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(Decolonize Your Mind Society: A Courteous Invitation To An Uninhabited Anabatic Prism; Qiyan –
mindkettő Hunnia Records, 2020)

A két lemez különböző, mégis van – a zenészek mindenféle egyéb kapcsolódásai mellett –, ami
összeköti azokat: az ismeretlen terep bátor vállalása és egy vitális saját világ felépítése. A
Decolonize… tudatosabb törekvések nyomán halad, még saját fejlesztésű hangszert is
alkalmaznak (Váczi Dániel a glissonicot), külön idiómát teremtenek, a Qiyan pedig
hagyományokat gyúr össze energiákkal, tapasztalatokkal, amik végül ellenállhatatlan
sodrássá alakulnak.

Ha ma azt halljuk, hogy kísérletező – misztikusabb nevén –, experimentális zene, nagyjából nem gondolunk
semmire. Elcsépelt kifejezés, az lehet az érzésünk, a hangokkal már mindent kikísérleteztek, amit csak
lehet, ott az a tizenkét hang, viszontlátásra. Vannak még a krikszkrax zenék, amikhez nincsen fogódzónk,
inkább zaj, mint zene, azoknak csak az örül, aki játssza, számottevő közönsége nincsen, nem kell velük
foglalkozni, ugyanazt még egyszer úgysem fogjuk hallani. A korhangulat tehát bizonyos szempontból nem
kedvez a kísérletező, pillanatról pillanatra megújuló zenéknek, a jelentős invencióknak; ám szerencsére
mégis vannak zenészek, akiknek valami máshogy áll a fejében, talán ugyanazt másként is hallják, mint a
többség: ők (legalábbis egy részük) gyűltek össze a Decolonize Your Mind Societyben.

A Courteous Invitation To An Uninhabited Anabatic Prism – áll a lemezborítón. Egy cím tehát, ami
egyáltalán nem beszédes, és kicsit megkapargatva biztosan közérthetővé tehető az „anabatikus” szó
jelentése, de mi inkább nem terheljük magunkat ezzel. Az viszont kivehető, hogy valami olyasmire invitál
bennünket a hattagú zenekar, ami még nem volt. A közreműködő zenészek jól ismert alakjai a magyar
dzsessznek és határterületeinek, az ÉS-ben több alkalommal írtunk szuper produkcióikról. De hát akkor
miként lehetséges, hogy még nem volt ilyen? És itt láthatjuk, hogy a kísérletezésnek van létjogosultsága,
mert az újra való törekvés a zenében is egy nyelv, a jövőbe tekintés összeköt, és amint meghallgattuk a
Decolonize... bemutatkozó lemezét, konstatálhatjuk, hogy ez nagyon is így van. Egységes az anyag,
csodásan járja körül a középpontban álló invenciót, semmit nem tolnak túl, és a közösen megalkotott új
hangzás egy pillanat alatt válik természetessé. A találmány tulajdonképpen nem új, sőt, az egyik
legrégebbi hangolási rendszer mai átültetése. A tiszta hangolás az első (száz) találkozás alkalmával mai
füllel hamisnak tűnik, tonálisan talán értelmezhetetlen is. Szabó Bálint gitáros azonban hezitálás nélkül
épített zenei világot erre a hangzásra, ami az ősi görög visszacsatolás különböző történelmi
származékaihoz sem hasonlít. Mai zenék közül a Mali környéki sivatagi bluest játszó Tinariwen, Tamikrest
hamiskássága sejlik fel, de ez is inkább azért lehet, mert van a zenekarban a Maghreb zenéje iránt
elkötelezett tag, vagyis szerintem ez inkább kulturális hozadék, semmint formai vállalás. A tiszta
hangolással folytatott játék, annak a rendszerbe emelése a szimbiotikus gondolkodás eredménye, a
szokatlan hangzásvilág a remek zenészi teljesítményeknek és a sorjázó ötleteknek köszönhetően lépésről
lépésre kerül közelebb a hallgatóhoz, és egy lendületes, jó hangulatú, ügyes groove-okra támaszkodó
anyagot eredményez.

*

A bőgős Ajtai Péter más irányból tesz hasonlóan nagy vállalást. A Nigun bőgőseként otthonosan mozog a
zsidó identitásban gyökerező zenék világában, kellő tapasztalata van abban, hogyan fordítson jazzbe
eredendően nem jazznek született dallamokat. Most azonban a klezzjazztől kissé ellépve az Andalúziától a



Közel-Keletig meghúzott íven mozogva szefárd hatások felé fordult, vagyis territóriumát jobban
kiterjesztette a világzene irányába. A Qiyan első zenekara, amelyben zenekarvezetőként mutatkozik be. A
zenekar neve a córdobai kalifátusig nyúlik vissza, jó ezer évvel ezelőttig, amikoris a „qiyan” arabul a
művelt társalkodó, de mégis – többnyire zsidó – rabszolganőt jelentette: szerepük a japán gésákéhoz
hasonlítható.

Természetesen nem középkori zsidó zenét hallunk, igaz, a feldolgozott és ügyesen kibontott témák között
könnyen elképzelhető, hogy egészen ősi motívumok is vannak. Az anyag gazdagságát rögtön jól illusztrálja
az első, majdnem félórás szerzemény. Ebben a hosszban sem tételszerűen, hanem vissza-visszatérő
főmotívummal operál a nyolctagú zenekar hol a sotto vocéig visszafogottan, hol a himnikus
emelkedettségig eljutva. A három szaxofon és a trombita meglehetősen masszív megszólalást biztosít,
mégsem csak a sűrítés és a nagy hatások a lényeg, hanem adnak maguknak időt és teret, így teremtik
meg a 70 percen túli teljes anyagot jellemző flow-t újra és újra. Az alapvetően domináló szefárd hatások
mellett persze a közreműködő zenészek nem hazudtolják meg jazz-zenészi mivoltukat, és komoly szólókat,
improvizációkat is bemutatnak: helyenként Archie Shepp korai munkáinak körvonalait érzékeltem
inspirációként. És hogy korszakban is mit sikerül átfogniuk, azt jól szemlélteti, hogy a második számban
egy ponton Steve Reich minimalizmusához is közel kerülnek.
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