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hály repertoárja mintegy háromezer da-
rabból állt! Félelmetes repertoárismereté-
ről még 90. életéve után is (!) személyesen 
is meggyőződhettem. Legtöbbször még 
végig sem kellett mondani a számcímet s 
máris játszotta a darabot a hangszerén.

A fennmaradt Tabányi-Bacsik felvételek 
sajnos nem kényeztetnek el bennünket 
szólókkal, hiszen Bacsik Elek szerepe el-
sősorban az akkordok biztos hozása volt, 
azaz akkordgitároznia kellett a kíséret-
ben. Ezzel együtt ez a mintegy öt eszten-

dő alatt készült hangfelvétel-sorozat jól 
dokumentálja a művész korai jazzkorsza-
kát. Bacsik Elek ekkoriban már tájékozó-
dott az előbbre mutató gitárzenékről, és 
ilyen stílusban játszott például a zongo-
rista/vibrafonos Radics Gábor triójában 
is (Pannon Jazz PJ 1069). Ez utóbbi már 
része a Benny Goodman zenekar gitá-
rosának, Charlie Christiannak elhíresült 
felvételéről elnevezett Swing To Bop kor-
szakának. A bebop egyik atyamesterének 
tartott Christian dobosa 1941-ben, a ne-
vezetes felvételsorozaton pedig nem más 
volt, mint Kenny Clarke, akit szintén a 
bebop megteremtői között tartanak szá-
mon. Kenny Clarke 1959 és 1962 között 
Franciaországban számos hangfelvételt 
készített Bacsik Elekkel, így többek kö-
zött a Bacsik számára a világhírt meg-
hozó Take Five és Blue Rondo a la Turk 
felvételeket (Fontana 680.221 ML). Clar-
ke ezen kívül szerepelt világhírű gitáro-
sunk, Zoller Attila, a magyar édesanyától 
származó zongorista, Eugene Cicero és a 
magyar nagyszülőkkel rendelkező, szin-

tén zongorista Joe Haider mikrolemez 
felvételein is.
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TRADÍCIÓ ÉS KREATIVITÁS • Zipernovszky Kornél
Kornél jazzújságíró (a transzformátor feltalálójának, Zipernowsky Károlynak a leszármazottja), ala-
pítója és sokáig rovatvezetője volt a Gramofon, majd a Fidelio jazzrovatának, utóbbinál most is 
hetente publikál. Nyakig benne volt jópár jazz  világsztár magyarországi turnéjának lebonyolítá-
sában és a Bohém Fesztivál sajtós tevékenységeiből is bőven kivette a részét. Meggyőződése 
szerint T. S. Eliot esszéje Hagyomány és egyéni tehetség kölcsönhatásáról a jazzre is érvényes.

Ezt a stílust Django jazz-nek kellene ne-

vezni, mondta az egyik Ferret-fivér, Rhe-

inhardt egykori zenésztársa, annyira 

meghatározó volt az ő játéka. Viszont azt 
is hozzátette, hogyha Django nem lett vol-

na, akkor is megszületett volna ez a stílus, 

mert minden együtt volt hozzá, ami kellett 

a létrejöttéhez.

Amikor ezeket a sorokat írom, 
épp Magyarországra érkezett egy 

fellépésre Biréli Lagrène. A híres francia 
„manouche” gitáros mindig Django köve-
tőjének mondja magát, pedig több együt-
tese is van egyidejűleg, köztük modern és 
jazzrock stílusúak is. Amelyikkel hozzánk 
látogatott, az kifejezetten ebben a djangói 
hagyományban mozog. Járt már nálunk 
nem kevésbé csodálatos kollégája, Chris-
tian Escoudé is, viszont ő a Lagrène előtt 
járó generáció tagja; Lagrène 48, Escou-
dé 67 éves. Lagrène-ről fennmaradt az a 
legenda is, hogy amikor mindössze négy 
éves lehetett, és a kezéhez képest egy óri-

ási gitárt próbált megszólaltatni, ezt vélet-
lenül meghallotta Django fivére, Nin-Nin. 
Ugyan a kisfiú csak üggyel-bajjal tudta 
lefogni azokat a hangokat a bundon, ame-
lyeket az általa utánzott felvételen Django 
két ujjal szólaltatott meg, Nin-Ninnek így 
is földbe gyökerezett a lába, olyan biztos 
swing lüktetést hallott. Húsz évvel Django 
halála után hirtelen úgy érezte, hogy újjá-
született a zseni lelke.

Django népszerűsége leginkább azzal a 
ténnyel illusztrálható, hogy a francia roma 
családok többségének évtizedeken át két 
könyve volt: a Biblia mellett az a Djan-
go életrajz, amelyet egykori menedzsere 
és barátja, Charles Delauney, a Hot Club 
de France egyik vezetője írt róla a háború 
után. A romáknak alig van írott története, 
kultúrájuk a szóbeliségben és a rögtönzés-
ben létezett, de erre mindegyikük büszke 
volt. Rögtönözni kellett Django szüleinek 
is, hogy melyik útra fordulnak rá lakóko-
csijukkal az országot járva. Djangóék jel-
lemzően Armstrong és a többiek lemezeit 
utánozva próbálták meg elsajátítani a szá-
mukra új hangzást, a jazzt, évekkel azelőtt, 
hogy a nagy sztárokkal találkoztak is vol-

na, de az, hogy új utat vágtak a jazz szá-
mára Európában fantasztikus variációs és 
improvizációs készségük mellett szorosan 
összefügg a romák eleve kevert, sok más 
hatást magába szívott zenei gyökereivel is. 
Külön könyvfejezetet lehetne írni Djangó-
nál a latin hatásokról is. Az is hallatlanul 
izgalmas, ahogyan Django – nagyjából 
abban az időben, amikor már alig játszott 
kvintettben Grappellivel – egyre közelebb 
került a bebophoz.

Valójában nem is a Lagrène-koncert kap-
csán, hanem akkor határoztam el, hogy 
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megírom ezt a cikket a manouche swing 
szerteágazó kapcsolatairól, amikor egy 
online jazzrádiót kerestem, és felfedeztem 
egy kizárólag manouche swinget játszó – 
természetesen franciaországi – adót. Soká-
ig hallgattam, de bevallom, hogy hirtelen 
kapcsoltam le, amikor monotonná vált a 
swing lüktetés. Django zenéje sosem volt 
monoton. Kreativitása nyilvánvalóvá vált, 
amikor már rendszeresen a saját szerze-
ményeit vehette lemezre, vagy amikor 
már nagyobb együttesekre hangszerelhet-
te mások szerzeményeit; őstehetsége nem 
csak gitárosként mutatkozott meg, hanem 
ezekben a „magasabb diszciplínákban” is. 
Persze a kottaírással nem barátkozott meg 
élete végéig sem, hogyan is tehette volna, 
amikor lényegében analfabéta volt. Nem 
írt és nem olvasott; aláírását, hogy lega-
lább autogramokat adhasson, és szerződé-
seit aláírhassa, Grappelli segítségével gya-
korolta be. Amikor nagyobb együttesre 
hangszerelt, mindenkinek gitáron játszotta 
elő a szólamát, fejből.
Django Rheinhardt (1910-1953) élet-
rajzát, bár kevés írásbeli emlék és sok 
mende-monda maradt ránk, megnyugtató-
an kikutatták. Michael Dregni amerikai új-
ságíró, egy gitáros szaklap szerkesztőjének 
életrajza (Django – The Life and Music of  

Gypsy Legend), a Cartaphilus Legendák 

élve vagy halva című sorozatában magya-
rul is megjelent. Ugyan erről nem esett sok 
szó, de nálunk éppen Django centenáriu-
mára adták ki. Dregni minden fellelhető 
nyomnak utánanézett, rengeteg saját inter-
jút és kutatást végzett. Könyve népszerű 
életrajz, de nagyon alapos. A kötet az Ox-
ford University Pressnél látott napvilágot, 

és a nagy sikerre való tekintettel Dregni 
már a „folytatást” is megírta ugyanennek 
a kiadónak: ez a Django nyomában (Gy-

psy Jazz. In Search of  Django Rheinhardt 

and the Soul of Gypsy Swing) címet viseli, 
és igyekszik teljes képet adni a manouche 
hagyomány egészéről, minden ága bogá-
ról. Az életrajzban olvashatunk a Djan-
go balkezét félig megnyomorító tűzvész 
részleteiről, és megismerjük a hihetetlen, 
de minden bizonnyal igaz történeteket 
arról, hogy Django hogyan viszonyult a 
pénzhez, általában az anyagi dolgokhoz: 
sokszor mesés gázsiját egy éjszaka alatt 
elkártyázta, drága amerikai batárokat vett, 
amiket aztán az útszélen hagyott, amikor 
azok elromlottak, stb.

Dregni könyveiből az is kiderül, hogy 
ugyan a mi felfogásunkban Django swing-
je és a magyar cigányzenei hagyomány 
között nagyobb az eltérés, mint a hason-
lóság, főleg a ritmikában, azért Django 
időről időre közvetlen kapcsolatba került 
a roma kultúra ezen ágával. Már apjától 
hallott magyarnótákat – bár ő nem sokáig 
maradt fiával és feleségével, Django zenei 
nevelődésére ezért nem volt döntő hatás-
sal. A kezdő, egyelőre mások zenekara-
iban játszó Django 1931-ben is szerepelt 
párizsi orosz mulatók olyan zenekaraiban, 
melyek romániai, bulgáriai prímással, 
cimbalmossal léptek pódiumra. Django hí-
res muzsikusként is mindig kereste azokat 
az alkalmakat, amelyeken továbbra is ván-
dorló életet élő sorstársaival találkozha-
tott, és ilyenkor persze általában reggelig 
jammeltek. Hasonló alkalom volt, amiről 
Dregni tudósít: Django egyetlen, 1946-os 
amerikai turnéjának utolsó koncertje után 
az Ellington-zenekar néhány tagjával el-
látogatott Detroitnak abba a negyedébe, 
ahol a Kelet-európai roma családok éltek. 
„Ziggy” Béla prímás húzta el a nótájukat, 
akinek tíz éves fia, Julius akkor határozta 
el, hogy jazz-zenész lesz. A családnevük 
(Margitza) ismerős lehet sok jazzrajongó-
nak, ugyanis Rick Margitza szaxofonos, 
aki ennek a családnak a leszármazott-
ja, húszéves kora előtt már Miles Davis 

együttesében zenélt. Margitza augusztus-
ban Lagrène-nel egy napon koncertezett 
Magyarországon, csak másik városban. 
Az ő talán leghíresebb szerzeménye a Gy-

psies címet viseli, bizonyítékául annak, 
hogy hány különböző formában fordulnak 
termőre a roma hagyomány elágazásai.

KÉPEK

Balra fent: Hot Club de France

Lent középen: kisfiának hegedül
Alább: Hot Club de France / Albert Eins-

teinnel / Dizzy Gillespie-vel / Edith Piaf te-

nyérjósol Djangónak / Duke Ellingtonnal


