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Az, hogy {Másik János, a 
dzsessz-muzsikus „Trabantba ült”, 
ciSak 'a felü letes Sizemlélő szá
mára lehet érthetetlen . Ez áz 
erősein individuális és mégis egy 
értelmiségi .rétegirői/nek szóló 
egyszerű zene, amelybe bele
csöppent, voltalképipein ott foly
tatta, ahal a Levél nővéremnek 
befejeződött. További Kapcsoló
dási -pont: a 'második Cseh Ta- 
más-LP, az Antoine és Déslineé 
borítóján lá th a tó  fotókat Vető 
János (aktív Trabant- és Euró
pa Kiadó-tag) készítette későb
bi festőtáísáról, Méhes Lóránt
tól (Zuzu), és aa im én t említett 
zenekarok koncertjeinek rend
szeres kö'ltővendégérál, Gémes 
Józsefről (Dixii). Semmi nem 
véletlen.

Ami mégis szokatnám- ebben a 
történetben, az áz, hogy imíg 
mások a .jobb megélhetés érde
kében hagyják el — legalábbis 
időnként és ideiglenesen 1— a 
dzsesszt a vendéglátóipar, a 
szórakoztató zene kedvéért, Já
nos a Trabant szőba-zenéjével 
legfeljebb filléreket kereshetett.

— Az az igazság, 'hagy akár 
a  Kőszegi, akár a Dimenzió, 
akár a  Tomsits együttesben 'ját
szottam, egész jól kerestünk. A 
vége felé már zavart is, ina nem 
a pénz, hanem hogy túl sokat 
koncerteztünk, túl gyakran ját
szottuk ugyánazt. Nem laz volt 
a benyomásom, hogy ebből nem 
lehet megélni, föllendülőben 
volt a dzses,szélet. Baromi 'ala
csonyak voltak a gázsiik, de sok
kal többet lért a pénz. Eleinte 
például lóO forintot kaptunk es
ténként 'a Marczibányin, de eb
ből gyönyörűen meg llehetett él
ni egy hétig.

— Mert nem kellett egy csa
ládot eltartanod:

— Igen, ez igaz. De később, 
amikor havi nyolc-tíz. koncertet 
adtunk, abból is meg lehetett 
élni. Szóval, nem 'a' pénz miatt 
hagytam ezt abba. Voltak aján
latok, de úgy éreztem, egy la
kásra elegendő . pénz (megkere
sése érdekében nem tudnék éve
kig vendéglátóznd nyugaton.-

— A dzsesszből kilépve mit 
találtál meg az új társaid kö
zött?

— Egy számomba rendkívül 
vonzó hozzáállás a zenéhez 
mint önkifejezési eszköz, közös 
játékformához, gondolatok meg
jelentetési módjához. A Tra
bantnál és az Európa Kiadónál 
is nagyon kevéssé Számítottak 
bizonyos rögzített, szakmai sza
bályok, annál többet az intuíció, 
meg áz, hogy frissen és éberen 
nyúljon hozzá az ember a dol
gokhoz. Ez a  legfontosabb. Va
lami ilyesmit keresve kezdtem 
el dzsesszt játszani annak ide
jén, és imiután ott már egyre 
kevésbé találtam meg ezt, - na
gyon megörültem ennek a tár
saságnak, lemnek a zenének.

— S nem éreztél a részükről 
tartózkodást vagy kisebbségi ér
zést a zenei, technikai tudáso
tok eltérő szintje miatt?

— Kisebbségi érzést nem, de 
tartózkodást mindenképpen, fő
leg az 'Európa Kiadóiban, elein
te, mert én profiként kerültem 
közéjük. Például másként fo
gadták az ötleteimet, mint a ré
gebbi tagokéit. 'Idővel megszűnt 
ez a .bizalmatlanság, mert a fo
lyamatos munka során 'kiderült, 
hogy Ugyanazt alkarjuk.

— Olyannyira, hogy ma már 
afféle főzeneigazgatói szerepet 
látszol betölteni Menyhárt Jenő 
mellett.

— Navigátor.
— Így is mondhatjuk. Az idő 

hozta meg ezt?
— Igen. Talán azért, mert ne

kem volt a  legtöbb tapasztala
tom efobian, hogy megtaláljam, 
miként lehet a legjobban elérni 
azt a hatást, amit épp 'keres a 
társasáig.

— S attól kezdve, hogy meg
jelentél ' velük a színpadon, egy
re pontosabbá, fegyelmezetteb
bé vált a zenéjük. Ezt a fejlő
dést sok ,{Ortodox new wawe 
hívő” elítéli, a kommercializáló- 
dás jeleként fogja fel.

— Igen, sokan visszalépésnek 
tartják, szerintem pozitívum. A 
fésüiletlenséggei együtt talán azt 
a zenét hiányolják, amiről úgy 
érzik, ők'fis tudnák csinálná. De 
ez tévedés: ebben a műfajiban 
gyakran a legegyszerűbb dolgot 
iis iszonyú nehéz megcsinálná, 
még a legképzettebb zenésznek 
is. A társaságban ugyanúgy

megvolt 'az igény a nagyobb 
pontosságra, mint — szerintem 
— a közönség jó részében.

' A hangszereiknek lelkűk van. 
Még az oly gyakran lélektelen
nek nevezett modern, elektroni
kus szerkentyűiknek 'is. Aki nem 
hiszi, az még nem hallotta Má
sik János szintetizáló rjá tékát: 
magyar zenész szerintem még 
nem használta ki ilyen fantáziá
val a hangszerben rejlő lehető
ségeket. Nem is annyira az 
Európa Kiadóban, 'mint például 
Király Tamás Boy’s Dreams cí
mű divatbemutatója alatt a  Pe
tőfi Csarnokiban lés főleg Ange
lus Iván Korom helyébe című 
önálló táncestjén a Lágymányo
si Közösségi Házban; Európa 
Kiadás társaikkal együtt létre
hozott, alkalmazott zenék vol
tak ezek.

— Élt évekkel «ezelőtt egy 
olyan felfogás, hogy ahol elekt
ronikus hangszerek szólnak, az 
nem lehet d'zsesisz, de a legna
gyobbak példája bizonyítja, hogy 
ez 'tévedés. Számomra a dzsessz, 
de bármely zene ott kezdődik, 
ahol két tárgyat öisszeütnek, s 
ennek valaimily^i formája és 
tartalma van. A szintetizátort 
sem kell másként elképzelni, 
mint két darab száraz fát, csiak 
gazdagabb hanigszínlehetőségek- 
kel. Szeretem ezt a hangszert. 
Nagyon jó tulajdonsága., hogy 
ér-intésérzókeny, azaz, ha erő
sebben ütöm, erősebben szól, 
ezért leh'et vele frazeálni. Egy
részt úgy használom tehát, mint 
egy „igazi” -hangszert, másrészt, 
ha rábukkanok egy érdekes 
hangszímre, rögtön ímegihlet és 
írok rá valamit. Nem okvetle
nül a hangszeriimitációkiat kere
sem, bár rengeteg jó (percus
sion-hangzást lehet csinálni raj
ta, ami megtévesztésig hasonlít 
fém vagy fa ütőkhöz, hanem in
kább olyan sehol nem hallott 
hangszíneket, amelyek azonnal 
elindítják a fantáziámat.

*

*
„Másik János .. .  érezhetően 

egyetlen rendezői utasítást ka
pott: jáitszd önmagád” — írta

Koltai Agnes a Filmvilágban 
Sós Mária Városbújócska című 
filmjéről, amelyben János egy 
János nevű dzsessz-zongoristát 
alakít, aki talán-talán újra ösz- 
szekeriül -régi barátjával, Tamás
sal (Dörner György), a fuvolás
sal.

— Nem kaptam igazi instruk
ciókat. Az amatőr szereplőt, 
valószínűleg helyesen, csak oda
eresztik a kamera elé: legyen 
olyan, amilyen.

— Megírt szöveget kellett 
mondanod?

— Kész szövegek voltak, de 
tulajdonképp cSak a tartalmát 
kellett visszaadni, tehát ha job
ban esett (valami mást monda
nom, ami körülbelül ugyanar
ról szólt, akkor nyugodtan le
hetett, sőt. Ez így tvolt jó, mert 
egy amatőrnek a legnehezebb 
úgy elmondania egy előre -meg
konstruált szöveget, hogy -ne 
lógjon ki a lóláb. Most, hogy 
körülbelül tudom, milyen fel
adatokban kell helytállniuk, 
csak (még jobban tisztelem és 
szeretem a színészeket.

— Nem volt zavarbaejtő a 
forgatás?

— Nem. ilnfcáfoib az volt ne
héz és erős idegek kellettek hoz
zá, hogy egy teljes napból a 
konkrét -munka általában más
fél-két óra, viszont állandó ké
szenlétben, kell lenni. Az ember 
semmit sem tud (csinálni, csak 
várja, hogy mikor dobják be. 
Nem tudom, más amatőr hogy 
van vele, |ha próbáltunk, nekem 
többnyire az sikerült a legjob
ban, és utána m ár nem sok jó 
Jött ki b-elől-e, mert megismétel
ni: az már színes zmiesterség.

— Milyen érzés volt viszont
látni magad a filmvásznon?

— Néhia. (meglepő, mert az 
ember nem ismeri teljesen ma
gát és a mozdulatait, de sok 
minden olyan lett, amilyennek 
elképzeltem. Azt hiszem, .egy
szer .megengedhet magának egy 
ilyen .kalandot az ember. A kri
tikák nem szóltak arról, hogy 
milyen rossz színész vagyok, 
nem is ákartam jó színész len
ni, illetve -nem is akarok szí
nész l-enini.

— A Városbújócska kétszere
sen is kaland lehetett, hiszen
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.Jifi Stivin és az Európa Kiadó 
közreműködésével te írtad a 
film zenéjét is. Mi volt az első 
ilyen jellegű munkád?'

— Még Győriben jártaim kon
zervatóriumba, almikor az otta
ni amatőr színpad, az Ara bon a 
kért tőlem zenét egy darabhoz. 
Az első filmzenemegbízást köz
vetlenül leszerelés után kaptam 
Kovásznál Gábor György egész 
estes razjfilm-musicaljéhez, a
Habfürdőhöz. Azóta is sóik ani
mációs filmhez írtam zenét.

— Látom a polcodon a tuso
kat. Rajzolni is szoktál?

— Igen, /amikor több szabad- 
' időm van.

— Milyen filmekhez szereztél 
még zenét?

— Ügy mondom, ahogy eszem
be jut. Luikin Gáborral közösen 
Xantus János: Hülyeség nem 
akadály, Dós Lacival közösen 
MaJkik Károly: Egymásra nézve. 
Egy ZDF—BBS koprodukció: Az 
emberevő szerelmei (ezt itt még 
nem mutatták be), több rövid» 
film, például Xantus János.: Női 
kezekben és Diorüssimo. Én ír
tam a, Katona József Színház

ban nemrég bemutatott Galócza 
betétdalait, és most is egy film 
zenéjén dolgozom, rendezője a 
német Thees Klaan, egyik fő
szereplője a francia Jean-Pierre 
Léaud.

— Mi vonz ehhez a munká
hoz?

— Régi vágyam teljesül a 
filmzeneszerzéssel. Még húszéve
sen, az Interbrassban írtam egy 
darabot Zene egy még el nem 
készült filmhez címmel. Azt hi
szem, az vonz ehhez a műfaj
hoz, hogy a film készítői szá
mítanak egy olyan ember fan
táziájára, aki nem ugyanazon a 
területen alkot. A hangok vilá
gán keresztül közelíti meg 
ugyanazt a problémát — vagy 
talán nem is mindig ugyanazt 
—, amiről ők a képek nyelvén 
beszélnek.

— És hogyan komponálsz? 
Leülsz a vetítőben a zongorá
hoz ...

— Ez is előfordult, főiskolás 
filmeknél például, de mostaná
ban inkább kölcsönadnak egy 
képmagnót, meg a film kazet
táját, hogy itthon is megnéz

hessem. Legutóbb már az első 
vetítés után hazafelé eszembe 
jutott a zene. Áltálában az első 
ötlet a jó, azt kell megtartani. 
Utána jön a valóságos munka: 
kidolgozni, széthúzni időben — 
ez ákár heteket, hónapokat is 
igénybe vehet.

*

.Ha minden jól megy, rövide
sen megjelenik az Európa Kiadó 
első nagylemeze, Popzene cím
mel. Beszélgetésünk végén Já
nos föltette a magnóra az utol
jára összekevert két számot. El
ismerem, elfogult vagyok, de 
nem mondhatok mást: nagyon 
jó. Ritkán csapok reklámot az 
MHV kiadványainak, de ezt a 
lemezt meg kell venni.

— Nyáron láttam a New Mu
sical Expressben egy háromna
p o s  angliai fesztivál, a World 
Of Music, Arts and Dance hir
detését, ahol egész nagy nevek 
(Siouxsie and the Banshees, As- 
wad, Misty In Roots, Gil Scott- 
Heron, Hugh iMasekala), ha
zánkban is járt zenekarok 
(Blurt, 3 Mustaphas 3) és Afri

ka, Ázsia, Amerika legkülönfé
lébb együttesei között ott sze
repelt az Európa Kiadó is, még
hozzá nem is a legkisebb be
tűkkel — persze, nem is ia leg
nagyobbakkal — szedve. Hová 
helyeznéd az Európa Kiadót a 
világ popzenéjében? ■

— Ki kellene próbálni, ho
gyan állnánk meg a helyünket. 
Ügy dolgozni, hogy mi tetszik 
a közönségnek, és mi tetszik a 
világnak, nem érdemes, mert 
ezt soha nem lehet előre tudni. 
Ki kell próbálni. Legjobb, ha 
azt csinál ja' az emlber, amit sze
ret, és azt 'nyugodt szívvel meg 
is mutathatja. Aztán májd jön
nek a visszajelzések. Elhelyezni 
az Európa Kiadót? Ez itt most 
egy közép-európai zenekar. Saj
nos a WOMAD-ra nem tudtunk 
elutazni, de azt hiszem, ha már 
játszottunk egyszer-/kétszer kül
földön, amire biztos lesz még 
alkalom, akkor pruajd könnyebb 
lesz elhelyezni. Én el tudom 
képzelni, hogy külföldön is len
ne közönsége ennék a zenékar
nak.

Szőnyei Tamás
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