeres képzettséggel.
Aranydiplomát kapott a valójában legjobb zenei teljesítményt nyújtó Masina dzsesszegyüttes és a
Fórum, ezüst diplomával jutalmazta a zsűri a tatabányai Onyx és a budapesti Smog együtteseket.
Számomra két produkció tűnt érvényesnek. A bajai Fórum – jóllehet, játékában nyilvánvaló a
jugoszláv új hullám hatása – színpadi megjelenésével, előadásmódja játékosságával és a zenéjéből
sugárzó iróniával szellemet hozott a fárasztó és egyhangú zenefolyamba. A Masina dzsesszegyüttes
fuvola-szaxofon-basszusgitár-dob formációban teljesen profi műsorral lepte meg a közönséget: jól
megválasztott témák, ötletes improvizációk, tudatos építkezés és egyéni hang jellemezték
összeforrott játékukat.
Egészében véve némi csalódást keltett a verseny, s többen nosztalgiával emlegették a Panta
Rhei, a Color és a Kis Rákfogó hajdani feltűnését. Ilyesfajta felfedezéssel nem szolgált ez a
találkozó; úgy látszik, ezt máshonnan kell várnunk.
(Hajdú-bihari Napló, 1981)

Popzenekarok vetélkedője
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Hosszú szünet után újra vetélkedőt rendezett a hajdú-bihari popzenekaroknak a debreceni Kölcsey
Művelődési Központ. A tét a továbbjutás volt a területi selejtezőbe, ahonnan az országos döntőbe
kerülhettek a zenekarok. Június 7-én, vasárnap az ifjúsági parkban nyolc együttes mutatta be
negyedórás programját – közülük mindössze egy volt vidéki.
A legtöbb zenekar hard rockot játszott, holott ez a stílus már túlfutott önmagán. Bevált
sémákból, untig ismert harmóniai és ritmikai fordulatokból állt a szerzemények többsége, s ez az
eredetiség, az invenció hiányáról árulkodott. Persze manapság, amikor a technikai feltételek
hatalmas beruházásokat követelnek, nagyon nehéz dolga van egy kezdő popzenekarnak. Ezért
kellene a művelődési intézményeknek nagyobb mértékben erősíteni az amatőr zenélési kedv
kibontakozását, alkotó irányba fordulását. S akkor talán nem lennének alapvető hangolási hibák,
intonációs problémák sem, ami itt szinte minden zenekar játékában megnyilvánult.
Így hát az a zenekar találtatott legjobbnak, amely tisztán, egységesen képes volt megszólalni,
noha a Week-end együttes hard rock zenéjére sem az eredetiség volt elsősorban a jellemző. A
második helyen megosztva a Circus Maximus és az Android végzett; az előbbi egy tízperces
„rockoperát", az utóbbi egy többtételes „szonátát" adott elő. A harmadik lett és még továbbjutott a
Folk '81, amely country zenét játszott magyarosan és üdítően. Nem került a helyezettek közé, de
jelentkezése miatt említést érdemel a Terra, a Laser, a Szigma és a Horizont együttes.
Az mindenesetre bizonyossá vált, hogy a Lux, a Color és a Panta Rhei nevével jegyzett egykori
„aranyidők" feléledésére még várni kell.
(Hajdú-bihari Napló, 1981)
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IV. KONCERT
Kié az út?
A Fonográf együttes koncertjéről
Kellemes, bár kissé hűvös nyári este, kitűnő környezet, félig telt lelátók, gyenge játék – így kezdődhetne a tudósítás a Fonográf együttes koncertjéről a manapság oly divatos sportnyelven. És még
találóak is lennének ezek a megállapítások, hiszen a félig telt lelátók és a gyenge játék – úgy tűnik
– nemcsak a magyar futball, hanem a magyar beatzene jelenlegi helyzetére is jellemzőek. A
komoly, s dörgedelmes kritika azonban jellegénél fogva nem igen élhet ezzel a nyelvezettel.
Esetünkben már csak azért sem, mert augusztus 31- én az az együttes szerepelt a nagyerdei
színpadon, amelynek szerzőpárosa korábban (az Illés zenekarban) úttörő érdemeket szerzett az
önálló magyar beatzene létrehozásában és propagálásában; s amelynek szerzeményei egy
korosztály életvitelére és gondolkodásmódjára hatottak minden más hazai zenekarnál erőteljesebben. És amely páros mostani teljesítményével gyökeresen hátat fordított mindannak, amivel
nevét ismertté, sőt fogalommá tette a hazai beat berkeiben és a fiatalok tízezreinek körében. Ügy
hisszük, nem vagyunk igazságtalanok velük, amikor mostani produkciójukat korábbi
teljesítményeikhez, eredményeikhez mérjük. Még akkor sem, ha utóbbi túl könnyűnek találtatik.
A beatzene egyik jelentős pozitívuma a könnyűzenei életet korábban meghatározó különböző
stílusú táncdalokkal szemben az, hogy a valósághoz való viszonya problematikus. Vitányi Ivánnak,
a kérdés alaposabb ismerőjének meghatározásával élve úgy is fogalmazhatnánk, hogy a beat
lényege az ellentmondásosság. Ami elsősorban a dalszövegekben, jobb esetben a zenével szerves
összhangban jelentkezett. Ez a szöveg a társadalmi valóság iránti alapjában pozitív magatartás
alapján állva tesz fel súlyos kérdéseket. Amit mond, helytálló, mert pontosan ábrázolja mai életünk
egyik nagy ellentmondását (végső soron az eszmény és a valóság viszonyát), és pozitív feleletet ad
rá. Az élet szépsége ma még nem beteljesült valóság, de már nem is elérhetetlen: lehetőséggé vált.
Az ilyen szövegekre gondolunk, amikor azt valljuk, hogy a beat legjobb képviselői képesek a
mai fiatalság érzéseit, gondolatait kifejezni; az ilyen szövegekre gondolunk, amikor a beat értékeit
hangsúlyozzuk és védjük a konvencionális sláger- és táncdalszövegek közhelyes sablonjaival
szemben. És akkor is az ilyen szövegekre gondolunk, amikor a négy év előtti Szörényi-Bródyt
védelmezzük a ma Szörényi-Bródyjával szemben. Mert jelenlegi szerzeményeik bizony arról
tanúskodnak, hogy a tehetséges szerzőpár olyan vizekre tévedt, ami ellen 1964-65-ben a beatzene
eszközeivel hadjáratot indítottak: a semmitmondó, a semmit nem akaró tánczene sekélyes vizeire.
Nem ismerjük az indokokat, nem tudjuk, miért e fordulat a társadalmi töltésű, finom iróniával
átszőtt dalszövegektől az apolitikus, a slágerek szintjén és érzésvilágán semmivel sem túllépő
rigmusok felé. Tény az, hogy ma Szörényi Levente arról énekel a rádióban, tévében, a
hanglemezeken, a koncerteken, hogy „hol az a lány”, aki nevet, amikor sírni kell – és olyan mély
filozófiai felismeréseket közöl velünk, mint „annál rosszabb nincs, ha nincs remény”. Egyúttal
bevallja még azt is, hogy „én a hosszú úton elfáradtam” – de ez a legújabb felvételeiből enélkül is
azonnal nyilvánvalóvá válik.
A zenéjükkel sem más a helyzet. Az a Szörényi-Bródy, aki egykoron oly merészen nyúlt a
magyar népzenei hagyományokhoz és ültette át azt a beat nyelvére, ma a tőlünk teljesen idegen
amerikai country sound reprodukcióját nyújtja steelgitárral és bendzsóval, a „modern hangzás”
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érdekében mindezt Moog szintetizátorral fűszerezve. Igazán fáradságos munka lehetett, amíg – a
szintetizátor, e valóban modern hangszer ellenére – sikerült mégis minden modern hangot kiiktatni
zenéjükből.
Persze, mindezek ellenére sem érdemlik meg a gúnyos hangot. Nem is kérünk tőlük semmi mást
számon, mint hajdan volt önmagukat, azt a tartást, azt a mondanivalót, amit korábban vállaltak, s
dalaikban kifejeztek. Mert mai szerzeményeiket hallgatva kénytelenek vagyunk arra a
következtetésre jutni, hogy Szörényi Levente és Bródy János igencsak álldogál, sőt, hátrafelé
lépked, miközben „fordul a föld”, s ugyancsak letért arról az útról, amelyről annak idején szimpatikus következetességgel vallották, hogy „semmi se térítsen el”, mert tied, mert „téged vár”.
Ezzel szemben mi várta azt a pár száz fiatalt a Fonográf együttes legutóbbi hangversenyén? Egy
vidéki kislány, egy Szombat esti lány, egy olcsó társasutazás Nyugat-Európába – és hat fásult beat
zenész, akik örültek, hogy végére értek a fárasztó vidéki turnézásnak.
(Hajdú-bihari Napló, 1974)

Beatkoncert a Csokonai Színházban
Több, mint egy évtizede már annak, hogy a beatzenei forradalom kezdetét jelentő Beatles-számok
megjelentek az angol slágerlisták élén. Azóta ez a zene a fiatalság túlnyomó részének lételemévé,
életmódjukat jelentősen befolyásoló társadalmi tényezővé vált. A tíz év alatt a beat polarizálódott,
számtalan irányzatra bomlott, amelyek között egyaránt megtalálhatók az olcsó, csupán
szórakoztató igényeket kielégítő slágerek és a zeneileg értékes, -progresszívebb irányzatok is. Az
utóbbiak ízlésformáló szerepe ma már elvitathatatlan; a két ellentétes tendencia együttélése azonban jelentősen csökkenti ezek hatását.
Ügy tűnik, hogy művelődés- politikánk még mindig nem hajlandó figyelembe venni ezt a
tényezőt, s nem törekszik arra, hogy a beatben rejlő értékeket a fiatalok zenei ízlésének fejlesztésére
fordítsa. Ez elsősorban abból a helytelen szemléletből fakad, amely a beatet a slágerrel azonosítja,
és egyértelműen csak szórakoztató műfajnak tekinti. A közízlést leginkább befolyásoló
tömegkommunikációs eszköz, a rádió műsorpolitikája is ezt a koncepciót követi: kommersz
slágerek dömpingszerű adagolásával a fiatalok széles tömegeiben rendkívül alacsony ízlésszintet
konzervál. Ez a szemlélet negatívan hat a beatzenekarok fejlődésére is, hiszen, ha életképesek
akarnak maradni, kénytelenek zenéjüket a közönség ízlésének megfelelő szintre szállítani.
Ezt a tételt igazolta a Csokonai Színházban február 18-án tartott beatkoncert is.
A műsor első felében szereplő P. Mobile fiatal együttes – sajnos, cseppet sem fiatalos hibákkal.
Játékukon nem a felszabadult szertelenség, a zenélés öröme érződik, hanem valami alapvetően
rosszul értelmezett, a sikert művi úton elérni kívánó előadói magatartás. A színpadi mozgás, a nem
zenei hangeffektusok, a közönséggel való kapcsolatteremtés különböző formái és gesztusai
túlságosan jelentős szerepet kaptak műsorukban, mintha az együttes ezzel próbálta volna ellensúlyozni zenéjük alapvető fogyatékosságait. Kétségtelenül siker, ha az énekes szellemes (és nem
szellemeskedő) szöveggel konferál; siker, ha az énekesnő kígyószerű mozgással erotikus hatást tud
kiváltani, és az is szép teljesítmény, ha valaki öt percig teljes erővel kalapál egy fatönköt (a Vörös
Erik című szám „kísérőzenéjeként”), de ezek a zenéhez képest másodlagos eszközök nem tudják
annak sikerét biztosítani. Ehhez kerülni kellett volna a dalszövegek semmitmondó közhelyeit, a
szentimentális előadásmódot, ami a zenéjükben megnyilvánuló keményebb hangzásvilágnak
szöges ellentéte. Az improvizatív részekből hiányzott az eredetiség, a zenéből szervesen nem
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következő hanghatások üres modernkedésnek tűntek. A túlságosan egysíkú programból a régi
Omega- és Illés-számok paródiáin kívül talán a Nem érzek című ritmusos, lendületes szám emelkedett ki.
A szünet után színpadra lépő Skorpió együttes zenei világa jóval modernebbnek bizonyult a P.
Mobilénál. Stílusukat leginkább hard rocknak nevezhetjük, jóllehet a bemutatott anyag korántsem
egységes zenei elképzelésről vallott. Tipikusan tükrözte a legjobb magyar beatzenekarok sajátos
negatív vonásait: a magas szintű improvizatív készség (és az ebből fakadó igényesebb zenei
megoldások) és a banális szövegek, dallamok közti ellentétet. Ez a kettősség nemcsak az egyes
számokon belül, hanem a műsor felépítésében is megnyilvánult. Mintha az együttes nem merné
következetesen vállalni azt, amire pedig tehetségük és hangszertudásuk feljogosítaná. Slágerízű
számok váltakoztak igényesebb zenei elképzeléseket kifejező elvontabb produkciókkal. Ez utóbbi
törekvést csak a beat legjobb előadói képesek egységesen megvalósítani (Magyarországon a Syrius
– nem véletlen, hogy két év előtti koncertsorozatuk érdeklődés hiánya miatt elmaradt).
A Skorpió együttes progresszívabb szándékait Gershwin Kék rapszódiájának (kicsit
széttöredezett) feldolgozása jelezte. Műsorukból figyelemre méltó kísérlet még az Anyaszív című
Szám. Ebben a francia ballada nyomán írt szöveg lényegét az együttes zeneileg is megpróbálta
kifejezni, nem mindenütt sikeresen. A vers drámai feszültségét legjobban az elementáris erejű
befejező rész tudta érzékeltetni.
Hogyan reagált erre a közönség? Nem sokkal hevesebben, mintha egy operaelőadást hallgattak
volna végig ugyanabban a színházban. Ami kétségkívül jólneveltségre vall, ám egyúttal kritikája
is az elhangzott produkcióknak.
(Szerzőtárs: Szűcs József)
(Hajdú-bihari Napló, 1974)

A technika ördöge
Két beatkoncertről
Torzító, visszhangosító, szintetizátor, sztroboszkóp, százwattos hangfalak tömege, zsinórok,
kábelek rengetege – talán nem igényel különösebb bizonyítást, hogy nincs olyan zenei műfaj,
amelyik annyira függvénye lenne a technikai apparátusnak, mint a beat. Ennek a zenének egyik
legfontosabb megkülönböztető jegye ugyanis – sajátos ritmusa és a hangok művi jellege mellett –
a csaknem fájdalomküszöbig felfokozott hangerő. A beatben a technika, az elektronikai rendszer a
zene része lett: meghatározhatja a zene jellegét és sok esetben minőségét is. A művészet és a
technika ilyen jellegű összekapcsolódása egyszerre hat pozitívan és negatívan a beatzenére.
Pozitívan úgy, hogy új zeneeszközök alkalmazását, új hangzásvilág kialakítását teszi lehetővé.
Negatívuma viszont, hogy sokszor épp a technika, pontosabban a technikai fogyatékosságok
szabnak határt a zenei kifejezés lehetőségeinek – vagy ellenkezőleg: a túlzott technicizálódás
könnyen másodlagossá teheti a tulajdonképpeni lényeget: a zenét.
Az elmúlt hét két beatzenei hangversenyén e negatívum mindkét oldalát tapasztalhatták
Debrecen beatkedvelő fiataljai. Hétfőn egyik vezető együttesünk, az Omega mutatta be új műsorát,
szerdán pedig a város két legjobb zenekara, az Astor és a Lux adott közös műsort, ahol vendégként
Cserháti Zsuzsa is fellépett. Mindkét koncertet az egyre inkább beatcentrummá váló Járműjavító
Művelődési Házában rendezték. Az
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Omega együttes
koncertjének kísérő műsoraként a főként táncdalairól ismert Vincze Viktória szerepelt. Ezúttal
háromtagú együttesének kíséretével úgynevezett folk összeállítást mutatott be. Szándéka
mindenképpen dicséretes, hiszen a folk hazánkban eléggé elhanyagolt ága a beatzenének, örömünk
azonban csak akkor lett volna teljes, ha szándékát következetesen meg is valósítja, és nem
csempészi be műsorába a rádióból ismert, de meglehetősen érdektelen-értéktelen slágereit. Helyettük szívesebben hallgattunk, volna – a külföldi felvételek tolmácsolásán túl – a hazai szerzők
folk szerzeményeiből egy csokorra valót.
Az Omega együttes mindenekelőtt káprázatos technikai eszközeivel, illetve a majdnem
elviselhetetlen hangerővel hengerelte le a közönséget. Az Omega közismerten kitűnő koncertzenekar. A show a sztrboszkóp (fényvillogó) és görögtűz segítségével, ez alkalommal még
látványosabb formái öltött. Ami kétségkívül fokozta a hangulatot, a már csak a névnek is kötelezően kijáró extázist. Az is kétségtelen, hogy az Omegának sajátos stílusa, azonnal felismerhető
egyéni hangja van (még akkor is, ha itt-ott Deep Purple, Pink Floyd stb.-szerű elemeket
fedezhetünk fel benne). Az egyéni hang azonban még nem biztosítéka a minőségnek. S mintha ez
az egységes stílus kezdene túlságosan is egységessé válni: az előadott számok ritmusban,
harmonizálásban és zenei invencióban elég erősen hasonlítottak egymásra. Műsoruk legfőbb tanulsága az, hogy a modern és tökéletes technika nem feltétlenül jelent modern (és tökéletes) zenét.
Csupán a lehetőségét teremti meg ennek. S a lehetőségek gazdag tárából az Omega ezúttal
meglehetősen keveset (és egyoldalúan) merített.
A másik koncert elemzése elé kívánkozik az az örvendetes tény, hogy végre egy műsorban
szerepelt Debrecen két vezető beategyüttese,
a Lux és az Astor
zenekar. Nem titok, hogy a popzene világában az együttesek, előadók közötti sokszor
egészségtelen rivalizálás talán még nagyobb méreteket öltött, mint más szakmákban. Ezért számít
nagy előrelépésnek ez a közös koncert, amelynek rendszeressé tétele minden bizonnyal mindkét
együttes számára igen nagy előnyökkel járhatna, nem beszélve a beatrajongók népes táboráról.
Ezzel kapcsolatban feltétlenül említésre méltó, és immár másodszor tapasztalhattuk, hogy a helyi
beatzenei rendezvények sokkal nagyobb közönséget vonzanak, mint a neves fővárosi együttesek
hangversenyei. Minden lokálpatriotizmustól mentesen, de talán érthetően mi is szívesebben
számolunk be ezekről a rendezvényekről.
A Lux együttesről egyébként is méltánytalanul kevés szó esik mostanában. Pedig – bár
alapvetően másfajta zenét játszik, mint az Astor – igen kiváló zenekar. Fellépésük – legalábbis
számunkra – az est kellemes meglepetését jelentette. Gondosan kidolgozott, igényesen és
magabiztos könnyedséggel előadott magas színvonalú produkciójuk megérdemelten aratott nagy
sikert. A zenekar vezetője-énekese-szólógitárosa, egyszóval Tikász Sándor személyében olyan
egyéniséggel is rendelkezik, aki mindenféle petárdák nélkül is képes magával ragadni a
közönséget. A Lux hagyományos felállásban játszik, de a két szólógitár szerepeltetése nagymértékben emeli zenéjüket. De éppen ezzel, pontosabban a műsorválasztással szemben vannak
fenntartásaink. A két szólógitárnak ugyanis csak akkor van értelmes funkciója, ha értelmes zene
interpretálására fordítják. S azért a Status Quo korántsem képviseli azt a szintet, amellyel a Lux
együttesnek ezen a koncerten – a Jimi Hendrix feldolgozás mellett – reprezentálnia kellett volna
igazi tudását. Az angol számok reprodukálásán túl még több önálló kezdeményezést és saját számot
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várunk a Luxtól – és azt, hogy legalább a koncerteken óvakodjanak a popularitás kényszerű
kompromisszumaitól.
Ez utóbbi vonatkozik az Astor zenekarra is, bár az ő műsorukban egy kivétellel csak saját
szerzeményeik szerepeltek. Az Astor törekvéseiben a dzsesszes, dallamos soul zene stílusát követi,
ami a más jellegű ritmizálással és a fúvósok előtérbe kerülésével jár együtt. S az együttesnek
határozottan van érzéke ehhez a zenéhez. Hogy teljesítményüket mégsem tekinthetjük teljes
értékűnek, arról nem ők tehetnek, hanem a technika ördöge, amelyről a bevezetőben már szó volt,
s amelynek ezen az estén az Astor is áldozatul esett. Technikai felszerelésük ugyanis, amely a
táncesteken, klubnapokon jól működik, a nagy színházteremben kevésnek bizonyult. Hozzájárult
ehhez a (szakmai szóval): rossz keverés is, aminek következtében a zongora és a gitárok hangereje
elnyomta a fúvósokat és az éneket. A számok így „felborultak”, nem tudtak igazi hatásukban
kibontakozni. Kár pedig, mert az Astor zenéje nagyon izgalmas, összetett és színvonalas muzsika,
s az együttesnek feltétlenül érdemes tovább mennie a maga választotta úton.
A koncert azonban így is érdekes és követésre méltó volt. S szeretnénk, ha a nem is oly távoli
jövőben már egy olyan koncertről számolhatnánk be, ahol a két együttes optimálisabb körülmények
között igazi tudását, értékeit mutatta be.
(Társszerző: Szűcs József)
(Hajdú-bihari Napló, 1975)

Sport és rock
Omega-koncert Debrecenben
Hét órakor egyszerre alusznak ki a fények, sejtelmes félhomály borul a csarnokra, s 2300 torokból
egyszerre szakad fel az üvöltés. Egy percre mintha kizökkent volna az idő, a fültépő hangorkán
körülölel, felszippant, kilúgozza az agyat, csak a csönd marad belül. Az izgalom tetőpontján
fénysugár hasít a sötétbe, s színpadra szökken Cintula, a disc jockey-k örökzöld üdvöskéje, hogy
hervadhatatlan bájvigyorával bűvölni kezdje a mikrofont.
Ma este azonban baj lehet a programozással, a szavak nem akarnak a nyelvére akadni, kókadt
poénok vánszorognak elő a hangfalakból, a mosoly mögött űr tátong, fenyegetően. De máris a
színpadon az egyedülálló élményt ígérő, magyarországi popkoncerteken először szereplő
kaszkadőr csoport. „Judo, akrobatika, humor” (Cintula mulat); hatalmas műesések, óriási
puffanások, elmés történetek; kezek, lábak röpködnek a levegőben. Panem et circenses. A fiúk sem
a hathúszassal jöttek, negyedóra után veszik kalapjukat, s fergeteges taps közepette tűnnek el a
kijáraton. Helyüket szimpatikus, de dilettáns gitáros gyerek foglalja el, akinek egyetlen érdeme,
hogy a város szülötte. A nép, az istenadta nép azonban könnyen felejt, ma este Omegát akar
vacsorázni, s hogy szagot kap, füttybe oltja étvágyát.
Ismét kialszik a fény, s a várakozás feszült percei után fehér árnyék lép a dobogóra. Utoljára
még nagyot szippant parázsló cigarettájából, gondosan elnyomja, majd a gitárjához ballag, és
nyakába akasztja. Jönnek már sorban a többiek is, elfoglalják helyüket, mint tíz év óta mindig.
Elszabadul a pokol, s a fölvillanó reflektornyalábok tükrében, fehér selyemben ott állnak ők: új
idők régi papjai, élő bálványok; egyszerre csapnak hangszerükbe, miközben lábuk alól lassan sűrű
füstfelhők gomolyognak elő, s öntik el a színpadot. A látvány lenyűgöző, az Olümposz istenei sem
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jelenhettek meg különbül a görögök képzeletében; a felhők illatából viszont az az érzésünk támad,
hogy egy mellékhelyiségben ülünk. A gyomorfalat döngető hangerő azonban rádöbbent arra, hogy
mégis a debreceni sportcsarnokban vagyunk; március 27-én este, az Omega együttes
hangversenyén.
Ritka alkalom a mai, az Omegát mostanában nélkülözni kénytelen a hazai közönség: külhoni
rajongók követeléseinek tesznek lépten-nyomon eleget. De most újra itt vannak köztünk az
aranykezű gyerekek, térdig a gomolygó felhőtengerben; lobogó sörényű, fahangú énekesük is ott
rohangál már a mikrofonok között, ugyanúgy, mint öt éve. Telik az idő; hamar kiderül, hogy a
„tömjénezés” füstje nagyobb, mint a láng; zene sehol, csak az unalom nő s a tudatalattink
berzenkedik. Jól bevált sémák, fülbántó vokális részek, „dögös” szólók három akkordra, régi
számok, új nóták. Majd mindegyik betét ismerős valahonnan, valahogyan így együtt adják az
„Omega-sound”-ot, ami furcsa módon sajátos, mégis nélkülözi az eredetiséget. A ritmus, az igen,
az megmozgatja a csúnya ösztönöket. Az üvöltés intenzitása a számok között cseppet sem csökken,
a fogadtatás a fiúkat is földobja, s a ráadásba apait-anyait beleadnak, az orgonista gyérülő sörénye
szőkén lobog a levegőben. Újra füst, eredetiben és filmen is, de az utolsó tutti rész után minden
eddigit elsöprő visongás – s vége. Majdnem úgy, mint régen.
Az Omega együttes ezen az estén Időrabló című nagylemeze anyagát mutatta be. Sikerrel.
(Hajdú-bihari Napló, 1977)

Keresztmetszet
A Panta Rhei együttes koncertjéről
A művelődési központ tavaszi dzsessz-rendezvénysorozatában április 15-én a Pódium teremben a
debreceni Panta Rhei együttes lépett fel. Önálló műsorral régen állt a város közönsége elé az
együttes. Mostani bemutatkozásuk mintegy keresztmetszetét adta eddigi pályafutásuknak.
Számvetésnek és összegzésnek tekinthetjük műsorukat, amely egyúttal a továbblépés igényét is
megfogalmazta.
A négytagú együttes 1975 nyarán Emerson-inspirációjú Bartók-feldolgozásokkal robbant be a
magyar beatzenéi életbe. Vállalt programként olyan úton indultak el, amely jóformán hagyományok nélkül már kezdetben is nehezen járhatónak ígérkezett, és jóllehet zenéjük elfogadtatása
érdekében azóta bizonyospályamódosításokra kényszerültek, érdemük, hogy ezt eredeti
elképzeléseik és igényeik feladása nélkül valósították meg. A progresszív beatzenével induló Panta
Rhei műsorán ma már egyaránt megtalálhatók klasszikuszenei feldolgozások, popnóták, dzsesszrock szerzemények. Mindezt egységessé ötvözi sajátos stílusuk, amit az évek során egyre
magasabb szinten képviselnek. Nem minden ponton és nem minden tekintetben meggyőző ez a
zene, de hogy egyéni hangvételű, az vitathatatlan, s ez már önmagában olyan erény, amit kevés
együttes mondhat magáénak. Minden bizonnyal ennek köszönhető, hogy klubokban, művelődési
házakban, egyetemeken, az ország minden részében szívesen látják őket. Ezúttal sem történt
másképp.
A koncert első részében úgy tűnt, jó napot fogott ki az együttes. Nagykedvvel és lendülettel
mutattak be részleteket Emersonék Tarkusából, saját Bartók-feldolgozásaikból, popos darabjaikból; a King Crimson „XXI. századi skizofrén embere” pedig a műfaj legjobb pillanatait
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idézveritka „dögös” tolmácsolásban szólalt meg. Ekkor énekelte el dalait Ács Enikő gyönyörű
hangon, kevesebb előadóikészséggel, mindenképpen üde színfoltot hozva a műsorba.
A második részt két dzsessz-rock szerzeménnyel kezdték – különösebb izgalom nélkül. A Panta
Rhei – noha időnként kirándul erre a vidékre is – nem dzsesszegyüttes; tagjaiból a hangszeres
képzettség ellenére hiányzik az ösztönös improvizációs készség, ami a kötetlen részeket
feszültséggel tudná telíteni. Természetesen ennek ők is tudatában vannak, s ezt a két számot
ízelítőként mutatták be.
Befejezésül következett Grieg Peer Gynt szvitjének feldolgozása, a Kossuth Egyetem 48 tagú
kórusának közreműködésével. Ehhez fűződő előzetes várakozásainkban csatlakoznunk kellett.
Egyes jól eltalált részektől eltekintve a közel húszperces, romantikus szvit egészében leveti a
ráhúzott progresszív köntöst. Míg Bartók zaklatott, összetett, drámai töltésű, vagy éppen játékos
darabjainak elektronikus hangzásvilágú újra fogalmazását adekvátnak tartjuk, addig a Peer Gynt
feldolgozás eredményeként az eredeti mű lecsupaszított, elszegényített változatát kaptuk, amely
nemcsak térben állt messze a skandináv hegyvidék vibráló színeitől, fátyolos harmóniájától,
fjordleheletű tiszta csöndjétől” (Szabolcsi Bence). A szimfonikus zene és a progresszív beat
nászának gyümölcse ezúttal olyan utódlett, aki keveset örökölt szülei jó tulajdonságaiból. Nemjött
létre új minőség, amiből az következik, hogy a jövőben az ilyen házasság elkerülendő.
Hogy mégis nagy taps köszöntötte a koncert végén az együttest, az a már említett erényeknek
tulajdonítható: Szalay Sándor remek szólóinak, Szalay András mozgékony basszusfutamainak, Béke Csaba erőteljes, pontos dobolásának és Matolcsi Kálmán sokoldalú billentyűsjátékának, aki –
jóllehet ezúttal gyengébb teljesítményt nyújtott – az együttes meghatározó egyénisége.
A Panta Rhei a progresszív zenének azt a vonalát képviseli, amelynek vázát előre kidolgozott
részek és motívumok adják, bizonyos helyeken lehetőséget biztosítva a szabad rögtönzéseknek. Ez
nagyfokú hangszerestudást igényel. A Panta Rhei igen magas szinten műveli ezt a stílust, amely
nem túl bonyolult ahhoz, hogy érthetetlenné váljon, de eléggé elvont ahhoz, hogy soha ne tehessen
szert tömeges népszerűségre. Az ellentmondás feloldásán fáradozik az együttes rokonszenves
következetességgel már három éve, azzal a tudattal, hogy önön elismertetésük egyet jelent az általuk képviselt irányzat elfogadtatásának úttörő feladatával. Ezen az estén, úgy láttuk, az ellenállás
újabb bástyáit sikerült ledönteniük.
(Hajdú-bihari Napló, 1978)

Botrány nélkül
Utólagos megjegyzések egy beatkoncertről
Rendszeres és kedvelt vendég Debrecenben a Piramis együttes. Legutóbbi, április 2-i hangversenyükre 2700 néző volt kíváncsi a Városi Sportcsarnokban. A várakozás a zenekar népszerűségén
túl annak is szólt, hogy hamarosan megjelenő második nagylemezük anyagát mutatták be.
Legalábbis úgy sejtettük, mert figyelmünket ezúttal egyéb jelenségek kötötték le, amelyek alapján,
a hasonló esetek elkerülése miatt, kívánatosnak látszik néhány tanulság levonása. Az est ugyanis
ékes bizonyítéka volt annak, hogyan nem szabad beathangversenyt rendezni.
Az idősebbek még emlékezhetnek a hatvanasévek sokszor botrányokkal terhes koncertjeire,
amikor rendőri segédlettel kellett a zene hatására felszabadult indulatokat megfékezni. Aztán
változtak az idők, a beat fokozatosan elveszítette korábbi hatását, s a hangversenyek fogadtatása
egyre kevésbé különbözött az operabemutatók közönségének szolid reagálásától. Ismereteink
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szerint ma Magyarországon három együttes – a Piramis, a Skorpió és az Omega – zenéje tartalmaz
olyan sokkoló mozzanatokat, amelyek a hőskort felidézve, újfent lázba tudják hozni az
elkényeztetett, elkényelmesedett fiatal közönséget. És a rendezőket.
Éppen a felgyülemlett tapasztalatok és a tömegpszichózis ismeretében csodáljuk, hogy a
debreceni rendező szervek ennyi idő alatt képtelenek voltak megtanulni, hogyan kell ilyenkor
viselkedni. Bebizonyosodott ez már Suzy Quattro múlt nyári hangversenyén, s most ismételten, a
sportcsarnokban. Pedig a képlet viszonylag egyszerű: nem akkor kellene kapkodni és retorziót
alkalmazni, amikor a baj megtörtént, hanem ésszerű intézkedésekkel elejét venni a rendbontásnak.
Azaz a megfelelő feltételek biztosításával kizárni annak lehetőségét, hogy a berendezés épségének
megőrzése érdekében közbe kelljen lépni, kiváltva így azok ellenérzéseit is, akik mindaddig
közömbösen viseltettek a rendezés fogyatékosságaival szemben.
De mi is történt a Piramis-koncerten? A rajongók, a megszállottak és mindazok, akik üvöltözésben, ugrálásban akarták kiélni elfojtott energiáikat, a játéktéren foglaltak helyet. Mihelyt
elkezdődött a koncert, úgy viselkedtek, ahogyan várni lehetett: egyetlen ugráló, rángatózó, sikoltozó tömeggé olvadtak, aminek, mint később kiderült, néhány szék is áldozatul esett.
Emiatt kellett kétszer is fenyegető kijelentésekkel megzavarni a műsort: hogy a székeket inkább
rendeltetésüknek megfelelően használják. Ezt lehetett volna megelőzni úgy, hogy vagy olyan
székeket raknak oda, amelyek nem törnek össze, vagy egyáltalán nem tesznek be semmit. Ez
kétségtelenül csökkentette volna a nyereséget – amit az összetört székek ára amúgy is mérsékel –
de szabad mozgásteret nyújtott volna azoknak a fiataloknak, akikből a zene tömeges extázist váltott
ki. Ez a beatkoncertek természetes velejárója – csakhogy észre kellene már venni, hogy egyébként
teljesen ártalmatlan: kimerül az ugrálásban, kiabálásban. (Ezlegyen a legnagyobb kár, amit ezek a
fiatalok okoznak!)
Sajnos, a rendezők sokkal nagyobb kárt okoztak a fiataloknak azzal, hogy megzavarták felszabadult szórakozásukat. Legfeljebb egy úttörőtábor lakóival lehetne (de nem szabadna) megtenni
azt, amit az Országos Rendezőirodaképviselője tett, kétszer is megszakítva a műsort. A színpadról
intézett ultimátumot a közönség egy részéhez: ha nem szállnak le a székekről, beszünteti az
előadást. Feltételezzük, hogy foglalkozásából következően nem először vesz részt hasonló
rendezvényeken: előbb kellett volna hát gondolkoznia, hiszen az ORI feladata is a hangverseny
zavartalan feltételeinek biztosítása.
Sajnáljuk, hogy ezt az Express Utazási Iroda rendezése kapcsán kell elmondanunk, mert tudjuk,
milyen nehézségek árán jöhetett létre ez a koncert. A hangversenyhez fűződő kellemetlen élményeinket csak tetézte, hogy végképp bebizonyosodott: a sportcsarnok csak befogadóképességéttekintve alkalmas beatkoncertek megtartására. Akusztikailag teljesen élvezhetetlen
hangzást nyújt, a zene a kétezer torok állandó sikoltozásától és füttyszavától kisérve szinte
elviselhetetlen zajtömegként zúdul a hallgatókra. Ami tulajdonképpen visszaélés azokkal szemben,
akik nem a cirkusz, hanem a muzsika kedvéért váltották meg a borsos belépőjegyeket.
Ami a Piramis együttes játékát illeti, arról csak sejtéseink vannak: az említett bosszúságok miatt
meglehetősen keveset hallottunk-észleltünk a zenéből. Értékelésére ezért a nagylemez megjelenése
után térünk vissza.
(Hajdú-bihari Napló, 1978)
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Lézersugár és bukósisak
Omega-koncert Debrecenben
Hivatalos belépővel is csak kemény küzdelem árán sikerült bejutnom a Hobo Blues Band és az
Omega együttesek koncertjére a Dózsa-stadionba. Ennyien valószínűleg még soha nem gyűltek
össze Debrecenben könnyűzenei hangversenyre – tízezernél többen lehettek –, s a tömeg ismét
próbára tette a rendezők erejét. Fél nyolc után jeggyel már lehetetlen volt megközelíteni a bejáratokat, emiatt egymást érték az inzultusok. Az est végül különösebb rendbontás nélkül zajlott le,
eltekintve néhány, a színpadra röppenő, tűzveszélyes csillagszórótól.
Óriási ez a nézőszám, különösen, ha a nagyerdei szabadtéri színpad nyári koncertjeinek látogatottságával vetjük össze: a Neoton, az Apostol vagy az Új-Skorpió együttesek műsorait összesen,
ha ezren nézték meg. Akkor, amikor a hajdanán botrányos végeket érő beatzenéi koncertek mai
utódjai egyre inkább elvesztik közönségüket, még különösebbnek tűnik ez a felfokozott érdeklődés
az Omega programja iránt. (A Hobo Blues Bánd műsorával más összefüggésben később kívánok
foglalkozni. Itt csak annyit: hangulatilag kellőképpen előkészítették az est „fénypontjának” színpadra lépését, noha egészen mást képviselnek: a blues és a rock hagyományait folytatják.)
Aki viszont a dermesztővé váló hidegben végigdideregte az Omega nagy jelenetét, némi
magyarázatot kapott a tömegneurózisra. Másfél évtizedes jelenlét a piacon, állandó – ténylegesen
is az – fejlődés, rendszeresen megjelenő nagylemezek és koncertkörutak, sikerek nyugaton, s
mindig valami meghökkentően új látványosság a színpadon – körülbelül ebben lelhető az Omega
sikerének titka. No, és természetesen abban, hogy zenéjük tízezrek tudatalattijára hat bódítóan.
Ez utóbbi azért is érthetetlen, mert az Omega tagjai véleményem szerint semmiféle alkalmazható magatartásmintát nem közvetítenek: nem tartoznak a manapság divatos „digó”, illetve
„rocker” fazonok egyikéhez sem, nem vállalnak föl semmi olyat, ami a ma Magyarországon élő
fiatalokkal valamennyire is kapcsolatba hozható, viszont nagyszerűen ismerik a tömegpszichózis
használhatóságának lehetőségeit a szórakoztató-iparban.
Ugyanis rájöttek, hogy az Omega ma már nem közönséges popzenekar, hanem intézménnyé
vált. A fiatalok tízezrei bennük, lemezeiken, koncertjeiken olyasmivel találkoznak, amit egyetlen
más magyar együttes nem ad meg nekik. A vezető nyugati együttesek mintájára kitalált „űr-rock”,
a „kozmikus” távlatokat nyitó elektromos zene, a sejtelmesen misztikus, elvontan romantikus
szövegek, a profi módon megtervezett, nagyhatású színpadi show mind-mind érthetően magával
ragadja a tizenévesek meglóduló képzeletét.
Ahogyan például most füstfelhőből kilépve űrhajós ruhákban, 74-es mintájú bukósisakokban,
lézersugarak szemkápráztató kavalkádjában elkezdték koncertjüket, az valóban lehengerlő volt. S
amikor kiderült volna, hogy a zene tulajdonképpen kevés önmagában, mindig újabb és újabb
„csoda” történt a színpadon, ami szárnyaira eresztette a képzeletet. Ebben valóban nagy az Omega:
kitűnően érzik, mikor mire van szükség. És nem sajnálják a fáradságot a fokozás kiagyalásához, a
még hatásosabb trükkök bevetéséhez.
Vitathatatlanul eredményesen. Lemezeik, koncertjeik, ha így bírják tovább szusszal, békés,
nyugodt öregkort biztosítanak majd nekik. De a harminchoz közeljáró „veterán”, aki a beatmozgalommal együtt nőtt fel, s végig látta megzabolázásának történetét, kissé kesernyésen nézte ezt a
szemfényvesztést, a tinik ezreit, amint a kollektív magány mákonyos bódulatában együtt énekelték
az Omega slágereit. És arra gondolt, hogy ezek a gyerekek vajon ugyanígy el tudnák-e énekelni
például a magyar himnuszt is?
(Hajdú-bihari Napló, 1979)
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Beatrice, Locomotív, Omega
Popkoncert Debrecenben
Az év koncertjeként harangozták be a három együttes közös fellépését, s ami a körülményeket
illeti, igazolódott a hírverés. Négyezer-ötszázan zsúfolódtak össze a Dózsa stadion máskor negyed
annyira sem telt lelátóin, s több százan a falakon kívül rekedve hallgatták kedvenceiket. Aki nem
időben érkezett, ott foglalt helyet, ahol tudott, bár tömegessége ellenére különösebb bonyodalom
nélkül zajlott le a rendezők álmaiban már bizonyára hetek óta kísértő hangverseny.
1.
A sok helyről kitiltott, jellegzetes közönségéről hírhedtté vált Beatrice kezdte az estét, hűséges
követői előírásszerű ovációja közepette. Egyszer még talán lehetőségünk nyílik arra, hogy alaposabban elemezzük ennek a sajtóban is meghurcolt együttesnek a programját, mert az utóbbi
időben kezd úgy festeni a dolog, hogy bizonyos társadalmi feszültségek megnevezésekor mind
többen osztják ki szívesen a bűnbak szerepét a Beatricére és a hozzá hasonló rockegyüttesekre.
Pedig a Beatrice közönségének (a hozzájuk kapcsolódó alkoholizmussal, kábítószerezéssel,
csavargással) és magának a Beatricének a megjelenése is csupán szimptómája ezeknek a
feszültségeknek, amelyek gyökerei másutt keresendők. A Beatrice kétségkívül felvállalt egy ügyet
s egy közönségréteget: az aggasztó számban gyarapodó csövesek, „szakadtak", a beilleszkedés
nehézségeivel küszködő, az eszmények és a valóság kettősségének szorításában helyüket kereső, s
alkalmasint torz megoldásokba menekülő fiatalok problémáiról énekelnek kemény, sokkoló
dalaikban, lehetőséget követelve a nap alatt azoknak is, akik „árnyékban élnek". Mondanivalójuk
azonban nem kötődik egy közönségréteghez: tágabb értelemben a társadalmi igazságosság, a
szabadság s az emberi méltóság védelmében fogantak dalaik, úgy, hogy tartalmukat a
„polgárpukkasztás", a direkt és indirekt hatáskeltés eszközeibe csomagolva vágják közönségük
arcába. Aki nem érez rá ennek lényegére, s az áttételek mögött nem fedezi fel a mondanivaló rejtett
üzeneteit, az a külsőségek és a felügyeleti jegyek alapján hajlamos pálcát törni a Beatrice felett –
pedig ez az ügy ellentmondásaival együtt sem ilyen egyszerű.
Mindez részletesebb kifejtést érdemelne: itt azonban egy koncert egyik résztvevőjének
félóráját kell minősíteni. Erről viszont meg kell állapítani, hogy a méretek és az összeállítás jellege
miatt más akusztikát kapott a Beatrice műsora. Az előzenekarnak eleve redukáltak a lehetőségei.
Feladata mindenekelőtt a hangulatkeltés volt, s így programja elvesztette önállóságát. Nem
„szalonképesebb" lett – mint ahogyan az egyik fővárosi lap írta –, hanem szalonképes környezetben
szólalt meg a talán szándékosan primitív, monoton Beatrice-rock, s így, noha a zenekar
valószínűleg nem alkudott meg, egy országos koncertsorozat hatalmas apparátust megmozgató
szórakoztató rendezvényének részévé vált. Amit a közönség 90 százaléka a kezdetnek járó hűvös
tartózkodással figyelt. Ez megerősítette a gyanút, hogy a Beatrice ténykedésének erősebb az
aktuálpolitikai, mint a művészi értéke. Mindenesetre nem elhanyagolható tény, hogy az ország
legnagyobb hivatalos hangversenyrendező szerve léptette fel a sok helyről kiátkozott s ki tudja,
legközelebb Debrecenben is mikor szereplő zenekart.

36

2.
Ezt követően szeptember 3-án este a harmonikusabb, összetettebb zenei világot teremtő Locomotív
GT lépett a színpadra a nagy kedvvel muzsikáló Presser Gábor vezetésével. Fúvósokkal
megerősítve, régebbi és újabb slágereikből merítve ők játszották a legjobb zenét a koncerten.
Játékos, ironikus dalaik és lassú, érzelmes balladáik (több ezer ember énekelte együtt az egyik
számot) dialektikusabb, konfliktus mentesebb világszemléletet tükröznek. Őket már nem
foglalkoztatják a beilleszkedés kérdései; témáik áttételesebbek, artisztikusabbak, de előadásuk
mindvégig megőrizte a fiatalos lendületet, természetességet és spontaneitást. Az utóbbi idők
hallgatásából ítélve úgy tűnt, leáldozóban van az LGT csillaga; most bebizonyosodott, hogy a jó
zene utat talál hallgatóihoz.
3.
Harmadikként az Omega következett, az a zenekar, amelynek koncertjei évek óta a legnagyobb
tömegeket vonzzák. Sokféle magyarázattal indokolható ez a nagy népszerűség, de leginkább talán
azzal, hogy az Omega mindig kitalál – vagy ügyesen alkalmaz – valami újdonságot, amivel
kielégíti a közönség attrakcióéhségét. Tavalyelőtt tükörboltozat volt, tavaly lézerágyú és
szkafander, az idén azonban semmilyen különös látványossággal nem szolgáltak. Tiszteletre méltó
bátorsággal lemondtak a hatáselemekről, s csak úgy „natúrban" eljátszottak három számot a
készülő nagylemezről. Emiatt, azt hiszem, sokakban csalódást is keltettek. Mert új zenéjükben nem
volt semmi különös: az elvont, misztikus „űrzene" után az Omega visszatért a Földre, s
egyértelműbb, ritmusosabb rockzenét játszik, némi angol újhullámos ízzel fűszerezve.
Tulajdonképpen jó zenét, az eredetiség megkülönböztető jegyei nélkül. A lemeznek persze azért
bizonyára kellő számú vevője akad.
Érdekes és „poptörténeti" szempontból ritka percekkel zárult a nagyszabású hangverseny: az
Omega volt tagjaival, a ma LGT-s Presserrel és Somlóval kiegészülve, a régi felállásban eljátszott
néhány, tíz évvel ezelőtti slágert. A fiatalabbak belekóstoltak, az idősebbek emlékeikkel
visszaszálltak a „régi szép időkbe", és több generáció énekelte megbékélt révülettel közösen a
Tízezer lépést, a Petróleumlámpát, a Gyöngyhajú lányt.
Ami akkor a kezdet volt, ma a vég: ezzel zárult a koncert.
(Hajdú-bihari Napló, 1980)

A Panta Rhei nem áll meg
Mindenképpen elismerés illeti a Kölcsey Ferenc Művelődési Központot azért, hogy a színháztermet többnyire nélkülöző időszakban is fellépési lehetőséget igyekszik biztosítani a debreceni
popzenekaroknak. Ezeknek a koncerteknek jelentőséget ad a reprezentatív terem, s így a közönség
és a zenekarok egyaránt érzik, hogy a szokásosnál fontosabb erőbemutató és -felmérő eseményekről van szó.
Debrecen ma öt olyan popzenekart mondhat magáénak, amelyek országos díjakat és elismerést
vívtak ki maguknak. Közülük kettő mutatkozott be hétfőn este a színházteremben. Elsőként az N.
Dimenzió lépett a színre. A győri országos verseny első helyezett együttese meglepetést keltett
összeállításával, hiszen a két billentyűs mellett három fúvóst is felvonultatott. A gazdag
hangszerpark szép reményekre jogosított, s a szándék nemessége majd’ csaknem feledteti az
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összkép hiányosságait, nevezetesen, hogy hangszerelésben az N. Dimenzió végül is nem tudott élni
a felcsillantott lehetőségekkel. Pedig, ha sikerül ezen a nyomon tovább haladniuk, akkor a
mostaninál jóval összetettebb, izgalmasabb zenét produkálhatnak. A tehetség máris érződik
játékukban, de a számok még kissé kiforratlanok, s nem is mindig sajátos karakterűek. Gondosabb
rostálással, az ötletek csoportosításával, a hangszeres részek arányának növelésével találkozhat az
N. Dimenziónak a színvonalasabb popzene elérésére irányulótörekvése a megvalósítással. Az
együttes játékából Tóth József (ének-zongora) és Halász Sándor (gitár) emelkedett ki.
Nagy várakozás előzte mega szünet után bemutatkozó, új felállású Panta Rheit. A Debrecenben
igen népszerű zenekar kilenc hónapig készülődött erre az alkalomra, s mint ahogyan várható volt,
a korrábitól eltérő jellegűzenével jelentkezett. Bevezető szavaikból kiderült, hogy a Panta Rhei
progresszív hagyományait igyekeznek ötvözni a hanglemezgyár kívánalmaival jobban egybeeső
populárisabb elvárásokkal.
Akárhogy is, az eredményből ítélve a Panta Rheinek nincs oka szégyenkezni a fordulat miatt.
Sőt. Az „új vér", az új tagok felfrissítették, egységesebb mederbe terelték az együttes zenei törekvéseit. Úgy is mondhatnánk, az új Panta Rhei kevesebbet markol, mint a régi, de azt jobban
megfogja. A „hagyományok” folytatásának érzékeltetésére ugyan még eljátszották nyitányként a
Peer Gyntöt, zárásként a Kardtáncot (bravúrosan!), de ami közben megszólalt, az már erősen
különbözött a korábbi dzsessz-rock stílusjegyeitől. Nem volt már benne semmi dzsessz, rock is alig
(ez nem minősítés, hanem ténymegállapítás); inkább progresszív popnak nevezhetnénk – ha már
mindenáron el akarjuk nevezni – a hallottakat, amelynek gyökereit a kitűnő Yes együttes
muzsikájának néhány vonásában (dallammenet, harmóniák) vélhetjük felfedezni. Ez a hasonlóság
azonban távolról sem jelent másolást: a Panta Rhei – a diszkó és a funky mindent elöntő korában
– rokonszenves elgondolással vállalja, hogy visszatér a popzene egyik legjellegzetesebb stílusához.
Egyszerűbb, de áttekinthetőbb, fiatalosabb lett ezzel zenéjük, s ami a fő, van benne szellem (a
szövegekben is).Ugyan még akad csiszolni való rajta (a gitárosok például néha nem tudtak
bekapcsolódni), de az egyéni és közvetlen hangnem (amiben nagy része van Laár András lendületes
énekének) garancia lehet arra, hogy a Panta Rhei jó lóra nyergelt át. A pontatlanságok valószínűleg
megszűnnek a fellépések során; egyénileg mindenki megállta a helyét, különösen Schmidt András
dobos játéka volt meggyőző. Sok hárul Matolcsy Kálmán billentyűsre, akinek óvakodni kell,
nehogy felszabadultsága fegyelmezetlenségbe csapjon át. A műsor egésze (a háttérvetítéssel,
ködgéppel, lézerrel) már majdnem profi módon volt megszervezve, jelezve azt, hogy az együttes a
látványt sem kívánja elhanyagolni.
A közönség tetszéssel fogadta a műsort: a Panta Rhei megérdemelt, nagy sikert aratott
(Hajdú-bihari Napló, 1980)

Gyöngyhajú Omega
Három éve járt utoljára országos turnén az Omega együttes, s mielőtt a közönség végképp elfelejtené a nagyszabású koncertjeik nyújtotta színpadi élményt, az idén ismét arra vállalkozott,
hogy tűrve az utazás minden keserves (s a negyvenhez közeledőknek minden bizonnyal fárasztó)
nyűgét, felkeresi a nagyobb vidéki városok szabadtéri színpadait, és megörvendezteti a
jelenlevőket élő fellépéssel. A turnét ezúttal is a sajtó és a tévé figyelme kísérte, de alighanem e
nélkül is megtelt volna augusztus 31-én a Debreceni Dózsa stadionja. Felülemelkedve a magyar
rockélet belviszályain, bizonyos nemzetközi nimbusszal a feje fölött, az Omega még mindig az a
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csapat, amely képes tízezer embert vonzani koncertjeire. S ez, ha arra gondolunk, hogy vajon
melyik más művészeti ág bír hasonló vonzerővel, önmagában sem lebecsülendő erény.
Valami azonban mégiscsak megváltozott az idők során. Ezúttal elmaradtak a bejárati
tumultuózus jelenetek, a rendőrkutyák ásítozva vakargatták fülük tövét; a nagy létszámú közönség
jámbor békességgel foglalta el helyét a lelátókon és a szabadon hagyott játéktéren. Az a feszültség,
az az izgalom és felfokozott várakozás veszett ki a hangversenyt megelőző hangulatból, ami
korábban valóságos népünnepéllyé avatta ezeket a rockrítusokat. Szó sincs már itt nemzedéki
felsorakozásról, a kollektív éntudat megnyilvánulásairól, a különbözőségeket megfogalmazó
harsány gesztusokról: üzleti aktus része lett a publikum akkor, amikor nyolcvan forintos jegyéért
kellemesen akart szórakozni, esetleg valami pikantériával, netán technikai újdonsággal találkozni
a koncerten. És jelképesen ugyanezt a konzumtartalmat fejezte ki a kezdetet megelőző sorsolás,
amely révén öt szerencsés jegytulajdonos vehette birtokába az együttes legújabb nagylemezét
(Értsd: már megvásárolható a legújabb nagylemez).
Hát igen, leplezetlenül árujelleget öltött a rockzene, még akkor is, ha maga az Omega nem
változott volna az idők folyamán. De természetesen ez az öt fiú is ismeri a „panta rhei" fogalmát,
és úgy gyűrűzteti be a világpiaci áramlatokat saját zenéiébe, hogy annak jellegzetességei
megmaradjanak, de mindig újabb elemekkel gyarapodjanak. A toporgó magyar mezőnyt hol
színpadi újításaikkal, hol zenei váltásaikkal, hol a legújabb elektronikus hangszerekkel előzik meg
egy arasszal, s ez éppen elég ahhoz, hogy a közönséget az újdonság bűvöletébe vonja. Mert amúgy
bizony elég közepes képességű muzsikusok az Omega tagjai, ilyesfajta zenét a világban tucatjával
találni, s még azt sem mondhatni, hogy valamelyikük egyénisége különösebben vonzaná a
tekintetet (ezen az estén a dobos, Debreceni Ferenc nyújtotta a legjobb teljesítményt).
A csapatot, a nem rejtett, hanem nyíltan vállalt és becsületesnek tetsző professzionalizmust
élteti tehát a közönség az Omegában – amit az is bizonyít, hogy most meglehetősen hűvös
fogadtatásra találtak az egyes tagok önálló lemezrészletei. És hiába nem játszott semmi újat ezen
az estén az Omega, a publikum addig nem volt hajlandó elengedni, amíg meg nem kapta a kívánt
kielégülés-adagot. Ha mással nem, a régi sikerszámok felelevenítésével és együtténeklésével. De
hát ez a hangulat már nem a régi: apák és fiaik együtt ültek a padokon, és a rituálé elengedhetetlen
kellékei bizony már nem ugyanazt jelentik nekik. Hogy az énekes ledér nőies mozdulataival felalá rohangál a színpadon, ez csak az újszülötteknek vicc; a nyugdíj felé közeledőkben évtizedes
emlékeket ébreszt.
Persze nem rosszindulatú értékelést érdemel az Omega. Tisztességgel, energiájukat nem
sajnálva játszották végig a másfél órát – de ennél valamivel többre, másra is szükség lett volna
ahhoz, hogy a publikum végül ne pici csalódással hagyja el az arénát. Találkoztunk ugyan néhány
szépen megkomponált fényeffektussal, de például a beharangozott komputertechnikából csak
hangszerhegyeket láttunk (mögöttük a debreceni Szalay Andrással és Matolcsy Kálmánnal), s
jóllehet az együttes hangzásában meghatározóvá váltak a szintetizátorok, ennek árnyalatai
szükségképpen elmosódtak az összességben. Csoda-e, hogy végül maradt a Gyöngyhajú lány, a
hatvanas évekből?
(Hajdú-bihari Napló, 1983)
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Győző, nem működik a kontroll!
Bizottság-koncert Debrecenben
Régi idők rock-hangversenyeinek hangulatát idézi a Pódiumterem. A szentélybe csak sorban állás
és erőt próbáló tülekedés után lehet bejutni; odabenn már székeken, párnákon ül, falak mentén áll
az előírt létszámot jóval meghaladó érdeklődő sereg. A várakozás izgalma feszül az arcokon, csak
a piciny színpadot kerüli el a rendkívüliség látszata: szabályos berendezések, szabályos
villanólámpák között járnak ki-be a Bizottság együttes tagjai. Szerelgetnek, pöfékelnek, aprólékos
gonddal készítik ki sörösüvegeiket a kezükbe eső alkalmatosságokra. Mintha próbán lennének,
olyan fesztelenül közlekednek a publikum szeme előtt.
Aztán kialusznak a fények, és kigyulladnak egy vetítőgép lámpái. A színpad mögötti falon
színes filmkockák peregnek abszurd és szürrealista gegek sorával; főszerepben az együttes festő és
grafikus tagjai. Közben a sötét színpadon a képes jelenetekhez alkalmas aláfestő zenét produkál
Wahorn András szaxofonos, amit sejtelmes sikolyokkal fűszerez Kokó művésznő. A sötétség leple
alatt a többiek is felsettenkednek a színpadra, a film abbamarad, s most már a zene van soron: a
Bizottság szándékoltan nyers, primitív, disszonáns katasztrófa- avagy szabadidő-zenéje, az „undorgrund" fajtából. Ahogy maguk nevezik.
Különös képződmény a Bizottság: botrányzenekar a magyar rockzene új hullámában. A
néhány képzőművész otthoni kedvteléséből, alkalmi happeningjeiből szerveződő társulás
jelentkezése üde szellemi megnyilatkozásként hatott a saját formáiba merevedő hazai rockmezőny
elüzletiesedő, és ezzel elértéktelenedő világában. A rock zenei és szövegi közhelyeit önmaguk
ellentétébe fordító, azok kiüresedett voltát felmutató programjába az együttes értelemmel keverte
a polgárpukkasztás sokkoló elemeit; a fogékony, többnyire entellektüel közönség örömére és az
engedélyezők riadalmára. Elannyira sikeresen, hogy a marginális lét bizonytalan talajáról felemelte
és önálló albumhoz juttatta őket a hanglemezgyár jótékony keze.
A helyzet, ami a Bizottság együttest is kitermelte, logikus következménye a rockzene hazai
fejlődésének és a kulturális szférában betöltött szerepének. Ha egy mozgalom vagy jelenség
elveszti kapcsolatát a valósággal, ha már csak stiláris jegyeinek mechanikus, önmagáért való
ismételgetésével emlékeztet hajdanvolt tartalmaira, akkor szükségszerűen fel kell lépnie olyan
ellenmozgalomnak vagy ellenjelenségnek, amely felfedi az előbbi hamis ürességét, talmi semmitmondását. A kérdés csak az, hogy pusztán a tagadás és az elhatárolódás létre hozhat-e új
minőséget, hogy a dogmák elvetése eredményezhet-e új művészi tartalmakat – avagy értéke
kimerül egyszerűen gesztus voltában.
Ezek a törekvések a nyugati popzenében már jó évtizede felszínre kerültek, dehát, mint a költő
írja, mi mindig mindenről lekésünk. Így számíthatott nálunk egyfajta ellenkultúra ígéretével csábító
szenzációnak a Bizottság és a hozzá hasonló „undorgrund" zenekarok feltűnése 1980 táján, és okoz
még mindig izgalmat Debrecenben 1983-ban, amikor végre személyesen is találkozásra adódott
lehetőség a zenekarral. Persze, amúgy magyar módra: másságuk, különbözőségük pikantériája is
hatásuk egyik fontos eleme.
Fájdalom, de nem fojthatjuk magunkba, hogy gazdagabbak maradtunk volna egy illúzióval,
ha csupán híréből és lemezéről ismerjük az együttest. A Bizottság – érthetetlen módon – saját
csapdájába lépett: nem zenész létükre az együttes tagjai zenei produkció látszatának megteremtésére vállalkoztak – és szenvedtek kudarcot. Az, ami eredeti közegében gesztusértéke révén
jelentőséget kaphatott, most színpadi műsorként pontosan azokba a formális keretekbe illeszkedett,
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ami ellen többek között a Bizottság létének célja irányul. Márpedig értelmünkkel – és rokonszenvünkkel – hiába tudjuk, hogy a dolog lényege éppen „ellen" voltában rejlik, az amatőr szinten
előadott antizene és -magatartás nem válhat a hivatásos (és hivatalos) megnyilatkozások
értékelhető kritikájává. Es így az elidegenítő effektusokból építkező, „komolyabb" üzeneteket közvetítő passzusok sem képesek magukat elfogadtatni.
Lesújtó volt látni, hogy a Bizottság tagjai unják önmagukat – tehát önnön mintha-zenész
voltuktól is elidegenedtek már. Ennek is van természetesen magyarázata: egy amatőrnek büntetés
harmincszor eljátszani ugyanazt a programot, mert – technikai felkészületlensége miatt – nincs
birtokában azoknak a variációs képességeknek, amelyekkel esetről esetre új elemekkel
gazdagíthatná játékát. Az énekes-motor, feLugossy László például csak percekre tudta összeszedni
magát; egyébként üveges szemmel meredt a semmibe és sörösüvegébe. Jelenései tisztán példázták
ennek a kommunikációs formának a csődjét. Az unalomba fulladt hangverseny utolsó negyedében
már jelképesnek tűnt a kontrollhangszórók meghibásodása: a színpadon levők szinte semmit nem
hallottak saját játékukból.
„A kommunikáció megszakadt" – énekelte egy évtizeddel ezelőtt a Led Zeppelin együttes
egyik sikerszámában. A progresszív rockzene élenjáró csapata akkor aligha gondolta, hogy
megállapításának érvényességéből az idő mit sem vesz el...
(Hajdú-bihari Napló, 1983)

Koncz Zsuzsa énekel
Átléptem a Rubikont: olyan korba értem, hogy gyermekeimmel együtt hallgattam meg Koncz
Zsuzsa műsorát a debreceni Bartók teremben. Kíváncsi voltam, miképpen fogadják azt a zenét,
amely életem egy szakaszában oly fontosnak tűnt számomra. Sokan mások is hasonlóképpen cselekedtek, már ami a gyereklétszámot illeti. Bebizonyosodott, nem döntöttünk rosszul. Ami bennünket illet, a hétéves Anna végig feszült figyelemmel kísérte az éneket, s egy-két versszakot
később citálni is képes volt. A hároméves Eszter első és logikus kérdése az volt, hogy miért olyan
hangos a zene (épkézláb választ nem kapott rá), majd az iránt érdeklődött, hogy miért három gitár
játszik (erről majd később), végezetül arra volt kíváncsi, hogy hová tűnt a dobos bácsi (pihent).
Később, miután Bródy János csendes magánszáma közben leesett a székről, és hangos ordítással,
zavarta a koncert meghitt légkörét, néhány percre eltávozott a teremből, de időben visszatért ahhoz,
hogy Zsuzsa néni derékig érő haját látva megfogadja: ezentúl ő is fog sárgarépát enni, mert csak
akkor nő ilyen bosszúra a haja. Tehát a magunk részéről igen eredményesen zártuk ezt az estét.
Ami a papa érzéseit illeti, ő a koncertet megelőzően abba az előítéletbe hagyta magát ringatni,
hogy Koncz Zsuzsa mint jelenség mára kissé anakronisztikussá vált: a jelen s a jövő az
erőteljesebben, ironikusabban fogalmazó előadóké. Be kellett látnia, hogy ítéletei tévesek voltak.
Koncz Zsuzsa ma is ugyanúgy egyéniség, mint tizenöt évvel ezelőtt volt. A dalok mondanivalóját
előtérbe helyezve ezen az estén is fontos gondolatokat közölt, műsora a ráadásokkal határozott
kiállássá szervesült, s utat talált azokhoz, akiknek világszemlélete, életérzése az övéhez hasonlóan
alakult az eltelt másfél évtizedben. Koncz Zsuzsa ma szebben, hatásosabban énekel, mint valaha;
eszközei puritánok, de jól megválogatottak. Köszönet illeti azért, mert ugyanazt az erőt érezhettük
magunkban műsora végén, mint ami annak idején feszített bennünket. Ilyenkor derül ki, hogy
továbbra is szükségünk van rá: legújabb dalaira ugyanúgy, mint a régiekre, amelyeket már unásig
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ismerünk lemezekről, de élőben hallgatva mégis, ma is képesek megborzolni rejtett, talán
eltemetett érzéseinket.
Nem volt egyenletes a műsor, s különösen a hangosítást érheti kifogás (a szöveget alig lehetett
érteni), de a vastaps és a háromszori ráadás jelezte: valami megtörtént ezen az estén, ami csak itt
történhetett meg.
(Hajdú-bihari Napló, 1986)

Nosztalgia, jótékonyságból
Jótékonysági koncerten adta elő vasárnap a Csokonai Színházban márciusban bemutatott A csend
hangjai című műsorát Horányi László és a Hangfogó együttes. Az akciót a KISZ megyei bizottsága
és az értelmiségi fiatalok tanácsa rendezte abból a célból, hogy a műsor bevételét (kb. 50 ezer
forintot) spiroanalizátor vásárlására átutalják a megyei tanács rendelőintézete számára.
Jótékonysági hangversenyeket általában nem követi kritikai visszhang, ezúttal azonban a
rendezők részéről kifejezett igényként merült fel a szakmai értékelés, s ez felment az ilyenkor
kötelező tiszteletkörök vállveregető semmit mondása alól. Előre kell bocsátanom azonban, hogy
észrevételeimet kizárólag különvéleményként vetem papírra, mert az általam látott előadás
háromszori ráadást kiérdemelve nagy sikert aratott, s ez mindenképpen a kezdeményezés
létjogosultságát igazolja. Hogy magam némiképp másként éltem meg ezt a másfél órát, annak
alighanem az lehetett az oka, hogy más – nemzedéki – optikán keresztül láttam a történteket.
Ami legerősebb benyomásként maradt meg bennem: az összeállítás ismét emlékezetbe idézte,
hogy bizony, nagy idők voltak azok a hatvanas évek. Olyan idők, amikor olyan szent emberek
álltak a színpadokon, mint Bob Dylan, Simon és Garfunkel, Donovan, a Rolling Stones. Ezekről
az időkről azóta sok mindent elmondtak okos emberek (most éppen az ÉS-ben vitáznak róla), csak
éppen azt nem tudja senki elmondani, hogy milyen érzés lehetett a hatvanas években fiatalnak
lenni, és a beatkultúra oxigéndús hatására a „szabadság”, „nonkonformizmus”, természetes emberi
kapcsolatok”, szeretetkultusz”, „szexuális szabadság”, és más, azóta naiv idealizmusnak minősülő
eszmék bűvkörében nevelkedni. Ezt az érzést nem lehet fogalmi úton megragadni, legfeljebb
versbe foglalni vagy megzenésíteni, mint tette azt Dylan vagy Simon és Garfunkel. Szent eszmék,
szent magatartásformák megtestesítői voltak ők, ezért válhattak szentekké mára – s ezért kísért a
szentségtörés veszélye, amikor ma, e kizökkent időben valaki a szent dalok eredeti interpretálására
vállalkozik. Az érzések ugyanis nem rep- rodukálhatók, csak imitálhatók: s a kettő között annyi a
különbség, mint egy elefántcsont és gipsz Buddha-szobor között.
A Csend hangjai című műsor – és a fordító, Pinczés István – nagy érdeme, hogy magyar
nyelven szólaltatja meg azokat a dalokat, amelyek annak idején angolul épültek be egy nemzedék
kulturális tudatába. Így a fiatalabbak is megismerkedhetnek eredeti tartalmukkal, saját fülükkel
hallhatják, hogy miről is szólnak. Igen, ezek a dalok még szóltak valamiről: határozott világképet,
szellemiséget, viselkedési normákat közvetítettek egy ma már legfeljebb muzeális értéknek
tekinthető humánum jegyében. Mert a hosszú haj, az excentrikus öltözködés, a dacos lázadás álarca
igenis a jobb, emberhez méltóbb élet utáni elemi vágynak adott kifejezést sajátos formában. S ezért
sajnálatos, hogy A csend hangjai műsor „frontembere” tévesen értelmezett szerepfelfogásával
mintegy idézőjelbe tette a dalok egykori „üzenetét”.
Úgy lépett a színpadra Horányi László, mint egy nárcisztikus rocksztár, aki éppen rohamra
indul, hogy bevegye közönségét. Bőrdzsekije, összekötő szövege, mesterkélten eufórikus
42

előadásmódja a mai rockkoncertek kliséit idézte, groteszk ellentmondásban a dalok eredeti
jelentésével. Hiszen azok ereje éppen közvetlenségükben, őszinteségükben, szókimondásukban
rejlett; abban, hogy azonosak voltak önmagukkal és előadóikkal. Itt, ebben az összefüggésben egy
attrakció eszközéivé váltak, elvesztvén igazságtartalmukat, azt az önkifejezési indíttatást, ami
megszületésüket kiváltotta. Minden lekerekítődött, így lett Simon és Garfunkel romantikus
otthontalanságának finom lírájából felszínes érzelgősség, a Rolling Stones polgárpukkasztó
szexuálszimbolikájából durva mutogatósdi. S így derült ki az is, hogy mennyire különbözik a
rhythm and blues pontozott ritmikája, szinkópált hangsúlyozása a mifelénk meghonosodott bel
canto éneklési technika szacharinizmusától.
Igen, annak, aki ezeket a dalokat ma énekli, számítani kell arra, hogy az eredetivel hasonlítják
össze produkcióját. S manapság nem terem annyi zseni a műfajban, mint annak idején. Ez főleg a
Rolling-számok tolmácsolásakor vált nyilvánvalóvá. Horányi László nem Mick Jagger, kár volt
magára venni ezt a köpönyeget. Mert amúgy derekasan végigdolgozta a másfél órát, s noha nem
kifejezetten énekesi egyéniség, a közbeékelt versekkel és dalok lendületével mégis maga mellé
tudta állítani a közönséget (leghitelesebbnek és legőszintébbnek az egy szál gitárral előadott Dylandarabokat éreztem). Jól helytállt a Hangfogó együttes is (az El Condor Pasa blockflőte-kísérete
egyenesen bravúros volt), két vendégmuzsikus (Hegedűs Sándor, Kiss Sándor) segítségével, akik
ráadásul még muzsikáltak is. Üde színfolt volt Duffek Mihály zongorakísérete a Híd a zavaros víz
felett című dalban.
Külőn véleményt jeleztem a bevezetőben, annak megengedésével, hogy a tudatosan szerkesztett műsor végül is bejárta azt a gondolatkört, ami a dalokból címszavakban kihámozható.
Lehet, hogy akinek nincs viszonyítási alapja, annak egészen mást jelentett ez a műsor. Belőlem
ezeket a gondolatokat váltotta ki. A dalok azonban tagadhatatlanul felidézték bennem azt az érzési,
ahogyan őket annak idején, kitárulkozó ifjúságunk éveiben hallgattuk. Szép volt, fiúk.
(Hajdú-bihari Napló, 1986)

Panta Rhei - újratöltve
Fényes korszak volt az 1970-es évek a debreceni popzenében. Nagy volt a pezsgés, számtalan
zenekar működött a városban, amely nem véletlenül kapta a „magyar Liverpool” nevet. Két
egyetemi hátterű csapat országos hírnévre is szert tett: a Color Ki Mit Tud?-ot nyert, a Panta Rhei
pedig progresszív, instrumentális zenéjével írta be magát a magyar popzene történetébe. A sikerek
ellenére egyik formáció sem bizonyult hosszú életűnek, a tagok többsége idővel a végzettségének
megfelelő foglalkozást választott magának. A zenélési kedv azonban nem hunyt ki bennük: utóbbi
tagjai három és fél évtized múltán Ex-Panta Rhei néven újra színpadra léptek.
Régi-új arcok a hangszereknél
Már a helyszín is jelképesnek volt tekinthető: a budapesti Rockmúzeum adott helyet a „történelmi”
koncertnek. A név módosítását az tette szükségessé, hogy a zenekar billentyűse, Matolcsy Kálmán
már nincs az élők sorában, a külföldön zenélő Béke Csaba dobos pedig elfoglaltságai miatt nem
tudta vállalni a fellépést. Ősz hajjal, de változatlan energiával jelen volt a Panta Rhei gerincét
alkotó, gitáros Szalay testvérpár: az Amerikában élő, jeles asztrofizikus Sándor és az itthon
hangszerfejlesztőként nemzetközi hírnévre szert tett András. Nem hiányzott Ács Enikő énekes és
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a zenekar korai szakaszában tagként szereplő Nagy József fuvolista sem, vendégként pedig a
szintén Debrecenből elszármazott Felkai Miklós gitáros, illetve Szegedről Milkovics Mátyás
szintetizátoros színesítette az összetételt. A doboknál András fia, Szalay Dániel ült, Matolcsy
székét a billentyűs hangszerek mögött a csapat egyik barátja, Kálmán András foglalta el mindketten tehetséges, képzett zenészek.
Duplázott az együttes
A kétórás, forró hangulatú, régi időket idéző esten megszólaltak a zenekar tagjaira nagy hatást
gyakorló angolszász együttesek, a King Crimson, a JethroTull és John Mayall számai, a bársonyos
hangú Ács Enikő több dalt is elénekelt az együttes vokális szerzeményei közül, és felhangzottak a
Panta Rhei védjegyévé vált Bartók- és Grieg-feldolgozások is. A nagy sikerű koncert végén a közönség két ráadást is kikövetelt a mindent beleadó zenészektől. Az esemény iránt olyan nagy volt
az érdeklődés, hogy a július 20-i koncertet másnap meg kellett ismételni.
(Hajdú-bihari Napló (2017)
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V.

HANGLEMEZ
Mai Dalok
Cseh Tamás lemezéről

Valahol, eldugott falvak kultúrházaiban vagy a nagyvárosok egyetemeinek klubjaiban mindig akad
egy fiatalember, aki gitárját nyakába akasztva kiáll hasonló korú társai elé és dalaiban különböző
történeteket mesél nekik. Ezek a dalok szólnak a karrierről, Antal gazdáról, a szembe szélről, egy
presszóról, miegyébről. Szerzőiket manapság nem tudják, hogyan hívják. Régebben dalnoknak,
regölőknek, igricnek nevezték őket A társadalom – közelebbről az ifjúság – lelkiismereteként járják
az országot és dalolnak mindarról, amire lehetőségük nyílik. Egyfajta nonkonformista magatartást,
életformát képviselnek, ám alapállásuk sohasem a kívülállás, hanem, ha úgy tetszik, az
elkötelezettség – az elkötelezettség nem a társadalmi elvárások, hanem az ember „nembeli
lényegének" kiteljesedése mellett. Működésüket a hivatalos művészet és kritika sohasem vette be;
nem vehette be, mert nem ismerte fel, hogy dalaikat nem lehet csupán esztétikai szempontból
értékelni, de figyelembe kell venni szociológiai vetületüket is. Azt például, hogy milyen
népszerűek ezek a fiatalemberek így, underground módon is; hogy közlendőik sokkal több
agysejtet mozgatnak meg, mint a „magas" művészetek; s hogy létezésüket olyan igény táplálja,
amely más formákban nem tud kielégülni.
Cseh Tamás egyike ezeknek az igriceknek.
Budapesten két éve Cseh Tamás-őrület van. Ma Cseh Tamás az ügyeletes igric, aki „helyére
teszi" a dolgokat, aki „kimondja" azt, amit a fiatalok éreznek, de sehol máshol nem hallanak
megfogalmazni. A termeket, ahol Cseh Tamás fellép, zsúfolásig töltik a többnyire értelmiségi,
egyetemista „gyerekek". Tegyük hozzá: joggal. Cseh Tamás rendkívül szuggesztíven, eredetien
adja elő magát.
Úgy látszik, ezt ismerte fel a hanglemezgyár, amikor most piacra dobta a műsorából készült
összeállítást
A Levél nővéremnek nagy gonddal megkomponált lemez. Talán túlságosan is nagy gonddal;
néhol érezni a tudatos erőfeszítés verítékcseppjeit Ám lehet, hogy erről nem a szerzők tehetnek.
A váz: Cseh Tamás és Másik János egy presszóban ülnek, és Bereményi Géza segítségével
negyven percen keresztül levelet írnak a nővérnek. A végén kifejezik abbéli aggodalmukat, hogy
a levél valahol elkallódik, elakad, s nem jut el a címzetthez.
Hogy miről szól üzenetük? Látszólag hétköznapi dolgokról. Budapestről, apa kalapjáról, a
hatvanas évekről, az éjféli gyorsról és egy krakkói vonatról, egy álomról, jutalomosztásról,
világnézeti klubról, tanulmányi kirándulásról, egy kitalált személyről.
De csak látszólag. Mert a hétköznapiság álarcában Bereményi Géza antiversei jelen
valóságunk megannyi fontos kérdéséről értekeznek. A szövegek mögül pedig egy tiszta fejjel
gondolkodó ember képmása sejlik elő. Közlendőjét nem mindig egyszerű megfejteni. De ahol
elakad az értelem, segít az érzelem: a zene. Itt van például két jellegzetes sor: „Éva tegnap volt az
abortuszbizottság előtt / Télikabátomra hasztalan keresek vevőt.” Nem kimondottan költői, így
olvasva. És Cseh Tamás ezt elénekli, ráadásul. És bármennyire hihetetlennek tűnik, ez a két antilírai
sor a dalban átlényegül, más minőséget képvisel: érezzük, hogy sokunknak volt és lesz Évája és
télikabátja.
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A lemez befogadásának ez a kulcsa: közös élményanyag szükségeltetik hozzá. Csak aki utazott
már Krakkóba, az tudja, hogy milyen érzés Krakkóba utazni; aki soha nem autóstoppolt, annak
nincs fogalma arról, milyen az autóstop; s aki még soha nem húzta ki önmagát saját zsebén
keresztül, az nem fogja megfejteni Cseh Tamás álmát. Akik pedig nem éltek a hatvanas években,
azok ugyan érthetik a hasonló című dal sorait, de nem érezhetik azt, amit a tudat mélyéről
előbányásznak: „A hatvanas években nyár felé tetőzött az ifjúsági probléma / Táguló gyűrűben
konszolidációt hullámzott a szép Balaton / Emlékszem, átmentünk Révfülöpről Bélatelepre egy
nyári napon." Vagy annak, aki sohasem járt díszünnepélyen, vajmi keveset mond a Jutalomosztás.
Ilyenek persze csak elvétve akadnak ebben az országban, úgyhogy nyugodtan idézhetjük: „A
szónok Fáskerti éppen most kifejti / Ifjú kollégáink beilleszkedtek / Míg én Fáskertinét, a szónok
szép nejét / Forrón markolom, s szemünk csügg a szónokon." Viszonylag egyértelmű a Világnézeti
klub mondanivalója: „Egy világnézeti klub / Tág teret nyit és nyújt / Számos aktíva fújja és szívja
/ Komolyan a cigarettát / Fordítsuk, hű de remek / Feje tetejéről talpára Hegelt / Passzolj még egy
cigarettát."
Folytathatnánk az idézeteket, de így pontosan attól a különösségtől fosztatnak meg, amit vers
és dal egysége képez. Cseh Tamás dalai figyelmeztetnek és szembenézésre kényszerítenek önmagunkkal és a világgal, amelyben élünk. Ezért kár, hogy az összeállítást nosztalgikus felhangok
színezik, s helyenként melodrámai fordulatot vesz. Szikárabb fogalmazás hatásosabb lehetett
volna.
Cseh Tamás dalai nem mondják meg, „hol lesz majd lakóhelyünk". Csak éreztetik, hogy itt
kell maradnunk. Cseh Tamás a magyar ifjúságról a magyar ifjúságnak szól; törekvése ritka, meg
kell becsülnünk.
Több mint tíz évet kellett várnunk erre a lemezre. Pontosabban: nem kifejezetten erre a lemezre
várunk egy évtizede. Hanem az ifjúsági kultúra olyan produktumaira, amelynek sorába többek
között a Cseh-Másik-Bereményi hármas szerzeményei is tartoznak. Olyan műfajt képvisel Cseh
Tamás, amelyet Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan neve fémjelez Ezt a műfajt nálunk –
hagyományok híján – kezdetben pol-beatnek nevezték, majd sehogy sem. Aztán lett belőle városi
népzene, legújabban pedig – a Ki mit tud? szerkesztői utolérhetetlen találékonyságának jóvoltából
– mai dal. Az elnevezés körötti bonyodalmak világosan jelzik, hogy a műfajt nehéz bármiféle
kategóriába begyömöszölni. Állandóan kicsúszik az esztétika karmai közül. A fő, hogy önmagát
megtalálja.
(Hajdú-bihari Napló, 1977)

Valami van, de…
Az ősz beköszöntével négy új poplemez jelent meg gyors egymásutánban az üzletekben: az LGT,
Generál, Neoton együttesek és Demjén Ferenc munkálkodásának eredményeit rögzítő albumok. Ez
a négy lemez egyfajta keresztmetszetét adja a magyar pop jelenlegi törekvéseinek.
Minek ide szöveg?
Ezt kérdezi a Generál együttes férfikara Zenegép című nagylemezének első felvételén. Ahogy illik,
rögtön hozzá is teszi, hogy helyette „csak a zene szóljon". A kérdéssel és a javaslattal
egyetérthetünk, olyan szövegekre valóban nincs sok szükség, amilyenek ezen a lemezen elhangzanak. Mert sajnos maga az együttes nem marad hű a bevezetőben kinyilatkoztatottakhoz, a
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többi szerzemény ennélfogva magasröptű eszmefuttatások részesévé avatja a hallgatót. Miniatűr
életképeket hallhatunk egy utcai sétáról, egy dalról, amely útra hív, egy rajongóról, arról, mi
minden lehetett volna Horváth Charlie, no és arról, hogy a Generál együttes tagjai felett is
elszállnak az évek. Némi szarkazmussal ez utóbbi kijelentést akár múlt időbe is tehetnénk, mert –
jóllehet az éppen divatos funky stílust követi – ezzel a lemezzel a Generál aligha írja be nevét az
örökkévalóság nagy piros könyvébe. De még a jelenébe sem.
Nemcsak a szövegeknek, de a zenének sincs kialakult karaktere; a fülnek kifejezetten kellemetlen melódiák váltakoznak fantáziátlan zenei betétekkel. A címadó számon és a Könnyű álmot
hozzon az éj című lírai dalon kívül nincs egy ütőképes szerzemény a lemezen. Valami görcsös
erőfeszítés érződik még a legdinamikusabb nótán is, ami hamar elveszi az ember kedvét a további
hallgatástól. Az instrumentális részek vérszegények, még Tátrai Tibor virtuozitását sem használják
ki. Adottságait tekintve úgy tűnik, a Generálnak a funky helyett a bluesra kellene inkább figyelnie.
Ez a lemeze ugyanis sajnálatos kudarc.
Valami hozzá hasonlót
A Neoton együttes, amely az utóbbi években hamvaiból éledt újjá, friss nagylemezén a disco-stílus
köpenyét húzta magára. El kell ismernünk, jól áll rajta. A készen kapott formákat ügyesen töltötte
ki fülbemászó dallamokkal, gördülékeny – helyenként kitűnő hangszerelésű – zenei aláfestéssel.
Jó iparoscsalád ez a Neoton Família, érti a szakmát, tudja, mit honnan kell venni, és hova tenni.
Legalább fél tucat slágerjelölt található a 13 számos emezen. Ha az ember kevésbé ismerné a
műfajt, azt is mondhatná, milyen ötletgazdag ez az együttes; így azonban lépten-nyomon beugrik
a képzet: de ismerős ez a részlet, mintha már hallottam volna valahol – s nem kell sok töprengés,
hogy kiderüljön az ihlet forrása. (Ami persze véletlen is lehet.)
Bevallottan slágerzenét játszik a Neoton; nem ő tehet róla, hanem a mai ínséges idők, hogy
meg kell dicsérni érte: mert ezt legalább ízléssel, jó arányérzékkel, kulturáltan teszi. Néhol ugyan
elveti a sulykot, s ekkor patakzanak az érzelmek; egészében véve azonban fiatalos, lendületes
tánczenét játszik. Ennyit: nem többet, nem kevesebbet. Helye van ennek is.
A szövegekre túl sok szót nem érdemes vesztegetni: egyszerűen bugyuták. („Kővirágot
szednék a betongyepen, s szétosztanám, hogy mindenki boldog legyen.")
Csak fújja a dalt
Kevés olyan egyénisége van a magyar popzenének, aki önálló lemezt mondhat magáénak. Demjén
Ferenc a kevesek közé tartozik. Önálló albumának megjelenése eseményszámba ment; tartalma
már kevésbé.
Ismeretes, hogy pár hónappal ezelőtt Demjén kivált a Bergendy-együttesből, s új utakra indult.
Lemezén a népes szereplőgárda mellett volt együttesének tagjai is közreműködtek, ami önmagában
jelzi, hogy a tíz szám még a régi korszakának terméséből származik. Ami nem is lenne baj, ha
érződnének rajtuk a változtatás szándékának jelei. Így azonban olybá tűnik, hogy egy jobb
formában levő Bergendyt hallunk, s nem derül ki, mitől szólólemez ez a lemez. Hacsak nem abból
kellene rájönni, hogy a számok hangvétele meglehetősen szubjektív; de ez korábban is jellemzője
volt Demjénnek.
A dalok elég változatos skálán helyezkednek el: vannak köztük panaszosak, nosztalgikusak,
melankolikusak, líraiak, komorak – csak éppen humorosak nincsenek. Demjén mindent halálosan
komolyan vesz: az élet Nagy Igazságait kutatja, de mivel hiányzik belőle a kellő (ön)irónia,
válaszai szükségképpen közhelyekbe fulladnak. Ezért egy ponton túl már hitelüket vesztik a
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borzalmasan komoly szándékok, s önmaguk ellentétébe fordulnak, érdektelenné válnak. Ez
mindenekelőtt a szövegekben jelentkezik.
Kár pedig, mert a lemez zenei anyaga igen színvonalas. Megoldásaiban néhol a nagy fúvós
dzsessz-rock együttesek technikájára emlékeztet, persze Demjén alkatából következően inkább
poposan, mint dzsesszesen. Saját szerzeményei közül a Szívj friss levegőt, a Nálad van a
mennyország és a Sohase félj emelkedik ki. A vendég szerzők számaiból Presser Mikor elindul a
vonat című dalának nagyszerű refrénje vált ki leginkább érzelmeket a hallgatóból.
Mindenki másképp csinálja
Az ősszel megjelent nagylemezek közül fenntartás nélkül csak a Locomotív GT albumát tudjuk
elfogadni. Ez a lemez sem igen mérföldkőként vonul be a hazai popzene történetébe; de mint
szuverén egész, rendkívül figyelemre méltó teljesítmény.
Az LGT teljesen egyéni színt képvisel a műfajban. Ma már talán ők testesítik meg egyedül azt
a programot, amellyel a beat a hatvanas évek elején meghódította az ifjúságot. Zenéjük közösségi
kollektív tartalmakat hordozó (egyik kulcsszavuk a „mindenki"), s magában rejti az önkifejezés
mozzanatát. Belülről fakadó, eredeti, igazi popzene. Természetes és őszinte, mint maga a fiatalság,
amelyről-amelynek szól.
Zene című nagylemezüket mindenekelőtt az ökonómia jellemzi. Ezen az albumon nincs egy
felesleges hang sem; de minden hangnak jelentősége van, s mindegyiknek megvan a maga helye.
Letisztult, visszafogott eszközökkel dolgoznak, talán túlságosan visszafogottan is; néhol nem ártott
volna kicsit szabadjára engedni magukat (aránytalanul kis szerepet kap például a szólógitáros,
Karácsony János). A lemezen Presser Gábor egyénisége és zongorajátéka a meghatározó, a nyolc
szöveges dalból ötnek ő a szerzője.
Önmagukat adják az LGT tagjai ezen a lemezen. Számaik fele komolyabb, bluesos, balladai
hangvételű – másik felében viszont örömmel fedeztük fel az (ön)iróniát és szellemességet, amit
Demjén Ferencnél hiányoltunk (sajátos jelenség, hogy kölcsönösen szerepelnek egymás lemezén).
A Jó barátok vagyunk, a Boogie a zongorán, de különösen az alcímadó Mindenki másképp csinálja
épp ezzel a távolságtartással közvetít olyasfajta magatartást, amely talán ma az egyetlen lehetséges
viszonyulási alap (szöveg: Sztevanovity Dusán).
Hosszabb elemzést igényelne és érdemelne az LGT lemeze. Mivel erre itt nincs lehetőség,
helyette, mintegy összegzésként, be kell érnünk azzal a kissé nosztalgikus megállapítással:
menynyire más lenne a helyzet, ha Magyarországon az egész beatmozgalom azt a fejlődés-vonalat
követte volna, mint a Locomotív GT.
(Hajdú-bihari Napló, 1977)

Egy levél, amely
Fenti lemezkritikám után egy szép nap levelet hozott a posta a Hajdú-bihari Napló szerkesztőségébe. A címzett „Turi Gábor Szerkesztő elvtárs”, feladója pedig a hanglemezgyár
nagyhatalmú sajtófőnöke, dr. Erdős Péter volt. Mondanom sem kell, meglepődtem, de éltem a felajánlott lehetőséggel. Felkerestem, és egy táskányi hanglemezzel tértem haza. Ebből a találkozásból nőtt ki Hanglemezfigyelő felcímmel a Hajdú-bihari Naplóban indított, több mint tíz éven át
futó sorozatom, amelyben más műfajokra is kitekintve az MHV teljes kínálatából szemezgettem.
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Első jelentkezések
Három poplemezről
A nyár végi, ősz eleji termésből három nagylemezt vettünk „bonckés” alá: Bódy Magdi, az Illésés a Color együttes albumát. Mindhárman először kaptak bemutatkozási lehetőséget, és mindhárman különböző elképzelésekkel jelentkeztek.
Cím nélkül
Sokak számára meglepetés Bódy Magdi lemezének megjelenése. A hazai szórakoztató-iparban a
konkurencia meglehetősen nagy, a piac felvevőképessége meglehetősen szűk. Sok tényező összejátszásának függvénye, hogy végül is kikből lesznek az erőnyerők. Azt viszont a kereslet dönti el,
hogy egy-egy nagylemezt valódi közönség- igény hívott létre vagy sem.
Korrektül kidolgozott, helyenként ígéretes részletmegoldásokat felmutató, a feszes és a balladisztikus rock elegyét adó, de egészében közepesre sikeredett zenei anyag került a lemezre. Az ok
Bódy Magdi személyében keresendő: egyéniség, következésképpen stílus nélkül (a kellemes hang
még nem az) aligha érhető el átütő hatás. Ezen a lemezen rockénekesként jelenik meg előttünk, s
egyfajta tizenéves magatartásmintát közvetít, de éppen a jelenséggel van a baj: hogy nem jelenség,
hanem egy fiatal, alapjában véve érzelgős beállítottságú leány, akinek történetesen úgy alakult az
élete, hogy rocknótákat énekelhet nagylemezre.
Hivatkozhatnánk Janis Joplinra, a műfaj legnagyobb képviselőjére, akinek művészeti hátterét és
hitelét az adta meg, hogy zenéje egyenlő volt az életével, vagy az élete volt egyenlő a zenéjével –
de igazságtalan lenne az összevetés, annyira különböző kategóriákról van szó. Ezen a lemezen
semmi nem történik igazán: bánat, szomorúság, remény vagy öröm, érzés vagy gondolat nem a
megélt személyes vallomás erejével, hanem a tisztán artikulált dallamsorok semlegességével
érkezik el a hallgatókhoz. A számok többsége nem emelkedik ki az átlagból, s ez a szövegekre is
vonatkozik. Kivételként talán a „Mondd meg, mama”, a „Késtél” és a „Roki Roki Rock and Roll”
említhető.
Kellemes meglepetés viszont a kísérő zenekar teljesítménye. Végig pontosan, árnyaltan hozzák
az alapokat, s még kitűnő szólókra is telik erejükből. Nem az ő „érdemük”, ha a lemez egészében
olyan jólfésült lett, mint Bódy Magdi a címlapon.
Boldog város
Egy korszak végét jelezte a magyarországi beatzene történetében az Illés együttes felbomlása 1973ban. Tagjai sorsának alakulása ismeretes, miként az is, hogy a Fonográf azóta öt nagylemezt adott
ki, Illés Lajos új zenekarának viszont 1978-ban jelent meg az első albuma.
Verítékes, küzdelmes lehetett az út, amíg fél évtized alatt idáig eljutottak. A magára maradt Illés
Lajosnak jóformán a semmiből kellett visszakapaszkodnia a világot jelentő deszkákra, s hogy
mégis megkísérelte, ahhoz az adhatta az erkölcsi és művészi alapot, hogy egyike azon keveseknek,
akik annak idején elindították és meghonosították ezt a zenét Magyarországon. Tiszteletre méltó
vonás, hogy nem érte be a történelmi ereklye szerepével, hanem aktív, alkotó zenészként dolgozik
ma is, bizonyság erre „A fiú és a tündér” című musical, a Metronóm ’77 díjnyertes dala és a „Boldog város” című nagylemez.
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A címadó egybefüggő kompozíció teljesen kitölti a lemez egyik oldalát, s érzékelhetően
összetettebb mondanivaló programszerű kifejezését szolgálja. Zenéjét az együttesvezető, szövegét
Görgey Gábor írta. A boldog város a képzelet olyan nomád sátortelepülése valahol a természet lágy
ölén, virágos réten, szelíd folyó partján, amelynek lakói szeretik egymást, dolgoznak és énekelnek,
ahol a pénz rontó hatalma nem érvényesül, ahol a szerelem mint hajnali növény virulhat, s ahol
ugyan a vaskalapos fafejek és prédikáló köpönyegforgatók is megjelenhetnek, de ha mindannyian
elindulunk és keressük a zenék városát ...
A valóságban egyelőre füstös és zsúfolt városokban élünk, és itt hallgatjuk az Illés-együttes
lemezét is. Érthető a zenekar vágyakozása valami tiszta, konfliktusmentes, boldog életforma iránt
– ki ne álmodna erről –, de úgy érzem, a lemezen ennek szövegi megfogalmazása túlságosan is
idilli, mondhatni naiv, s nem ad többet a kívánságok közhelyes felsorolásánál. Ha „A fiú és a
tündér”-re gondolunk, amely Vörösmarty Csongor és Tünde című költeménye alapján hasonló elvágyódást fogalmazott meg jóval filozofikusabban, egyenes vonalú folytatásként kell tekintenünk
a „Boldog város”-!. A mögötte megnyilvánuló romantikus alapmagatartás a beatmozgalom egyik
lényegi vonása, amely a gyakorlatban legszélsőségesebben a hippi életelvekben öltött testet.
Ezen a lemezen azonban, éppen a szövegi fogyatékosságok miatt az elvágyódás tárgya megfoghatatlan, irreális marad, s nem segíti a visszacsatolást ahhoz a világhoz, amelyen változtatni
akarunk, hogy béke és boldogság uralkodjon a Földön. Kár érte, mert a zene érdekes, kifejező,
sajátosan Illés Lajos-i. Ennek részletes kifejtésére itt nincs helye, de tény, hogy Illés szerzeményei
felismerhetőek, egyéni karakterűek és formanyelvűek (a „Hogyha egyszer” ismét igazolja, hogy a
műfaj kis remeke, s a verse is nagyon szép). Ugyanakkor élhetne változatosabb hangszereléssel is,
mert kissé sok és monoton a torzított gitárhangok egymásutánja.
A lemez másik oldala jellegtelenebb, sem zenéjében, sem szövegében nem mond újat a
„Gondtalan élet” kivételével. összességében tehát felemás képet mutat az Illés-együttes első
albuma; rokonszenves, de nem teljesen kiforrott törekvést az elsősorban érzelmekre építő,
melodikus, színvonalas populáris rockzene kimunkálására. Illés Lajos ehhez méltó partnerekre
talált fiatal zenésztársaiban.
Ami a palettáról hiányzik
A vidéki együttesek közül a debreceni Color az első, amelynek sikerült áttörnie a bűvös határt, s
önálló nagylemezt megjelentetni, dicsőséget hozva ezzel a szárnyra bocsátó városra is. Történelmi
pillanat következett el ezzel a magyar hanglemezgyártásban, amelyet ritkasága avat rendkívülivé.
(Jelentéktelen időeltolódás, hogy erre az első hazai poplemez kiadása után 11 évvel került sor.)
Igaz, hogy azóta alaposan megváltozott a hajdan oly nagy vehemenciával trónt követelő
beatmozgalom palettája, egyes színek teljesen eltűntek, helyükre új tónusok kerültek, a harsány
pirosak, fehérek, zöldek, sárgák, feketék, kékek megszokottá váltak, érces ragyogásuk pasztellba
szelídült, s csak ritkán akad meg a szem valami egészen új összeállításon.
Milyen árnyalatokkal gazdagítja a képet a Color együttes? A popdzsungel ádáz harcaitól távol,
el- és lekötelezettségek nélküli függetlenségük tiszta gyümölcseként új időknek új dalait hozzák-e
országlásukhoz? Adnak-e határozott választ az egyértelműségeknek kevésbé kedvező világunk
kihívásaira? Bocsássuk előre: igen, egyfajta választ kétségtelenül kapunk. Csak az a kérdés, hogy
elfogadjuk-e vagy sem.
Az a határozott szándék világosan érezhető, hogy az együttes egyedi anyaggal rukkoljon elő.
Változatos, mégis egynemű zenei matéria, merész ritmusváltásokkal, gazdag hangszereléssel, a
hangszínek ötletes alkalmazásával, tág harmóniai határokkal. Minden pontosan a helyén van, nagy
gonddal és tudatossággal kiszámítva. És mégis, ez a tudatosság, ez a mérsékletes adagolás egy
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ponton már zavaró lesz, s az ember hiányérzettel áll fel a lemezjátszó mellől. Sokat gondolkodtam
azon, hogy miért; végül úgy találtam, mert hiányzik belőle az egészséges lendület és életkedv, az
esetleg nyersebb, de nyílt hangzás és állásfoglalás, amely erre a korosztályra jellemző. Ez a zene
szép, elegáns – de hűvös, borongós, erőtlen és kissé mesterkélt.
Nem véletlen, hogy a Color a zongora, a cselló és a csembaló, a kamarazenélés e klasszikus
eszközeinek alkalmazásával igyekszik tágítani a pop határait. Ezek használata az alkotói alapmagatartás irányultságát jelzi: a kellemességre való törekvést. Mindez önmagában nem lenne baj,
ha az együttesnek ezen túlmutató programja is lenne. A szövegek általánosságokat fogalmaznak
meg, de mivel nem fejeznek ki tágabb érvényű mondanivalót, a magánjellegű közlések szintjén
rekednek meg (kivéve Gulyás Péterpál két versét). A lemez éppen ezért nem kötődik egyetlen
korosztályhoz sem, és azt sem árulja el, hogy Magyarországon, 1978-ban készítették.
Ez a nyitottság lehetne ugyan erény is, ha a zene – igényessége ellenére – nem redukálódna
szórakoztató funkcióra. Lényegét tekintve így a Color muzsikája valahol rokonítható azzal a
zenével, amit például az ABBA profi szinten űz. Az elmondottakhoz képest részletkérdés, hogy
helyenként Pink Floyd-os hatások is érezhetők, hogy a dallamvezetés fantáziátlanabb az
instrumentális részeknél, amiben nagy része van az érzelgős éneklési stílusnak; s hogy a sok
kollektív betét nem ad teret az egyéni improvizációknak.
Nem a pozitív végkifejlet, hanem tényleges értékei miatt hagytam utoljára a Panoptikum
méltatását. Ez a darab mutatja azokat a vonásokat, amelyekkel a Color valóban új színeket hozott
a hazai popéletbe. Bár ez a többtételes, szvitszerű kompozíció nem vallomásos, szűkebb értelemben vett önkifejező zene, mégis eredményes megszólaltatása a jól választott tárgynak: A
Panoptikum különös, színes világa jó alap az együttesnek ahhoz, hogy bemutassa azt a sokszínű
eszköztárát, amelynek birtokában van.
(Hajdú-bihari Napló, 1978)

Engedmények a középszernek
Három poplemezről
A közelmúltban jelentek meg a Jó estét nyár, jó estét szerelem musical dalai, az Apostol és a
Corvina együttesek nagylemezei. Bár a képzeletbeli palettán mindegyikük más színt képviselne,
közös jellemzőjük, hogy a tisztes (vagy tisztességtelen) középszer tágas kategóriájába utalhatók.
Jó estét, Presser
Fejes Endre Jó estét nyár, jó estét szerelem című darabjához, melyet a Vígszínház mutatott be,
Presser Gábor írt zenét. Eddigi színpadi munkái közül sajnos a leggyengébbet. Ami persze nem azt
jelenti, hogy színvonaltalan: Pressernek még erőtlenebb szerzeményei is a műfaj élvonalába
tartoznak, mert eredeti tehetség keze nyomát viselik magukon. Az anyag színpadra készült, s
nyilvánvalóan másként érvényesül a színházi közegben. A műfaji megjelölésből – zenés dráma –
ítélve a dalok nem betétként, hanem a játék szerves részeként funkcionálnak az előadásban. A
szövegösszefüggésekből és a drámai folyamatból kiragadva azonban kevés izgalmat tartogatnak A
Kicsi görög kivételével általában valamilyen borongós, fájdalmas érzést-hangulatot közvetítenek,
különösebb stíluskarakter nélkül. Illetve: a pop és a kuplé jegyeit elegyítik legtöbbször. A
hangszerelés visszafogottsága, kamarajellege sem szolgál a lemez javára. Keveselljük a
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felvonultatott eszközöket: kétségtelenül remek hangszer a zongora, de egymagában nem képes
mindent megoldani. Ha viszonyítunk, s mondjuk a Hair nagyívű hangszerelésére, lenyűgöző
kórusmunkájára gondolunk, az ellentét még kiáltóbbnak tűnik. A szereplők közül Kútvölgyi
Erzsébet szenvedélyes előadásmódja érdemel említést.
Apostolok a létrán
Gyökeresen más zenei világba csöppenünk. ha az Apostol együttes első nagylemezét tesszük a
korongra. Ezt csak úgy kerülhetjük el, ha zavartalanul hagyjuk pihenni a többi album között,
A magyar popzenei életben sajátos helyet foglal el az Apostol zenekar. Elég régen muzsikál ahhoz,
hogy nevét megváltoztassa: régen nincs itt már szó semmiféle tanokról, semmiféle lelkesedésről,
ahogyan azt nevük eredeti jelentése sugallaná. Ehelyett van egy világos képlet: nyolc zenész, akik
hajdanában a beatnek nevezett zenei irányzat csónakján eveztek be a népszerűség kellemes vizeire,
s hamarosan rájöttek, hogy ebből meg is lehet élni, s nem akárhogyan. Minél kelendőbb egy
zenekar, annál több csurran a bőségszaruból. Hogy ennek előfeltétele az érzelgős, fülbemászó
dallam és a banális szöveg? Rajtuk nem múlik, a közönségért mindent! Vezérlő csillagjuk, melyre
nagy betűkkel az ÜZLET szó van festve, kitartóan mutatja nekik az utat a világ bonyolult szövevényeiben.
S lám sikerrel, most már nagylemezen terjeszthetik a kultúrát. Olyan összeállítással rukkoltak
ki, amellyel kapcsolatban a „közlendő”, „jelentéstartalom”, „önkifejezés”, „valóságos emberi érzések” fogalmakat jobb, ha azonnal elfeledjük. Hamis, hazug világ képe bontakozik ki ezekből a
nótákból, némelyikhez képest még Korda György is kemény rockénekesnek minősül. A szomorú
az, hogy mind erre tényleges közönségigény van.
Az Apostol együttes muzsikája tulajdonképpen a beat prostitúciója. Az együttes tagjait
egyáltalán nem menti, hogy saját zenéjük olyan messze áll tőlük, mint Makó Jeruzsálemtől.
Valamennyien képzett, kitűnő muzsikusok, s ezt nem sikerült teljesen elleplezni a lemezen sem.
Tudásuk lépten-nyomon feszegeti a rárakott béklyót, A tudathasadás persze magánügy.
Első lemezük egy fokkal jobb az alkoholnál. Nem öl, nem dönt nyomorba. Csak butít.
Nevük már: Valaki
Míg az előbbi két album szerzői, előadói színvonaluk alatt szerepeltek, addig a Corvina együttes
harmadik albumán pontosan azt hozza, amire képes: a tisztes középszert. Paradoxon, hogy ezt
érdemként kell elismernünk; hosszú évek alatt, folyamatos fejlődéssel jutottak el erre a szintre.
Pechükre ez idő alatt a mezőny is fejlődött, úgyhogy az ő helyük tíz év alatt nem sokat változott az
egészen belül. A Corvina nem akar mást. mint szórakoztatni. Nincs ebben semmi bűn, kérdés, hogy
kit mi szórakoztat. Feltehetőleg sokan lesznek, akik jól szórakoznak majd ezen a lemezen. S nem
alaptalanul. Változatos számok, néhol igen színvonalas hangszerelés, közérthető szöveg, semmi
homály, semmi áttétel. A hétköznapiság emelkedik itt piedesztálra, s a hétköznapi tudat
természetszerűleg örömmel veszi, ha könnyen magára ismerhet.
Igaz ugyan, hogy a viszonylag korszerűnek érzett hangvétel az éppen divatos stílusok utánérzése
– de ezt legalább jól adják elő. Egyébként is túlzás lenne mindenkitől eredetiséget elvárni. Örüljünk
inkább annak, hogy szemben korábbi felvételeikkel, itt már vannak egészen elviselhető melódiák,
figyelemreméltó zenei ötletek, kiegyensúlyozott teljesítmények. Minél többször meghallgatjuk a
Corvina lemezét, annál inkább megszokjuk. S kell-e ennél több?
(Hajdú-bihari Napló, 1978)
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Könnyű zene
(EXPRESS) Második nagylemezével jelentkezett az Express együttes, amely sajátos helyet foglal
el a magyar könnyűzenében. Nem tartoznak kimondottan sem a pop, sem a tánczenei vonalhoz, s
bár időnként önálló felvételekkel is jelentkeznek, mégis elsősorban kísérő együttesként tartják őket
számon.
Könnyed, szórakoztató muzsikát ad elő új lemezén a zenekar: lényegében tánczenét, de a pop
különböző stílusainak köntösébe öltöztetve. A szövegek alárendelt szerepet kapnak – néha
ugvancsak ostobácskák –; a hangsúly végig a muzsikára esik, amely többnyire igényes hangszerelésben, a maga módján színvonalasan szólal meg. A jelen divatnak megfelelően a disco és a
funkv ritmusok vannak többségben; a zenekar tagjai különösen ezeket a dalokat játsszák füllel
hallható lelkesedéssel és ízléssel.
Az Express együttes a hagyományos tánczene, illetve a pop között bizonyos hallgatói rétegben
keletkezett hézag betöltésének szükségességét ismerte fel, időben. Mint pályafutásuk igazolja, nem
tettek rossz lóra.
(KOVÁCS KATI). A legjobb hanganyagú és előadói készségű magyar énekesnő lehetett volna
belőle, ha következetesen járta volna a tehetsége kijelölte utat. Vagy nem vállalta, vagy nem kapott
méltó feladatokat – utólag már nem érdemes firtatni; miként azt sem, hogy a megmerevedett
könnyűzenei struktúrában mi lehetne a jobb sorsra érdemesek jobb sorsa.
Legújabb lemezén a V’ Moto-Rock együttesbe kapaszkodik Kovács Kati, azaz főképpen Lerch
Istvánba és Demjén Ferencbe, akik a Szívemben zengő dal című album kilenc számából nyolcat
szereztek. A cím riasztóan érzelmes, szerencsére a lemez egészében nem az. Hanem a líra és a
játékosság elegye, diszkrét kísérettel és diszkrét előadásban. Ezt mindenképpen erénynek kell
tartanunk, még akkor is, ha a lemez nem szolgál különösebb szenzációval és meglepetéssel, s
Kovács Kati teljesítménye sem veszélyezteti Ella Fitzgerald babérjait.
Lerch zeneszerzői képességei érzésem szerint a lassúbb számokban jelentkeznek jobban,
amelyek között igen szépek is akadnak (például a Hamis fény Dés László remek szaxofonszólójával). Demjén szövegei személyes hangvételűek, főképpen az „én és te” viszonylatainak körére
szorítkoznak. A lemezt Kovács Kati végül is bátran vállalhatja: visszafogott, őszinteségre törekvő
hangjával kellemes perceket szerez. Még akkor is, ha ez a hang már kezd kissé megkopni.
(PIRAMIS). Nincs egy éve, hogy a Piramis együttes második nagylemezével terjedelmes,
elmarasztaló kritikában foglalkoztam. A pár hete megjelent harmadik album értékelésére most csak
a lényeget kiemelve van hely. Bevett fordulattal élve: kellemes meglepetés az új zenei anyag. Az
első lemez a profilt szabta meg; a második mintegy annak kaptafájára készült; a harmadik azonban
már határozott jegyeivel minden eddiginél jellegzetesebbé teszi a „Piramis-hangot”.
Az előrelépés elsősorban zeneileg feltűnő, olyannyira, hogy ez alapján rajongótábora egy
részének elvesztésével is számolhat az együttes. Van ugyan most is a lemezen gyors rocknóta, s a
sokoldalúságot számon kérő hallgató a „lírát” sem nélkülözi, de ezek mellett a Piramis jobbik
énjéből kinövő, Magyarországon teljesen egyéninek számító hangütés köti le inkább a figyelmet.
Az idő nekünk dolgozik, a Gyere, szoríts erősen és az Amikor veled vagyok című számokban
elvontabb, elidegenítő effektusokkal kísérletezik a zenekar: a gyakori ritmusváltások, az enyhén
disszonáns akkordok miatt nehezebben követhető a zene folyamata, de legalább van mit követni.
Úgy tűnik, a Piramis tágítani akarja a műfaj harmóniai határait, s ezért csak buzdítást érdemel.
A „Piramis-jelenséget” kísérő ellentmondásoktól azonban ez a lemez sem mentes, ezért nem
igazán sikerült alkotás. Mindinkább kiderül, hogy az együttes tagjai nagyon jó muzsikusok, de
kevésbé jeles zeneszerzők. Csaknem minden számban izgalmasabbak, érdekesebbek a hangszeres
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részek, mint a dallamvezetés, amely sok esetben fantáziátlanságról árulkodik, s olykor már a fülnek
is kellemetlen (ehhez Révész Sándor nem mindig indokoltan magas hangfekvése is hozzájárul). Ez
sajnos nagymértékben csökkenti a teljesítmény értékét. A szövegek egy fokkal őszintébbek, de
nem jobbak a korábbiaknál.
Számomra a lemez erőssége Závodi János gitár játéka. Ő a szerzője Az idő nekünk dolgozik
című számnak is, amely magabiztos kinyilatkoztatása ellenére inkább kéri, hogy adjunk időt a
Piramisnak. Az említett néhány biztató jel miatt nincs okunk ezt megtagadni.
(SZAKCSI). A Hanglemezgyártó Vállalat dzsesszlemez-kiadási politikáját a legnagyobb
jóindulattal sem lehet kiszámítani. Hosszú évek alatt egyetlen dzsesszfelvétel sem készült, aztán
viszonylagos rendszerességgel önálló albumok láttak napvilágot, s most Éjszaka a stúdióban
címmel jelent meg a legfrissebb összeállítás, konkrét személy- vagy együttesnév megjelölése
nélkül. A felsorolt kilenc muzsikus (közülük három popzenész) sem a lemez elkészítése előtt, sem
utána nem játszott ilyen összeállításban együtt. Ennek dacára Szabados Györgyé mellett az eddigi
legjobb magvar dzsesszlemez született meg közreműködésükkel.
Ez Dés László, Dandó Péter, Másik János, kőszegi Imre, Babos Gyula és mindenekelőtt
Szakcsi Lakatos Béla érdeme. Kitűnő témák, élő improvizációk és dzsessz-rockos lüktetés a fő
jellemzői Szakcsi három szerzeményének, amelyek a komponista-előadó briliáns zongorajátékával
és Dés elektromosszaxofon-szólóival nemzetközi szintet képviselnek (bár az Operett nyilvánvaló
Eberhard Weber-hatásokat mutat). Ebbe a sorba szervesen illeszkedik Dés darabja is.
Nagy kár, hogy ebbe az egységes hangvételű koncepcióba két olyan szám is került – Babos:
Super 400 és Kőszegi: Baseball Blues –, amelyek csaknem bárzeneként hatnak környezetükben.
Erőltetett és érdektelen muzsika ez a kettő, rutinos tucatmunka, sajnos rontja a többi hitelét is. A
lemez még így is figyelemre méltó produktuma a felzárkózni igyekvő magyar dzsesszéletnek.
(Hajdú-bihari Napló, 1979)

Omegammapolis
Csaknem egy időben került a boltokba az Omega együttes 196971 közötti felvételeiből válogatott
Aranyalbum és a legújabb, Gammapolis című nagylemez. Az összevetés kézenfekvőnek látszik, s
részletesebb elemzést igényelne, ha a cikkírót ez kellőképpen motiválná. Ehelyütt beérem néhány
kínálkozó észrevétellel.
Milyen volt a tíz évvel ezelőtti Omega? Először is volt egy tehetséges zeneszerzője: Presser
Gábor, és egy tehetséges szövegírója: Adamis Anna. Közös szerzeményeik jó része akkoriban
fogalommá vált, idézzük csak a Trombitás Frédit, a Rettenetes embereket, a Gyöngyhajú lányt, a
Tízezer lépést, a Petróleumlámpát, hogy csak ötöt említsünk a beválogatottak közül. Valami üde
frissesség, naiv lelkesedés, irigylésre méltó lendület hatja át ezeket a számokat, a közlésvágy
tisztasága, amire ma már kis nosztalgiával figyelünk.
Milyen a mai Omega? A földtől egyre jobban távolodva a csillagok útján eljutott a
Gammapolisba, a messzi bolygóvárosba; nyitva hagyva a kérdést, hogy innen vajon hova
szökkennek majd? Az űrrock manapság divatos mezsgyéit taposva hogyan fognak visszatérni
Földünkre?
Tagadhatatlanul profi módon járja ezt az utat az Omega: profi a megszólalás, a hangszerelés,
s profi módon kerülik el annak buktatóját, hogy evilági témákról szóljanak dalaik. Értékelhető
közlendő nélkül marad a jellegzetes harmóniákat, dallamfordulatokat, hangzást felvonultató zene,
a szokásosnál nagyobb adag misztikus és romantikus elemmel dúsítva. De minden túlságosan
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megszerkesztett, tudatosan kimódolt hatást kelt; hiányzik a spontaneitásnak és az őszinteségnek az
az érzete, amely a műfaj legjobbjait jellemezte, s amely a figyelmet ébren tarthatja.
Írják bár az Omegarajongók ismét akár névtelen, fenyegetőző levelek tucatjait, de nem
hallgathatom el, hogy engem egészében véve untat ez a zene, s leginkább egy felfújt léggömbre
emlékeztet – amiről persze tudom, hogy nem egy ilyen kis fullánk fogja kipukkasztani.
(Hajdú-bihari Napló, 1979)

Mindenki másképp csinálja
A Locomotív GT, a Skorpió és a Tomsits-együttes új nagylemeze kevés közös vonást mutat.
Csokorba szedésüket sem indokolja más, mint hogy megközelítőleg egy időben kerültek a
hanglemezboltokba.
Merre tovább LGT?
Nyolcadik éve járja a maga – pontosabban a Presser Gábor által kijelölt – útját a szupercsoportként
indult Locomotív GT. Vezetője kivételével azóta az egész együttes kicserélődött; az átalakulásokkal párhuzamosan növekedett Presser szerepe a csoporton belül. Nagyrészt az ő érdeme, hogy
az LGT évek óta a magyar popzene mérvadó, legfelső szintjét képviseli. Adamis Anna helyett az
utóbbi két lemezen Sztevanovity Dusán a szövegíró társ, aki képes volt új fordulatot hozni az
együttes életében.
„Mindenki” – ez a legfrissebb nagylemez címe, s a jelszó programatikusan fogalmazza meg
az LGT-nek a popzene alkotásáról és befogadásáról vallott nézeteit. Arról a zenéről szólva, amely
jelentkezésekor, a hatvanas évek elején, az autonóm és közösségi művészet szétválása óta először
tudta új minőséggel megtölteni ezt a viszonyt. Ebben az értelemben rokonítható az LGT törekvése
Kodály Zoltánnak a „Legyen a zene mindenkié” szállóigévé vált kívánságával. Kérdés, az LGT
zenéje mennyire alkalmas arra, hogy mindenkié legyen.
A Lokomotív muzsikájának legfőbb erénye régóta az igényes megformáltság és a személyes
átélés, amely gyakran párosul egyfajta szemérmes líraisággal. Az azonosulás intenzitása és az
őszinteség adja meg a hitelét ennek a zenének, értékét pedig az, hogy azáltal képes áttételes, általánosabb érvényű igazságok kimondására, ami mögött határozott életszemlélet és magatartás
húzódik meg. Sztevanovity Dusán csatlakozásával sajátos (ön)irónia is párosult a mindig is
jellemző komolysággal, s így a zenében nagyobb teret kap a játékosság.
Keményebb hangszerelésű. a funky és a dzsessz elemeit is felhasználó az új lemez. A jellegzetes LGT-hangot megtartva tehát más, mint a korábbi; eléri annak színvonalát, de nem haladja
meg. Az ok abban keresendő, hogy a Locomotív felért a csúcsra, s a továbblépés iránya érezhetően
foglalkoztatja az együttest. A várható fejleményeket félve hangzik el a kesernyés kérdés: „Mi lesz
velem, ha elfáradtál a dalomtól?” Mondhatnánk, ez magánügy; a közönség számára csak addig
érdekes az LGT léte, amíg képes számára értékelhető „üzeneteket” közvetíteni. Ezzel a műfaj
minden előadójának szembe kell néznie, mert ez a könyörtelen törvényszerűség.
A legnagyobb veszély a modorosság: az új lemezen ismerős dallamfordulatok, akkordizációk,
ritmikai képletek köszönnek ránk; már jobban figyelünk a szöveg sutaságaira, a fáradtabb dallamvezetésre, a zenei invenció apadására. Csak remélhetjük, hogy az LGT elkerüli a buktatót, tud
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újítani, s nem merevedik saját stílusába. Aranyfedezet erre a tagok tehetsége, s az utolsó dalban
megfogalmazott elszánás: „nem adom fel, míg életben találsz”.
A Skorpió már nem csíp
Frenreisz Károly éppen az LGT-ből kiválva alakította meg a Skorpió együttest. Az elnevezés már
akkor sem fedte teljesen a játszott zenét (hacsak nem a csillagképre utalt); az évek alatt pedig úgy
tűnik, a mérges ízeltlábú csaknem minden csípősségét elvesztette.
Érdekes jelenség a Skorpió a magyar popzenében. Bevallott céljuk a szórakoztatás, irtóznak
minden bonyolultságtól, ideáljuk a természetesség és az egyszerűség. Ez utóbbit néha sikerül az
együgyűségig fejleszteniük, bár ez kétségtelenül természetesnek hangzik. A legérdekesebb az,
hogy ezt halálosan komolyan gondolják; esetükben is tetten érhető tehát a személyes átélés, csak
kissé groteszk felhangot kap. Ez a kettősség legélesebben a szöveges dallamok és az instrumentális
részek közötti különbségben jelentkezik.
A szövegekről sokat elárulnak a címek: Örömteli évek, Vándorló űrhobó, A rágógumi, Nyári
estén, Add vissza őt. Táncdalfesztivál mezőnyébe illenek, miként néhol a melódiák, amelyek a
hagyományos táncdal fordulatait idézik. Éles ellentétben a zenekari részekkel, amelyek helyenként
ugyan a rock bevált harmóniai paneljeiből építkeznek, mégis magas szintű hangszeres tudásról s
jóval gazdagabb zenei fantáziáról árulkodnak. A magyarázat talán abban lelhető, hogy a Skorpió
tagjai jó zenészek, de nem jó zeneszerzők. Zenéjük a rock és a táncdal elegye, s mint látszik, erre
is van közönségigény.
Mint Presser az LGT-ben, úgy mérvadó Frenreisz a Skorpióban. Egyéniség: még nem láttam
előadót, aki koncerten úgy tűzbe tudta volna hozni hallgatóságát, mint ő. S ha jól meggondoljuk,
ez nem kis teljesítmény.
Tomsits-dzsessz
Nem áll messze a popzenétől Tomsits Rudolf nagylemeze sem. Hátoldalán így ír Juhász Előd: „A
lemez a legkiválóbb előadókat vonultatja fel, s így képet ad a hetvenes évek hazai pop- és
dzsesszmuzsikájáról illetve azok ötvözetéről.” A megállapítás pontosításra szorul: a közreműködő
– s valóban kiváló – muzsikusok mellett akad még néhány hasonló képességű zenész az országban;
ilyenformán a lemez sem a hetvenes évek dzsessz- és popvilágáról, ha nem egy alkalmi társulás
produkciójáról ad képet.
S ez nem mellékes: az album az Álom és valóság című keretjátékon kívül hat kompozíciót
tartalmaz, sokféle stílusból merít, összesen 11 muzsikus tolmácsolásában. Ennek következtében az
eredmény is heterogén, s mi tagadás, elmarad a várakozástól. Sorrendben haladva: a Bye, Bye
Barbara Babos Gyula rockos, meditatív gitárszólójára épül; az Egy esős nap hajnalán érdektelen
témájába Tomsits elektromos trombitaszólója hoz üdülést; a Zomgorista kalapban Szakcsi Lakatos
Béla életteli, virtuóz zongorajátékával emelkedik ki a többi közül: a Falusi szamba lendületes, latin
ritmusú, de nem túl eredeti ötlet; a Vallomás inkább szimfonikus könnyűzeneként hat; az Andrea
rockos lüktetése Kőszegi Imre dobszólóját keretezi; a Látomás hangvételében napjaink korszerű
irányzatait követi, Tomsits színvonalas improvizációjával; a keretjáték vonószenekar bevonásával
kívánja tágabb összefüggésbe helyezni a köztes anyagot.
A lemez egészében keveset villant fel a műfaj lehetőségeiből, modern törekvéseiből. Vannak
szép, invenciózus részmegoldásai, de hiányzanak az igazán jó témák és rögtönzések. Amit hallunk,
az míves, korrekt iparosmunka, de nélkülözi a rendkívüliségnek azokat a jegyeit, amik a figyelmet
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lekötnék. Egyénileg csak Szakcsi és Tomsits játéka dicsérhető, bár az utóbbi a kelleténél kevesebbet vállal.
Tomsits Rudolf lemezét látva egyik szemünk sír, a másik nevet. Csak örülhetünk, hogy újabb
dzsesszlemez látott napvilágot – ritka esemény –, de még jobban örülnénk, ha olyan felvételek
népesítenék be a boltokat, amelyek kitartó, elmélyült együttműködés érett gyümölcseként kerültek
korongra. A mai magyar dzsesszélet ismeretében ez az elvárás sajnos meglehetősen illuzórikusnak
tűnik.
(Hajdú-bihari Napló, 1979)

Ártatlan bűn
Az utóbbi két évtized jelentősebb kulturális eseményei közé kell sorolnunk a könnyűzene
„forradalmát"; azt, hogy az ifjúság – párhuzamosan például a megkülönböztető öltözködési jegyek
kialakításával – megteremtette a saját életérzéseit és gondolatait kifejező muzsikát. Ennek a
zenének – amelyet kezdetben „beat"-nek, ma pedig átfogó értelemben „pop"-nak neveznek –
jellegzetessége popularitása: fiatalok játsszák fiataloknak közérthető nyelven, s a mindenkori
értékkritériumok között nem annyira zenei-esztétikai minőségek játszanak szerepet, mint inkább
társadalmi, politikai és etikai elvárások.
A popzene progresszív irányai általában határozott, egyéni életfelfogást és magatartásformát
közvetítettek, néha tagadhatatlanul idealisztikus, néha kissé romantikus formában – de
kétségtelenül őszintén és komolyan. Éppen egyszerűsége és őszintesége miatt válhatott ez a zene
azzá, amit legjobb képviselői ma is őriznek: olyan közkeletű ággá, amely a társadalom egy
bizonyos korosztályának életében talán minden más művészetnél meghatározóbb élményt adó
forrás; és sokak számára maga a művészet.
Tapasztalataim szerint a „felnőttek társadalma" képtelen felfogni és elismerni a popzenében
ténylegesen rejlő mélyebb tartalmakat, s hajlandó az egész „jelenséget" – mint például az Új Tükör
február 24-i száma tette – „bambaságnak, úgymond táncdalnak" nevezni, s egy kézlegyintéssel
elintézettnek vélni. Az efféle sommás ítéletek egyáltalán nem új keletűek, legfeljebb az
furcsállható, hogy a sajtó ennyi idővel a műfaj kialakulása után is teret ad az ilyen – abszolút
tájékozatlanságról valló – megnyilatkozásoknak, előítéleteknek.
Már csak az idézett közegellenállás miatt sem lesz könnyű dolga annak, aki valaha megkísérli
tudományos igénnyel megírni a popzene magyarországi történetét. Annak a könyvnek ugyanis
tartalmaznia kell a szóban forgó évtizedek zenei fejleményei mellett a magyar társadalom és ezen
belül a magyar ifjúság gazdasági-politikai eszmetörténetét, miképpen a zene is ebből a földből
vétetett, s teljesített többek között közéletpótló, művészetpótló, azonosulási lehetőséget kínáló
funkciót. S a leendő szerző(k)nek meg kell vizsgálni, hogy a magyar popzene a rárakott béklyók
ellenére mit tudott kihozni magából; hogy a szövegekben miért találkozni annyi áttételes utalással,
hogy a zenében miért lett a hetvenes évek végén újra népszerű a kemény rock – csak néhány példát
említve találomra.
Négy lemez
Az a négy lemez, amit az utóbbi hónapok terméséből kiválasztottam, támpontokat adhat a majdani,
kellő távlatot maga mögött tudó elemzéshez. Érdekes eljátszani a gondolattal, vajon mit nyújtanak,
mondjuk, tíz év múlva ezek az albumok, amelyek előadóik pályafutásának ma jellegzetes fejezeteit
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írják. A Mini együttes, Bontovics Kati, Zorán, Koncz Zsuzsa különböző utakat járnak, de
lemezeikből a magyar popzenei élet egészére jellemző következtetések is levonhatók.
A Mini együttesről talán majd elmondja a kritikus, hogy zenéjére a fuvola és a zongora
erőteljesebb ritmusokra építő, keményebb hangzása a jellemző, dzsesszes felhangokkal. A dzsesszrock kevert stílus, sajátossága, hogy időnként teret enged az improvizációnak, de alapvetően kötött,
visszatérő sorrendben váltakozó témák határozzák meg. Emiatt a számok szerkezete könnyen
kiismerhetővé, olykor mechanikus építkezésűvé válik. Mindennek ellenére a Mini zenéjében van
valami külvárosi íz, a nehezebb sorsú, hátrányosabb helyzetű, a társadalmi beilleszkedéssel
küszködő fiatalok életének szorítását érezzük mögötte – ezért is a nyersebb, erőteljesebb
megfogalmazás. A második lemez (Úton a Föld felé) egyébként kevésbé sikerült, mint az első,
legalábbis nem tudta az ott ígéretként szereplő lehetőségeket árnyaltabban kibontani, s új színekkel
gazdagítani.
Bontovics Kati lemeze kapcsán minden bizonnyal megjegyzi majd méltatója, hogy a kitűnő
adottságú énekesnő útja sajátos példája a magyar könnyűzenei élet által kijelölt alternatíváknak.
Bontovics ugyanis a legjobb magyar dzsesszénekesnő, ezért igen remek dzsesszlemez készülhetett
volna vele állandó kísérői, Vukán György és Berkes Balázs közreműködésével. Talán erre is sor
kerülhet majd egyszer, mindenesetre először egy popzenei, illetve diszkó lemezt adott ki tőle a
hanglemezgyár (Ártatlan bűn), amit körülbelül úgy fogadhatunk, hogy ha ló nincs, a szamár is jó.
A zenét Másik János és Jakab György, a szövegeket Adamis Anna szerezte, s noha érződik a
gondosság és a kimunkáltság (különösen a hangszerelésben), az eredmény nem emelkedik ki az
átlagból, s Bontovics csak képességei töredékét tudja megmutatni a kissé sematikus számokban.
Zorán Sztevanovitynak alighanem külön fejezetet szán majd a leendő poptörténész. Az
emlékezetes Metró együttes vezetőjeként és később szólistaként, barátai segítségével jelentős
érdemeket szerzett a magyar popzenében. 1979-ben harmadik önálló albuma jelent meg (Zorán
III.), s a szerzők között találjuk az idősebb popnemzedék legjobbjait. A lemez igen jól sikerült,
noha több párhuzamosságot lehet felfedezni az előző albumokkal. Líra és humor, ballada és irónia
váltakozik a hangvételében, hangszerelésében rendkívül sokoldalú lemezen (a felvétel technikailag
is kitűnő). Dusán Sztevanovity szövegei újfent gondolkodtatóak. (Csak egyetlen idézet: „Langyos
a sör, de nekem így jó – langyos a sör, ha nekem így jó".) Legkevésbé Presser Gábor komor számai
tetszenek, mert Zorán amúgy is érzelgős stílusával párosulva kissé patetikusan hatnak. A lemez
egészében egy nemzedék állapotáról tudósít sokszínűen.
Minőség és közönségigény
Ugyanerre vállalkozott Koncz Zsuzsa hosszú szünet után kiadott, Valahol című albumában. Koncz
a magyar popénekesnek „grand dámája" lett úgy, hogy tiszteletre méltó következetességgel végig
önmagát adta: egy érzékeny, intellektuális lény énekli saját sorsát lemezein. Pályafutása példa arra,
hogy találkozhat minőség és közönségigény – ehhez persze az Illés, majd a Fonográf együttes
kellett háttérként. A legújabb albumot – amely egyébként a szakmai szavazáson a magyar popzene
eddigi legjobb nagylemeze címet nyerte el – is a Tolcsvay-Szörényi-Bródy szerzőhármas írta. Erről
a lemezről elmondható, hogy a popzene legjobb törekvéseinek mintapéldánya: kellemes dallamok,
gazdag hangszerelés (Dés László szaxofonszólói külön kiemelkednek), okos, mélyértelmű
szövegek, érzékletes előadásmód jellemzi. Aki erre azt mondja, hogy „bambaság", az önmagáról
állít ki bizonyítványt. Helyzetjelentés ez a lemez egy generáció nevében arról, hogyan, merre
jutottak, amíg tizenévesekből felnőtt, komoly emberekké értek. Játék ez is, de olyan, amely vérre
megy, hiszen senki sem tréfálkozik felelőtlenül saját életével.
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Úgy vélem, a négy lemez közül Zorán és Koncz albuma olyan, amiben tíz év múlva is hasznos
jelentéseket találhat a kutató egy hajdan szép reményekkel indult korosztály helyzetéről a hetvenes
évek végén.
(Hajdú-Bihari Napló, 1980)

Zalatnay
Az élet egy másik szféráját testesíti meg az a műfaj, amelynek egyik ismert hazai képviselője
immár másfél évtizede Zalatnay Sarolta. A szórakozás, szórakoztatás kérdései napjainkban
előtérbe kerültek, s tény, hogy sokak számára a könnyűzene vagy tánczene a kikapcsolódás egyik
bevett formája. Tulajdonképpen rejtély, hogyan tudott a beaténekesként induló, majd pályafutása
során végig a pop, rock és hagyományos tánczene vizein ideoda lavírozó Zalatnay ilyen sokáig a
felszínen maradni, holott nem olyan egyéniség, mint Koncz Zsuzsa, és nem énekel olyan jól, mint
Kovács Kati. Legújabb, Tükörképek című lemeze (a számok többségét Máté Péter írta)
magyarázatot ad erre: Zalatnay ugyanis az idők során egy olyan szerepet vett magára, amilyet más
nem alakíthat a magyar mezőnyben. A szexis, de félénk, a nőiesedő, de még gyerekes, a durcásan
kiabáló, majd hirtelen ellágyuló kamaszlányt játssza (úgy látszik) rafinált sikerrel; kérdés, hogy
meddig bírja, mert már a legenyhébb számítások szerint is túl van a harmincon. A lemez egyébként
profi munka, felvillantja az énekesnő megannyi arcát. Különösen a szövegek filozófiai
mélységekbe szántó megállapításai szerezhetnek derültséget azoknak, akik meg is veszik a lemezt.
(Hajdú-bihari Napló, 1980)

Kemény rock
„Újhullám” nyaldos régi partokat a magyar popzenében: „kemény” rock hangjai hasogatják a
füleket és falakat országszerte. Gyors egymásutánban jelennek meg a konjunktúrára számító
lemezek is, s amely zenekar csak teheti, átnyergel a nagy népszerűségre számot tartó rock stílusra.
Valós szükséglet es ügyes helyzetfelismerés keveri a tisztánlátás előtt a port; sokat kihasználják,
hogy a fiatalság egyes rétegei helyzetükről egyértelműbb, őszintébb kinyilatkoztatásokat várva a
rock zenében keresik az üdvözlés módjait. Ocsúval keveredik így a búza, csak győzzék a
tizenévesek különválasztani! Öt új lemezt meghallgatva külön kategóriába teendő a Bergendy
együttes rockoperája, A rendíthetetlen ólomkatona: ígéretes kísérlet változatos, érdekes
hangszerelés, jó muzsika. A többi négy közül élre kívánkozik a V’Moto-Rock második lemezének
sokrétű, határozott, de kissé romantikus világképet sugalló zenéje és szövege.
És most jönnek a rockerek, tőmondatokban. Amíg Tátrai Tibor vérbelien stílusos gitárszólóit
hallgatjuk, kitűnőnek találjuk az Új Skorpió albumát, ami sajnos nem csak ennyiből áll.
Nyilvánvaló Deep Purple-hatást mutat az ügyeletes sztár, a miskolci Edda amúgy meglepően
egységes zenéje. És végül: kimódolt, hatásvadász, őszintétlen, s ami rosszabb, álkemény a Dinamit
bemutatkozó lemeze. A sornak még nincs vége, már az üzletekben vannak újabb, „kemény" rocklemezek.
(Hajdú-bihari Napló, 1980)
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Cseh Tamás Műcsarnoka
Féltéssel elegy kíváncsisággal figyeljük, miként ível pályafutása a hetvenes évek dalnokának,
milyen gondolatok megfogalmazására vállalkoznak újabb műsorai, s mindebből mit őriznek meg
nagylemezei. Sok veszéllyel kell szembenéznie Cseh Tamás egyszemélyes vállalkozásának: hogy
mást ne mondjak, azzal, hogy az erősebb társadalmi mozgások zaja elnyomhatja a finom, rejtett
intelmek és utalások diszkrét hangját.
Különösen, hogy a negyedik lemez elvontabb, áttételesebb a korábbiaknál, s értő befogadásához bizonyos intellektuális és műveltségi szint szükséges. Mintha a gondolati tartalom
mélyülése szükségszerűen együtt járna az artisztíkusabb megformálással. Cseh Tamás és Bereményi Géza talányos műcsarnokában most is cselekvés- és magatartásmintákat megtestesítő – de
ezúttal az irodalomból és a történelemből választott – hősökkel találkozunk, a példájukkal
illusztrált kérdések köre pedig a valósághoz fűződő viszony meghatározásának kísérletétől a
szuverén személyiség megőrzésének és a cselekvés lehetőségeinek vizsgálatáig terjed.
Az elutazott, s visszavárt Valóság nagybácsi; az alkotói sors vállalásának és elutasításának
problémájával küzdő Arthur Rimbaud; a történelmen kifogó, a lét, szerelem hatalom kérdéseit
remekművekbe formázó ravaszdi Shakespeare William; a tájat fáradtan, vendégként figyelő Ady;
a halállal szembenéző, a köztársaságot éltető Petőfi; a függetlenség, szabadság, ellenállás
mítoszává magasodó cowboy Lee Cleef; a mindenütt taníthatóvá tett József Attila; a cár elleni
összeesküvés gondolatával és az ördöggel viaskodó Dosztojevszkij; a hetvenes évek elégedettre
festett ifja, Baksa János és Szántó János végső kitartást példázó alakja – ha jól értelmeztem –, úgy
és annyiban kapott helyet e műcsarnokban, amennyiben a szerzőket ma legjobban foglalkoztató
gondolatok példázatszerű megfogalmazására alkalmasnak bizonyult. Már nem nemzedéki
problémákról énekel Cseh Tamás: lét- és sorskérdések rejtőznek e három-négy perces, hol tréfás,
hol ironikus, többségében azonban baljóslatú, tragikus pátosszal terhes hangvételű dalokban. Ez a
világirodalmi műcsarnok annyira közép-európai és magyar, mint ahogy az a Duna és a Kárpátok,
a Tisza és az Alföld.
A stílusnak az előző lemezen aggódva észlelt kifáradása tovatűnt; talán a legjobb szintézisét
nyerte el a Bereményi-szöveg és a Cseh-zene. Még mindig kedvelt a stilizált tangó és a háromnegyedes ütem, de a hangsúlyok, gesztusok, apró csavarok, leheletnyi áttűnéseket is képesek
érzékeltetni. A Fehér babák takarodóján a zene önálló funkcióra tört, minek következtében Cseh
Tamásnak – lényével ellentétben – énekesi pozícióba kellett kerülnie, s így mindketten csorbát
szenvedtek. Most végig egy szál gitár marad az előtérben – ez akár szimbólumként is felfogható –
, a remek hangszerelés pedig a mondanivalót segít kifejezni a maga naturális, stilizált, ironikus
vagy groteszk eszközeivel. A Cseh Tamás-i lelemény abban van, hogy a zene és a szöveg sokszor
nem azonosak önmagukkal: módosítják, megváltoztatják, idézőjelbe teszik az ellenkezőjére emelik
egymás jelentését, s ez az állandó ambivalencia adja a dalok sajátosságát.
A hűvös értelmezés persze csak töredékét ragadhatja meg e művészetnek. Hiszen ebben a
Műcsarnokban.”Este van már, este van/ Még az ég is festve van / Én magam is festett vagyok” – s
„Egy festett legénynek festékszeme min akadhat meg?"
(Ifjúsági Magazin, 1981)
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A Koncert
Csak így jelölték, s minden bizonnyal nem véletlenül, azt a valóban egyszeri és megismételhetetlen
alkalmat, amikor 1981. március 26-án a budapesti sportcsarnokban 2864 fizető néző előtt ismét
színpadra lépett és együtt játszott a magyar popzene egykori legendás együttese, az Illés. Amit a
Beatlestől már nem remélhetünk többé, azt Magyarországon megtette az Illés, egy egész
korosztályban ébresztve nosztalgiát a hatvanas évek „aranykorszaka" iránt. A koncertről film és
hanglemez készült, amit dicséretes gyorsasággal hoztak forgalomba.
Akik ott voltak, tanúsítják, több volt ez a koncert egyszerű hangversenynél: szinte tüntetésszerű ünneplése az elmúlt kollektív érzületnek, amit az Oh, mondd, Az utcán, a Nemzeti dal, a
Március 1848, a Miért hagytuk, hogy így legyen? és a többi Illés-szerzemény egy nemzedékben
egykoron keltett. A hangfelvétel megőrizte a felfokozott hangulatot, az ütemes tapsot, a közös
éneklést: együtt élt ezen a koncerten a zenekar és közönség; s ha konzerv formában, de azoknak is
jut valami ebből az érzésből, akik otthon a lemezjátszóról hallgatják a dokumentumot. Mert azzá
vált ez az album: a hatvanas, s kicsit a nyolcvanas évek dokumentumává is. Úgy kell őrizni.
(Hajdú-bihari Napló, 1981)

Mini-zene
A számok címét böngészve nem egészen érthető, miért kellett a második Mini-lemezt oly gyorsan
követnie a harmadiknak. A kilenc szerzeményből mindössze kettő nem jelent meg eddig LP-ken,
s ez olyan arány, amely majdnem kimeríti a becsületsértés fogalmát. Ráadásul ez a két újdonság
sem igazán új, abban az értelemben, hogy semmiféle változást vagy előrelépést nem mutat a Mini
stílusában.
Egyvalami indokolja hát a lemez gyors kiadását: a koncertfelvétel. Erre ugyan az első oldalon
néhány halványabb sikoltozástól eltekintve kevés jel utal; szabályos, mondhatni steril előadásban
szólal meg a jól ismert Minis „sound” elfojtott feszültségeivel, érzelmes agresszivitásával. A trió
érdektelen játékába itt Török Ádám fuvolahangja hoz némi változatosságot.
Mintha másik zenekar szólalna meg a lemez B oldalán. Závodi János belépése klasszikusabb
rockjelleget ad a zenének, s a hangulat is fölforrósodni látszik. A rutint itt a spontaneitás frissítő
lendülete váltja fel; a találkozás, úgy tűnik, kölcsönösen inspirálta a „feleket”. Más árnyalatokkal
gazdagodnak a régi nóták, nagyobb tere nyílik a rögtönzésnek, a hangszerek párbeszédének.
Utánérzések és üresjáratok ugyan itt is akadnak, de egészében véve ez az oldal kelti igazán egy
koncert illúzióját.
(Ifjúsági Magazin, 1981)

Énekelt versek
Nagy divatja van egy ideje a versmegzenésítéseknek. Egyfajta előadói és közönségigény élteti,
holott a vállalkozás kockázatos: a zene és a költészet találkozása eredményezhet csodálatos
pillanatokat, ám az is megtörténhet, hogy a megzenésítés a költemény eredeti tartalma, Jelentése
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ellen dolgozik, új minőség létrehozása helyett még a régit is lerontja. A közelmúltban kiadott,
énekelt verseket tartalmazó három lemez mindkét esetre szolgáltat példákat.
Dévai Nagy Kamilla Krónikás ének 1980-ból címmel Jelentette meg önálló estjének műsorát.
Berzsenyi, Vörösmarty, József Attila, Ady, Weöres, Csanádi és más költők verseit szólaltatja meg
hol örömet, hol bánatot szerezve hallgatóinak. Két lemeze után teljesen nyílvánvaló, hogy Kamilla
nem drámai alkat; akkor természetes és magával ragadó, amikor kedves, játékos, vidám vagy éppen
szomorkás hangulatokat közvetít. Második lemezén szerencsére az ilyen dalok vannak többségben.
De sajnos akadnak olyanok is – mint például Ady Krónikás ének 1918-ból című versének változata
–, amelyek drámai sűrűségét, tragikus jelentésárnyalatalt a megzenésítés és az előadás nem képes
visszaadni, s így kínos ellentét jön létre az eredeti és az énekelt változat között. Kamilla zeneszerzői
eszközeire a népdal, népzene van döntő hatással, a lemez elkészítésében jelentős részt vállalt a
számtalan hangszeren játszó, Kalákás Radványi Balázs.
Vitai Ildikó Mesebeli madár című összeállítása egyértelműen gyermekeknek készült,
hallgatnunk is ennek megfelelően kell, bár hatéves kor fölött ez már kicsit nehezen megy. A
zeneszerző itt is az előadó, az egy-két perces dalocskák a választott gyermekversek témáit (virágok,
madarak, természet) öltöztetik hangulatos zenei köntösbe. Érződik, hogy Vitai Ildikó komolyan
közelitett a versekhez, s rajtuk keresztül a gyerekekhez. A dalok értékét nagyban emeli a rendkívül
szellemes hangszerelés és az Ad Libitum együttes ötletdús közreműködése. Csak arra nem sikerült
rájönnük, hogy miért kell egyes verseket külön színészeknek is elmondaniuk.
Sorrendben a végére hagytuk, valójában a legjobbnak tartjuk Sebő Ferenc lemezét, amelyen
egy kivétellel magyar költők, főképpen József Attila, Nagy László és Weöres Sándor verseit
zenésítette meg. Pedig ez az album sem problémátlan. Ha volna olyan kategória, akkor azt
mondhatnánk, hogy Sebő kelet-európai zenét játszik lemezén. Bolgár, délszláv, görög, sőt török
népzenékkel társította a magyar költők verseit; sok esetben azt az érzést keltve, hogy erőszakot tesz
a versekkel. Fokozta ezt az érzést néhány bevált „Sebős" harmóniai, szerkesztési fordulat, háromnégy dal szinte azonos formai építkezése. Ám többszöri meghallgatás után a zene legyőzi az
ellenérzéseket, elfogadtatja magát, s az ember ekkor már a szépséget keresi benne; izgatja az
aszimmetrikus ritmus. Az előadók meggyőzték arról, hogy közük van a versekhez, fontosat
akarnak velük mondani, s hogy nekünk is fontos őket meghallgatni.
(Ifjúsági Magazin, 1981)

Próbálkozások
Három lemezről, távirati stílusban.
Karda Beáta: hosszú évek várakozásának eredménye az album. Sajnálni való, hogy nem vártak
vele még egy kicsit. A rockosra vett lemez csak még kiáltóbban jelzi, mennyire hiányzik egy
vérbeli rockénekesnő a magyar mezőnyből.
Universal: tánczene, diszkósított változatban. Korda György-ízlésűeknek, modernebb
kiadásban. A recept: egyszerű, fülbemászó dallam, kiismerhető ritmus, komplikációk nélküli
hangszerelés. Téma: a szerelem. Nyugdíjasoknak is.
Karthágó: vajon miért nem Mohácsról vagy Szigetvárról nevezte el magát ez az együttes?
Akkor nyilván lovak nyerítettek volna a lemez elején és végén, s nem harci elefántok. Közte
dinamikus, bár kissé bombasztikus „kemény rock" szól a barázdákról. Egységes zene, jó
muzsikusok játsszák (az énekes figyelmet érdemel), de nem tudják kikerülni a rock sablonjait.
Mintha mindezt hallottuk volna már külön-külön, másutt, máskor. A szövegekkel akkor vagyunk
63

méltányosak, ha nem részletezzük érdemeiket. Igen, ezt nyújtja egy feltörekvő magyar rockzenekar
1981 elején.
(Hajdú-bihari Napló, 1981)

Dinnyés
Körülbelül másfél évtizedet késett a népszerű dalnok, Dinnyés József, alias „Bob" Dinnyés
bemutatkozó nagylemeze. Az országutak, ifjúsági klubok magányos, gitáros vándora ugyan ma is
aktív zenész, de nem tehet arról, hogy azóta sok minden megváltozott, s az ő kézfején is párnásabb
lett a bőr. Bizony, önkéntelenül is mosolyog az ember, hogy Dinnyés akkori „össznépi", a
kollektivizmus, a tisztaság, az igazság erejét és leendő győzelmét mint csapatfeladatot megjelölő
indulói egy generációra hatattak a hatvanas-hetvenes évek fordulóján. Ó, naiv hit és lelkesedés!
Vagy csak mi lettünk öregebbek és tapasztaltabbak? Mert hiszen „Bob" ma is ugyanúgy kedves
vendég ifjúsági gyűléseken, béketalálkozókon, építőtáborok tábortüzeinél. A naivitás és lelkesedés
úgy látszik, örökösen újratermelődő állapotok. Mindenesetre Dinnyésnek az utóbbi években
készült, költők verseit megzenésítő szerzeményei már érettebb, magasabb szinten népbennemzetben gondolkodó dalnokot mutatnak. Előadásmódja, kissé patetikus hangvétele ugyan nem
módosult, de dalai zeneileg és hangszerelésben igényesebbek, változatosabbak lettek. Azokhoz is
szólnak, akik már túljutottak a pubertáskoron.
(Hajdú-bihari Napló, 1981)

Rockhullám
Karácsony előtt, ahogy az már lenni szokott, kinyitotta zsákját a Pepita oroszlán, s hullatni kezdte
belőle a rocklemezeket. Eddig négy jutott el hozzánk: az Omega, az East, a P. Mobil és a Hungária
újdonsága. Az öt albumból három a kemény rock jegyében fogant, egy a rock-dzsesszel
rokonítható, egy pedig az ötvenes-hatvanas évek zenéit idézi fel.
Az Omega tizedik lemeze az együttes új irányát mutatja. A misztikus, elvont űrrock után
„egyszerűbb", populárisabb, de azért rendkívül gondosan kidolgozott, s némi „újhullámos" ízzel
dúsított anyag került a jubileumi korongra. Több a gyors tempójú dal, amelyek ritmusképlete
ugyanakkor meglehetősen bonyolult. Differenciált a szövegritmizálás Kóbor János kifejező
énekével. A szintetizátorok szinte nagyzenekari hatásokat érnek el a nagy ívű dallamok
kibontásában; egyáltalán, igen változatos a hangszerek használata, s mindez plasztikusan jelenik
meg.
A P. Mobil nyolc évet várt első lemezére. Számaik a kemény rock vonalát követik, bár ebbe
igyekeznek változatosságot vinni. A legszellemesebb Az átlagember és az Alkohol blues című
számuk. Énekesük nyers hangja kissé bántja a fület.
Az East sajátos színt képvisel a magyar rockzenében: az SBB-hez és a Mahavishnuhoz
hasonló, nagy ívű dallamokra, a gitár és a billentyűsök felelgetős játékára épülő kompozícióik
eredetileg instrumentális szerzemények voltak, de a lemezen már énekes is szerepel velük.
Produkciójuk erénye a kidolgozottság és a jellegzetes szintetizátorhangzás; bemutatkozó lemezük
igényes, ambiciózus zenekar törekvéséről ad képet.
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Nem túl rokonszenves a Hungária második lemeze, Hully-gullyt, swinget, rock and rollt, slow
foxot és az ötvenes évek egyéb tánczenéit imitálják egyre kevesebb eredeti ötlettel, egyre direktebb
átvételekkel. De ez aligha veheti elejét annak, hogy új lemezüknek is sikere legyen.
(Hajdú-bihari Napló, 1981)

Merre mozdul a Panta Rhei?
Újabb elsőlemezes együttes bemutatkozásának örülhetünk: májusban az üzletekbe került a félig
budapesti, félig debreceni Panta Rhei önálló albuma. Ismerve a zenekar pályafutását – az instrumentális jazz-rocktól és a klasszikus zenei feldolgozásoktól jutottak el a mai stílusig –, elmerenghetnénk azon, miféle tényezők késztetnek arra együtteseket, hogy felhagyva eredeti elképzeléseikkel, a kommunikációs eszközök számára is fogyasztható zenét kezdjenek játszani; de ez a
gondolatsor szétfeszítené e rövid recenzió kereteit. Így hát összpontosítsuk figyelmünket az
eredményre, a tíz számot tartalmazó lemezre, amit hatévi munka sikerült elérnie a Panta Rheinek.
Ha félre tesszük a hazai progresszív rockzene egyik legjobb együttesének járó egykori
ítéletünket, akkor tárgyilagosan meg kell állapítani, hogy az új Panta Rhei gyökeresen más útra
tért, ám ez az út is figyelemre méltó eredménnyel járt. Olyan zene született, amelynek idehaza se
múltja, se jelene, tehát az együttes új színt hozott a magvar popzene elszürkülő palettájára. Ha
külföldi példákat akarnánk keresni, akkor a Yes, a Styx és a Collegium Musicum stílusát említhetnénk – pusztán azért, hogy a lemezt nem ismerőknek érzékelhetőbbé tegyük a Panta Rhei
muzsikáját. De utánzásról szó sincs; a hang egyedi és egyéni; Schmidt András (dob), Szalay
András (basszusgitár), Laár András (ének, gitár), Szalay Sándor (gitár), Matolcsy Kálmán
(billentyűsök) újat, eredetit alkotott.
Mindenekelőtt a lemez hangszerelése és elektronikus jellege ragadja meg a figyelmet. A hangszerparkban szinte megszámlálhatatlan mennyiségű elektronikus billentyűs, modulátor, shifter
sorakozik, s mellettük jól megfér a csembaló és a Bazilika orgonája. E lehetőséggel kitűnő érzékkel
él az együttes: a hangszerelés gazdagsága, a harmóniák fűzése, a zene szerkesztése egyfajta pop
kamaramuzsikálást idéz, ami a kemény rock mindent elborító áradatában fölöttébb kellemesen
érinti a fület. Nagy ívű dallamok, intenzív vokális hangzás; majdcsak minden szám más karakterű,
újabb és újabb megoldásokat, ötleteket vonultat fel. A számok többségét Laár András szerezte;
igen jók egy-egy hangulatot, képet, érzést ízléssel, mértéktartással felvillantó szövegei is.
Mindezek után nehéz magyarázatot adni arra, hogy miért nem igazán átütő zene az, amit a
Panta Rhei lemezre játszott. Ahhoz túlságosan differenciált, hogy sláger lehessen, de igazán
mélyebb érzéseket sem képes kelteni a hallgatóban. Oka ennek talán a hirtelen és kényszerű áttérés
a vokális, poposabb hangzásra; oka lehet a szükségszerű kompromisszum-keresés az új összetételű
zenekaron belül és kívül egyaránt. Mintha nem lenne eléggé kiérlelve az anyag, mintha előtanulmány volna a következő, az igazi lemezhez. Ami, tudjuk, ilyen formában már sohasem fog
megszületni, hiszen felbomlott a Panta Rhei is. Sorsát – bevezetőnkre utalva – kissé jelképesnek
tarthatjuk. És azt már senki sem mondhatja meg, mire vitte volna az első Panta Rhei, ha azzal a
zenéjével kapott volna ugyanilyen nyilvánosságot.
(Ifjúsági Magazin, 1981)
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Piramis-erotika
Érdekes, hogy noha a Piramis hatodik nagylemeze zeneileg differenciáltabb, értékesebb az
Eddáénál, mégis kevesebb reagálást vált ki a hallgatóból. Nehéz erre magyarázatot adni: az évek
során a zenekar tagjai egyénileg is, együttesen is sokat fejlődtek, értek – míg népszerűségük ezzel
fordított arányban változott. Muzsikusként, előadóként változatlanul a legjobbak között a helyük,
de zeneszerzőként és szövegíróként (Itt ugyan Horváth Attila a társszerző) nem tudtak egy ponton
túllépni. Mintha valahol elvesztették volna a fonalat, mintha kissé öncélúvá vált volna muzsikájuk:
nem érezni a közlésnek azt az erős vágyát, aminek például az Edda fogadtatásában nagy része van.
(Bár Révész Sándor eufórikus, már-már hisztérikus üvöltése kifejezetten bántó, mert már pózként
hat, s nem a tartalomból következő formai megoldásnak.)
A cím (Erotika) s az összekötő zörejek is jelzik, hogy tudatosan megkomponált lemezzel jelentkezett a Piramis. A téma meglehetősen apolitikus, de kétségtelenül közelebb áll a zenekarhoz,
mintha tizenéves kamaszok beilleszkedési problémáiról énekelnének. Horváth Attila szövegei
(eltekintve a fellengzős címektől) egyszerűek, sallangmentesek. Éppen a témaválasztás miatt
tartalmuk elhanyagolhatóbb, mint az Eddánál, a zene kerül előtérbe.
Mégis, a dalokat hallgatva úgy érződik, a Piramis hangszeresen többet ér és ígér, mint ami a
szerzeményekből kikerekedik. Ez a képesség talán elvontabb, összetettebb zenék felé vinné az
együttest, ami viszont már a popularitás határait feszegetné. Ezzel valószínűleg ők is tisztában
vannak, de nem merik megtenni ezt a lépést, ezért igyekeznek számaikat – legalább melódiáikban
– slágerképessé tenni. Ez a kompromisszum, ez a méricskélés azonban nem vezet, nem vezethet
eredményre, hiszen nem lehet mindenkinek egyformán kedvében járni. Érzi ezt a közönség is, s
feltehetőleg ezért lett ez a lemez a Piramis számára „létkérdés". Márpedig ha egy zenekar egyszer
elveszti a hitelét, csak nagyon egyértelmű és következetes vállalásokkal állíthatja helyre.
(Ifjúsági Magazin, 1981)

Az Omega arcai
Az Omega együttes – legalábbis nemzetközi méretekben – sohasem tartozott a rock irányát
befolyásoló formációk közé. Nem talált ki stílust, nem jelentkezett meghökkentő újdonságokkal,
hanem oly módon építette be folyamatosan változó zenéjébe a külvilág friss hatásait, hogy a
hangzás mégis sajátosan omegás maradt, s idehaza rendkívüli népszerűséget biztosított a
nemzetközi rockélet eseményeiről csak hébe-hóba értesülő közönség körében. Az Omega-turnék a
zene, a külsőségek és a nagy technikai apparátus miatt az utóbbi időkben mindig eseménynek,
biztos kasszasikert igénylő szolgáltatásnak számítottak.
Az Omega ma már nagyvállalkozás. Felvételeiket külföldön világcégek forgalmazzák, idehaza
stúdiót működtetnek, felszerelésüket kisebb zenekarok bérlik, így nagyobb a kockázata minden új
lemeznek, nyilatkozatnak – hiszen a tőkének forognia kell. A tizedik Omega-album a szokásosnál
kissé nagyobb szünet után jelent meg a hazai piacon is, s érdekes módon nem előzte meg akkora
hírverés, amilyen egy jubileumi kiadványt általában kísér.
A borítóról két arc néz ránk – élhetnénk a sztereotip fordulattal, ha ezek az arcok valóban
néznének. De ezt legfeljebb csak sejthetjük, mert szemüveget viselnek, szemüket nem látjuk, s így
lelkükbe sem láthatunk. Ehelyett meghallgathatjuk a technikailag nagyszerűen sikerült felvételt,
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amely ismét fordulat az együttes pályáján: az elvont, misztikus űr-rock után némi újhullámos
veréssel az „egyszerűbb”, egyértelműbb, „tisztább" rockzenéhez tértek viasza.
Nagyon tudatosan megkomponált, az alfától az omegáig átgondolt lemez. A szerkesztési
precizitás az egyes számok zenei folyamatainak megtervezésére is vonatkozik. Több a gyorsabb
tempójú dal, amelyek ritmusképlete ugyanakkor meglehetősen bonyolult: off-beates és latinos
hatások (Kemény játék, Az üzenet) fedezhetők fel a szótagvégi elnyújtásokban és a 16-odok
hangsúlyeltolásaiban. Mintaszerű, differenciált a szövegritmizálás Kóbor János kifejező énekével.
A szintetizátorok szinte nagyzenekari hatásokat érnek el a nagy ívű dallamok kibontásában;
egyáltalán, nagyon változatos a hangszerek használata, s mindez plasztikusan jelenik meg. A lassú
számokat szép dallamok és árnyalt hangszerelés jellemzik.
Az Omega tizedik lemeze egy összeszokott csapat munkájának eredményét őrzi. Profi
csapatét, profi felvételen, profi zenével.
(Ifjúsági Magazin, 1982)

Korál
Második albumával jelentkezett az érzelmes rockzene népszerű magyar képviselője, a Korál
együttes. Már első lemezük sem mutatott túl sok invenciót, de megpengetett olyan húrokat,
amelyek sok tizenéves szívében rezonáltak. A második lemez húrpengetésben és
invencióhiányban is túltesz az elsőn. Arc nélküli számok sablonos hangszerelés, fakó előadás
jellemzik; ilyen hamar azért nem kellene kiütközni a fáradtságnak Egy irány s egy stílus
kifulladását jelzi a Korál lemeze, ilyen értelemben nem egyedülálló nemében sem.
(Hajdú-bihari Napló, 1982)

Titkaim
Új „imagóval", új „fazonnal" jelentkezett Katona Klári, s ebben nem más, mint a Presser
Sztevanovity Dusán szerzőpáros segítette. Ilyen etalon ellen hálátlan bármilyen kifogást felhozni.
Szerencsére nem is lehet: a lemez kitűnő. Szerelem, élet, halál, önazonosság – efféle nagy
jelentőségű kérdésekről szólnak a túlnyomó részt meditatív, lassú, patetikus dalok. A szövegek
néha tengernyi mélységekbe merítenek: „Miért fáj a szív, miért szól a húr, ha elszakad?" –
kérdezi egyik számában az énekesnő. Szerencsére vannak (ön)ironikus sorai is, például a Miért
ne, vagy a Gömbölyű dal című számokban. A balladáktól a reggae-ig, a bluestól a skaig építkezik
a különböző stílusokból a zene, amely szuggesztivitása, remek hangszerelése miatt nem téveszti
hatását.
(Hajdú-bihari Napló, 1982)

Eszményi
Mármint Viktória. Ezt a lakonikus címet kapta a sajátos hangú énekesnő első nagylemeze. Ennek
ellenére, ha nem is eszményi, de kellemes, színvonalas összeállítással debütál Eszményi
Viktória. A zenét a Bojtorján együttes tagjai szerezték, s ez máris jelzi, hogy a country műfaját
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vállalta fel az énekesnő. Ugyan nem egyértelmű a dalokban önmagáról kialakított kép, de vonzó,
kissé szexis énekstílusa elfogadtatja még az olykor bugyuta szövegeket is. Ha jobban
belemélyednénk a dolgokba, nyilván találnánk kivetnivalót – de ez a zene éppen nem arra
ösztönöz, hogy mélyebb összefüggéseket keressünk. Lóháton, táskarádióval viszont még jobban
élvezhető.
(Hajdú-bihari Napló, 1982)

Hatástalan Dinamit
A Dinamit együttes második nagylemeze – amely A híd címet kapta – nem tartozik a téli kínálat
kiemelkedő értékei közé. Sőt, hogy tovább tetézzem a bajt: szerintem kifejezetten blöff, bár
kétségtelenül jobb blöff, mint az első lemezük volt. Látványosabban, hatásosabban, egységesebben, expresszívebben mondják... a semmit. Lehet persze, hogy túlzás szellemi igényekkel
közeledni a rockegyüttesek teljesítményéhez?
Tanulj meg sírni!, Tépd el az időt!, Néma kőszobor, Dzsungelharc – ilyen és ehhez hasonló
bombasztikus közhelyekből építkezik a szöveg, mint az előre gyártott panelekből emelkedő
lakótelepi bérház. Azt pedig végképp nem érteni, miért kell Vikidál Gyulának mindent végigüvöltöznie, különösen, hogy alapvető problémái vannak az artikulációval, a prozódiával, a szöveg
és a kíséret ritmikájának egyeztetésével. Ez a lihegő, hatásvadász szerkesztés határozza meg a
számok harmóniai fordulatait, a hangszerek csoportosítását, a refrének ismételgetését is.
Még leginkább ritmikailag érezhető némi törekvés a szokványelemek elkerülésére. A Tanulj
meg sírni! című számnak az indító karióka ritmus némi latinos jelleget kölcsönöz, de ez hamarosan
a jól bevált 4/4-be csúszik át. A Néma kőszoborban a bolgár ritmus jár ugyanígy. A legérdekesebb
talán a második oldal (ami egészében jobb, mint az első) nyitó száma, a Tűz van, ahol a 4-es ütem
felett a kíséretben 16-odos off-beatet alkalmaznak. Itt jó a dallamritmus is. Az Ott van a Híd című
számnak a 3-as és 4-es ütem szembeállítása ad különlegességet.
Ezek a kezdeményezések azonban torzóban maradnak (például nincs kellően kihasználva a két
szólógitár sem), emiatt a Dinamit-lemez egészében véve nem több, mint kilenc szám sablonos,
érdektelen halmaza.
(Ifjúsági Magazin, 1982)

Kőműves Kelemen rockballadája
Várható volt, hogy Szörényi Levente zenei útja előbb-utóbb elvezet a magyar folklórhoz. Ennek
jelei részben már az egykori Illés együttes részére írt számaiban feltűntek, második önálló lemezén
fölerősödtek, s most a múlt színházi évad egyik nagy sikerű előadásában végleg kiteljesedtek.
Szerencsés kiindulópontot adott ehhez a találkozás Sarkadi Imre Kőműves Kelemen című, a
magyar közelmúlt sorskérdéseit vizsgáló drámájával, amely Ivánka Csaba átigazításában, Bródy
János versszövegeivel került a Pesti Színház színpadára.
A szerzőtársak említése a darabbal kapcsolatban elengedhetetlen, de a belőle készült
nagylemezről szólva már elhanyagolhatóbb, mert a színpadi látványt és a cselekményvezetés
szemléletességét szükségszerűen nélkülöző lemezváltozatban a zene lett a meghatározó, a
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jellemző, a mérvadó. Ebből is kitűnik ugyan a mű fő eszmei mondanivalója – átkozott legyen
minden Déva vára, amelynek felépítéséhez véráldozatokat kell hozni –, de elsődleges mégis a zene
marad: az a zene, amely a rock és a magyar népzene ötvöződésével új fejezet kezdetét hozhatja a
magyar popmuzsika történetében.
Kőműves Kelemen balladájában Szörényi Levente úgy igyekezett szintézisbe hozni a rock és
a magyar népzene sajátos jegyeit, hogy abból egy új, tartalmában mindkettőt meghaladó minőség
szülessen. A rock ritmikáját, harmóniafordulatait, hangszereit a folklór évszázados
hagyományokon alapuló univerzumába illesztette; a népzenét pedig a belőle hiányzó elemek
(többszólamúság, ritmikai változatosság) beépítésével fejlesztette tovább úgy, hogy a XX. század
végén is élő hatású zene maradjon, s ugyanakkor megőrizze jellegzetes magyarságát is. Ezzel olyan
feladványt vállalt magára, amellyel az e tájon élő, saját etnikai hovatartozásuk, a magyarság mint
történelmi kategória lényegét átérző popzenészek szembe kell(ene), hogy kerüljenek. Lehet, hogy
ez a feladvány végül is megoldhatatlannak bizonyul, és a szintézis csak töredékeiben jön létre, de
akkor is olyan kihívás ez, amelynek végiggondolása erkölcsi kötelesség, vállalása pedig nemes, de
nagy felelősséggel járó feladat. Tisztelet illeti Szörényi Leventét, hogy szinte pionírként, nem
hátrált meg előle.
Különösen, hogy próbálkozása sok vonatkozásban örömteli eredményeket hozott. A szintézisre törekvés nagy elméleti tudást és beleérző képességet kíván, s ő mindkettőből szép erényeket
mondhat magáénak. Rendkívül szerteágazó az a zenei matéria, amelyből az ő sajátos hitvallását
összegyúrta. A magyar népzene régibb és újabb rétegei mellett a reneszánsz kamaramuzsikálástól
és a középkori magyar táncoktól kezdve a délszláv népzenén át a verbunkig és a kanásztáncig terjed
azoknak a zenéknek és stílusoknak sora, amelyeket hol modern nyugati harmóniákkal, hol latinamerikai ritmusokkal, hol dór dallamsorokkal párosít, ellenpontoz vagy felold. A sokféleség olykor
még kissé eklektikusnak tűnik, a különféle elemek nem mindenütt simulnak szerves egységbe, de
a gazdag motívumkincs és a fantáziadús feldolgozásmód rendkívül erőteljes hatású zenévé
sűrűsödött. Tartása, drámai sugárzása van ennek a zenének, amihez előadóként nagyban
hozzájárult a Pesti Színház gárdája és a Kormorán legénysége. A közreműködők közül Hegedűs
D. Géza parlandóra érzékeny, expresszív éneklése emelkedik ki.
(Ifjúsági Magazin, 1982)

Magyar country
Mint tudni lehet, a country és western amerikai eredetű, meghatározott miliőben fogant,
meglehetősen szűk stílushatárok között mozgó zene. Ott, ahol született, a népzene egyik ága. A
fehér emberek, mégpedig a vidéken élő és földműveléssel, állattartással foglalkozó telepesek
népzenéje. Természetesen több is ennél: a huszadik századi populáris zenék egyik ága, amit
világszerte müvelnek és hallgatnak. Magyarországon is egyre gyakrabban.
Megvallom, némi fenntartással figyelem a country hazai térhódítását. Az eddigi próbálkozások
ugyanis nem győztek meg arról, hogy több is lehet, mint kellemes, szórakoztató zene. Hogy a
sablonokat képes valós, értelmezhető és értékelhető tartalommal megtölteni. Mert más a Memphis
Tennessee és Los Angeles közti, több ezer kilométeres út élményeiről énekelni, s megint más egy
szekszárdi kirándulást dalba foglalni. De nem kevésbé lenne groteszk, ha – a párhuzamoknál maradva – egy magyar country-zenekar arról énekelne, hogy miként dolgozik a mezősasi Új Kelet
Termelőszövetkezet tehenészeti ágazatának szocialista brigádja.
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Ezeket az ellentmondásokat jelesen tükrözi a 100 Folk Celsius nagylemeze is. A témaválasztást a már említett kettősség jellemzi: a country-univerzum kötelező vonatkozási pontjai
(Drága otthon, Országút vándora, Erdei virág) mellett a magyar talajon sarjasztott dalok (Nagybudapesti aszfalt country, Mikor Szekszárdra készültem) is helyet kaptak az összeállításban. A
hangulat az érzelmestől a vidámig ível – a baj csak az, hogy nem tudja azt a hatást kelteni, mintha
az együttes komolyan venné magát, s azt, amit csinál. De hát lehet-e komolyan venni azt, aminek
alig van köze a valósághoz?
A 100 Folk Celsius a country mandolinos, hegedűs, bendzsós válfaját játssza, azokkal a
melódiai és ritmikai megkötésekkel amiket a műfaj előír. Kevés az ettől eltérő kezdeményezés:
például a Nincs jobb lány spirituálékat idéző vokálja vagy a Szebb meglepetést ragtime-os
szinkópája. A zenekar tagjainak hangszertudása és -kezelése viszont átlagon felüli, sokszor
virtuóz, s végül is ez az, ami kiemeli az együttest a hasonló muzsikát játszó zenekarok sorából. El
kell ismerni, ez sem kevés.
(Ifjúsági Magazin, 1982)

Pandóra-lemez
Pandóra mitológiai teremtmény: Zeusz sugallatára ő nyitotta ki azt a szelencét, amiből a gondok,
bajok, betegségek az emberiségre szabadultak. Úgy, hogy a dobozban nem maradt más, csak a
remény. A P. Box megalakulása és első önálló nagylemezének keletkezése nyílvánvalóan abból
táplálkozott, ami a szelencében maradt. Az erős elhatározás, no meg az a nem hétköznapi zenei
készség és gyakorlat eredményezhette, hogy az együttes az utóbbi Hhnapok egyik legjelentősebb
lemezével rukkoljon elő. Nem a legújszerűbb, nem a legeredetibb, de törekvéseiben és zenei
eszközeiben igen figyelemre méltó albummal.
A P. Box egyszerre nyúl vissza a rock klasszikus példáihoz és alkalmaz előremutató megoldásokat, amelyek nem annyira a témaválasztásban, mint inkább az áttekinthető, fantáziadús, a
szokványokat kerülni igyekvő hangszerelésekben érhetők tetten. Már a nyitó szám, a Másnak szól
sűrítve tartalmazza ezeket a jegyeket: a kíséret modern ostinatója önálló dallamritmust kap, ami az
énekszólamot is izgalmasabbá teszi. Ugyanez az elv hatja át az Egérszerenád ritmikai és dallami
kétszólamúságát, ellenpontjait, remek, szinte dzsesszes szólóit (gitár, basszusgitár! , dob). A lírai
hangvételű Éjféli szekért akkordbontásos gitárjáték és Varga Miklós értelmesen tagolt, jól hangsúlyozott éneke uralja. A Dödöle zenekari szám: 5/8-ados aszimmetrikus (jó, ne nevezzük bolgárnak) ritmusa – amit Bartók is felhasznált – jelzi, hogy az együttes tudatosan kívánja tágítani a
rockba építhető elemek körét. Ennek ellenpéldája az első oldal hagyományos hangvételű, a nagy
elődre, a Deep Purple-re utaló rockdala, a Hölgyválasz.
A második oldal újabb ütemnemmel, a 6-os beosztású metrummal indít, A Szupergép félelmet
keltő látomását zenei eszközökkel is plasztikusan képes érzékeltetni a zenekar. A Levél az aszimmetrikusan ellensúlyozó gitárjátéktól, a helyenként off-beates dobütésektöl és a ritmusváltásokra
építő szólóktól válik érdekessé. A Nekem ne mondd ismét ostinatót használ a kíséretben: újítása
viszont, hogy nem tér vissza a bevezető téma, más zárlattal ér véget a szám. A lemez a Bolond
dzsesszes hangulattal indító, nagy ívű, kicsit patetikus világféltésbe váltó előadásával fejeződik be.
Lekezelően hat, ha azt mondjuk, kellemes meglepetés a P. Box bemutatkozó lemeze. Pedig az.
Nem könnyen befogadható, nem flitteres estélyi mulatságokra készült zene – de hisz az igazi rock
sohasem arra törekedett, hogy gyorsan illanó gázzal kábítsa el a hallgatók fejét. Épkézlábak,
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értelmezhetők – bár néhol túl áttételesek – a szövegek is, bennük is észlelhető a szándék a rockközhelyek kerülésére. Végül is a változatosságra és az árnyaltabb hangzás kialakítására törekvés a
lemez legnagyobb erénye, amihez a zenekar tagjai– különösen Sáfár József (basszusgitár) és
Bencsik Sándor (szólógitár) – egyénileg is igen jó teljesítményekkel járultak hozzá. A törekvés
értékéből csak az von le valamit, hogy a felhasznált elemek különkülön szinte mind ismerősek már
a rock másfél évtizedes történetéből.
(Ifjúsági Magazin, 1982)

Szigorúan ellenőrzött vonatok
Pacifista, humanista és katarzist szomjazó Koncz Zsuzsa Menetrend című nagylemeze. Nem a
teenagerek lemeze, és nem is lehetne az. De hiszen vannak néhányan, akik már huszonéves korukat
is elhagyták, ám még mindig kitartanak a popzene mellett. Nekik készíti Koncz Zsuzsa újabb és
újabb lemezeit.
Szomorú hallgatni ezt a lemezt. Szomorú, mert újfent megerősít félelmeinkben: a háborútól,
az értékvesztéstől, a tehetség megbéklyózásától, a pusztulástól. És szomorú, mert nagyon kevés az,
amit Koncz Zsuzsa és barátai (Tolcsvay László zeneszerző, Bródy János szövegíró) a veszély
fenyegetésével szembe tudnak állítani: halvány reményt a józanságban, a művészet nemesítő
erejében és a toleranciában. Give peace and life a chance! Igen, ezek már sorskérdések, a popzene
közérthető nyelvén postázva. Vajon kikhez jutnak el? Meghallják-e azok is, akiknek módjuk van
tenni is valamit?
Szinte dalról dalra komorul a lemez, bár a vágy a megtisztító katarzisra talán minden eddiginél
erősebben fogalmazódik meg. Mintha a huszonharmadik órában fogant volna az anyag:
lemondással elegy féltés szövi át a lágy hangnemű dallamokat és a többjelentésű szövegeket.
Többször kell meghallgatni a felvételt, hogy minden rétege fel tárulkozhasson. Már a cím –
Menetrend – is talányos: gondolhatunk akár lefektetett sínpárokra, kijelölt vonalakon közlekedő
vonatokra vagy a hasznos segédkönyvre, amely segíti a tájékozódást. Pontosabb információval a
lemez egésze szolgál, ami egyfajta számvetéssé, áltörténelmi kaleidoszkóppá szélesedik, s John
Lennon akkordjaival búcsúzik mindattól, ami századunkban ez ideig történt.
Zsuzsa egyre szebben, tudatosabban énekel, a funky, a dzsessz, a rock and roll, a diszkó
elemeit az ö személyisége ötvözi egységes stílussá. Kissé emelkedett pátosz és fátyolos nosztalgia
lengi be a muzsikát, amelynek igazi felfedezése Dés László (szaxofon) és Tóth Tamás
(basszusgitár) klasszisjátéka. Egy más hangszeres dimenzió felé nyitják a populáris hangszerelést:
Dés lendületes szólói, Tóth fretless basszustechnikájának a hazai rockzenében eddig ismeretlen
újításai dzsesszesebb, kötetlenebb jelleget adnak a feszes kompozícióknak. A két muzsikusnak
nagy része van abban, hogy úgy érezzük, Koncz Zsuzsa legújabb lemeze zeneileg továbblépés a
korábbiakhoz képest.
(Ifjúsági Magazin, 1982)
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Az énekesek Robin Hoodja
Kevés muzsikus váltott ki a magyar popéletben akkora vitákat, mint Földes László. Ez már önmagában is érdem, hiszen vitatkozni csak arról lehet, ami jellegzetes; aminek se színe, se bűze, az
nem érdemli a szót. Hobót énekesként és „ideológusként” egyaránt kemény, nem egyszer alantas
támadások érték (Mozgó Világ); Jelszavait („vissza a gyökerekhez”) és énektudását is hamisnak
titulálták. Legtöbbször őszinteségét vonták kétségbe, olyanok is, akik - mint mondani szokás - nem
nagyon jártak arra, ahol az erkölcsi érzéket osztogatják.
Az ideológiáról ehelyütt csak annyit, hogy Hobó kétségtelenül anakronisztikus figura: közölni
akar, ki akar fejezni valamit ezzel a zenével. S ez a szolid iparággá fejlesztett-züllesztett magyar
poppiacon bizony gyarló tulajdonságnak számit. Ami pedig énektudását illeti, ő kétségtelenül nem
a rock Carusójaként fog bevonulni a zenetörténetbe; de becsületére legyen mondva, nem is törekszik erre. Ezért tart maga mellett egy énekest. Hobó inkább az énekesek Robin Hoodja, aki
vaskos nyilaival lövöldözget közönségére, s mint a siker mutatja, nem ritkán talál is.
Legutóbb egy egész nagylemeznyi nyílvesszővel vette célba rajongói és ellenfelei fejét. A
borítón gödörből kikapaszkodó, fityiszt mutató kéz, a kihívó cím pedig: Oly sokáig voltunk lenn.
Ha azt mondjuk, hogy ez a lemez jobb, mint az első volt, akkor valójában nem közöltünk semmit;
hiszen az - legalábbis hangzásában - hagyott némi kívánnivalót maga után. Mondjuk ki bátran: ez
a lemez nemcsak ahhoz képest jó. Önmagában is az.
Volt idő, amikor ellentmondás jellemezte a HBB ténykedését: a megvalósulás színvonala nem
állott arányban a kitűzött elképzelésekkel. Ez a lemez - igaz, segítőtársaknak, Presser Gábornak,
Tátrai Tibornak, Bodonyi Attilának és Bergendy Istvánnak is köszönhetően - jóval közelebb hozta
egymáshoz a két feltételt. Vannak még rajta maníros (Hosszú lábú asszony), kevésbé eredeti (Nem
hallod, üvöltök) és énektechnikailag kifogásolható (Halál apa blues) számok, Póka Egon zeneszerző még nem mindig képes egyéníteni a blues-sémákat, de néhány lendületes, jól eltalált, illetve
a továbblépés lehetőségeit keresgélő dal az együttes legjobb arcát mutatja be.
Az első oldal a programként vállalt rock-blues jegyében fogant, a szólók többségét Deák Bili
Gyula viszi. Róla már fölösleges elmondani, hogy a magyar rockmezőnyben talán legjobban érzi
ezt a zenét. A gyors és a balladai számokban egyaránt kifejező, hatásos éneke (Kőbánya blues,
Enyém, tied, miénk, Tetovált lány). Hobó a zeneileg kiemelkedő nyitó számban debütál, a második
oldalt pedig végig uralja. Énektudása fejlődött, bár egyes magas refrének (Oly sokáig voltunk lenn,
Nem hallod, üvöltök) még mindig próba elé állítják. Recitatív előadásmódja viszont valóban
sajátos. Ez az oldal egyébként a kísérletezés jegyében fogant. Nem tudom, további irányt keresvee, mindenesetre tágították a blues-szerkezetet és harmóniavilágot. Moll hangnemek, merész harmóniaváltások, latinos ritmusok és popzenei megoldások is feltűnnek. Jellegzetes példa erre a Mata
Hari, amelyben reggae és diszkóritmus elegyedik, s a modulációk kromatikusak; valamint a tartalmilag különösen hangsúlyos A hetedik (József Attila szövege).
Hogy végül is merre halad a HBB? Oktalanság volna jóslásokba bocsátkozni. A második lemez egyéni és nemzedéki problémákat is felvet, hol tárgyszerű, hol érzelmes-romantikus, hol ironikus formában. A HBB sokáig volt lenn, de most már fenn van. És alighanem ők is érzik, hogy ez
a nehezebb.
(Ifjúsági Magazin, 1983)
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Frontátvonulás
Hát igen, eljött az az idő is, amikor már nem az egyedien újszerűnek járó izgalommal, hanem a
szellemi termékeket módszeresen lajstromozó figyelemmel vesszük kézbe a hetvenes évek
dalnokának, Cseh Tamásnak lemezét. Mintha kicsit halványult volna a „Cseh Tamás-jelenség”
fénye – de nem biztos, hogy erről az előadó tehet. Amiről énekel, az váltig aktuális és
kikerülhetetlenül végiggondolandó – hiszen egy nemzedék cselekvési alternatíváit fogalmazza meg
–, ám a tömegkommunikáció természetéből adódik, hogy mindig új és új médiumokat tár a
közönség elé, feledésre késztetve a változatlanul önmagukat mondókat, igényeket teremtve a soha
nem volt, szokatlan arcok és formák iránt.
Alighanem így járt Cseh Tamás is, akivel mára „telítődött” az ország. Mindazonáltal, bár
gondolatilag a Frontátvonulás a legkiérleltebb műsora, előadásmódját egyfajta keresettség, kimódoltság hatja át a prózai részekben. Hiába: Cseh Tamás nem színész. Az a személyesség, amely
dalait oly hatásossá formálta, most is énekét teszi leginkább hitelessé; ezek a betétdalok lemeze
legjobb mozzanatai.
(Hajdú-bihari Napló, 1983)

LGT X.
Esemény már a hazai popzenében, ha a Locomotiv GT-nek albuma jelenik meg. Különösen akkor,
amikor ez az album egyúttal az angol piac meghódítását is célozza. Igaz, hogy erősen benne van
az EMI lemeztársaság zenei rendezőjének keze is a szerzeményekben, de a hangzás mégis
megmaradt sajátosan LGT-s. Ezúttal nem Presser Gábor dalait érezzük sikerültebbnek (mert
visszaköszönni vélünk bennük korábbi formulákat); egyszerűbbek, de valahogy mégis átütőbbek
Karácsony János és Somló Tamás számai. Valószínűleg az angolszász igények figyelembevételét
jelzi a fúvósok funkys használata. Sztevanovity Dusán szövegei ezúttal is jók, többértelműek;
kérdés, mi marad belőlük, mire Angliába érnek.
(Hajdú-bihari Napló, 1983)

Pop és más
Az ifjúsági zenének mindig is jellegzetessége volt kétarcúsága: egyrészt nemzedéki önkifejező
szándéka, másrészt gondtalan semmit mondása. Az őszi popkínálatban mindkét felfogásra akad
példa. A rövid idő alatt sztárzenekarrá előlépett RGO például egy sikeres üzleti felismerésnek
köszönheti diadalát: rájöttek, hogy trópusi légiós ruhában eddig Magyarországon senki nem énekelt
popzenét. A felfedezést tett követte, zenei alapul pedig a hajdan volt szambát, mambót és társait
választották hozzá. Hogy ennek mi köze van a rockzene egykori nemes törekvéseihez? Ki törődik
ezzel, amikor oly sűrűn nyílik a hanglemezboltok ajtaja?
A Hobo Blues Band harmadik lemezét ugyanakkor alighanem jóval kevesebben keresik. S
ennek nemcsak az az oka, hogy ez a zenekar közölni akar valamit, hanem az is, hogy ezt egyre
komorabban és áttételesebben teszi. Súlyosabb, olykor himnikus hangvételű, keserűségben fogant
lemez a HBB újabb opusza. Az első oldal bluesokat tartalmaz a hagyományoknak megfelelően, a
második a nagyobb szabadság jegyében fogant. Alapvetően meghatározza az anyag minőségét a
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remek rockgitáros, Tátrai Tibor játéka. És furcsa: minél csiszoltabb a HBB zenéje, annál
zavaróbbnak érezzük Földes László énektudásának fogyatékosságait. Persze, Földes nélkül nem
HBB a HBB; ő ad neki szellemet és tartalmat: hangot. Ezt már így kell tudomásul venni.
(Hajdú-bihari Napló, 1983)

P.R. Computer
Az elnevezés egyszerre rejtélyes és kifejező. A P. R. utalás az egykor szép napokat megélt
debreceni dzsessz-rock együttesre, a Panta Rhei-re; a Computer szó pedig azt a médiumot jelöli,
amelynek közvetítésével a zenekarból magnak maradt Matolcsy Kálmán, Szalay Sándor és Szalay
András elektronikus muzsikája nagylemezre került, szerves következményeként annak az
iránynak, ami működésüket az utóbbi időkben meghatározta.
Nem metamorfózis tanúi lehetünk tehát, hanem egy logikus fejlődési folyamatnak: a zene
technikai elemeinek jelenléte mindig is érezhető volt a Panta Rhei muzsikájában. Már akkor
használtak például saját készítésű szintetizátort, amikor a hangszernek nálunk jószerivel csak a
neve volt ismert; s eltekintve egy rövid, az első nagylemez megjelenéséhez vezető időszaktól, az
együttes hangzására az elektronikus billentyűs hangszerek alkalmazása volt az igazán jellemző.
Nem hivatásos muzsikusok lévén, tehát függetlenedve a közönség ízlésdiktatúrájától, a Panta Rhei
tagjai bátrabban vállalhatták a kísérletezést, a progresszívabb utak követését – ugyanakkor azonban
nem tudták feloldani azt az ellentmondást, ami a polgári foglalkozás és a profi életmód követelményei között feszült; s ez szükségszerűen vezetett az együttes feloszlásához, megszűnéséhez.
A közös zenei múlt és érdeklődés azonban együtt tartotta az alapító tagokat, s a trió, de
különösen a Szalay testvérek, továbbra is aktívan részt vettek a magyar popzenei életben.
Kamatoztatva fizikusi képzettségüket, elmélyültek az elektronikus eszközök alkalmazási
lehetőségeinek kutatásában, saját újításokkal jelentkeztek, s jelentős szerepük volt az első hazai
szintetizátor-lemezek (Presser, Benkő, Omega) megszületésében. Ily módon pályafutásuk ismerőit
nem érte meglepetésként újabb önálló nagylemezük megjelenése, ami tulajdonképpen összegzése
az elmúlt évek próbálkozásainak.
A P. R. Computer elnevezésű album műfaját tekintve elektronikus rockzene: a meghatározás
két tagja közül azonban az utóbbira esik a hangsúly. Ellentétesen a napjainkban egyre nagyobb
számban keletkező, többnyire az elektronika effektusaival, hanghatásaival kísérletező lemezekkel,
a P. R. Computer szerzeményeiben a zeneiség, a világosan tagolt zenei megformáltság a domináns
– ami azonban természetesen nem választható el a hanghordozók és -képzők meghatározó
tulajdonságaitól. De az elektronika mechanikus jegyei nem uralkodnak el a dallamalkotás és a
szerkesztésmód emberi tényezőin; a technika valóban csak közvetítőként, bár jellegzetes
médiumként van jelen. Az eszközöket hangszerekként kezeli a zene, mindamellett, hogy végig
érzékelteti: korunk hangszereiről van szó.
Ha úgy nézzük, a P. R. Computer zenéje nem divatos. Nem új hullámos, nem követi a popzene
éppen mérvadó stílusait; éppen ellenkezőleg, utaláskörével bizonyos időtlenséget sugall. Kis
formákban, rövid kompozíciókban nyilvánul meg, s a formák között olyan klasszikus zenei minták
is helyet kaptak, mint a toccata és a rondó. A számítógépes programozottság ellenére igen
változatos szerkesztésmóddal éltek az alkotók (billentyűs hangszeresként Matolcsy Kálmán
járhatott az élen). Találhatunk példát mechanikus alapritmusra (Ultraibolya), ritmusváltásokra (Jól
hangolt computer), aszimmetriára (Hajtóvadászat), vagy éppen amorf ritmikai részletekre (Északi
fény). Feltűnő a számok melódiagazdagsága: középpontba került a dallam, s az építkezés alapeleme
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a témaismétlődés vagy továbbfejlesztés modulációval, polifonikus akkordjátékkal illetve
ellenszólamokkal; de sokféle témavivő szerep jut a hangszíneknek is (Androméda, Kaleidoszkóp).
A kompozíciós elvek világosan követhetők, bár nem vált volna hátrányukra, ha az ismétlődő
strófaszerkezetek olykori merevségét több szóló, rögtönzés oldaná. A szerzemények többsége
azonban így is önálló karakterű, egyéni ízű, s alighanem szubjektív megítélésre vall, ha az első
oldalt érzem változatosabbnak, ötletdúsabbnak.
Egészében véve a P. R. Computer lemeze – túl azon, hogy debreceni alkotóműhelynek szerzett
újabb országos nyilvánosságot – figyelemre méltó állomás a populáris elektronikus zene
térhódításának folyamatában. A Panta Rhei együttes új arcát mutatja benne a nyílvánosságnak, s
erről az arcról az elektronika humanizálásának szándéka sugárzik.
(Hajdú-bihari Napló, 1983)

Jelenkor
Hatévi csend után újra lemezzel jelentkezett a Fonográf együttes. Alighanem ugyanúgy búcsúja ez
a rokonszenves társaságnak, mint ahogy az volt Szörényi Leventéé a Budapest Sportcsarnokban.
Remek a felvételtechnika, professzionális a hangszerelés, artisztikus az előadásmód – de bizony,
ezek a szerzemények nemigen vésik bele címeiket a kor falába. Hat év alatt elszállt az idő a
Fonográf fölött, kihunytak belső energiáik, csak szakmaiságuk maradt. Belterjessé váltak; s ebben
az értelemben kétségtelenül kifejezik korunkat. Kérdés, hogy ez az autentikusság elegendő-e az
üdvösséghez.
(Hajdú-bihari Napló, 1984)

Vadászat
A vásárlók teherbíró képességét tekintve igen bizonytalan üzleti vállalkozás kettős rocklemezek
megjelentetése. Nem viszi ezt túlzásba az MHV sem, s csak azoknak az előadóknak szavaz
bizalmat, akik már kellőképpen megvetették lábukat a hazai rockföldön. A Hobo Blues Band
Vadászat című albuma azonban nem ezért érdemes a figyelemre: azon kevés kísérletek közé
tartozik, amelyek koncepciózus összeállításukkal tűnnek ki a sorból. A zenekar agytrösztje, Földes
László ezúttal a vadászatot választotta fedőnévül, s a 25 szerzeményben sikerült olyan lényeges
gondolati tartalmakat összesűrítenie, amelyek valóban messze túllépik a rocklemezek megszokott
kereteit. Hobo sajátos mitológiát teremtett az albumon; olyan „mesevilágot", amely utalásaival,
szimbólumrendszerével léthelyzeteket ír körül, sajátos közérzetet, atmoszférát jelenít meg. Kár,
hogy a zenei anyag eredetiségében nem ér fel a szövegekéhez; Jimmy Hendrixtől a Dire Straits-ig
elég sok benne az utánérzés, s egészében a hard rock irányába mozdul el, immár csak áttételes
háttérként jelezve a bluesgyökereket.
(Hajdú-bihari Napló, 1984)

Jégkrémbalett
Nemcsak századunk művészete, de a rockzene is túl van már a pubertás koron, a minden áron való
különbözés olykor erőltetett vágyán. Megéltünk már mindent: disszonanciát, kakofóniát,
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artikulálatlan zörejek kavalkádját; a magyar „underground” élcsapata, a Bizottság együttes mégis
már második lemezén pukkasztja a polgárt. A Jégkrémbalett (talányos című) avantgárd film
kísérőzenéjeként nagylemezre került anyag tovább megy a korábbi vállalkozásnál: még torzabb,
idegesítőbb és értelmetlenebb. „Antizene”, „antiszöveggel”, önnön értelmetlenségét is idézőjelbe
téve. Régi felismerés azonban, hogy a káoszt nem lehet kaotikusan ábrázolni: márpedig ez a zene
néhány perc után meglehetősen modorossá válik, s gesztusértéke is elillan. Ettől függetlenül nagyon helyes volt megjelentetése: akiknek ez kell, legyen joguk és lehetőségük hazavinni és
hallgatni. Egyik fülükön be, a másikon...
(Hajdú-bihari Napló, 1984)

Pop is
Hogy a ma már popzene összefoglaló néven jegyzett kifejező eszközök egyaránt képesek igényes,
színvonalas, illetve gondolat nélküli tartalmak hordozására, arra akad példa az utóbbi hónapok
hazai terméséből is. Szörényi Levente és Bródy János rockoperája, az István, a király a magyar
művészeti élet kiemelkedő teljesítménye volt az 1983-as évben, s vitatott részeivel egyetemben is
mintaszerűen mutat fel egy olyan irányt, amely értékmentő kiutat kínál a popzene devalválódott
világából.
Az István, a király persze kivétel: a populáris zene köréből kikerülő lemezek többsége vele
ellentétben, nem gondolkodásra, hanem az agytevékenység szüneteltetésére szólít; úgymond
szórakoztat. Mint például a hihetetlen lemezrekordokat felállító, s megszűnése után osztódással
szaporodó Hungária együttes utódjai: az RGO, a Dolly Roll, na és az örökzöld Fenyő Miki. Egy
nálunk sohasem létezett, hátranyalt hajú, napszemüveges, kockás zakós, hegyes cipős, lezser,
kötetlen életstílust hirdető rock and roll világot támasztott fel művi úton, kitűnő üzleti érzékkel ez
a társaság, belebújva a 30-40 évvel ezelőtti zenék kellékeibe. S lám, boldogulnak vele külön-külön
is, mert bizony az élet nehéz, egyre nehezebb, felhők sokasodnak az égen, van, ahol még lőnek is
– s az ember ettől menekül, ebből ki akar kapcsolódni, ezt felejteni akarja: mert azt hiszi, sikerülhet
neki.
(Hajdú-bihari Napló, 1984)

Viszlát, Edda!
Feloszlott hát a nyolcvanas évek elejének sikeres rockcsapata, a miskolci Edda is. A búcsúkoncertet
– amelyet természetesen a miskolci sportcsarnokban, 1983. december 17-én (történelmi dátum!)
tartottak – még lemezre rögzítették, hogy a rajongók újra meghallgathassák kedvenc számaikat.
Ami a lemezeladási statisztikákat illeti, az Edda kétségtelenül rekordokat döntött: sikerében
„vidékiségén” kívül nagy része volt melodikus, de azért „kemény” zenéjének és a helyüket kereső,
a társadalmi lét perifériájára szoruló fiatalok élethelyzeteiről „tudósító” szövegeiknek. A
melósruhában zenélő rockcsapat végül is hű maradt imágójához: feloszlott, amikor már tagjainak
nem volt egymás számára mondanivalója.
(Hajdú-bihari Napló, 1984)
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Vikidál
A rockénekes Vikidál Gyulát egy-két szerepe (pl. István, a királyban) sztárrá avatta, s új lemeze
már mint rockhőst tálalja elénk felnagyított arcmását. A kísérlet szintén úttörő: operarészlet,
virágének, zsoltár és rockdalok egyaránt helyet kaptak a lemezen, az énekes sokoldalúságát
bizonyítandó. Az eredmény, fájdalom, majdnem minden tekintetben kudarc: Mefisztó rondójához
nem eléggé átütő és képzett Vikidál hangja; a mélyebb fekvésekben erőtlen, a középsőkben (Pilátus
dala, Zsoltár) viszont színtelen. Ami tetszik: a Tinódi Lantos Sebestyén-feldolgozás változatos
előadása. Vikidálnak legjobban a kemény rock dinamikus, erőszakos énekstílusa fekszik, ebben
érvényesül igazi egyénisége. Ez azonban csak egy szelete a világnak; bár sokaknak ez a teljesség.
(Hajdú-bihari Napló, 1985)

Az időn túl
Keletje van ma annak, hogy régóta együttesekben zenélő muzsikusok magukat önálló lemezeken
mutatják meg. Ilyen Karácsony Jánosnak, az LGT kitűnő gitárosának esete is. Az időn túl című
szólólemeze afféle zenei feltárulkozás. Sok apró szám, szokványkerülő harmonizálással, ritmikai
váltásokkal, strófaszerkezettel. Leginkább személyessége megkapó, a törekvés, hogy önmagát
minél teljesebben kifejezze. A professzionalizmus lélekölő világában ez mindenképpen méltánylandó erőfeszítés. Várakozásaimhoz képest azonban kissé sokat énekel; szívesebben vettem
volna, ha több zenei betéttel, nagyobb lélegzetű gitáros rögtönzéssel tölti ki a barázdákat. Hiszen
eddig mégiscsak ebben mutatott a legtöbbet.
(Hajdú-bihari Napló, 1986)

Szép holnap
Hosszú hallgatás után jelentkezett újabb, szokásosan „vallomásos” lemezzel Zorán Sztevanovity.
A Szép holnap egyfajta nemzedéki, illetve korosztályi megnyilatkozás a Zoránra jellemző merengő
hangnemben, a bevált csapat (Dusán, Presser) közreműködésével. Volt, aki korszakosnak nevezte
az albumot a hazai popzene történetében, s a zene megszólalásának profizmusát tekintve van is
alapja az efféle vélekedésnek. Mégis azt kell mondani, hogy Presser összes tehetsége és Dusán
remek, ironikus szövegei ellenére az énekes, Zorán előadásmódja nyomja rá bélyegét a felvételekre. Márpedig 1987 Magyarországán egészen egyszerűen nem adekvát az a panaszos, önsajnálkozó, érzelgős, lemondó hangvétel, amely Zorán énekét jellemzi. Ez az attittűd egész énekesi
pályafutásának hátterében meghúzódott, csak a különböző korszakokban különböző intenzitással
került felszínre. Most, úgy tetszik, semmi nem állt útjába.
Ezért hiteltelen a Dire Straits-párhuzam is: Mark Knopfler, akinek Zorán szemlátomást a
bűvkörébe került, rezignált fickó ugyan, de nem érzelgős: még lírai számaiban is ott a rock és a
kemény ritmus. Az ember 1987 Magyarországán is szépnek találja azt, ami szép, de egyre kevésbé
tűri a szépelgést. Az igazság kimondása kemény, tartásos fogalmazást követel, s úgy tűnik,
Zoránnak sem ez, sem az irónia nem fegyvere. Ezért nem sikerülhet célba találnia sem.
(Hajdú-bihari Napló, 1987)
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Utóirat
Polcunkra került hát a Cseh-Bereményi korszakot lezáró utolsó, kettős album is. Címe mi más
lehetne, mint Utóirat – pedig ez a gyűjtemény nem más, mint válogatás a hetvenes években
keletkezett, és eddig lemezre nem került dalokból. Ügy is fogalmazhatnánk, hogy lemezre nem
kerülhetett dalokból – ha nem feltételeznénk, hogy a termés azért annál sokkal bőségesebb volt,
lemezkoncepciókba nem illeszkedően is átmentésre érdemes.
A glasznoszty fuvallatait érezve ne féljünk kimondani: Cseh Tamás a szabadság szimbóluma
volt (?) egy korosztály számára. Ne tőle, és ne is e sorok írójától várjuk annak megfogalmazását,
hogy egy dalénekes miként lehet a Szabadság szimbóluma Magyarországon. Cseh Tamást a
történelmi helyzet hívta létre, s tartja mindaddig életben, amíg szükség lesz rá. Tényekről van szó,
s nem vélt vagy remélt társadalomképről. Cseh Tamásnak ennél fogva nincs önértéke. ’Mi’ értéke
van, s ez kívül helyezi az esztétikai normák körén; őt nem értékelni, hanem hallgatni kell.
A borítón Tamás és Géza fényképe. Géza válla mögül Tamás bennünket néz; míg Géza
tekintete valahová másfelé vetődik. Ő már látja, hogy a helyét egy másik szövegíró veszi át. Úgy
hívják, hogy Csengey Dénes.
(Hajdú-bihari Napló, 1987)

Üvöltés
Az egykori beatbálvány, a magányos, kóbor, megszelídíthetetlen amerikai poéta, Allen Ginsberg
1986-ban magyar rocklemez előadója lett. Ekkorát változott a világ az ötvenes évek óta.
„Felfedezője”, menedzsere a Hobo Blues Band, amely az új lemez egyik oldalán a költő rövidebb
verseit, a másikon pedig a korszakos nemzedéki himnuszt, az „Üvöltés”t interpretálja. Zenével.
Tanulságos vállalkozás. Kiderül belőle, hogy Ginsberg igen jól énekli a bluest. Azért, mert érzi.
Kiderül továbbá az, hogy a Hobo Blues Bandnek nem lett volna szabad az Üvöltés igézetébe esnie:
mert bizony gyarló, fantáziátlan, szánalmas erőlködés az, ahogyan Földes László a versfolyammal
birkózik. Az ember persze nem szívesen mond elmarasztaló szavakat egy illendőségből nemesnek
minősítendő kísérletről; ezért inkább azt javasolja az edzettebbeknek, hogy igenis, hallgassák végig
a lemezt türelemmel. A szándék méltánylást érdemel. Aztán vegyék elő az eredeti kötetet, és
olvassák el újra az Üvöltést. Nem fogják anakronisztikusnak találni.
(Hajdú-bihari Napló, 1987)

Babylon
Az Omega együttest csillagok választják el Mezopotámiától, mégis az ókori birodalom nevét tették
meg legfrissebb lemezük címéül. Bizonyára okkal: a mítosz – hol evilági, hol űrbéli – mindig
tartópillére volt a népszerű, 25 éves zenekar ténykedésének. A további címek – Hajnali óceán,
Gonosz város, Júdás, Utolsó ítélet – alapján akár azt is hihetnénk, hogy afféle koncept-lemezről
van szó, ha nem tudnánk, hogy az Omegánál a hangzás mindig fontosabb volt a (szöveges)
mondanivalónál. Ez a hangzás pedig most is sajátosan Omegás, de a tempó lehiggadt, a gitár szinte
csak kiegészítő szerepet kap, s az elektronika, a szintetizátorok kerülnek előtérbe, többnyire
akkordikus játékkal, széles, erőteljes hangtömbökkel, egységes, kiérlelt koncepció jegyében.
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Babylon – a computerek, szintetizátorok nyelvén, egy magyar rockegyüttes elővezetésében, 1987
karácsonyára.
(Hajdú-bihari Napló, 1987)

LGT
Tizennégy év után Magyarországon is megjelent az az angol nyelvű lemezanyag, amivel a
Locomotiv GT Amerikát akarta meghódítani 1974-ben. A hódítás, mint tudjuk, nem járt éppen
átütő sikerrel, a lemez mégsem tanulság nélkül való. Hallgatása magyarázatot ad arra a jelenségre,
hogy az adott nyelvi és zenei közegben gyökerező együttesek miért nem jutnak eredményre akkor,
amikor zenéjüket konzumfogyasztásra alkalmassá téve akarják bevenni a műfaj szülőhelyeit. I
Love You Frisco – szól amerikaiul az Ülök a járdán vallomása, s a különbség épp attól a
szociokörnyezettől fosztja meg a zenét, ami itt és most érdekessé, izgalmassá tette. Mindazonáltal
Barta Tamás kitűnő gitáros volt, s a felvételeket áthatja valami naiv lelkesedés és optimizmus, a
zene létrehozásának ritka öröme.
Szép volt, fiúk!
(Hajdú-bihari Napló, 1988)

A padlás
A színházi szezon zajos eseménye az „ikermusical” bemutatása a Vígszínházban, illetve a Madách
Színházban; no és a hozzájuk kapcsolódó plágiumügy. A kritikák egyértelműen a Vígszínház
vállalkozását fogadták kegyeikbe, s döntésük helyességét igazolja a Hungaroton szavazata is,
Presser-Dusán A padlás című játékának gyors megjelentetésével. Tartani lehet azonban attól, hogy
a színházi sikert nem követi a hanglemezé, mert a zene kevésbé karakteres, nem éri el Presser
korábbi munkáinak hatását. Ez nem azt jelenti, hogy nem jó zene (bár meglehetősen eklektikus);
de a szövegkörnyezetből kiragadva, mint populáris dalok egymásutánja, az album kissé nehezen
megközelíthető artisztikum marad a vásárlók többsége számára. Nemigen változtat ezen az a
truvaille sem, hogy a dalokat Presser hangszerelte, és ő játszott az összes hangszeren is. Azt hiszem,
az ilyesfajta félig mese, félig musical produkciók igazi médiája a videó lehetne. Lesz is, néhány év
múlva – ha még emlékezni fogunk arra, hol is van ez A padlás.
(Hajdú-bihari Napló, 1988)

Mélyrepülés
Érdekes kérdés: napjaink felgyorsult politikai eseménysorozatában vajon megtalálja-e a helyét
Cseh Tamás, nem járt-e el fölötte az idő; kiállása, magatartása érvényese ma is? Új szerzőtárssal,
Csengey Dénessel készítette el Mélyrepülés című műsorát, ami választ ad a kérdésekre. Hatásos
választ: igen, Cseh Tamás még mindig meg tudja ragadni az Időt, ki tudja fejezni azt, amit sokan
éreznek és gondolnak. A nemzedéki problematikáról a nemzeti sorskérdésekre került át a hangsúly,
s ebben Csengey otthonosan mozog. Úgy léptek túl a korábbi korosztályi horizonton, hogy
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meghagyták a Cseh Tamás-mitológia főbb rekvizitumait, a neveket, a helyszíneket. Kitűnőek,
többértelműek a dalok, s Tamás tartásosan, összes keserűsége bölcsességével énekli őket. A prózai
szövegek interpretálásában már nem mindenütt sikerült elkerülnie a modorosságokat: hallhatóan
nem tudott mit kezdeni a stúdió süket csendjével, hiányzott neki a közvetlen kapcsolat a
közönséggel. Egyénisége erejét mutatja, hogy így is szót talál azokhoz, akik fogékonyak az
országot féltő gondolatokra.
(Hajdú-bihari Napló, 1988)

Fehér Anna
Az István, a király mindent elsöprő sikere után új, szintén a magyar népzenén alapuló zenés játékkal
jelentkezett Szörényi Levente és Bródy János. Fehér Anna balladáját a Szegedi Szabadtéri
Játékokon láthatta először a közönség, köztük a kritikusok, akik meglehetős fanyalgással fogadták
az új próbálkozást. A zenét rögzítő kettős lemez természetesen nem adhatja vissza a játék
teljességét, viszont jobban figyelhetünk magára a zenére. Nos, a Fehér Anna valóban nem igazolta
a várakozásokat, hiányzik belőle az István, király elementáris ereje, szintetizáló képessége.
Túlsúlyba kerültek benne a folklórelemek, ami önmagában véve nem volna baj, ha nem szűkítené
le a zenei tartományt. A lemez hatását csökkenti néhány rendkívül gyenge énekesi teljesítmény
(Szemes Mari, Ferenczy Csongor) is. A zenei invenciózusság dolgában Szörényi nem tudta
meghaladni az Istvánban elért magaslatokat, de dicséretére szóljon, hogy ez nem indulatokat,
legfeljebb sajnálkozást vált ki a hallgatóból.
Várjuk a harmadikat.
(Hajdú-bihari Napló, 1988)

Emlékezetek
(Halász Judit) Aligha van olyan lemezjátszóval rendelkező család, amelynek gyűjteményében ne
volna Halász Jutka „néni” egy-két albuma. Halász Judit immár intézmény a 3-10 éves gyerekek
számára: meleg, közvetlen énekmódja, a felvételek közé iktatott gyermekszövegek és -zsivajok a
csöppségek mindenkor szívesen hallgatott kedvenceivé tették felvételeit. Most, a Gyermekkor
című gyűjteményes, kettős lemez megjelenésekor az apák is bevallhatnak annyit, hogy nekik sincs
éppen ellenükre a kellemes dalok hallgatása, hiszen a szerzőgárdát annak a Fonográf-műhelynek a
tagjai alkotják (Szörényi-Bródy, Tolcsvay), akiknek más jellegű munkáiért néhány évvel ezelőtt
még maguk is lelkesedtek. Igen, ilyen értelemben Halász Judit vállalkozás, a countrys, folkos
Fonográf gmk egyik márkaterméke – amely nélkül szegényebb volna a magyar gyermeklemezek
kínálata. Hiba volna ezeket a dalokat pusztán melléktermékeknek tekinteni: stílusban, a
hangszerelés igényességében méltán vállalható mindahány, s még miniatűr remekek is akadnak
köztük. Erkölcsi tartás dolga, hogy Fonográfék tudatában voltak annak: nem mindegy, hogy mit
adnak a legfogékonyabb korosztály kezébe.
(Balladák) A véletlen hozta, hogy az előbbivel egy időben került az üzletekbe a Fonográfműhely másik produktuma, a Szörényi Levente és Koncz Zsuzsa balladafelvételeit tartalmazó
korong egyetlen új dallal, a Fehér Annával. Nem általános a popzenében, hogy a muzsikusok ilyen
erősen kötődjenek nemzetük zenei, irodalmi, történelmi hagyományaihoz; ezt a műfaj angolszász
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indíttatása alapvetően befolyásolja. Szörényi Levente nagy érdeme a törekvés a magyar rock
megteremtésére, ami magasabb esztétikai mércével is mérhető eredménnyel járt. A balladákban
zeneszerzőként
és
énekesként
egyaránt
erőteljes
alkotónak
mutatkozik:
a
rockritmusok és a pentatónia elegyítése, hangjának finom hajlításai félreérthetetlenül magyarossá
teszik dalait. Kevésbé meggyőző Koncz Zuzsa jelenléte, aki (mint a mesterkélt Szondi két apródja
mutatja) inkább lírai, mintsem drámai alkat, idegenül mozog a balladák világában.
Mégis jó, hogy így együtt megjelentek ezek a dalok: irányokat jeleznek, amelyek a kozmopolitizmus vádjával elmarasztalt rockzene honosíthatóságára kínálnak szívlelendő példákat.
(Hajdú-bihari Napló, 1988)

A telihold dalai
Teliholdkor ezüstös fény önti el Földet, szikráznak a csillagok, vonyítanak a kutyák, s az ember
megbolondul a feszítő, megmagyarázhatatlan vágyódástól. Teliholdkor angyalok szállnak át a
szobán, és ismét dalokat ír Cseh Tamás és Bereményi Géza. Ezek a dalok éppen olyanok, mint
húsz, tizenöt vagy tíz évvel ezelőtt, mert a világ megváltozott, de Tamás és Géza nem. A képlet is
ugyanaz: Géza kiötli a szándékoltan prózai, a formális logikára fittyet hányó, mégis önvilágot
megfogalmazó szövegeket, Tamás megírja hozzájuk és elgitározza, elénekli a néha két-három
akkordból álló, három- és négynegyedes ütemű, nosztalgikus vagy ironikus dalocskákat, s ebből
kikerekedik valami, ami olyan, mint az élet, a Magyar Élet, éppen mindig.
Valaha, amikor a sorok között kellett írni meg olvasni, nagy dolog volt Cseh Tamásnak lenni,
és most, amikor már se írni, se olvasni nem kell tudni ahhoz, hogy valaki Mercedessel járjon, ismét
az lehet. A jelbeszéd persze mindig rejtelmesebb és izgalmasabb a szókimondásnál, de mit
csináljon Tamás és Géza, ha ez a világ(unk) már csak így alakul, hogy jönnek a pénzügyesek meg
a kék páviánok, és nem tudni, hogy a marha magyar szavazó mivel megy be a fülkébe (idézet
nélkül, tőlük). A telihold dalaiban ott van a régi, kádári és az új, „rendszerváltó" időket élő Géza
és Tamás, ott a nemzedéki mitológia és ott van mindaz, amit ők ketten, immár keményen és
direktben, a csillagok mai állásáról gondolnak. Szép új (magyar) világ(kép).
(Hajdú-bihari Napló, 1997)
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VI. INTERJÚ
Vendégünk volt Szörényi Levente
Azon kevesek közé tartozik, akiknek portréjához nem kell fényképet mellékelni: aligha akad ember
Magyarországon, aki nevét ne tudná azonosítani a hozzá tartozó arcképpel. Ez a név szorosan
összefonódott a magyarországi beatzene történetével – múltjával épp úgy, mint jelenével. A bővebb
bemutatást ezért, úgy vélem, elhagyhatjuk, hogy annál nagyobb teret szentelhessünk a
mondanivalónak, amit több mint kétórás, a beat jelenlegi helyzetét és ezen belül az ő szerepét
felölelő beszélgetésünkből lényegi részként lejegyeztem.
Egy éve jártatok utoljára Debrecenben. Mi történt azóta a Fonográf együttessel?
Egy éve tulajdonképpen még kezdő zenekar voltunk. S a kezdő zenekaroknál egy dolgon áll
vagy bukik minden: van-e annyi fantázia az új összeállításban, hogy a közönség bizalmat
szavazzon neki. Mi hittünk magunkban és nagyon akartuk, hogy elképzeléseink a közönséggel is
találkozzanak.
Úgy tűnik, a közönség megszavazta nektek ezt a bizalmat.
Igen. A bizonytalansági állapot a tavalyi turné végéig tartott. Az azóta eltelt egy év alatt, hogy
úgy mondjam, „beállt” a zenekar. Kiderült, hogy melyik az az út, amelyen nekünk haladni érdemes.
Ennek eredménye az ősszel megjelenő új nagylemezünk.
Meg tudnád ezt szavakkal is fogalmazni?
Csak a szándékainkat. Az a zene, amit mi játszunk, egyszerűen a hétköznapjainkból,
hangulatainkból, életérzéseinkből fakad. Félek, hogy fellengzősen hangzik: az élettel, vagy rossz
kifejezéssel az élhetéssel kapcsolatos. Törekvéseinkben az embert, a humánumot szeretnénk
előtérbe állítani; hogy figyeljünk egymásra, hogy próbáljuk megérteni egymást.
A mai magyar beatzenei életben domináló „pénzkereset, avagy önkifejezés” alternatívából
ezek szerint ti az utóbbit valljátok magatokénak.
Is. Nekünk is szükségünk van pénzre ahhoz, hogy éljünk és dolgozzunk, hogy kifejezhessük
magunkat. Gondolom, nem kell különösebben elmagyarázni, milyen költséges dolog ma a
beatzenélés. Felszerelésünk kb. másfél millió forintot ér, s ezt bizony nem a semmiből teremtettük
elő. Furcsa körforgás: ahhoz, hogy jó zenét csináljunk, nélkülözhetetlen a megfelelő technikai
apparátus – ezt viszont csak úgy tudjuk beszerezni, ha a közönség elfogadja zenénket.
Azaz veszi is. Ez a nagyfokú függőség azonban komoly veszélyeket rejthet magában. A
népszerűség és a színvonal nehezen kibékíthető ellentétére gondolok.
Nekem ez nagy problémám. Legalább annyira szeretem a közönséget az ő szája íze szerint
szórakoztatni, mint olyat csinálni, amit nem tud azonnal befogadni. Az együttesen belül ez aztán
megoldódik, s inkább a népszerűség irányába. A Fonográf azért jött létre, hogy zeneileg és
gondolatilag igényesen szórakoztasson.
Csak szórakoztasson?
Nézd, én jól tudom, hogy mit hiányol a közönség manapság. Azt, amiért annak idején ez a
műfaj megszületett. Amikor még véleménye volt bizonyos dolgokról, harcolt bizonyos dolgokért.
Azóta azonban tíz év telt el, és sok minden megváltozott. A beat sínre került, konszolidálódott, de
egyúttal korlátok közé szorult. De ez nem a zenekarokon és nem is a közönségen múlott.
Hanem a közvetítő közegen, intézményeken?
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Igen. Sajnos, a beat ma addig téma, amíg üzlet. S üzlet az, aminek közönségsikere van. Itt
jogos az aggodalmad a népszerűséget és a színvonalat illetően.
És a kultúrpolitika?
Viccelsz? Hivatalos szervek még mindig úgy ítélik meg ezt a műfajt, hogy mi szükségünk van
arra, hogy hosszú hajú srácok dolgokról véleményt mondjanak. Ilyen szempontból jelenleg a beat
stagnáló periódusát éljük.
Hogyan látod saját szerepeteket ebben a közegben?
Nem volt sok választásunk. Vagy elfogadjuk ezt, vagy abbahagyjuk a zenélést. Abbahagyhatnám, s nyugodt lelkiismerettel, mert már eddig is tettem egyet, s mást. De éppen ezért nem hagyom
abba: miért ne tegyek továbbra is, amikor még érzek elég erőt és képességet magamban. Bízom
abban, hogy ez átmeneti periódus, amit ki kell böjtölni. Az elmúlt tíz év alatt ez a műfaj zeneileg
felnőtt annyira, hogy az igényesebb törekvések felé hajló közönséget is ki tudja elégíteni. Az adott
lehetőségeken belül kell most olyan számokat írni, amelyek szórakoztatnak is, de közben azért
elárulnak valamit a magasabb zenei és gondolati igényekről. Az ember azért igyekszik magasabb
szintre helyezni a műfaj értékeit, hogy továbbra is el tudja mondani a közönségnek gondolatait,
életérzéseit.
S ezt a későbbiekben is a Fonográf együttes kereteiben tervezed?
A Fonográf együttes, mint zenei mag alkotja a kísérletezéseink középpontját a jövőben is. De
ezen belül még ma is megvan a Szörényi-Bródy szerzőpár, akik nem mondtak le korábbi céljaikról.
Tervünk az, hogy a műfajt, illetve annak eredményeit más platformra helyezve, olyan művészeti
ágakkal próbáljuk továbbvinni, mint a színház vagy a film. Konkrétan: jelenleg egy darabot, vagy
ha úgy tetszik, rockoperát készítünk, István király címmel. Ez az az út, amelyen további személyi
kibontakozásomat látom.
(Hajdú-bihari Napló, 1975)

Vendégünk volt: Presser Gábor
A magyar beatzene – szándékosan használom ezt a kifejezést a popzene helyett – meghatározó
egyénisége: zeneszerző, szövegíró, korábban az Omega, 1972 óta a Locomotiv GT billentyűs játékosa és vezetője. Zeneszerzői munkásságáért 1977-ben Erkel Ferenc-díjjal tüntették ki – elsőként
a műfajból. Szűkszavú nyilatkozó, nem kis ellenszenvvel viseltetik az újságírókkal szemben. Bizonyára nyomós oka van rá. Beszélgetésünkre szerkesztőségünkben került sor, együttesének
legutóbbi debreceni hangversenye után.
– Bevezetőként az indíttatásról. Milyen zenei irányzatokkal ismerkedtél meg gyermekkorodban,
melyek voltak rád különös hatással?
– Tulajdonképpen mindegy, hogy milyen zenei világon nevelkedtem. Elvégeztem a konzervatóriumot, s ez szakmai szempontból nagyon sokat jelentett. Ebben a műfajban nincs olyasfajta
lecke, mint a komolyzenében a klasszikus repertoár. A tanulás és a fejlődés egyetlen lehetséges
módja, hogy állandóan újabb és újabb zenéket hallgatunk – és igyekszünk is odafigyelni arra, ami
legalábbis bennünket érdekel.
– Hogyan határoznád meg ennek a műfajnak a lényegét? Milyen szerepet töltés tölthetne be a
beatzene?
– Nem szeretem „megideologizálni” azt, amit csinálok; a zenéről sem szívesen beszélek. Nem
az elemzés a fontos, hanem az, hogy ha valaki feltesz egy lemezt, mit ért és érez belőle. Ha meg
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kell magyarázni, régen rossz. Ennek a zenének is ugyanolyan szerepet kell betöltenie, mint bármely
más műfajnak, amit szeretnek – s mindenkinek mást is jelent. A lényeg a zene, amely egyre
bonyolultabbá válik. Újabban a mondanivaló is nagyobb hangsúlyt kap, a szövegek sokat javultak.
Egyfajta magatartás, a fiatalokra jellemző életszemlélet fogalmazódik meg bennük.
– Visszatérő szó dalaitokban a „mindenki".
– Kulcsszó ez, amit megpróbálunk mindenhol visszahozni. Idáig a szerelem, a csók, az éjszaka,
a telihold voltak a fő témák. Ezek ma már lejártak. A „mindenki” jellemző a mai életre és erre a
nemzedékre. A szakma eljutott oda, hogy kialakult az élboly, akik nem táncdalokat írnak. Mi
eredetileg a „zene” szót akartuk, de hirtelen felkapott lett, úgyhogy gyorsan letettünk róla. Ekkor
jött a mindenki: mindenkinek, mindenkihez, mindenkiről.
– A zene és a hallgatók viszonyára értitek, vagy egyfajta kollektivitás-eszményt jelképez?
– Elsősorban arra vonatkozik, hogy mi szeretnénk, ha mindenkié lenne az, amit játszunk.
Mindenki megértené, mindenki szeretné.
– Koncerteteket – bár első osztályú volt – nem fogadta visítás, téboly, hanem udvarias taps.
– Most sokkal jobban örülünk, ha meghallgatják és megértik zenénket. Vannak olyan
együttesek, ahol ez nem fontos, csak a kiabálás. Nekünk nem az a célunk, hogy showt csináljunk.
Ez szövegeinkhez sem illik.
– Nem találjátok úgy, hogy minél egyértelműbb, határozottabb valakinek a mondanivalója,
annál inkább elveszítheti a közönség egyrészét?
– Nem mondunk mi semmi borzasztót, elvontat, különöset. Mi azt akarjuk elmondani, ami
velünk történt. Amit bárki első hallásra megérthet, még ha nem szereti is. Én nem félek attól, hogy
elveszítjük közönségünket.
– Számaitok gyakran valamilyen történetet, élményt mesélnek el; a viszonyítást, az értékelést
viszont kevésbé tapasztalhatjuk. Törekedtek arra, hogy a hetvenes évek magyar valóságából fogalmazzatok meg jelenségeket úgy, hogy egyúttal állást is foglaltok?
– Szerintem mi megállás nélkül állást foglalunk, csak a sorok között kell olvasni. A számaink
engedélyezésekor is nagyon éreztük, hogy jelen van az értékelés.
– Szilágyi János „Kettesben ...” című rádióműsorában Bródy Jánost a fiatalság ideológusának
nevezte. Szükségesnek látjátok-e, hogy egy beatzenész ilyen szerepet töltsön be?
– Szükség van erre, csak ezt éppen nem a mi személyünkben látják az illetékesek. Hivatalból
nem mi vagyunk az ifjúság képviselői...
– Hogy érted ezt?
– ... Hanem azok, akik a fiatalság túlnyomó többségét képviselik. Egyrészt a szakmai képviseletek, másrészt a mozgalmi szervek.
– Ti mennyire vállaljátok mégis ezt a szerepet?
– Amennyire lemezeinken ez hallható.
– A közhiedelem szerint a beatzene és az üzlet egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Mennyire
határozza meg a pénz a zenét?
– Annyira, hogy erről a műfajról rajtunk kívül mindenki leszedte a sápot. Akinek eszébe jutott
például, hogy könyvet ír rólunk, az megírta, s hatalmas összegeket keresett, mindenféle befektetés
nélkül. Hivatalos intézmények, vállalatok s egyéb hoznánk kapcsolódó személyek ebből a műfajból
úgy élnek, mint Marci Hevesen. Kivéve a zenészeket, akik lassan nagy beruházásokat
„eszközölnek”, s közben nevetséges gázsiért játszanak ahhoz képest, mekkora befektetések
kellenek a felszerelés pótlásához. Mi állam vagyunk az államban; tőkések, állandó befektetésekkel,
a legmagasabb adóval, mindenféle kockázattal és a legnagyobb amortizációval. Autó nem
amortizálódik úgy, mint a hangszer.
84

– Ti kezdtétek el ezt a zenét Magyarországon, s még mindig ti vagytok az élvonalban. Van-e
utánpótlás?
– A mai viszonyok között ez kilátástalannak tűnik. Ma már nem állhat össze 4-5 húszéves
gyerek, hogy ők játszani akarnak. Annak idején mi lépésről lépésre fejlesztettük tovább, amink
volt; kölcsönökből, akárhogyan, de végül eljutottunk oda, hogy már ki sem merem mondani,
mennyibe kerül mindaz, amink van, amit hurcolunk és rongálunk. Most ezt nem lehet megtenni,
mert olyan szintre fejlődött a hangminőség és a látvány, hogy ezt a nulláról lehetetlen elérni. Hiába
a tehetség, a szándék, felszerelés nélkül nem lehet kiállni. Nincs elég nagy zenekar, aki a fiatalokat
felkarolja. A piac teljesen telítődött, s a közönséget nem különösebben érdekli a második vonal.
– És benneteket?
– Bennünket annyiban, hogy nekünk kell mindent helyettesítenünk. És ez megoldhatatlan. A
lemezgyárnak kellene pénzt áldoznia tehetségkutatásra és felszerelésre.
– A sajtóban azzal „vádolnak” benneteket – akik elkezdtétek –, hogy érdekközösséget alkottok,
s elzárjátok az utat a fiatal együttesek elől. Zalatnay legújabb lemezét Somló és Demjén szerezte,
Zorán albumában pedig neked volt nagy részed. Miért?
– Nekünk az a kedvező, ha mindenki jó lemezt készít, mert akkor a közönség is megszeret egy
bizonyos színvonalat.
– Kétségkívül akadnak olyan előadók, akik a műfajálarcában bóvlit adnak el, ami az igényesebb,
őszintébb törekvések hitelét rontja.
– Ez tény, de az ítélkezéssel óvatosabban bánnék, mert aki ebből pénzt tud csinálni, az sokkal
nagyobb művész nálunk. Ezen a pályán csak azok maradtak meg idáig, akik nagyon hittek abban,
amit vállaltak.
(Hajdú-bihari Napló, 1978)

Nem párhuzamos életrajzok
Az itt következő beszélgetések három magyar muzsikussal, 1979-ben készültek, s különböző
életutak, egyéniségek és alkotói magatartások nyilatkoznak meg bennük. Nem tekinthetők tehát
párhuzamosaknak ezek az „életrajzok", noha közös vonások is fellelhetők bennük. Az egyik az,
hogy az interjúk alanyai sajátos műfajok, mégpedig olyan műfajok nevében (is) beszélnek, amelyek
közegüket illetően leginkább az ifjabb korosztályokhoz kapcsolódnak. A másik összekötő kapocs e
műfajoknak a kulturális értékrendszerben kijelölt és elfoglalt helye, amelyet leggyakrabban a
„közkeletű művészet" nem mindig hízelgő jelzőjével illetnek. További magyarázattal maguk a
beszélgetések szolgálnak.
Demjén Ferenc: Szúnyogműfaj
Demjén Ferenc a magyar popzene ismert alakja: szövegíró, zeneszerző, énekes, basszusgitáros. Több évig a Bergendy együttesben játszott, majd fiatal zenészekből megalakította a
V'Moto-Rock zenekart. Szerzeményei jó pár nagylemez anyagát kiteszik; ma is aktívan járja az
országot új együttesével.
– A popzene Magyarországon jelentkezése óta állandó viták kereszttüzében áll. Kezdeti
érdemeit és progresszív jegyeit elismerve ma azt vetik a szemére, hogy üzletiesedett, elveszítette
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korábbi lendületét és tartalmát, nem vállalkozik a fiatalság életérzéseinek kifejezésére. Hogyan
látod ezt te belülről?
– Nem értek vele egyet, mert a popzene világméretekben, így nálunk is társadalmilag
megbecsült műfajnak számít; rangot nyert, sokkal ütőképesebben tud bizonyos dolgokba beleszólni
– ha irányítani nem akar is, mert a művészet sohasem akart irányítani, csak megkavarni picikét az
ügyeket. A pop nálunk is a szükségszerű műfajok közé fog tartozni. Erre abból is lehet
következtetni, hogy a lemezeladási statisztikákat összevetve kiderült, az utóbbi években a
könnyűzene tartja el a komolyzenét. Ez persze egyrészt sajnálatos, mert muzsikusok lévén, magunk
is a komolyzenétől tanulunk; másrészt jó, hogy ennyivel tudunk rajta segíteni.
– Mit értesz te popzenén?
– Nem foglalkozom esztétikával, én élem ezt a zenét, ezért nehéz objektív véleményt formálnom. De úgy vélem, óriási benne, hogy megmozgat mindenkit, még aki nem akar odafigyelni,
azt is. A múltkor például a Hortobágyon elbeszélgettünk egy öreg csikóssal, és majdnem mindenkit
ismert az együttesből, a számaink közül is sokat. Valamennyi élvonalbeli bandáról tudott, néhány
külföldi együttesért meg egészen odavolt. Egy olyan ember, aki a pusztához szokott. Nekem ezt
eszméletlenül jó érzés volt látni.
– Mit gondolsz, mivel éri el ezt a popzene?
– Azzal az agresszivitással, szelíd erőszakkal, ami arra hívja fel a figyelmet, amit úgysem
vennél észre; mint az útszéli jelzőtáblák. Ebben a világban már annyira felgyorsult minden, hogy
kénytelen vagy ilyen eszközöket használni, hogy észrevegyenek. Ez a műfaj pontosan ezt akarja,
ezért lett beat, valami ütős. Nagyon sok embernél, főleg fiataloknál, akik fogaskerekek a
társadalomban és egyfajta akcióvágy él bennük, levezet ezzel bizonyos feszültségeket.
– Ez az egyik leggyakoribb kifogás ellene.
– Pedig ez nem baj. Ezt a fölösleget nem fogja senki levezetni a munkapadnál. Tévedés azt
hinni, az ember azért született, hogy dolgozzon és építsen. Dolgozni és építeni kell – de csak úgy,
ha az nekünk is jólesik. Máskülönben sohasem építek három házat, ha nekem egy is elég. Vannak
emberek, akik egész életükben harcoltak és harcolnak ma is. Meg is értem őket, csak ők talán már
nem fogják megérteni ezt a generációt, amely szinte készbe született. És nekik is adni kell egyfajta
lehetőséget arra, hogy picit előrevigyék a dolgokat. Tény, hogy a nagy tömegek lényegesen úgysem
tudnak beavatkozni, de legalább levezetik a bennük levő feszültséget. Ami leföldelődik egy
koncerten. Vagy másoknál egy focimeccsen. Ezt le kell adni és nem adhatod le a munkahelyeden,
mert dühösen nem téphetsz bele egy esztergagépbe. Ha viszont levezeted, akkor nyugodtan tudsz
dolgozni. És azért lett ez a műfaj megtűrtből szükségessé, mert ma már nagyon ritkán lehet a
fiatalokat dobostortával becsalogatni bizonyos rendezvényekre. Ez a KISZ előtt sem titok. Az
embereket csak úgy lehet megfogni, ha olyasmit teszünk eléjük, ami érdekli őket. Beleszülettek a
jelszavakba, nem foglalkoztatja már őket túlságosan, hogy ez vagy az ki van ragasztva a falra. Mert
közhellyé vált, hogy „cipőt a cipőboltból", meg „gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded".
– És közelebbről mi az, amit ti fontosnak éreztek?
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– Amikor az öregek annak idején megalkották az elméletet, olyasfajta utópiát találtak ki, ami
mind a mai napig nem valósult meg. Az a célunk, hogy minden emberre érvényessé tegyük azt,
amit ők kitaláltak. Hogy az embereknek ne csak joguk legyen a gondolkodáshoz, hanem tudjanak
és igyekezzenek is gondolkodni. Picit megcsiklandozzuk őket, mint a szúnyogok. Mondhatnám azt
is, hogy ez egy szúnyogműfaj.
– Amelynek egyik lényeges elérne, hogy zenétekben, életkörülményeitekben egy bizonyos
generációhoz kötődtök.
– Ahhoz, amelyik a jövőt fogja építeni. Én már rég nem leszek, amikor ők egyedül fognak
uralkodni a világban. Az ő arculatukat, gondolkodásukat, pontosabban azt, hogy merjenek-e
gondolkodni, valahol a beatmozgalom is alakítja. Azzal, hogy egykét dolog történik a színpadon.
– Másfél évtizede vagy a pályán, életkorban jóval túllépted a harmincat. Közönségetek viszont
túlnyomórészt a tizenévesekből kerül ki. Mennyire ismeritek őket, milyen a kapcsolatotok velük?
– Azzal, hogy koncertmuzsikusok lettünk, szinte teljesen elvesztettük a kapcsolatot a közönséggel. Annyi maradt, hogy ha tetszik a műsor, tapsolnak, felállnak vagy odabújnak a
színpadhoz, ami jólesik. S ha nem lett volna egy-két rossz példa, én sem volnék ellene, mert ezzel
nincs semmi baj. De mindig akad egy-két senkiházi, aki ráugrik a padokra és elkezdődik a
brutalitás, amit már nem szeretek. Ez már értelmetlen, mert a nagy zűrzavarban elvész a muzsika.
A mi zenénk célja pedig nem az, hogy romboltassunk, hanem hogy megnyugtassunk és építtessünk.
– „Hivatalból" foglalkozol velük; milyennek látod ma a legfiatalabbakat?
– Az előbb a koncertekről beszéltem, de azért azt is el kell mondani, hogy előadás után sokan
megkeresnek; másrészt meg sokat utazunk, s egy hónapban legalább hatvan emberrel beszélünk,
úgyhogy látjuk, mi a dörgés. A maiak különben ugyanolyanok, mint a tizenöt évvel ezelőttiek, csak
azt nem tudják, hogy akkor milyen volt. S mint ahogy az spontán módon jött, ez is úgy megy, s
ugyanúgy le fog lohadni, és ugyanúgy betűrik az ingüket a nadrágba. és lesz férjük, feleségük,
gyerekük és nosztalgiaszinten fogják otthon hallgatni a lemezjátszót. És tizenöt év múlva ismét
lesz egy új banda, egy új muzsika, és ez így megy körbe.
– Életmódotokban, viselkedésetekben, megjelenésetek külső jegyeiben egyféle nonkonformizmust képviseltek. Mennyiben tartod ezt kiterjeszthetőnek társadalmi méretekben is?
– Nem tartom annak, mert a társadalomnak arra van szüksége, hogy megbízható, nyugodt,
lojális polgárai legyenek, és ezt mindegyikünk tudja. Mi azzal, hogy zenélünk, és picit
megmozgatjuk a dolgokat, ugyanolyan lojális és konformista állampolgárok vagyunk, mint bárki
más. Ezért nem vagyunk azzal vádolhatók, hogy felforgatunk; mi csak – ismétlem –
szúnyogszerűen birizgálunk.
– A mi azt illeti, a szúnyog elég kellemetlen rovar. Sokan nem szeretik, ha összecsípdesi őket.
– Hát igen, el kell felejteni, hogy ez egy megtűrt műfaj. Mi is igyekszünk, annak ellenére, hogy
akkor állítanak le, amikor akarnak. Csak azért, mert eléneklünk egy-két dolgot a színpadon,
egyáltalán nem rosszindulattal. Ha nem mondhatnánk el semmit, teljesen konfekcionált
gondolkodásmód lépne életbe, ami rosszabb, mint az állami áruház.
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– A műfaj legjobb angolszász képviselői éppen azzal tűntek ki, hogy zenéjükben, szövegeikben,
egész magatartásukban sajátos filozófiát közvetítettek.
– A filozófia nekünk eleve adott gyerekkorunk óta, és a nyakkendőm még otthon van. Nekem
nincs filozófiám, nekem a számba adtak egy filozófiát, amit vagy hiszek, vagy nem.
– Valóban, inkább életszemléletet kellett volna mondanom.
– Nekem lehet ars poeticám, elképzelésem arról, amit szeretnék, de nem vagyok biztos abban,
hogy a kilencven bizottság – amin átmegy a lemez, mielőtt hozzátok kerül – valóban úgy találja–
e, hogy egyezik azzal a véleménnyel, amit gyermekkoromban megtanultam. Az amerikai Grateful
Dead (Hálás Halott) tagjai saját vallást, filozófiát csináltak maguknak, aszerint dolgoztak, mentek
fel a színpadra. Képzeld el, amint azt mondom B. Kovács elvtársnak, így akarok felmenni, mert
más elképzelésem van a világról: lesz szíves ezt a szöveget is engedélyezni? Ez halott dolog,
felejtsd is el. Mit tehetsz ellene?
– Nem zavaró, hogy minden ötödik mondatnál tudod, mit ne írj bele?
– De, csak mivel tudom, mit írhatok bele, mégsem annyira az. Nekünk sok olyan szervünk
van, amelyik elbírálja, hogy valami belefér-e a gondolatba. Pedig abba minden belefér, mert úgy
csinálták meg, hogy nagyon tág legyen. Csakhogy vannak emberek, akik berezelnek attól, hogy
nem megy a zakóhoz és a nyakkendőhöz. Talán én is azért vagyok a pop híve, mert utálom a zakót
és a nyakkendőt. A lezserség, a természetesség hiányzik, a hozzáállást is álszentnek érzem. Nem
értem a félelmet, hiszen ez a mi társadalmunk, a fiataloké. Azzal, hogy ez a műfaj picit bohócos,
játékos, pontosan azt adja vissza az embereknek, amit a komolykodás elvett. Az a gyerek, aki nem
játszik, olyan szigorú felnőtt lesz, mint voltak sokan a háború alatt és után, eszméletlenül nehéz
gyerekkorral, s ezt még mindig meg akarják bosszulni azokon, akik ma gyerekek. Ezt nagyon
cikisnek tartom, ezért fontos, hogy a 15-18 éveseknek játéklehetőségük legyen, mert ha nincs,
akkor véresbe megy át, ami sokkal roszszabb, mintha flipperben verem meg a másikat.
– Az egyik legilletékesebb vagy a válaszra: vajon a magyarországi popzene, története során,
kihozott-e mindent magából?
– Nem, mert nálunk a könnyűzene is úgy indult el, mint a gépgyártás: egyfajta iparágnak
tekintették, holott ez nem az. Emiatt biztos, hogy tizenöt év hátránnyal kezdődött. Akkor mindenki
szeretett volna belerúgni, mivel szabad volt. De ez a műfaj fiatalabb és erősebb annál, hogy ne élje
túl néhány senkiházi rúgását. Viszont sohasem fog felfejlődni arra a szintre – vagy talán mégis,
éppen ezért? –, mint az angolszász országokban, ahol bizonyos visszafogottságból született.
Elképzelhető, hogy erre már nem lesz lehetőség, mert belépett az üzlet. Arra azért büszkék vagyunk
– és az lehet az összes rendező és engedélyező szerv – hogy a szocialista országok közül
Magyarország állította ki a legtöbb együttest.
– Több mint tíz éve vagy a pályán, sokat láttál és éltél. Céljaid változtak-e azóta?
– Azt hiszem, nem. Amikor én elkezdtem, teljesen fanatikusán vetettem magam bele, s az
egész szakma bizonyíthatja, hogy csak azok maradtak fenn, akik fanatikusán hittek ennek a
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zenének a létjogosultságában, s akik aztán elérték, hogy az is legyen. Nem hiszem, hogy akik üzleti
szempontból csatlakoznak, sokáig fennmaradhatnak. Csak azok, akik megszállottan csinálják.
– Miért hisznek – hiszel – benne ennyire?
– Mert ez az egész életünk. Ezzel kezdtük, ezzel folytatjuk, és ezzel fejezzük be. Nehéz ezt
megmagyarázni, mert rögtön a fejünkhöz vágják, hogy agyonkeressük magunkat. Ez nem igaz.
Harmincforintos gázsival és nyolcvanezer forintos befektetéssel kezdtük. Azoknak, akik bent
maradtak, nem is volt soha pénzük, hanem úgy lett lassanként, hogy a keresetből újabb erősítőket
vásároltunk, és most ott állunk, hogy maga a berendezés, ami szükséges, egymillió fölött van. Erre
azt kérdezi egy olyan ember, akinek a taxiszámláját is kifizeti a cég, hogy mit akarunk mi? Ha
félmillióm van arra, hogy befektessem, akkor én jól élek. Csak azt nem veszi figyelembe, hogy ha
nem fektetném be, nem élnék jól. Tehát invesztálnom kell, ugyanakkor teljesen magunkra vagyunk
hagyva. A kezdetektől végigdolgozva a szakmát. 30-35 éves vagy, mire valahová feljutsz – s már
vége is. A fanatizmustól nem veszed észre, hogy ha a befektetett pénzt már a felénél egy maszek
vállalkozásra fordítanád – amit utálok és beledöglenék –, ezerszer kényelmesebben élhetnél, és
elutazhatnál az olimpiára vagy bárhová. Én most éppen azon gondolkodom, hogy a Balatonra
menjek vagy Csehszlovákiába. Viszont ha nem ebbe, akkor másba sem fektettem volna ezt a pénzt,
tehát zsákutca az egész.
– Azt mondtad, 35 évesen már vége is.
– Nincs vége, de nagyon kevés zenész van, aki ha akkor formailag színpadképes is, idegileg
és lelkileg el tudja viselni annak nehézségeit, hogy éjjel-nappal utazol, mindig máshol vagy, s a
magánéletedet az utcán és az országúton éled le. Ilyen korban az ember elkényelmesedik és
elgondolkodik azon, hogy még sohasem volt vitorlása, amibe beülhetne, és egy hétre
belekalandozna a Balatonba. De vitorlást nem hiszem, hogy akkor veszek, mert akkor már nem
lesz annyi pénzem.
– Gondolom, ez most még kevésbé foglalkoztat; sokat koncertezel, új nagylemezek anyagain
dolgozol. Talán nem tévedek abban, hogy minden popzenész kettős megítélés szorításában alkot:
egyfelől számíthat saját közönsége olykor rajongó figyelmére és szeretetére; másfelől viszont
tudatában kell lennie annak, hogy a komoly zenei szakma mereven elutasító álláspontjával
nemhogy művész-, hanem emberszámba sem igen veszi őt.
– Nyilvánvaló, hogy a pop nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, mint a komolyzene,
amelyben a harmóniákat gazdagabban és szélesebb skálán használják. Ha mi ezt tennénk, nem
lenne könnyű műfaj; és akkor öt ember sem figyelne oda. A beat pontosan azt a hézagot töltötte
be, amit a komolyzene szabadon hagyott azzal, hogy elszakadt közönségétől. Én hallgattam
mostanában modern műveket, de amikor nyolcvan percig utazol keresztül a Rákóczi úton kocsival
és az agyad szétreped az idegességtől, akkor nincs türelmed végighallgatni egy olyan művet, ami
ugyanazt juttatja eszedbe. Ha a rádióban azt közvetítik, hogy valaki kerékpárral végigmegy a
Zeneakadémián és lever három sörösüveget, én ezt nem akarom végighallgatni, s azt hiszem, a
közember sem. Az a baj, hogy a komolyzene egyféle vérfertőzésen ment át, öncélúvá és széles
körben szinte élvezhetetlenné vált. Kérdés, hogy mi a fontosabb: mindenkihez eljuttatni valamit,
vagy pedig csak egy-két olyan emberhez, akinek van ideje, türelme és pénze meghallgatni az én
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művészetemet. Ezért érzem jogosnak a beat becsapódását. Másrészt a beat célja a testközelség,
hogy azokat elégítse ki – csak más szinten –, akik amúgy például magyar nótát hallgatnának. S
hogy még egy érvet felhozzak mellette: manapság nincsen idő negyvenperces darabokat hallgatni.
Az emberek beszorultak bizonyos időfázisokba, nyolc óránként be kell osztaniuk, hogy mit
csinálnak. Mi úgy rakjuk össze ötperces dalainkat, hogy egészek legyenek. Ezért nehezebb ez a
műfaj, mint ha mondjuk elengedhetem magam, és van ötszáz sznob, aki meghallgat és ötszáz, aki
megveszi a lemezt. A mienket nyolcvanezren veszik meg. Ha munka közben is hallgatják, nem
tudnak odafigyelni egy hosszabb darabra. Viszont kávéfőzés közben nyugodtan szólhat, egy
ötperces beatdal; legalább a szívverésed meggyorsul egy picit tőle.

Cseh Tamás: Helyzetjelentések
A Cseh Tamás-Bereményi Géza szerzőpáros dalait négy-öt évvel ezelőtt kapta szárnyra a hír. Az
előadó, Cseh Tamás műsorain azóta zsúfolásig tölti a klubokat, egyetemi oktatótermeket a
közönség. Nem egyszerűen az énekesre figyelnek: Cseh Tamás szinte mitikus alakká nő
szemükben, aki kimond, megfogalmaz olyasmiket, amiket ők is éreznek, s visszahallani mástól
hiába várnak.

– Új lemezed, a Fehér babák takarodója elég pesszimistának tűnt. Te milyennek tartod?
– Keserűnek. A régebbiek is azok voltak. Ezek a dalok ingerülten mutogatnak valahova, ahová
az út vezet. Hogy aztán az út merre kanyarodik el...
– Görbe bottal, lehúzott sapkával jönnek a nyolcvanas évek – énekeled. Nincs kilátás a sapka
alól?
– Harminchat éves vagyok, s úgy érzem, hogy a mi korosztályunk hamarosan szalutál, lelép,
és átadja a helyét az új katonáknak. A nyolcvanas évek jönnek. A mi aktív részvételünk előbbutóbb véget ér, mert oda már fiatal vasizmok kellenek. Elég keserű ez a lelépés: azt jelzi, meg kéne
nézni, mi jön, hogy tudjátok, mi lesz. Egész életemben „harcolni" szerettem volna és nem sikerült.
Ma így: jelentem, baj lesz, ha nem figyeltek. Így keserű. Egyébként nem egyértelműen az, mert
közben nevet az ember az egészen. Hiszen mulatságos is... a mi helyzetünk. Talán nem kéne
beszélni róla, hanem csak élni az életünket. Én a hatvanas években voltam a legboldogabb. Akkor
voltam erős, fiatal, akkor voltam benne mindenben, ami egy emberrel megtörténhet. Mindenkinek
van ilyen ideje, és az többnyire nem negyvenéves korban következik be. Ezért beszélek a
nyolcvanas évek embereiről, mert egy generáció életében ezek az évek lesznek a legfontosabbak.
Ekkor vesztik el szüzességüket, ekkor tiltják ki őket rendőrségileg Balatonalmádiból tvisztelés
miatt, mint ahogy velem hatvankettőben történt. Mindenkinek meglesz a maga sajátos élménye.
– Valami nagy dologra számítasz talán?
– Nem hiszem, hogy lesznek.
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– Lehet, hogy egy nemzedék nevében beszélsz, s azt mondod, a következőké a szó – de dalaid
egyre nagyobb hatásúak a fiatalabbak körében is, s ez nem véletlen. Azt mondod, a hatvanas évek
voltak a tiéd, de dalaid éppen a hetvenes évek nemzedéke tűzi zászlajára.
– Nálam jöttek a dalok és kitolódott az idő, amikor a legboldogabb lehettem. De ez nem
jellemző korosztályomra. És a türelmetlenség, amivel a korosztályi kérdéseket feszegetjük, onnan
származik, hogy tudom, az én nemzedékem nem került bele időben abba a helyzetbe, amibe
kerülnie kellett volna. Ez nemcsak elkeseredettség, hanem sürgetést jelez. Akikkel általános
iskolába, gimnáziumba együtt jártam, azok javarészt családot alapítanak, házat építenek – ami
helyénvaló. De begubóztak – ami már nem helyénvaló, miként a villaépítés és az autómánia sem
az. És a legjobb tisztjelöltek mennek el, zárkóznak be, úgy élik le az életüket. Kicsit egészségtelen
a váltás korosztályok között. Az agyamat talán arra kellett volna használni – ha jó matematikus
lettem volna –, hogy huszonnégy évesen rám bízzák egy halgazdaság vezetését; de bennem,
huszonnégy évesben nem bíztak. Így az apám ül ott ma is, már egy emberöltő óta. Amúgy az én
apám nem halgazdaság–vese tő, csak mondom. És mi lesz a mai huszonévesekkel? Nekik ki fogja
átadni, hiszen még mi is itt vagyunk? Az biztos, hogy több bajuk lesz, mint nekünk.
– És hol van a te helyed?
– Festő akartam lenni, elvégeztem a főiskolát. Annak idején naiv hittel mindent csináltam,
amit egy fiatalember tehet. Pattogtam, mint egy gumilabda – míg rá nem jöttem, hogy a világ nem
számít rám, pattogó minőségemben sem. Pedig merő jóakarat és aktivitás volt bennem, hogy
tisztázzuk a dolgokat, hogy tiszták legyünk és szépek, ahogy egy fiatalnak illik. Ez nem kellett;
úgy döntöttem hát, hogy akkor inkább tanítok, elzárom magam. Illetve összezárom magam 180
diákkal és nem foglalkozom mással. Reggel utaztam a villamoson, elolvastam a Magyar Nemzetet,
a megállóban a kukába dobtam és bementem tanítani. Nagyon rendesen tanítottam, rendkívül jó
kapcsolataim voltak a diákokkal, nekik is velem, és így nyolc évig sikerült magamat kivonni a
helyzetből. Míg aztán beütött a találkozás Bereményivel, ami kivont a magam készítette bunkerból.
Nincs jogom helyette beszélni, de az a gyanúm, hogy nem elégítette ki az írás. A száraz tény, hogy
lefestheti a világot. Ez nekem is megadatott volna, ha ülök a műteremben és kilószámra fogyasztom
a festéket és mindenféléket festek, amik lehet, hogy borzasztó jók és a véleményem is bennük van:
csak hát két embernek, akiket egyáltalán érdekel az, amit én mázolok. Lehet, hogy Géza is így volt
az irodalommal; eltelt majdnem tíz év, míg megírta a Legendáriumot. Abban ráismerni az ő arcára.
Olyan, mint a dalok. És mint amilyen az ember.
– Hogyan találkoztatok?
– Véletlenül, egy kocsmában. Ezt nem akarom túlhangsúlyozni, mert az életünk nem ott telik
el, bar elég sokat tartózkodunk ilyen helyeken. 1970-ben taxival mentem haza Budára, amikor az
Erzsébet-híd előtt megpillantottam, hogy öt fiú megy az ellenkező irányba. Éjjel egy óra volt és a
város kihalt, de megállítottam a kocsit és csatlakoztam hozzájuk, mert láttam, hogy valahová
igyekeznek. Lementünk a Dohány utcai Diófába, ami kitűnő kiskocsma volt akkoriban. Vad
italozás kezdődött, ahogyan ez szokás volt – egyik formája megmutatni annak, ki a férfi. Itt
ismerkedtem meg kőbányai tanárként Bereményivel, a Pannónia Szinkronstúdió munkatársával.
Géza valahonnan tudta, hogy én dalokat írok – mert egyfolytában azt csináltam, mint egy
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bogárgyűjtő, írtam a dallamokat „angol" szöveggel, felvettem magnóra, és gyönyörködtem a saját
hangomban.
– Mint oly sokan akkortájt.
– Lett is ezekből valami egy régi Bacsó-filmben, de nem gondoltam, hogy valaki is emlékszik
rá. Géza emlékezett, s mondta, hallom, te írsz ilyen dallamokat, én írnék rá magyar szöveget.
Mondtam magamban, ahá, pont te. Ez volt a véleményem, mert fogalmam sem volt arról, hogy ki
a Géza. Másrészt akkoriban próbálkoztam magyar költők verseivel, mert lehetetlennek éreztem,
hogy angolul, egy számunkra érthetetlen nyelven énekelnek nekünk. (Erről később irtunk is egy
dalt.) A hatvanas években angolul szóltak hozzánk, nem volt magyar szám, nem volt jelenség–vita,
meg hogy ki a jó, kinek van igaza. A legjobb is meg a legrosszabb is angolul volt. Nem volt
kommunikáció, csak zene. Igaz, hogy az nagyon jó zene volt, rock and rollnak hívták, később
twistnek. A Beatles jött később, de ők is angolul énekeltek, nem magyar problémákról. Csak mi
azt hittük, hogy miközben Almádiban kikezdünk a rendőrökkel, mert folyik a twist, magyar
problémákat oldunk meg angol szövegre. Ahogy múlt az idő, érezni lehetett, hogy valahogy
magyarul kellene megoldani a mi dolgainkat, akár dalban. Ha ezt dalnak nevezem, akkor a dal is
magyarul legyen. Gondolkodtam, hogy meg kellene zenésíteni verseket, de kinyitottam egy
könyvet és az volt benne, hogy repülnek a csillagok az égen, nagy tengerében elúsznak... Hát ezt
nem. Valami aktuális helyzetet vártam, amiben részt lehet venni, amit érdemes magyarul
elénekelni. Mert az, hogy a lepke kék, számomra nem kívánkozik dalba.
– Gyaníthatóan ekkor következett be a mesébe illő fordulat...
– Mindenesetre azon a bizonyos estén találkoztam Gézával. Megbeszéltük, hogy másnap ötkor
találkozunk. El is jött és kérte, játsszak egy dallamot. Én játszottam, ő meg öt perc alatt írt rá
szöveget. Így kezdődött: "Az ócska cipőt egy este már / oly vastagon lepte be a sár / hogy végül
megállt / csak bámult Desiré / Desiré így suttogott: / istenem, istenem, micsoda vidék / micsoda
ócska vidék / nézd a cipőm milyen ócska már." Ezt elénekeltük a papírról, egymásra néztünk,
angyalok szálldostak át a szobán. Nem tudom, hogyan születik egy vállalkozás; ez így kezdődött.
Rögtön leszaladtunk vodkáért és elkezdtük beszélni, hogy is van az élet. Kiderült, hogy Gézát
kirúgták az albérletéből, az enyémben pedig van üres hely. Odaköltözött, és mint két írógép,
elkezdtük reggel–este írni a dalokat. Ez volt a legszebb idő. Nekünk ezzel egy évig semmi tervünk
nem volt. Aztán kiderült, hogy túl fontosak lettek a dalok, már különköltöztünk volna, mert akadt
dolgunk másutt is, de a dalok arra kényszerítettek, hogy tovább írjuk őket. Aztán jött a
huszonötödik Színház, a Jancsó-filmek és a következmények, a lemezek. Így történt, és nem egy
kitervelt akció végeredményét látod.
– Bárkivel megeshet, hogy agy évig megállás nélkül írja a dalokat, de az már keveseknek adatik
meg, hogy közönség előtt énekelje őket. Veled miért így esett?
– Úgy látszik, ez egy lehetséges közlésforma. Nem tudom, biztos van abban valami törvényszerűség, hogy mikor mi az, ami... Van idő, amikor az emberek könyveket olvasnak és abból
tájékozódnak. A mi időnk most gyors, a dalokat gyorsabban meg lehet hallgatni, mint egy regényt,
s ha jók, akkor viszonylag pontos információkat is közölnek. Nem azt mondom, hogy teljeseket,
mert ezek helyzetjelentések. Az emberek ebben a felgyorsult időben a saját kétséges helyzeteik
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között borzasztó kíváncsiak egy pontos helyzetre. Itt van, mondjuk, egy martinászé: „Az a helyzet,
hogy a feleségem, az a rohadt, elment, itt hagyott engem a gyerekkel, keresek ennyit, lakom itt,
nem tudok mit kezdeni magammal, pedig van szabad időm, de megutáltam a horgászást." Engem
borzasztóan érdekel, ha valaki így meg tudja fogalmazni a dolgait. Ez persze nem akárki, ez egy
kemény ember, mert csak azok tudnak ilyen kereken fogalmazni. Á lazák hemperegnek valahol,
velük nem beszélek, mert elfecsegik nekem, hogy most vették meg a nem tudom mijüket, ami
hidegen hagy. Engem nagyon érdekel az apám, a nagyapám, a hajdúszoboszlóí pincér és a
balmazújvárosi kalapkészítő helyzete; ezért tudok éjjel kettőig ottmaradni valahol. A dalok is ilyen
helyzeteket rögzítenek, mégpedig egy korosztályét, ami tanulságul szolgálhat másoknak. Nem
olyan fontos tanulsággal, mert hiszen ez nem 68 és nem diákmozgalom. Ezek csak dalok,
melyekben kétségtelenül politikum is van, de nem elsődlegesen. Talán tényleg betöltenek egy
olyan rést, amiről nem beszéltek. Ami hiányzott, és ami összeköt bennünket az apámmal, veled.
Nem tudom, a többi rés hogyan tölthető ki; ha tudnám, politikus lennék.
– Akárhogy is, a dalaiddal te egyfajta helyzetbe kerültél; viszont olyanokról énekelsz, akik
nincsenek helyzetben. Nem látsz a kettő között ellentmondást?
– Nem, mert nem tekintem helyzetnek – kiváltságosnak – a sajátomat. Semmiben nem
különbözünk egymástól, legalábbis így gondolom. Véletlenül én állok az énekes helyén – aminek
egyébként örülök. De téged is meghallgatnálak.
– És amikor nem énekelsz?
– Albérletben lakom, lakást nem kapok, mert az én nevemen épült egy a nagyanyámnak. Autót
viszont kettőt nyertem. Magánélettel kapcsolatos terveim nincsenek, azt sem tudom, a
mentőcsónakot hol tartják, ha süllyed a hajó. Albérletet viszont bármikor cserélhetek, ugyanúgy,
mint te. „Nyitott a pálya” – mondja Antoine –, „lehet, kellene valami egész merészet, nagyon tilosat
csinálni." Az önkontroll annyira kitenyésztődött az emberekben, hogy már saját bal lábuktól félnek,
mert hátha a jobb belerúg.
– A ti dalaitokat is a sanzonbizottság minősítette?
– Most már nagyfiúk vagyunk három lemez után, így ezt a hanglemezgyár intézi. Egyébként
ez a „sanzonbizottság" nevű bizottság először visszaküldte dalainkat, mert „minősíthetetlenek a
szövegek, és a zene is az". Erről pecsétes papírunk van, 1973-ból. Merthogy akkor még mi akartunk
lemezt. De azt mondtuk magunkban, ez volt az utolsó szégyenteljes közeledés, soha többet. A
lemezt végül a lemezgyár kezdeményezte, nekünk semmilyen részünk nem volt benne.
– A manapság össznépi szórakozássá előrelépett kabaréról, különösen Hofiról néha azt
tartják, hogy a szókimondással tulajdonképpen levezetnek bizonyos feszültséget. Veled kapcsolatban ez még nem hangzott el?
– Nem hinném. Nem ítélek meg másokat persze, de rokonságot nem vállalok Hofival. Akinek
viszont arra jó, az vezesse le általam. De hátha másra jó. Mindenesetre olyan sok mosolyt nem
fakasztanak a mi dalaink.
– És az underground hogyan vélekedik rólad?
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– Árulónak tart, az underground – amelyik tulajdonképpen már nem létezik – mindig is
árulónak tartja azt, aki kilép a nyílt pályára.
– Ha már itt tartunk: a " kint és a bent" mellett vagy helyett látsz-e más alternatívát alapállásként?
– Ha a kint a csatatéren kívül, a bent a csatatér, akkor csak bent tudom elképzelni. Csak bent,
akármilyen a csatatér. Ha iszapbirkózás folyik, akkor is bent kell lenni. Részt kell venni, kivonulás
nincs. A részvételnek ezer módja van. Nagyszerűnek kell lenni, okosnak, szépnek. Nem íróasztal
kell nekem, hanem a helyzet, hogy végre dönthessék valamiről.
– Antoine és Desiré mivel hadakozik?
– Egy korosztály tagjai ők, akik két külön megoldást választottak. Antoine osztályvezető lett
– nem mintha bűn lenne osztályvezetőnek lenni –, nyakkendőt visel, komoly, beépült, koccint az
igazgatóval annak névnapján, vannak összeköttetései. Egyébként borzasztó jópofa, ha találkozik
veled, meghív és elmeséli, milyenek a vállalati problémák. Desiré pedig esett, nem tudni, miért,
nem érdekük a vállalati problémák. Bemegy, dolgozik, nem link, csak éppenséggel nem akar
továbbjutni a vonalon. Álmodozik, állandóan belekap mindenbe. Meglát egy madarat és azt
mondja: ott repül a nemzedékem. Az Antoine-fajta ezt nem érti, s azt mondja: te hülye vagy. Mire
Desiré: nem, illetve el akartam mondani, de nem mondom el. Kétféle megoldást képviselnek ők.
Az egyik, aki részt vesz – de Antoine nem harcosnak ment be; ő bekéredzkedett pályaőrnek,
meccset nézni. Desiré pedig betévedt, egyszerűen csak ott van, amikor egy iszapbirkózó hirtelen
szájon vágja. Desiré ettől jobbra-balra bukfencezik. De egyik sem résztvevő, két ember tántorog
az időben, s mindkettő megoldást akar. Antoine azt hitte, az a jó, ha átveszi apái megoldását, tehát
a régi megoldásokat próbálja új módon megvalósítani. Desirének ez eszébe sem jut, viszont mindenféle más jut az eszébe. Túlságosan más: kiáll az esőbe, és azt mondja, hogy az mindent lemos
róla.
– Saját jövődről mit tudsz?
– Ha Géza nincs, ez a műfaj sincs. Kettőnk közül én vagyok a bohóc, ő a cirkuszigazgató. Ha
én találnám ki a dalok szövegét, abból nem lenne semmi. Nekem is az jár a fejemben, de nem
tudnám leírni. Én a dalok előadója vagyok. Ha azt jól és hazugságmentesen csinálom, akkor azért,
mert nem játszom meg magam, hanem estéről estére azok az indulatok bujkálnak bennem. Ezért
kell pihenni előtte vagy leinni magam a sárga földig, mert ez még mindig igazabb lesz, mint ha
egyszer úgy jönnék ki: kedves közönségem. Az a dolgom, hogy a dalokat úgy tolmácsoljam,
amilyen indulatokkal születnek.
– Műsorodat lezártnak éreztem; mintha valaminek a végére pontot tennél. Vagy tévedek?
– Volt egy utóirat, amely arra utal, hogy kész, vége, most már csinálja más. Hogy nincs több
üzenet, csak egy: szétszéledtünk és külön-külön próbálunk szerencsét. Az egynek tűnt egész
szétszakadt. Ezzel ér véget a legújabb lemez, mert hátha nem lesz több lemez. Ez egy
magánvállalkozás volt, amit 1973-ban kezdtünk el, és most 1979 van. Jó lenne lezárni olyan tisztán,
ahogy elkezdtük. Nem akarok tovább énekelni, mint ameddig észnél vagyok. Két tempóval
hamarabb kell abbahagyni, amikor még érezzük, miről szól az idő.
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(Valóság, 1980 február. A harmadik interjúalany Szabados György jazzmuzsikus volt)
(In: Zenekuktúránkról. Kossuth Könyvkiadó, 1982)

Computer a Stúdióban
Olvashattunk róla a Magyar Nemzetben és a Rádióújságban, ideje hát, hogy szűkebb pátriánk
sajtója is beszámoljon arról a felfedezésről, ami két debreceni fiatalember, a Szalay testvérek
nevéhez fűződik. Szalay András és bátyja, Szalay Sándor régóta ismert a popzenét kedvelők
körében: ők alapították meg az országos sikereket aratott Panta Rhei együttest. Kevesebben tudják
azonban róluk, hogy fizikusokként évek óta behatóan foglalkoznak a különféle elektronikus
hangszerek előállításának kérdéseivel is. A Panta Rhei együttesben nemcsak használtak, de maguk
is készítettek szintetizátorokat, s ezzel úttörő szerepet játszottak korunk hangszerének hazai
elterjesztésében. Kísérletezéseik eredményeképpen újabban pedig olyan felfedezésre jutottak, ami
tovább: lehetőségeket tár fel a computerek alkalmazásában, a zeneszerzés és a stúdiómunka terén.
- A számítógépes zeneszerzés feltalálása valójában nem a mi érdemünk - mondja erről Szalay
András, aki a Kossuth Egyetemen dolgozik fizikusként. - Mi azt tettük meg, hogy kezelési
módjában és főleg költségkihatásában szélesebb kör számára tettük elérhetővé a computeres
hangrögzítési és -visszaadási eszközöket. Magyarán: olyan transzfer egységet és programot
alkottunk, amelyet a korábbi nagy gépekhez képest összehasonlíthatatlanul olcsóbban és minden
számítógépes és zenei előképzettség nélkül használhatnak az érdeklődő muzsikusok.
- A laikus olvasó számára is érthető nyelven hallhatnánk részletesebben arról, hogyan
működik ez a szerkezet?
- A computerből, szintetizátorból és tévéképernyőből álló lánc segítségével egyszerre 24
különböző dallam memorizálására képes, és a kódokkal betáplált, illetve a szintetizátor billentyűin
mechanikusan lejátszott hangokat, hangsorokat a képernyőn egyezményes jelekkel kivetítve
lehetővé teszi a zene áttekintését, megszerkesztését, a hibák azonnali kijavítását. Például egy bluessémából elég egy sort bejátszani; utána már csak azt kell jelezni, hogy hányadik fokon hányszor
ismétlődik. Ha szintetizátoron játszom le a hangsort, a computer megjegyzi, hogy melyik hangot
mennyi ideig nyomtam le, s ha saját metronóm ütéseihez képest pontatlanságot észlel, korrigálva
jeleníti meg a képernyőn. S mivel egy zeneszám létrehozása számtalan kezdés és millió javítás
függvénye, nem mindegy, hogyan történik a korrekció. A berendezést elsősorban olyan stúdiókban
célszerű használni, ahol soksávos magnetofon áll rendelkezésre, s egyszerre lehet vezérelni a
párhuzamos szólamokat.
- Magyar találmányról lévén szó, talán nem fölösleges a kérdés: vajon a sorsa is magyar
lesz?
- Amikor tavaly februárban a készülékkel megjelentünk a frankfurti világkiállításon, az angol
Electronic and Music Maker című szaklap szerkesztője elragadtatott hangú cikkben számolt be
róla, hangsúlyozva, hogy ilyen kényelmesen kezelhető music composert nem látott még. Ha akkor
mögöttünk lett volna a szinte azonnali szállítást biztosító háttéripar, az élénk érdeklődésből ítélve
valószínűleg sok megrendelést kaptunk volna De mivel nem volt, hazatérve kellett vállalkozót,
kivitelezőt, exportőrt keresnünk, és ez nem ment egyszerűen A tőkét végül az Omega gmk.,
pontosabban Kóbor János biztosította, a kivitelezést az ATOMKl gmk. végzi - a konstrukció a
dobozba foglalt központi egységből és a kazettára rögzített vezérlő programból áll -, a
forgalmazásra pedig egy Novotrade nevű, hazai bankok munkatársaiból álló részvénytársaság
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vállalkozott. A készülék neve Muzix 81, ami jelzi, hogy a ZX 81 Sinclair computer
továbbfejlesztett változata. Hogy végül is milyen sikere lesz a külhoni piacon, azt nehéz belátni.
- A Szalay testvérek nemcsak fizikusok, hanem muzsikusok is. Éltek-e vajon saját maguk is a
találmánnyal?
- Én részt vettem Presser Gábor és Benkő László szintetizátorlemezeinek elkészítésében,
illetve az Omega együttes XI. lemezének programozásában. A Panta Rhei felbomlása után
megmaradt munkakapcsolatom Matolcsy Kálmánnal, s a rádió elektronikus zenei stúdiójában,
illetve a filmgyár stúdióiban tovább folytattuk a kísérleteket. A Muzix 81-et is felhasználva másfél
órás zeneanyagot játszottunk kazettára, amiből 35 percnyit elküldtünk a hanglemezgyár
igazgatójának. Neki annyira tetszett az anyag hogy azonnal kiadásra javasolta. Mi még tovább
dolgoztunk az anyagon, a lemez így várhatóan október elején kerül az üzletekbe P. R. Computer
név alatt.
- Hogyan vett részt a komponálásban a Muzix 81?
- A szólamok 70 százalékát vele vettük fel. A készülék képes arra, hogy például bejátszott
hangszerhangokat élethűen visszaadjon és alkalmazzon, vagy egy beénekelt hangot három
szólamban megszólaltasson. Egy dobos nem képes ilyen pontos ritmust hozni. Ezzel a technikával
egy ember hangszertudás nélkül fel tud venni egy lemezt. Csak éppen koncepció kell hozzá.
- Debrecenben bizonyára sokon érdeklődnek az ilyen újfajta elektronikus vívmányok iránt.
Nyílik-e számukra lehetőség, hogy közelebbről is megismerkedhessenek a Muzix II rejtelmeivel?
- Igen, szeptember 22-én, csütörtökön 18 órától a Kossuth utca 1. szám alatti Ifjúsági
centrumban bemutatót tartunk működéséről, és saját új lemezünkön kívül részleteket forgatunk le
olyan felvételekből, amelyeket kizárólag elektronikus eszközökkel készítettek.
(Hajdú-bihari Napló, 1983)

96

VII. ARCVONÁSOK
Kedvtelésből zenélnek
A Color együttes
Popberkekben mostanában úgy emlegetik Debrecent, mint a magyar Liverpool. Valóban, a vidéki
városok közül egy sincs, amely az utóbbi években annyi színvonalas együttest adott volna az
országnak, mint Debrecen. Az Astor, a Lux, a Panta Rhei és most a Color: mind tűnő, egyéni
karakterű zenekarok, sorban aratták a babérokat a pop-dzsessz fesztiválokon. Amatőrök, a szó
nemes értelmében: kedvtelésből zenélnek.
A Color tavaly nyáron tűnt fel orosházi területi vetélkedőn. Panoptikum című több tételes,
sajátos hangvételű kompozíciójuk kivívta a szakemberek és a közönség elismerését, amit az
Aranydiploma-minősítés is jelzett. Aztán következett az ismétlés: a győri országos találkozón
újabb aranyérem, majd a Ki Mit Tud? akadályai, amelyeket végig sikerrel vettek. Karrierjük
töretlen ívű: tíz hónap alatt a semmiből a csúcsra értek.
Ezt a „semmit” azért idézőjelbe kell tennünk. Hiszen a Color magját alkotó Bokor testvérek
zenei pályafutása majdnem tíz évvel ezelőtt kezdődött: Attila, a dobos csak ötödikes volt, amikor
már vidéki kultúrházakban lépett fel a trió. A magyar beat hőskorszaka volt ez, amikor
„gombaszámra” alakultak az együttesek, amikor minden teenager gitárokról és beatzenészekről
álmodott, meg a világot jelentő deszkákról; amikor őrjöngő fiatalok tömegei töltötték meg a
koncerttermeket, amikor még az együttesek az ifjúság életérzéseinek megfogalmazására vállalkoztak. Azóta persze sokat változtak az idők: a beatből pop lett, a popból üzlet, az önkifejezés
igényéből az igények kielégítésének „programja”; a háborgó hullámok elcsitultak, minden megy
békésen a maga kerékvágásában.
A Color együttes is végigjárta ezt az utat: a haknibrigádból az orvostudományi egyetem zenekara lett, amely melodikus, vokális számok tolmácsolásával szolgáltatta a talpalávalót a bulikon,
táncesteken. Saját elképzeléseik megvalósítására ekkor még nemigen vállalkoztak, ehhez többszöri
átalakulás után jelenlegi felállásuk teremtett először komoly lehetőséget- Közben zenészekként is
érettebbé váltak, a műfajhoz nélkülözhetetlen technikai apparátusuk is gyarapodott, s a sok munkát
és gyakorlást igazolta a siker, amely újabb erőfeszítésekre ösztönözte őket. A Ki mit tud? megnyerésével olyan helyzeti előnyt szereztek, amelyet egyébként talán soha nem értek volna el. A
publicitással együtt a rádió-, tv-, lemezfelvétel lehetősége villant fel előttük, s ők természetesen
éltek az alkalommal.
Emlékszünk még a korábbi Ki Mit Tud?-győztesekre, s arra, hogy két út állt előttük: vagy
meglovagolták a sikert és profikká váltak, vagy amatőrök maradtak, és (sajnos) eltűntek a süllyesztőben. Az „üzem” nem ismer más alternatívát, s a Colornak is e között kell választania. Hogy pontosabban érzékeljük helyzetüket, le kell mondani polgári foglalkozásukról is: Bokor Gyula orvos,
tudományos gyakornok; Bokor Tibor III. éves orvostanhallgató; Bokor Attila az Ybl főiskola I.
éves hallgatója, Láhmer Emil irodagép-műszerész, Pólya László I. éves zeneművészeti főiskolás.
A zenekarvezetővel, Bokor Gyulával terveikről, elképzeléseikről beszélgettünk szobájában, az
orvosi egyetem elméleti tömbjének hetedik emeletén.
- Mi a két út közül a harmadikat választjuk - mondja a fekete hajú, bajuszos fiatalember. Amatőrök maradunk, mindenki folytatja tanulmányait, s a munka mellett zenélünk továbbra is.
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Ismerve az ilyenkor szokásos eljárást, sokan megkérdezték tőlünk, hogy mi is Pestre megyünk-e?
Válaszunk határozottan az, hogy nem. Mi innen indultunk el, mint debreceni zenekar értünk el
sikert, eztán is itt akarunk élni.
- Miért zenéltek, mi a célotok vele?
- Gyerekkorunk óta életünk része a zene, saját örömünkre, kedvtelésből csináljuk. Nem a
zenéből akarunk megélni. Ezért úgy gondolom, megengedhetjük magunknak, hogy olyat játsszunk,
ami igényes, és a közönségnek is tetszik.
- Szép program, de nyilván tisztában vagytok azzal, hogy megvalósulása nem csak rajtatok
múlik.
- Igen, tudjuk, hogy a rádióban, tv-ben, lemezgyárban mások a feltételek, s hogy innen,
Debrecenből adminisztrálni is nehéz magunkat. Ezért is csatlakozott hozzánk Várszegi Gábor, a
Gemini együttes volt tagja, és segít ügyeinket intézni, dalszövegeket írni, s stúdiókban felvételeket
készíteni. Hiszünk abban, hogy sikerül saját elképzeléseink szerint dolgoznunk.
- Legközelebbi tervek?
- A Szovjetunióba, Ashabadba kaptunk meghívást egy könnyűzenei fesztivál gálaestjére; ezt
egyetemi vizsgák miatt nem vállaltuk. A múlt héten készült el Ikarusz című számunk tv-felvétele,
amit június első szombatján az Egymillió fontos hangjegyben forgatnak le, A nyár közepén részt
veszünk az Erkel Színházban rendezendő popfesztiválon, dalunk kislemezen is megjelenik majd.
Augusztus elején indulunk a Ki Mit Tud?-osokkal Varsóba, Leningrádba, Helsinkibe. Közben
állandóan készülünk, új számokat szerzünk, s ha repertoárunk elegendő lesz hozzá. szeretnénk
Debrecenben egy önálló koncertet adni.
Akik hallgatták, maguk is meg győződhettek róla: a Color együtt sajátos hangvételű, eredeti
tehetségről és elképzelésekről tanúskodó zenével jelentkezett a Ki mit tud?-on Értő zenészek
mindahányan; szavaikból az is kiderül, hogy zenében, mondanivalóban igényes programmal
indulnak a második, nehezebb menetnek; hogy kivívása után a sikert meg is tartsák. Szurkolunk
nekik, hogy eredményesebben végezzék, mint Panoptikum című szerzeményük figurái, akik
„elnyelt az időáradat”.
(Hajdú-bihari Napló, 1977)

Úton
Közelkép a Panta Rhei együttesről
Az egyetem előtt már ott pöfög a mikrobusz. Elsőként a roadok érkeztek meg: Béla, a környék
talán legjobb technikusa, meg Gabó, a tulaj és gépkocsivezető, aki átmenetileg a dobokat cserélte
fel a volánért, hogy saját járművén fuvarozza zenész kollégáit. Jönnek már a fiúk is, Kálmán,
András meg Csaba, fázósan összegörnyedve a hidegtől és az álmosságtól. Az éjjel fél egyig
próbáltak, s ötkor már kelni kellett, nem csoda, ha fáradtak. Pedig nem lesz túl pihentető ez a két
nap: ma a pécsi zenei hét dzsesszkoncertjén, holnap este a Budapesti Műszaki Egyetem klubjában
szerepelni, s még aznap éjjel visszatérni, mert Csabának hajnali ötig szól a kimaradási papírja a
laktanyában, s Kálmánnak hatkor kezdődik az ügyelet a kollégiumban.
Egyelőre még a temérdek cuccot méregetik: erősítőket, hangfalakat, mikrofonokat, állványokat, dobokat, gitárokat – mindnek be kell férnie a kocsi hátsó felébe. Aztán a megszokott,
begyakorlott mozdulatokkal kezdik pakolni a berendezést, isten tudja, hányadszor életükben. Nincs
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még egy műfaj, amelynek ennyire éltetője a technika, s amely épp ezért ennyire a technika függvénye. A hatvanas évek elején, a beatkorszak hajnalán még egy összebütykölt erősítővel és két
recsegő hangfallal is a világot jelentő deszkákra lehetett lépni; ma már ezt senki sem meri megtenni.
A technicizálódás oly méreteket öltött – a hangminőséget és minél újabb hangeffektusokat
szolgálva –, hogy a vezető együttesek felszerelésének értéke már csak milliókban mérhető.
A Panta Rhei tagjai tizennégy éves koruk óta, tehát több mint tíz éve játszanak különböző
zenekarokban, s amikor összekerültek, százezer forintot kaptak a Kossuth egyetemtől; azóta egy
fillért sem. Márpedig állandóan bővíteni, fejleszteni kell a berendezést: ma egy új mikrofon, holnap
egy új gitár, itt nincs megállás, mert nagy a konkurencia, egykettőre lemaradhat az ember. Az már
az ő külön szerencséjük, hogy ketten az egyetem fizika szakán végeztek, így sok mindent össze
tudtak hozni maguk is. Elsőként az országban szintetizátort készítettek, emellett erősítőket,
hangfalakat, miegyebeket. Most éppen egy énekcuccon dolgoznak, amelyhez csak az alapanyag
százezer forintba került, s legalább annyi lesz a munka, amivel ezt megszólaltatják. Így megy ez
évek óta: a zenekar bevételéből mindent a fejlesztésre fordítanak. A nagyobb beruházásokhoz
kölcsönöket vesznek fel, s mire az letelik, kérhetik az újabbat, hiszen mindig akad valami, ami
tökéletesebb a meglevőnél.
A százezreket érő cucc itt rázkódik a hátunk mögött, útban Hajdúszoboszló felé. Három ülésen
négyen szorongunk, s még annyi eszünk sem volt, hogy tegnap egy kis szíverősítőről gondoskodjunk. Nem lesz kéjutazás: délre Pesten, a rádió előtt kell lennünk, hogy átpakoljunk abba a buszba,
amely a résztvevőket Pécsre szállítja.
Ha csak valami közbe nem jön.
Természetesen jön. Alig hagyjuk el Debrecen határát, akadozni kezd a motor, már a negyvenet
is alig bírja. Eleinte humorizálunk ezen, Gabót ugratjuk, dicsérjük a járgányt, de amikor a
hajdúszoboszlói szervizben közlik velünk, hogy legalább egy órát kell várni, míg sorra kerülünk,
már nem tűnik olyan viccesnek a helyzet. Nagy megtiszteltetés hogy a zenekart meghívták erre a
koncertre, muszáj odaérni. De hiába részesítenek bennünket végül előnyben, meghallgatva, hogy
élő rádióközvetítésre igyekszünk, tizenegy is elmúlik, mire a megjavított géppel búcsút inthetünk
Szoboszlónak. Egy megoldás marad: az irányt egyenesen Pécsnek venni, s telefonon értesíteni a
rádiót, hogy időben a koncert színhelyén leszünk.
Lélekben felkészülünk a hátralevő négyszáz kilométerre, bőven marad idő elmerengeni azon,
hányszor történt ilyesmi. Amikor az együttes pódiumra lép, a közönség csak azt látja, hogy mit
nyújtanak – de hogy ezt milyen munka és szervezés előzi meg, arról keveseknek van fogalmuk.
Hogy mennyi rohangálás, idegeskedés előzte meg például ezt az utat. az utolsó pillanatig nem volt
biztos, hogy Csaba kap-e eltávozási engedélyt, vagy Kálmánt elengedi-e az igazgatója. Egyszer a
főnökök türelme is elfogyhat. A Panta Rhei ugyanis amatőr együttes, mindegyik tagjának tisztes
polgári foglalkozása van, amit bizony néha bonyolult összeegyeztetni a zenéléssel. Ez az
egyeztetés, adminisztráció az együttes tagjainak legalább annyi energiáját elveszi, mint maga a
zenélés.
A Panta Rhei három év alatt sok mindent elért, amit ebben a műfajban egy amatőr együttes
elérhet. Kétszer nyertek országos fesztivált, az ország csaknem minden nagyobb városában
szerepeltek már, ismerik őket a tévében, a rádióban, gyakran hívják őket nyilvános koncertekre. S
nem csak a zenéjük miatt. Az üzletiessé vált könnyűzenei világban legalább annyi múlik a menedzselésen, mint a zenén. Személyes ismeretségek híján semmire sem juthat egy zenekar. Akit
felkarolnak, az befut. Akit nem? Hiány nincs. Nem szorulnak arra, hogy az együttesek kegyét
keressék. Mindegyik helyett találhatnak másikat. S mivel a kínálat meghaladja a keresletet,
kegyetlen a harc, amely a nyilvánosságért folyik. Itt csak lépésről lépésre lehet előrejutni, ami
állandó jelenlétet, szereplést kíván a pódiumon kívül is. A Panta Rhei is kénytelen e játékszabályok
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szerint játszani, s több vasat egyszerre a tűzben tartani. Sanyi, a zenekar Pesten élő negyedik tagja,
mellesleg az Eötvös egyetem atomfizikai tanszékének adjunktusa, naponta átlag négy órát rohangál
az ügyeket intézni, ugyanezt teszi András öccse Debrecenben. Az együttes havi telefonszámlája
eléri a 800 forintot, plusz az utazások. A magyar pop sajátos vonása, hogy míg nyugaton a menedzserek intézik a dolgokat, addig nálunk ezzel maguknak az együtteseknek kell foglalkozniuk.
Néha ők sem értik, miért csinálják. Mert a Panta Rhei ezen aligha gazdagszik meg. Egy pesti bulira
csak a szállítás kerül 1500-2000 forintba, az ORI (Országos Rendező Iroda) által engedélyezett
fellépési díj ezt sem éri el. Hány olyan eset volt, amikor rá is fizettek egy-egy koncertre, s örökös
a bizonytalanság, vajon megtérülnek-e a költségek. A ma esti koncertért fejenként 5-600 forintot,
ha kapnak, külön téma, hogy a szállítási költséget sikerül-e kiharcolniuk a rádiótól.
A motornak most semmi baja, mintha megtáltosodott volna, egymás után hagyjuk el
Szolnokot, Ceglédet, Kecskemétet. Már besötétedik, amikor átkelünk a Dunán. Eddig sima volt
az út, itt esni kezd a hó, csökkenteni kell az amúgy sem életveszélyes sebességet.Újabb izgalmak:
nem tudjuk, hol, mikor kezdődik a hangverseny, s ilyen iramban hétre sem érünk oda. Reméljük,
Sanyi megkapta a telefont, s már ott vár ránk. A fiúk nem túl derűlátóak: az egyik számot Sanyival
még nem próbáltak össze. Egyébként is, bármennyire örültek a meghívásnak, tudják jól, a dzsessz
nem kimondottan az ő műfajuk, nem érzik benne igazán otthon magukat. Az ő zenéjükre inkább a
progresszív meghatározás illik – s ez az, ami helyzetüket leginkább megnehezíti, mondhatni,
egyelőre feloldhatatlan ellentmondás elé állítja őket. Ez a műfaj ugyanis Magyarországon egykét
kivételtől eltekintve nem létezik: a rádióban csak tánczenét és dzsesszt ismernek, ők a kettő között
lennének, így egyik szerkesztőség sem fogadja el igazán, s a kellő publicitást sem biztosítja. Nincs
olyan műsor a rádióban, amelyben többtételes, hosszabb lélegzetű progresszív darabokat
közvetítenének. Angliában, a műfaj hazájában olyan nagy a felvevőpiac, hogy békésen megfér
egymás mellett, egyaránt sztár lehet a legszínvonalasabb zenét játszó Emerson, Lake and Palmer
trió meg az éppen futó, igénytelen slágereket gyártó akármilyen együttes. Nálunk ez csak az
utóbbiról mondható el.
Vannak persze itthon is biztató jelek: lassan változik a szemlélet, mindkét oldalon engednek,
fiatalok kerültek a rádióhoz is, de még néhány évnek el kell telni ahhoz, hogy ez a köztes műfaj
teljes polgárjogot nyerjen. Ennek szenvedője a Panta Rhei is. S mivel szerintük igény arra van,
amire felkeltik, ezért hadakoznak a körülményekkel, próbálják zenéjüket elfogadtatni. Vannak,
akik azt mondják, reménytelen, mert túl becsületesek; amit ők képviselnek, annyira nemcsak rajtuk
áll vagy bukik, hogy nem bírják végig a menetet, idő előtt kifulladnak. Ők ezzel is számolnak, de
nincs más út előttük: ha elképzeléseikből engednének, három nagylemeznyi anyaguk is lehetne
már, talán zöld utat is kaptak volna hozzá – ez azonban önmaguk lebecsülése lenne. Csak úgy
érdemes csinálniuk, ha állandóan fejlődnek és előrelépnek. Éppenséggel tudnának slágereket is
írni, amit az egész ország fütyülne, naponta játszana a rádió, de saját igényszintjükből nem tudnak
engedni: annyit nem ér a népszerűség. Emiatt érte őket nemrégiben első nagy fiaskójuk.
A Panta Rhei annak idején Bartók-feldolgozásokkal robbant be az amatőr beat élvonalába – s
most, három év erőfeszítései után, amikor végre a körön belül kerülhettek volna, épp ezek miatt
véreztek el az utolsó lépcsőn. A Hanglemezgyártó Vállalat ugyanis háromszámos kislemezt
készített velük, amely decemberben került volna az üzletekbe, ha ifjabb Bartók Béla a szerzői
jogvédelemre hivatkozva meg nem akadályozza kiadását. Az eset feltehetőleg egyedülálló a
magyar popzene történetében; hogy mennyire nem tisztázott a kérdés, mutatja a lemez sorsa.
De mit is takar a cím: Parafrázisok, Bartók Mikrokozmoszára? S miért foglalkoznak egyáltalán feldolgozásokkal? Ők erre azt válaszolják, hogy mivel minden zene a hallgató tudatában,
érzelmében tükröződik vissza, mindenki saját képzetére formálja azt. Bennük is sajátos módon
tükröződtek Bartók művei, ők ezt megpróbálták újrafogalmazni: elektronikus hangzásvilágban,
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erőteljesebb ritmusképletekkel, ahogyan bennük él. S mivel ők e korban élnek, akaratlanul hozzáadtak ezekhez a darabokhoz valamit a XX. század utolsó évtizedeinek szelleméből is. Ha így
van, örülnek neki, mondják. Egy 20 perces zenedarab feldolgozása nekik könnyebben esik, mint
ugyanolyan lélegzetű saját kompozíció létrehozása. Mások talán épp fordítva vannak ezzel.
Mindenesetre Bartók olyan iskola, amivel rengeteget tanultak, nagyon magas szinten, ezért nem
engedhettek belőle. Hosszú utat jártak be a három év alatt. (Míg Csaba kezdő katona volt, dr. Kiss
Miklós helyettesítette őt a dobnál.) Rengeteget próbáltak, kísérleteztek a melodikusabb popzenétől
(Ács Enikő most is velük énekel) a feldolgozásokon át a dzsesszig. Stílusuk kezd egyre
jellegzetesebbé válni, már pontosan érzik egymás gondolatait. És most mindaz, amiért eddig
küzdöttek, egy csapásra romba dőlt.
Hogyan tovább? Ez az egyetlen kérdés, amire nem mernek határozott választ adni. Személyes
sorsa csaknem mindegyiküket másfelé szólítaná. Sanyinak lehetősége nyílott kandidátusi értekezése megírására, s időben egyre nehezebben tudja egyeztetni a tudományos munkát a zenéléssel.
Kálmán szándékai között is szerepel a doktori disszertáció elkészítése, emellett családja van, kutyaélet ez a sok vándorlás. Csaba a nyáron leszerel, s a dzsessztanszakon tanulna tovább Budapesten.
András a Kossuth egyetem pszichológia tanszékének munkatársa, négyük közül talán még ő a
legszabadabb. Valamennyien intelligens, értelmes fiatalemberek, tisztán látják helyüket,
szerepüket. Egy idő után, ha közben nem játszanak, kezdik rosszul érezni magukat. Ezért kezdik
mindig újra: a zenélés semmivel nem pótolható öröméért.
Hét óra. Tizenkét órás utazás végén a szürke mikrobusz megérkezik a pécsi ifjúsági ház elé.
Sanyi vár bennünket. Minden rendben, megkapta a telefont. A koncert fél kilenckor kezdődik, ők
tízkor lépnek a színre. Gyorsan beszerelni, rövid pihenő, néhány száraz zsömle és kóla vacsorára.
Aztán őket szólítja a műsorközlő: „Következik a debreceni Panta Rhei együttes. Szólógitár Szalay
Sándor, basszusgitár Szalay András, billentyűsök Matolcsi Kálmán, a dobnál Béke Csaba.”
Az egész napos hercehurca után. fáradtan, öklömnyi ideggörccsel a gyomrukban játszani
kezdenek a fiúk. Amikor a végén felcsattan a taps, s félszegen, de már mosolyogva újra a függöny
elé jönnek, én is pontosan érzem a választ arra, amire eddig kerestem: hogy miért csinálják.
(Hajdú-bihari Napló, 1977)

Csak nosztalgia?
Tízéves a Lux együttes
Hírügynökségek aligha kürtölik világgá, s a filmhíradó sem igen szentel különkiadást az
eseménynek. A legtöbb, ami történhet, hogy néhány húszon- és harmincéves eltűnődik azon; valóban, már tízéves a Lux? Milyen gyorsan telik az idő!
Az bizony telik, akár jelzik az évfordulók, akár nem. Beategyüttesek jubileumáról egyébként
sem szokás megemlékezni, hát még, ha amatőrökről van szó. Pedig aki kicsit is ismeri a szakma –
ma már az – másfél évtizedes történetét, tudja, mily nagy idő ez a tíz esztendő: már-már
matuzsálemi kornak számít, amit kevesen érnek meg. A hirtelen berobbanások, a tiszavirág életű
sikerek, a csendes elmúlások a műfaj velejárói lettek, a szenzációk ideje lejárt, más szelek
fújdogálnak mostanában. Pedig de szépen indult!
Ki emlékszik már a hatvanas évek friss légáramlataira, a politikai, kulturális és fogyasztói
liberalizálódás kezdetére? Ki emlékszik már azokra a „szép, fényes" napokra, amikor az új zene
áradó hatására az ifjabb nemzedékek örömtől csillogó szemmel és kipirult arccal, szenvedéllyel
eszméltek fiatalságuk lehetőségeire, s azonosultak a korosztályuk lendületével? Új hangok, új
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eszmék szólaltak meg abban a zenében, amely ellenállhatatlan erővel hódított meg százakat és
ezreket: fiatalok játszották fiataloknak, önmagukat fejezték ki vele, önmagukra ismertek benne,
tizenéves érzéseikre és gondolataikra; ez a zene lett az, amellyel a fiatalok első ízben
fogalmazhatták meg saját élményeiket, a világról alkotott elképzeléseiket.
Tízezreket és százezreket vonzott ez a zene a klubokba, a koncerttermekbe s a gitárok mellé;
soha nem látott méreteket öltött az öntevékeny zenélés, ami forradalmian új vonást hozott a
fiatalok és a zene viszonyába. Nem ment könnyen: alkotóknak és befogadóknak egyaránt meg
kellett küzdeni az új zene elismertetéséért a társadalmi előítéletekkel, a felnőtt társadalom
értetlenkedésével. S mire ez sikerült, az úttörők maguk is felnőttek lettek, megváltozott
értékrendjük, gondolkodásuk, zenéjük, s megváltozott a közeg is, amelyben annak idején az új
hangok megszólaltak.
Csak nosztalgia lenne? Csak az elmúlás miatti kesernyés fájdalommal emlékezhetnek a kor
„hősei" azokra az időkre, melyek fiatalságukat is jelentették? Lehet-e másként viszonyulni ahhoz
a zenéhez, amely eredendően sajátos életkorhoz kötődik? Kérdések, amikre tudományos igénnyel
aligha adható válasz. Hiszen ez a zene sohasem csak önmagában hordozta értékeit, hanem
azokban a zenén kívüli elemekben is, amelyek mindig hozzákapcsolódtak.
Legnagyobb jelentőségét is ez adja: hogy benne és vele az ifjúság önmaga lehetett. S talán
ezért kockáztatható meg az állítás, hogy ez a muzsika – bárha profi eszközökkel űzik is –
alapjában véve amatőr maradt; az amatőrizmusból táplálkozott, s tiszta forrásai még ma is innen
erednek. Ilyen forrásai voltak 1968-ban a százszámra muzsikáló együttesek, s ilyenek a ma sajnos
egyre kisebb számban alakulók. Hanyatlásként szokás erről mostanában beszélni, s amennyiben
ez a jelző érvényes a hetvenes évekre, úgy igazságtartalma a beatzenéről szólva sem
kérdőjelezhető meg.
Nem segítenek ezen – a Lux példájánál maradva – a (nosztalgikus) visszaemlékezések sem.
Viszonyításként időnként mégis szükséges a múltba tekinteni, máskülönben a jelent sem tudjuk
értékelni. Különösen, ha van mire visszapillantani. Mert – bár világszerte ekkor jutott csúcspontra
a beatmozgalom, ami után visszaesés következett – pezsgő beatélet zajlott Debrecenben, 1968ban. A pedagógus művelődési házban muzsikáló Merkur együttes nevét városszerte fogalomként
emlegették, klubdélutánjain lélegzetet is alig lehetett venni a sokaságtól. A zenei könyvtárban
Fazekas László vezetett legendás hírű beatklubot, ahol az alkalmi zenélések után értékelték,
elemezték a hallottakat. Azóta sem tudunk hasonló kezdeményezésről. Gimnáziumokban,
művelődési intézményekben számtalan együttes próbálgatta szárnyait, állandó forrongás, változás
közben. Egyesek alakultak, mások megszűntek, a zenészek keresték a nekik megfelelő helyet.
A Lux is úgy jött létre, hogy alapító tagjai más zenekarokban tevékenykedtek. Rangers,
Junior, Hoys, Red Rivers voltak a jellemzően angol nevet viselő csapatok, belőlük szerveződött a
Lux Pikó Sándor Tikász Sándor, Felkai Miklós (ma Apostol), Szalay Sándor (ma Panta Rhei),
Mészáros Balázs közreműködésével. Szinte lehetetlen nyomon követni a személycseréket, nevét
mindenesetre akkor vette fel a Lux, amikor basszusgitárosuk, Kovács György házi felvételeket
készített velük. Igazi formáját 1970-ben nyerte el az együttes: ekkor Felkai Miklós játszott
szólógitáron, Tikász Sándor basszusgitáron és Pikó Sándor dobon. Nem volt állandó fellépési
helyük, egy időben a Kossuth egyetem felvonulási épületében próbáltak. Nem a napi slágereket,
hanem a progresszívebb vonalat képviselték (ezért is hagyták ott előző együtteseiket a tagok).
Jimi Hendrix és a Cream volt az ideáljuk, az ő számaikat játszották, illetve az ezek szellemében
fogant saját szerzeményeket. A trió tagjai jól ismerték a másik gondolatait, ezért is tudták
egymást a színpadon az improvizációkban kiegészíteni.
Aztán Felkait behívták katonának, helyére Lámer Emil (ma Color) került, vele nyert a
zenekar az 1971-es salgótarjáni amatőr fesztiválon bronzdiplomát. Néhány zűrös, kevésbé
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említésre méltó év következett, majd 1974-ben nyugatról visszajött Seicher Tibor, aki felszerelésével és szervezőkészségével jótékonyan hatott a debreceni beatélet fellendítésére.
Felkaival, Nagy-Istók Lászlóval és Makranczy Bélával (korábban Lux) megalakította az Astor
zenekart, s székhelyéül a Járműjavító művelődési házát választotta. Beindította a beatfórumot,
alkalmat biztosított a többi együttes szereplésére is.
Közben Tikász Sándor, Bessenyei György, az Astorból kivált Nagy-Istók László és a budapesti kirándulás után visszatért Tikász Sándor a Revolverben zenéltek, s mivel ilyen szépen
összejöttek, ismét jogos lett a Lux név használata. Ez az időpont az együttes második nagy
korszakának kezdete, ebben a felállásban nyerték el az 1975-ös orosházi területi beatfesztivál
aranydiplomáját az Északi szél és az Ólomlepke című számaikkal. 1976-ban feloszlott az Astor,
helyére a Lux került, s megkezdődött a kimerítő össztáncok sorozata, amikor a megfelelő
talpalávalót kellett húzniuk a táncos kedvű közönségnek. 1976-ban – a debreceni beatélet nagy
éve ez – ismét aranydiplomát nyertek Orosházán a Panta Rhei és a Color társaságában.
A sikerek ellenére kezdték szegényesnek érezni a három gitár, dob felállás hangzását, s
billentyűs játékosok után néztek. Nagy-Istók László távozása után Tóth Imre lett a basszusgitáros, Kocsis Béla az orgonista, s egy időben velük játszott második dobosként Gönczi Gábor.
A gyakori személycseréknek az volt az oka, hogy igazában csak ketten – Pikó és Tikász —
tekintették magukénak a zenekart, s a többiek ezért a kudarcokat sem tud ták elviselni. Mert
kudarcok is akadtak, zötyögött a zenekar gépezete, állandóan keresték a rájuk szabott stílust és
formákat. A mélyvízből az idén sikerült ismét a felszínre vergődniük: nyáron Debrecen
képviseletében többször szerepeltek a budai ifjúsági parkban, s október elején elnyerték a győri
országos pop-dzsessz-rock napok arany diplomáját, s a legjobbnak kijáró vándorserleget.
E szűkre szabott, remélhetőleg pontos történeti áttekintés után elérkeztünk a jelenhez,
amelyben így fest az együttes: Tikász Sándor és Létmányi István szólógitár, Kocsis Béla orgona,
Kiss Sándor Fenderzongora, Pikó Sándor dob. Hogyan tovább? Erre a tagok maguk sem tudják a
feleletet. Generációs különbségek vannak a zenekaron belül, s az eltérő életfelfogásokat nem
könnyű összeegyeztetni. Tikász és Pikó másfél évtized hordalékával és tisztes polgári
foglalkozással a hátuk mögött ma is a tiszta amatőrizmus igézetében élnek; a többiek talán a
zenei pályát választanák inkább.
Egy évtizede alatt a Lux sokat küszködött és nélkülözött a fennmaradásért, tagjai szabadidejük, energiájuk és keresetük jó részét a zenekarba ölték, de rá kell jönniük, hogy amatőrként
ma már nehéz a lépést tartani. Zenében és felszerelésben állandóan újítani kell annak, aki a profi
konkurenciával állni szeretné a versenyt. Egyre kevesebb az olyan „szent bolond", aki pusztán a
zenélés kedvéért vesz hangszert a kezébe. A tíz év alatt természetesen módosult a Lux hangzása
is, újabban a dzsessz-rockhoz közelít, s hogy erőfeszítéseik mégsem voltak hiábavalóak: ők
játszhatnak a város új művelődési központjában.
Hogy a buktatók és a kényszerű alkalmazkodások útvesztőiben milyen kiutat találnak, főként
rajtuk múlik. A pofonokat és a simogatásokat félretéve a nosztalgikus múltból a bizonytalan
jövőbe kell vetni tekintetüket, ha létjogosultságukat igazolni akarják. S mert ezzel ők is tisztában
vannak, nem ünneprontóak a mérlegelő szavak; garantálhatja ezt sokszor megtört, de újra és újra
feltámadó kezdeményező készségük, amely ezt a műfajt előreviszi.
(Hajdú-bihari Napló, 1978)

Sikeres bemutatkozás
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Debreceni Együttesek a Budai Ifjúsági Parkban
Fenyegető felhők tornyosultak Debrecen fölött, amikor május 27-én, szombaton délelőtt a 24-es
járat eltérített autóbusza elindult, hogy a Budai Ifjúsági Parkba szállítsa az este fellépő együtteseket
és felszereléseiket. A hangulaton szerencsére a borús időjárás nem hagyott nyomot: a Lux, a Panta
Rhei és a Délibáb együttes tagjai jó kedvvel, nem kis izgalommal néztek a szabadtéri fellépés elé.
Egészen Abonyig, amikor a felhők, nem bírva tovább tartani súlyos terhüket, kitartó záporral
öntözték meg a földet. S miközben a sárga autóbusz hatvan kilométeres sebességgel száguldott
úticélja felé (nem volt gond az előzéssel), egyre szo-rongatóbbá vált a kérdés: lehet, hogy elmarad
a bemutatkozás?
Szerencsére nem így történt; alighogy a busz a több mint tízezer néző befogadására al-kalmas
park színpadja mellé gördült, elállt az eső, s a technikusok hozzákezdhettek a fel-szerelés
összeállításához. Munkájuk nyomán két óra múlva minden készen állott ahhoz, hogy délután hatkor
Tikász Sándor, a Lux vezetője elmaradhatatlan bőrkalapjával a fején így szól-hasson a mikrofonba:
szeretettel köszöntjük a budapesti fiatalokat a közreműködő debreceni együttesek nevében. A
program megkezdődött.
Az ötlet a Budai Ifjúsági Park vezetőinek fejében fogant meg: a változatosság gyö¬nyör-ködtet
jelszó jegyében alkalmat adni vidéki városok kulturális csoportjainak, hogy a fő¬városi fiatalok
előtt is bemutatkozhassanak. A választás először Debrecenre esett, s az elő¬ze¬tes tárgyalások
eredményeként kialakult a pontos tervezet: e nyár minden hónapjának utolsó szombat estéjén a
debrecenieké a park színpada. Az a színpad, amelynek deszkáin estéről estére az ország
legkitűnőbb együttesei szerepelnek. Debrecennek jelenleg több olyan mű-vészeti együttese van,
amelyek bármilyen közegben megállnák a helyüket. A Color Ki mit tud?-ot nyert, a Panta Rhei
nevét már országszerte ismerik, a Délibáb felvételeit rendszeresen közvetíti a rádió, a Debreceni
Jazz Q a hazai dzsessztalálkozók állandó résztvevője, a Lux ki-váló rockegyüttes, s lassan
kezdenek beérni a folk-rockos Pátria kitartó próbálkozásainak gyümölcsei is. Egyszóval nyugodtan
megkockáztathatjuk a kijelentést, hogy Budapesten kívül nincs még egy város, amely ennyi,
stílusban ilyen szintű zenei produkciókkal tudna egyszerre kirukkolni. Nem véletlen i tehát, hogy
a bemutatkozási épp a debreceniek kezdték.
A Luxra hárult a feladat, hogy a kifejezetten hűvös estén megjelent mintegy 1300 érdeklődő
fiatal vérét felforrósítsa. A hosszú időn át az átalakulás nehézségeivel bajlódó együttes meglepően
összefogott, lendületes muzsikája teret engedett a táncnak is, másfél órás műsoruk megérdemelt
tapsot aratott. Utánuk B. Tóth László discója, majd Weisz György humoros betétszáma
következett, tovább fokozva a jó hangulatot.
Nyolc órakor kellett volna a színpadra lépnie a Délibáb népzenei együttesnek. Hang-szereiket
s a csoport felét a busz szállította, a többiek munkahelyi elfoglaltságaik miatt csak később tudtak
utánuk indulni. Sajnos, túl későn, s mire egy órával a zárás előtt megérkeztek, már a Panta Rhei
játszott. Az ő bemutatkozásukra így hát még várni kell.
A Panta Rhei nem először koncertezett a parkban, s a közönség egy része már isme¬rősként
fogadta. Az együttes nagyon jó napot fogott ki: a feszültséget végig sikerült fokoz¬niuk, s amikor
Peer Gynt-feldolgozásuk végén elementáris erővel felcsendült Solvejg dala, zajos ováció köszönte
meg a kitűnő teljesítményt. Az újrázást követelő kiáltások egyúttal azt is jelezték, hogy
eredményesen zárult a debreceni együttesek első bemutatkozó estje. Így értékelte ezt a park
szervezője és ügyeletes rendezője is.
A technikusok tíz óra után megkönnyebbültebben kezdhettek a fordított hadművelethez: a
felszerelést visszapakolni a buszba. Éjfél is elmúlt, mire a megfáradt és vacsora nélkül maradt
társasággal kigördült az Ikarus a park szűk kapuján. Éhségünket csillapítandó, még meg¬álltunk a
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Keleti pályaudvarnál, hogy egy pár debrecenivel felvértezzük magunkat a hosszúnak ígérkező útra.
Ami sajnos nemcsak ígérkezett, hanem valóban hosszúra sikeredett. A Nagy-templom órája fél
hatot mutatott, amikor elhaladtunk mellette, s a megállóban várakozó korán kelők megrökönyödve
nézték, hogy a menetrendszerű járatnak hitt autóbusz lassítás nélkül húz el előttük. Csak akkor
értették meg a jelenség okát, amikor a busz hátsó ablakán meg-pillantották a plakátot: Debreceni
együttesek a Budai Ifjúsági Parkban.
(Hajdú-bihari Napló, 1978)

Ami nem változik
Volt egyszer egy Panta Rhei
Egy valamit biztosan nem tudhattunk előre akkoriban: hogy negyedszázaddal később Baltimoreban fogunk majd emlékezni a régi időkre. A házigazda, a Johns Hopkins Egyetem nemzetközi hírű
atomfizikus professzora, meg a vendég, a washingtoni magyar nagykövetség diplomatája. Túl
azon, hogy mindketten magyarok és debreceniek, különös kapocs köztük a fogalom: Panta Rhei.
A múltidézés helyszíne a házi stúdió, amelyet Szalay Sándor, a magyar progresszív rockzene
úttörő zenekarának egykori gitárosa berendezett magának. Sanyi – mert hiszen így hívjuk – komoly
szakmai elfoglaltsága mellett máig nem szakított a zenével: szép számú hangszerén rendszeresen
gyakorol, a számítógép segítségével komponál, az interneten Panta Rhei-honlapot működtet –
amelyen hozzáférhetők az együttes számai –; sőt, Tamás fiát is a gitározás bűvkörébe vonta. Őszbe
csavarodott hajától eltekintve mit sem változott a hetvenes évek óta: pólóban és farmerban
közlekedik, mozgása lendületes, viselkedése közvetlen, formaságoktól mentes. És legyen szó
csillagászatról, kutatásról, politikáról, a zene előbb-utóbb visszalopja magát beszélgetésünk témái
közé.
Nekem az egész úgy kezdődött, hogy az UV elnevezésű egyetemi zenekarban Matolcsy
Kálmán váltott fel a dobos székében. Nem önként távoztam, zenésztársaim egy nap közölték velem,
hogy Kálmán jobban dobol, én pedig szomorúan fejet hajtottam a tények előtt. Végül is úgy lettem
az UV dobosa, hogy előtte sohasem volt dobverő a kezemben. Más kérdés, hogy Kálmán
hamarosan hangszert cserélt, a Panta Rhei-ben átnyergelt a szintetizátorra, amit, ha jól emlékszem,
a Szalay-testvérek kreáltak az országban elsőként. Amikor végzés után, 1975-ben a Hajdú-Bihari
Naplóhoz kerültem újságírónak, a Panta Rhei hűséges krónikásává szegődtem. Elkísértem őket az
Országos Amatőr Pop-Rock Verseny orosházi elődöntjére, majd győri döntőjére is, és nagy
ügybuzgalommal adtam hírt sikereikről. Az utazásokból, zenehallgatásokból barátság szövődött.
Mi vonzott a fiúk muzsikájához? Mindenekelőtt az, hogy igyekeztek túllépni a poppá szelidülő
rock sémáin, és igényes feldolgozásokkal, improvizatív hangszeres betétekkel tágították a műfaj
kereteit. A magyar mezőnyben ezzel kezdeményező szerepet vittek. (Angol példáik az Emerson,
Lake and Palmer és a Yes voltak.) Igényességük akkor is megmaradt, amikor hanglemezgyári és
rádiós nyomásra zenéjük popos fordulatot vett, és a korábbi instrumentális vonallal szemben (vagy
amellett) a szép hangú Ács Enikőnek írt, harmóniákban gazdag dalok előadásával próbáltak
szélesebb hallgatói körhöz eljutni. A zenekar hangzásának jellegzetessége az új elektromos
hangszer, a szintetizátor alkalmazása lett, amelynek hátterét a fizikus testvérpár, Sándor és András
szakmai tudása és kísérletező szelleme adta. Ennek volt köszönhető, hogy kapcsolatba, baráti
viszonyba kerültek az ország vezető zenekaraival, az LGT-vel és az Omegával, amelyek úgyszintén
felhasználták a Szalay-műhelyből kikerült újításokat.
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Akkoriban még másként festett az ország szellemi térképe. Minden a fővárosban összpontosult, a vidéki művészeknek, előadóknak csak a partvonalon kívül jutott hely. A debreceni Panta
Rhei az elsők között vívta ki magának, hogy játékosként a nagypályára léphessen. Óriási eredmény
volt ez, ami a hátországban is megnövelte nimbuszukat. A zenekar ígéretes jövő előtt állt, ám a
lehetőség a profi muzsikusság vagy polgári hivatás válaszútja elé állította a fiúkat. Mivel a dobos
Béke Csaba kivételével mindegyikük a végzettsége szerinti szakma mellett döntött, az együttes
sorsa eldőlt. A világ gazdagabb lett egy atomfizikussal, egy elektronikus fejlesztővel és egy programozó matematikussal, de szegényebb azzal a zenével, amit a Panta Rhei alkothatott volna, ha a
pályán marad.
Baltimore-ban emlékezve nem a nosztalgia keserédes érzése kerít hatalmába bennünket. Szavak, nevek, címek röppennek fel, és bevillannak a mögöttes tartományok. A hamis világ, amelyben
éltünk, és a zene, amely máshová vezetett bennünket. Ez a zene nem hazudott: őszintén, tisztán
fogalmazott. Hozzánk szólt. Ezért van ma is bennünk, mint minden, ami azzá tett bennünket, amik
vagyunk.
(In: Gy. Dobos Mariann-Máté Gabriella: Panta Rhei. Garbó Kiadó, 2002)

Minden mozog
Új CD-t hozott a posta: feladója egy valamikori debreceni zenekar, amely a ’70-es, ’80-as években
Panta Rhei néven írta be magát a magyar popzene történetébe. A lemez az „Epilógus” címet kapta,
18 hangszeres számot tartalmaz 74 percnyi műsoridőben, a Mega kiadó gondozásában. A név és a
vállalkozás a mai fiatal korosztálynak aligha mond valamit, de a progresszív rockzenén nevelkedett
középnemzedékben bizonyára izgalmas emlékeket ébreszt.
A Panta Rhei együttest debreceni egyetemisták alapították 1974-ben: a Szalay testvérek
(Sándor – gitár, András – basszusgitár), Matolcsy Kálmán (billentyűs hangszerek), valamint Béke
Csaba (dob). A görög eredetű név jelentése; „Minden változik”, vagy „Nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni”. A zenekar már első fellépéseivel feltűnést kelten Debrecenben, majd országszerte, ami egyéni stílusának volt köszönhető. A kemény rock térhódításának idején a Panta Rhei
az Emerson, Lake and Palmer, a Yes vagy a King Crimson nyomvonalán haladva a klasszikus
zenére, a keleties harmóniákra és a páratlan metrumokra alapozva a progresszív rock irányzatát
képviselte Magyarországon. A Szalay testvérek – mindketten fizikusok – saját fejlesztésének eredményeképpen a zenekar itthon elsőként alkalmazott szintetizátort, ami szintén hozzájárult nimbuszuk kialakulásához.
A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján sok magyar fiatal a Panta Rhei feldolgozásaiban ismerte meg Muszorgszkij Egy kiállítás képei, Bartók Allegro Barbaro, Táncszvit, Román táncok,
Mikrokozmosz, Hacsaturján Kardtánc vagy Grieg Peer Gynt című műveit. Miután az együttes
1976-ban megnyerte az amatőr zenekarok országos versenyét, lemezkészítésre kapott lehetőséget,
a Bartók-felvételek kiadásához azonban a zeneszerző fia nem járult hozzá. Ezt követően a zenekar
új stílusok felé nyitott, Ács Enikő énekessel sanzonos hangzású dalokat (Pogácsalány, Öreganyó)
játszottak, illetve lendületes, nagyzenekari hatásokkal élő rockzenét (Társak között, Itt van a
délután) írtak. Több kislemezük jelent meg, Made in Hungary versenyt nyertek, sokat koncerteztek,
és külföldre – az NDK-ba – is eljutottak, a drezdai fesztiválon a legjobb külföldi előadó díját
nyerték el. Játékuk fokozatosan a dzsessz-rock irányába mozdult el (Grand Canyon, Mandarin,
Trópusi láz), felléptek hazai és külföldi dzsesszfesztiválokon. Átmenetileg tagja lett az együttesnek
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Kegye János (szaxofon), rendszeresen fellépett velük Sípos Endre (trombita), Dés László
(szaxofon) és Friedrich Károly (harsona). A szlovákiai Cesky Tesin-i fesztiválon a közönség díját
nyerték el.
Újabb fordulatot hozott a Panta Rhei életében 1980, amikor Ács Enikő és Béke Csaba helyére
Laár András (ének, gitár) és Schmidt András (dob) került. Ebben a felállásban készítették el első
nagylemezüket, amely dallamos, lendületes rockzenét tartalmazott. Ez a formáció két évet élt meg,
ettől kezdve a mag, Matolcsy és a Szalay testvérek PR Computer néven működtek tovább. Előtérbe
került a szintetizátor-hangzás, ami az 1983-ban megjelent és 80 ezer példányban elkelt nagylemezüket is uralta. Az együttes éveken át az Omega előzenekaraként szerepelt, így számaik Magyarország szinte minden nagy koncerttermében felhangzottak. Utolsó felvételeiket 1988-ban készítették.
A Panta Rhei alapító tagjai idővel szétszóródtak a világban. Béke Csaba Németországban él,
ma is zenél. Matolcsy Kálmán Debrecenben számítógépes fejlesztéssel foglalkozik, Szalay András
csaknem egy évtizedes németországi elektronikus hangszerfejlesztő munka után – ő tervezte
például a John McLaughlin által is használt Axon gitárszintetizátort – haza tért, és Budaörsön
telepedett le. A nemzetközi hírű atomfizikussá lett Szalay Sándor az Egyesült Államokba költözött,
a Baltimore-i egyetem fizikaprofesszora.
Az 1997 utolsó napjaiban megjelent Epilógus című lemez nemcsak egy korszak lenyomata,
hanem emléket állít a Panta Rhei együttesnek. A rendelkezésre álló bőséges anyag alapján a kiadó
kettős CD megjelentetését tervezte, ám a sors – Bartók Béla másik fia személyében – ismét közbeszólt, a Bartók-feldolgozások ezúttal sem kerülhettek be a válogatásba. Helyet kapott viszont rajta
a romantikus hangzású Peer Gynt-szvit, a PR Computer-lemez pár darabja, dzsessz-rock szerzemények, illetve néhány, a filmgyárban rögzített, lemezen még nem megjelent szintetizátoros
kompozíció.
A Panta Rhei változatlanul lépést tart a technika fejlődésével: két honlapot is nyitottak az
Interneten (http://nexiajnath.klte.hu/panta.rhei/, illetve http://tarkus.pha.jhu.edu/panta.rhei/), amelyen további információk, érdekességek, fotók és zenei illusztrációk idézik fel a zenekar működésének éveit. Egykori híveik és a mai fiatalok számára is – nemcsak nosztalgia gyanánt.
(Hajdú-bihari Napló, 1998)
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