
GRANASZTÓI GYÖRGY

A feszültség a dzsesszben és a detektívregényben

Különböző nemű egységekkel nem lehet műveleteket végezni. A kísérlet az egzakt 
tudományoktól távolabb eső területeken is gyanús, dilettáns ízű; ráadásul két 
olyan műfajt választottunk, amelyek enyhén szólva perifériális jellegűek. Sokak szá
mára ugyanis a dzsessz-zene illetve a detektívregény (külön-külön vagy együtt) bű
nös, alantas szórakozást jelent, bordélyházbeli orgiák kísérő muzsikáját, aljas ösz
tönök kielégítésére szolgáló vásári ponyvát. E megbélyegzés hallatán ma már mind
két műfaj kedvelői vállat vonnak, s legfeljebb, ha a vita kevesebbé válik, nagynevű 
személyiségekre hivatkoznak, akik közismertek a dzsessz vagy a detektívregény 
iránti rajongásukról. A meddő vita folyik tovább vagy elül; a tény mindenesetre tény 
marad: a dzsessz és a detektívregény a nagyvárosi életforma jellegzetes terméke, 
amelynek akarva-akaratlanul máris fontos alkotóelemévé vált. Sőt — s ez a megálla
pítás külön tanulmányt érdemelne — ma már sok ember számára a dzsessz illetve 
a detektívregény az egyszerű szórakozáson túl szemléletmódot is jelent. Gondoljunk 
csak pl. az amerikai beatnikekre avagy a legújabb ún. „free jazz” irányzatra (utób
bi követői közül sokan erkölcsi-politikai hitvallásnak tekintik zenéjüket a faji egyen
lőségért folytatott harcban). Hasonló jellegzetes példának tekintik egyesek a nagy 
angliai vonatrablást, amelyben a detektívregények hatását vélik felfedezni,1 arról 
nem is beszélve, hány „igazi” író törekszik e sajátos atmoszféra átmentésére.

Ha tehát a két műfaj összehasonlítására vállalkozunk, mentségünk mindenek
előtt az a tény lehet, hogy hatásuk jóval többet jelent a puszta szórakoztatásnál, ami 
különben már régen magára hívta egy sereg szociológus, esztéta és irodalmár figyel
mét. Az összehasonlításhoz több szempont kínálkozik.

így például a műalkotás vagy hatása szexuális rugóit kutatva, párhuzamot keres
hetnénk freudi szempontból. E módszert, mely manapság igen divatos, főleg Ameri
kában, mindenekelőtt ellenszenvesnek érezzük. Csábítóbb lehetőség lenne a dzsessz 
és a detektívregény amatőrjeinek összehasonlítása, hasonló reakcióik stb. Pontos 
meghatározásra csak gondos szociológiai kutatás után vállalkozhatnánk. Lényegében 
a rajongókról van szó, akik hajlamaikat követve olyan mértékben azonosulnak vá
lasztott műfajukkal, hogy többé-kevésbé részt vesznek az alkotás folyamatában, 
megérzik a mű lehetőségeit és törvényeit, sőt azt magukban újra is alkotják (dudo
rásznak vagy átélnek egyes jeleneteket). Hogyan jutnak el idáig, miért nem lesz be
lőlük alkotó, valóban értik-e, miről van szó ? Lelkületűk a drukkeréhez, az afficiona- 
doséhoz hasonlít, szenvedélyek kormányozzák reakcióikat, amelyek gyakran végle
tesek ; véleményeiket, ítéleteiket nem tudják pontosan — de még csak megközelítő 
pontossággal sem —- szavakba önteni, inkább indulatszavakat, széles taglejtéseket 
használnak. A detektívregények amatőrje magányos farkas, a dzsesszrajongókat vi
szont sok helyütt klubok, koncertek várják, számos folyóirat áll rendelkezésükre. 
Minden dzsessz- és detektívregény-amatőr közös ismertetőjele a szokatlan, szinte 
narkotikus feszültség, amellyel az általa jónak ítélt művet követi. E bódultság más, 
mint az átlag néző, olvasó, hallgató figyelme, aki nem „érzi” ugyan a mű teljes körét, 
világát, viszont felismeri távlatait, hideg fejjel kijelöli a helyét egy nagyobb rend
szerben.2 Mielőtt továbblépnénk, hangsúlyozzuk, hogy ez az imént említett perifériális 
jelleg egyik oka: a legnagyobb dzsessz-zenészek és detektívregényírók is szívesen 
tesznek eleget ennek az igénynek, kedvelik a „megoldásokat”, a lényeget nem befo
lyásoló ötleteket, fordulatokat. Sem itt, sem ott nem várhatunk olyan sűrítettséget, 
m int amilyen például Anton Webern vagy akár Flaubert műveit jellemzi.

Részben az amatőrök ösztönössége okozza, hogy a két műfaj egyes pontokon
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összemosódik a művészi szempontból érdektelen slágerzenével, illetve ponyvairoda
lommal. A rendkívül heterogén, a társadalom minden rétegéből verbuválódó rajongó 
közönség ugyanis természetszerűleg e két műfaj alapvető jellegzetességét, a feszült
séget igényli. A feszültségkeltés lehetőségei, eszközei azonban igen változatosak, sok 
közöttük a nem művészi, sőt alantas elem. Egyes esetekben ilyen például a monoton 
basszus kíséret, amely megfelelő felerősítés esetén remegésbe hozza a hasüreget, és 
sokaknál már a fiziológiai inger önmagában felkelti a kívánt feszültséget. Vagy gon
doljunk egy-egy ponyvaregény öncélú vérengzésére. Ugyanakkor el kell ismernünk, 
hogy a dzsessz ma már többé-kevésbé emancipálódott, és e tény nagyban meggyorsí
totta fejlődését. A detektívregény fejlődése lassúbb, a műfaj lehetőségei lényegesen 
korlátozottabbak, s a közönség nem művészi igényei, szemben a dzsesszel, fokozot
tabban érvényesülnek.

A magunk részéről az alkotómódszer sajátosságain keresztül szeretnénk szemügyre 
venni a dzsessz és a detektívregény közös tulajdonságát, a feszültséget.3 Ehhez — az al
kotómódszer változása szempontjából — röviden össze kell foglalnunk fejlődésüket.

A dzsessz első nagy korszakának (a második világháború előtti időknek) ered
ményei, akárcsak a detektívregényé, napjainkban is hatnak. E sajátosság azzal ma
gyarázható, hogy a közönség igényei összetettek, sokak számára az „igazi” detektív- 
regényt az Agatha Christie féle logikus történet jelenti, a dzsessz-amatőrök jelentős 
része pedig elveti a háború utáni „kakofóniát” . Nincs helyünk persze a háború előtti 
és utáni korszakok alaposabb elemzésére, de nyilvánvaló, hogy az Original Dixieland 
Band, illetve E. A. Poe óta mindkét műfaj hatalmasat fejlődött.

A dzsessz háború előtti korszakát több periódusra osztják (a történeti fejlődés, 
egyúttal elterjedésének is krónikája), s mindenki egyetért abban, hogy a fejlődés 
talaja elsősorban az amerikai négerek világa. Egyre növekvő népszerűsége magát a 
műfajt is hallatlan mértékben gazdagította. A húszas évek végétől az amerikai nagy
városi szórakozások nélkülözhetetlen eleme; ez az amerikai irodalom ún. „dzsesz-kor- 
szaka” (élén F. Scott Eitzgeralddal). A harmincas évek elejére a dzsessz legfőbb jel
lemzője a „swing” lesz. A kifejezést Gonda János igen találóan a „lebegés” szóval 
fordítja. A pontosan nehezen meghatározható állapot a játék során felbukkanó folya
matos és feloldhatatlan ritmus érzékelésén alapszik. Nem a metronóm által mérhető 
ritmusról van szó, hanem arról a feszültségről, amelyet a ritmikus alaptermészetű 
„lebegés” érzékelése kelt zenészekben és hallgatókban. A korábbi, hősi periódusban, 
még a huszas évek elején is, a dzsesszre nem annyira a „lebegés” , mint inkább a köz
vetlen, forró („hot”) hangulat volt a jellemző, am it különböző, a feszültséget fokozó 
hanghatásokkal értek el (éles trombita, sivító klarinét, állandó forte játék stb.). A rit
mussal általában kevesebbet törődtek. Az egész háború előtti korszakra jellemző 
azonban a dallamosság keresése. Az egyes számok rövidek (ritkán tartanak tovább 
négy percnél), a slágernek szánt egyszerű dalocska hangulata befolyásolja a számot. 
A dallam és a dzsessz lényeges elemét jelentő rögtönzés összemosódik, a rögtönzés 
látszólag nem több egyszerű cifrázásnál. A korszak második felében a rendszer persze 
már erősen fellazul, a lényeg azonban nem változik : a rögtönzések a korszak slágerei
nek hangulatához igazodnak, folyamatos, tiszta mondatfűzés jellemzi őket, „lineáris
elbeszélő” jellegűek.

A klasszikus detektívregény fejlődésének rövid összefoglalása szintén csupán 
sematikus lehet. A dzsessz nagyjából amerikainak mondható a háború előtt; a detek- 
tívregény fejlődése angol, amerikai és francia áramlatra oszlott anélkül, hogy azok 
lényegében különböztek volna egymástól. A modern detektívtörténet feltalálójának 
általában E. A. Poe-t tekintik, bár a műfaj eredetét egyesek egészen a görög tragé
diákig vezetik vissza. Poe néhány fantasztikus története (a Morgue utcai gyilkosság 
stb.) hosszú időre meghatározta a műfaj jellegét: bűntett egy békés környezetben, 
majd a bűnös kilétének megállapítása a körülmények logikus mérlegelése alapján. Ki- 
ndulópontul tehát újsághírként vagy riportként leírható köznapi eset szolgál. Titok

zatosságát a bűntény tökéletessége vagy szokatlansága adja, ami az olvasóban a ré
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mület és a reménytelenség érzését kelti. Ezt az érzést fokozatosan az üldözés izgalma 
váltja fel; az üldöző a Sorsot, a Végzetet képviselő személy (hivatásos vagy amatőr 
detektív). A klasszikus detektívregényben az olvasó passzív szemlélő, aki az elbeszélő 
jóvoltából nyomon követheti a detektív küzdelmét a titokkal. S bár e titokból egyre 
újabb részleteket ismer meg, a végső megoldás mégis meglepetésként éri ; csupán ek
kor érti meg a titkot. A detektív egyetlen fegyvere a logikus gondolkodás, amelynek 
itt semmi köze sincs a mindennapi „józan” észhez, ellenkezőleg: különleges, majdnem 
természetfeletti tehetség. A módszer eredeti formájában (Poe, C. Doyle) inkább rövid 
történetek elbeszélésére alkalmas. A későbbiekben bekövetkezett lazulás elsősorban 
a cselekmény elnyújtását eredményezte (a tettes újabb ténykedései a nyomozás 
során: A. Christie; az olvasó ismeri a tettest: F. Iles), a történet könyvvé kerekedett. 
A lényeg azonban nem változott. A háború előtti detektívregény „lineáris” jellegű, 
a cselekmény egyenesen halad előre a titoktól a megoldás felé. A megoldás persze 
nem tudományos, hanem irodalmi értelemben „logikus”, hiszen az olvasó a bűntény 
körülményeivel csupán az író akarata szerint ismerkedik meg. A detektívregény fő 
tulajdonsága azonban az első írások megjelenése óta nyilvánvaló. író és olvasó a tör
ténet kezdetétől az adott esetszituáció teljes megismerésére és interpretálására törek
szik, erre a feszültség sarkallja, ami a műfaj egyik leglényegesebb sajátossága. Mi ez 
a feszültség ? Mi a lényege ? Mielőtt a választ megkísérelnénk, szögezzük le, hogy a két 
műfaj feszültségét azonos eredetűnek ítéljük; s éppen ez az a sajátosság, amelyet 
összehasonlításunk alapjául választhatunk.

Mindkét műfajra ugyanis látszólag a különös feszültség, szinte révület keresése 
a jellemző. Valójában a feszültség (nem találunk rá megfelelőbb kifejezést) nem 
végcél, hanem a megismerés egyik eleme, amely nélkül a dzsessz illetve a detek
tívregény nem lehet az, ami. Tudatosan vagy ösztönösen a dzsessz és a detektívregény 
művészeinek széles elitjét a megismerés vágya mozgatja. Ha nem így lenne, egyik 
műfaj sem fejlődne önállóan, s különösképpen nem esett volna á t olyan döntő válto
zásokon a háború óta. A változások, mondhatnánk, gyökeresek. A detektívregény- 
írásban a változás, kis túlzással, teljes fordulatot jelent, a dzsesszben mintha fokoza
tosabban ment volna végbe.

A dzsessz világában az új út keresése már a harmincas évek közepétől megfigyel
hető. A zenészek — ez a körülményekből logikusan következik (koncertek, bárok, 
hajnalig tartó  találkozók — ún. jam session-ök4 stb.) — egyre több egyéni rögtönzési 
lehetőséget kaptak, a számok szerkezeti felépítése eltolódott a szólók javára. A fejlő
dés fokozatos, de rendkívül gyors, olyannyira, hogy a kiforrott új és a közkedvelt 
hagyományos játékmód egymás mellett halad gyakorlatilag mind a mai napig.5 A 
dzsessz beavatottjai szerint Charlie Parkért „óceánok” választják el a klasszikus 
dzsessztől. A kérdést azonban nem így kell feltennünk. Parker (és elődei) új terüle
teket hódítottak meg a dzsessz számára ; a klasszikus korszak eredményei, szemben a 
detektívregénnyel, az új korszak szoros előzményeit, hagyományait képezték. Az új 
stílus követői radikálisan megreformálták a műfaj ritmikai és hangzásbeli sajátos
ságait. Megváltozott mindenekelőtt a „lebegés” jellege, amelynek alapja többé nem 
a megszakíthatatlan folyamatosság közvetlen érzékelése, sőt örömteli, a táncon ala
puló felfedezése, hanem a poliritmia: más szóval a ritmus értelmezése. Ugyanakkor 
a hangzásbeli újítások, amellett, hogy a rögtönzések számára sokkal tágabb tér és idő 
nyílik, többé nem teszik lehetővé a sláger-dalocska hangulatának tükrözését, legyen 
az mégoly szép is, mint C. Hawkins Body and S  ou Ija (1939). Természetesen — hiszen 
ez a dzsessz lényege -— az interpretáló művészek egyénisége, pillanatnyi formája dön
tötte el a szám sikerét ; bélyegüket félreismerhetetlenül rajta hagyták. A háború vé
gével kezdődő új korszakban a dzsesszegyüttes minden egyes tagja nagyobb lehető
ségeket és felelősséget kap. Ma az igazi szólisták szólói mélyebbek és nagyobb igényű
ek, s bár a felépítés szempontjából többségükben ma is mesterművek, már nem „line
áris-elbeszélő” jellegűek. Sokkal több bennük a rendbontó elem, ami a szólókat, sőt 
az egész darabot atmoszferikussá teszi. Ez az oka, hogy manapság egy-egy dzsessz
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lemez gyakran szinte többtételes zeneműként hat ; a szólók az egyes számokat túlnő
ve folytatódnak, s a szólisták dialógusai a számokon felülemelkedve olykor az egész 
lemezt önálló, bonyolult „mű”-vé változtatják.6 A dzsessz tehát, eddigi vívmányainak 
fenntartásával, bővíti hatókörét és ugyanakkor elmélyül — szoros kapcsolatban az 
amerikai társadalom, de különösen a négerek problémáival.7

A modern detektívregény a dzsesszel ellentétben gyökeresen szakított a múlttal. 
A szakítás, egy-két korai kísérlettől eltekintve, hirtelen történt. Hirtelen és elsöprő 
erejű az új irányzat sikere is a negyvenes évektől, előbb az Egyesült Államokban, 
majd Európában. Hosszú évekre az amerikai, illetve az amerikai stílusú detektívre
gény uralja a piacot. Miben különbözik az új detektívregény a logikus menetűtől? 
Mindenekelőtt abban, hogy az olvasó többé nem szemlélője a titok megoldásának, 
hanem annak részese; végigéli a cselekményt, ahelyett, hogy gondolkozna felette, 
mintha valami feladványt kellene megoldania. A detektívregény célja — a titok fel
derítése — nem változott. Az új regény feszültségét azonban nem a rejtély lépésről 
lépésre történő megfejtése adja, hanem a rejtélyek fokozódása ; az olvasó lényegében 
az események elé kerül, amelyek kiszámíthatatlanok. Az új koncepció első nagy mes
tere D. Hammett {The glass key stb.). A bún, a bűnözés egyszerre kilép a viktoriánus 
szellemű logikus regény társadalmi kereteiből. A történet vadul csapong, színtere 
a nagyvárosi alvilág lesz, ahol záporoznak az ütések és a revolvergolyók. A feszültség 
új forrása most a félelem, amelynek lehetőségeit az írók csak fokozatosan ismerik fel. 
Hammett, P. Cheyney még elsősorban a cselekmény bonyolultságára építenek, R. 
Chandler (The long good-bye stb.), J . H. Chase (A  coffin from Hong-Koug stb.), H. 
Mc Coy, a fiatalabbak közül pl. Ch. Williams már inkább rafináltabb lélektani esz
közöket használnak (pl. hosszú ideig nem történik semmi, csak balsejtelmeink növek
szenek). így alakul ki regényeikben a detektívregény „lebegése” a „suspense”. A for
dulatnak jelentős irodalmi előzményei vannak; elterjedt vélemény, hogy az új irány
zat íróira nagy befolyást gyakorolt Steinbeck és Hemingway8. Másrészt hatott rájuk 
az amerikai társadalmat megbolygató válságok, mindenekelőtt a gengszterizmus prob
lémája. A detektívregény azonban, mint mondottuk, továbbra is megőrizte két fő 
tulajdonságát : köznapi jellegét és fő vonzóerejét, a feszültséget. A feszültség a háború 
utáni regényekben nyomasztó, messze többet jelent puszta szórakozásnál, s talán ez 
az erő, a hitelesség jele. Szakítsuk félbe gondolatmenetünket, hogy visszatérjünk 
kérdésünkhöz: mi a feszültség a dzsesszben?

A dzsessz „lebegése” már a háború előtti időkben is nagyrészt az idő sajátos fel
fogásával függött össze. Az objektív időkeretek között, a zenészek minden pillanat
ban előkészítik a jövő néhány pillanatát, a rendelkezésükre álló időegységnek értel
met kívánnak adni. A szám „lebegése” a rögtönzés örök ellentmondásából fakad: a 
zenészek egyrészt „érzik” a megszakíthatatlan lüktetésű tempót, másrészt az első 
ütemtől kezdve „érezniök” kell a szám, a szóló végét, azaz a keretet, amelyet játé
kukkal ki fognak tölteni. Ebből a szempontból a dzsessz-számot pl. folyóban úszó 
tárgyhoz hasonlíthatjuk, amelyet elragadott az ár, majd később adott helyen kido
bott. A megkomponált zenével kapcsolatban éppen ez a különbség lényege : az idő
keretek kitöltése rögtönzés formájában, a folyamatosság és a felbontottság ellen
tétének jegyében történik. Ebből egyébként nyilvánvalóan következik, hogy nem 
minden rögtönzés dzsessz.9

A rögtönzés azonban sohasem lehet ötletszerű, múlt, jelen és jövő sűrűsödése min
den pillanatban, mert a zenész tudatos előkészületeinek eredményeivel, a jelent ér
telmezve, már a következő pillanatokat készíti elő. I t t  érkezünk a dzsesszből áradó 
feszültség másik forrásához, amely a dzsessz-szituáció másik eleme: a zenészek rög
tönzése környezetüktől, mindenekelőtt a zenekar többi tagjától, valamint kisebb, de 
jelentős mértékben a közönségtől függ. Az egyes zenészek játéka minden pillanatban 
a szituáció általuk logikusnak ítélt következménye. Természetesen a rögtönzés az 
az igazán jó zenész tudatában nemcsak a pillanat távlataiból áll: a szám szituáció
jának egységében gondolkozik, ügyel az egységre, de „kifúj”, „kiüt” minden hangot.10
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A detektívregény alapszituációja látszólag más természetű. I tt  ugyanis, szemben 
a dzsesszel, a történet végén megvilágosodó mű elemei az alkotó (író) számára kezdet
től fogva adottak. Az olvasás során már a regény kezdetén a megoldást keressük, pon
tosabban a magyarázatot, amely azonban egyre távolabbinak látszik. Az eleinte csu
pán egy-két ponton „gyanús” konstrukcióban előre haladva egyre riasztóbb örvények 
fölé érkezünk, s ez a növekvő szorongás alapja. A szorongás érzése nem véletlen; 
a természetes hajlam, amely a felbukkanó jelenségek magyarázatára serkent, rövide
sen félelemmé változik, mert e jelenségek nemcsak megmagyarázhatatlanok, de saját 
létünket érezzük fenyegetve. A valóság ezen a fokon már életveszélyes csapda, amely 
az általunk észlelt jelenségek mögött láthatatlanul, de folytonosan leselkedik ránk. 
Az érzékelés többé nem jár szelektálással, minden egyforma. A titok a detektívregény - 
ben kettős természetű : igaz is meg nem is, megmagyarázható és megmagyarázhatat
lan. Tény, hogy a rejtély megoldódik a regény végén, de a megoldást egyrészt gyak
ran esetlegesnek találjuk, másrészt az ott megismert szorongást sokan a befejezés 
után is tovább érzik. Valójában a detektívregény világa csak látszólag ismerős. Bár 
végül kiderül, hogy a bűn elkövetését igen kézzelfogható okok magyarázzák (rendsze
rint a pénz eszeveszett szeretete), a magyarázat már nem oldja fel a rossz érzést : nem 
látjuk, hol a határ az indok és az eredmény között, túl nagy mélység választja el a 
gyilkolás tényét és okát. Nem kell egyébként nagy jóstehetség hozzá: a detektívre
gény egyik új bűnöző típusa hamarosan a közvetlen racionális okok nélkül gyilkoló 
Oswald-, Speck-, Whitmeman-szerű gonosztevő lesz. A mai detektívregényben az 
olvasó az áldozat.11

Általánosítva tehát: a detektívregény „lebegése” látszat és valóság, pontosab
ban: az értékelhető és az értékelhetetlen valóság közötti ellentmondáson alapszik. 
Végső fokon a dzsessz feszültségének is ez a lényege; a zenész nem automatikusan, 
egység és folyamat ellentétének feszültsége következtében rögtönöz : határozott cél 
vezeti, akárcsak a detektívregény íróját. A szituációt akarja megismerni és kifejezni, 
amely már nem önmaga, de amelyet mégis csak ő hozhat létre. I tt válik eggyé amatőr 
és dzsessz-zenész, amatőr és detektívregényíró ; a feszültség ilyenkor egyszerre fel
oldódik, a zene, a regény új szférába kerül, amelyben a különböző alkotóelemek (fe
szültség, valóság, látszat, személyiség) elválaszthatatlanul összeforrnak. Titok és 
valóság kifejezésére törekszik a detektívregény írója is, aki írás közben fokozatosan 
eltávolodik a hétköznapi józanságtól, különös örvények húzzák maguk felé, amelyek 
kavargásába az olvasót, akárcsak a dzsessz-zenész a hallgatót, szintén belerántja.

Dzsessz és detektívregény szívszorító hasonlóságát érezzük Ch. Himes amerikai 
néger író detektívregényeinek olvasása közben, amelyek színhelye a New York-i 
Haarlem. Hősei szinte kivétel nélkül négerek ; szorongásaik, különös zegzugos útjaik, 
álruháik, marihuánától lázasan csillogó szemgolyóik egyszeriben, az első oldaltól 
kezdve a négernegyedek atmoszférájába röpítik az olvasót; magunk is négerekké 
válunk. Gengszterek száguldoznak a sikátorokban óriási Chevrolet kocsikon, a „Don’et 
play with deat” főhőse egy titokzatos aranyszínű Cadillac. A vad félelem fehér ember 
számára úgyszólván érzékelhetetlen régióiba kerülünk ; üldöző és üldözött egyformán 
reszket minden porcikájában. Nyomor, zsúfolt odúk, amelyekbe senki sincsen beje
lentkezve, ahol a fehér hivatalnok minden kérdésére rémült tekintet a válasz; ahol 
az öreg koldusasszonynak öltözött fiatal lányról (miután elütötte az arany Cadillac és 
lefejtették róla a ruhát), kiderül, hogy pederaszta fiú, de senki sem ismeri ; ahol a bár
tulajdonosok heroint és marihuánát árulnak; ahol a járdán kéregető apáca kasztrált 
és napi nyolcvan százalékra kölcsönöz ; ahol sohasem tudjuk, hogy ki férfi és ki nő ; 
ahol mégis a legnagyobb félelmet a fehérek ötven házzal odébb kezdődő rendje je
lenti. Olykor végigrohan az utcán egy ámokfutó, lövéseket ad le minden irányba, 
a járókelők hasra vágják magukat, majd a veszély múltával közönyös arccal folytat
ják útjukat. Haarlemben senki sem csodálkozik, mert semmi sem elképzelhetetlen; 
szerencsejáték-automaták, hamispénz- és aranycsinálók állnak az utcasarkokon. 
Lázálom és valóság keveréke minden pillanat.
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A szóban forgó feszültség valójában nem egyszerű műfaji technika ravasz ered
ménye. Nem pusztán irodalmi-zenei eszközökről van szó, nem is csupán sajátos alko
tómódszerről, amelynek segítségével a szerző egy adott társadalmi valóságot tükröz. 
A dzsessz és a detektívregény több is, kevesebb is a szó klasszikus értelmében vett mű
alkotásnál, mert a belőlük áradó feszültség („lebegés”) gyakorlatilag az alkotás művé
szi színvonalától függetlenül, egyformán hatalmába keríti az alkotót és a közönséget. 
Mi lenne a magyarázata különben annak a ténynek, hogy egy művészi szempontból 
olyan „kommersz” író, mint C. Brown, vagy egy olyan — egyszerűen csak „jó” — 
dzsesszorgonista, mint J . Smith, izgalomba hozza az amatőrt, miközben az agyon
reklámozott A. Robbe-Grillet detektívregénye (Les Gommes) avagy az ismert dzsessz- 
komponista, G. Schuller dzsesszalkotása (Concertino For Jazz Quartet a Modern Jazz 
Quartet előadásában) lényegében nélkülözi a szóban forgó feszültséget ?

A feszültség narkózisa, a rejtett én keresése, a szelíd vagy haragos örvények, 
amelyek a magányos amatőrt útja során hívogatják és elkábítják, lassan a hétköz
napi képeken, hangokon túl fekvő világ keresésére csábítanak, rendkívüli pillanatok
ra, amelyek során az amatőr, önmagából kilépve, úgy érzi, sohasem láto tt tájat lát. 
E világ hozzá tartozik, csak általa jöhet létre, de mégis bezárul előtte, széthullik, mi
előtt megismerhetné. Ebből a szempontból nincs különbség amatőr és nem-amatőr 
között.

A dzsessz és a detektívregény ugyanis véleményünk szerint az irodalmi, illetve 
zenei alkotások egyik igen fontos elemét ragadják ki, fejlesztik önálló egységgé. Lai
kusán fogalmazva: ez a kezdés szituációján alapszik. A kezdés, azaz a regény, a no
vella eleje, a zenemű első néhány üteme a műértő közönséget általában még nem a fej
lődési folyamat, hanem a téma, mint szituáció felé tereli. A mű kezdete általában a 
szituáció lehetőségeit villantja fel, amelyek száma végtelen, s amelyek közül a leg
több fokozatosan eltűnik, kiszűrődik, mert fokról fokra előtérbe kerül a mű másik 
döntő tényezője, maga az ember, az emberi konklúzió. Ez az „emberi tényező” a mű
vész számára végtelen mozgási lehetőséget biztosít (lényegesen többet, mint akár 
a dzsessz, akár a detektívregény), mégis determinálja az alkotó és a műélvező figyel
mét. A műben előrehaladva az érzékelés „lebegése” észrevétlenül másfajta, inkább 
intellektuális feszültséggel elegyedik. A kettő között lényeges különbség van. Az 
előbbi véleményünk szerint statikus, a második viszont feltartóztathatatlan folya
mat, haladás a mondott emberi konklúzió felé. A kezdés szituációja, a különböző le
hetőségek összessége nem rendeződik és szelektálódik azonnal ; ezekben a pillanatok
ban még minden egyformán fontos, figyelmünk tárgya még nem válik ki előttünk kör
nyezetéből. Lassan mégis azonosulnunk kell egy emberi sorssal (s a hangsúlyt itt az 
emberi, másszóval belső mozzanatra kell tennünk), amely az élet által kínált végtelen 
sok lehetőség közül néhány kiválasztása és megvalósítása.

A dzsessz és a detektívregény egységét, népszerűségét és közérthetőségét éppen 
az magyarázza, hogy a műalkotást elsősorban mint szituációt kezeli, amelynek 
centruma nem maga az ember, vagy ha úgy tetszik, a hős, hanem az érzékelés, az esé
lyek, lehetőségek összességének, másszóval tárgy és környezet differenciálatlan egy
ségének felfogása. E megállapítás látszólag embertelen volta megütközést kelthet; 
szögezzük tehát gyorsan le, hogy nem morális problémáról van szó (egy-egy önálló 
műfajt sohasem ítélhetünk meg morális szempontból), hanem műfaji sajátosságról, 
amely határozott emberi igényeket elégít ki. A dzsessz és a detektívregény célja egy
szerű: a hétköznapi élet és környezet által kínált lehetőségek egy-egy jól definiálható 
körét kívánja újra és újra felfogni — anélkül, hogy válogatna közöttük. A dzsessz 
az idő értelmezésének lehetőségeit kutatja, a detektívregény pedig a bűntettből faka
dó lehetőségeket. Ami rávilágít arra is, mennyire más keretek között mozog a dzsessz, 
illetve a detektívregény. Az előbbi lényegesen tágabb kört, gyakorlatilag korlátlan 
műalkotási szabadságot biztosít, míg az utóbbi alaphelyzete jóval konkrétabb, szű- 
kebb körű. Mindkét műfajt azonban, mint mondottuk, az elemezhető szituáció kere
sése jellemzi; az elemzés nem tudományos, hanem emberi — azaz szubjektív. Ez
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annyit jelent, hogy bűn és áldozat, dzsessz-zenekar és egyéni rögtönzés valamennyi 
viszonylatát hosszabb-römdebb időre átéljük. Anélkül, hogy konkrétabban meg tud
nánk határozni, érzékeltünk egy bonyolult egységet, amelynek, jóllehet több mint 
önmagunk, részesei vagyunk.

Alapos tanulmányt érdemelne az a kapcsolat is, amely a két műfajt az emberi 
tevékenységek olyan bonyolult komplexumához teszi bizonyos szempontból hasonló
vá, mint pl. a sport. Feltűnő, hogy a sport is mennyire egységes, meghatározott világ, 
alapszituációja mennyire egyszerű (a közönség szempontjából ez igen fontos körül
mény!), továbbá, hogy a feszültség itt is milyen fontos szerepet játszik. Ne essünk 
persze túlzásokba. Alapvető különbség van a dzsessz és a detektívregény, illetve a 
sport között: a sport nem megjelenítés. A sport szituációja valódi: létező, hullámzó 
valóság, amelyben (az egyszerűség kedvéért gondoljunk csupán a labdajátékokra) 
a lehetőségek a nézőtől függetlenül, vagy legalábbis túlnyomórészt függetlenül való
sulnak meg. A detektívregény és a dzsessz szituációja viszont éppenséggel a „néző” 
(azaz a művész) tudatában bonyolódó és ki is fejezett megjelenítés, amelyet végle
gesen determinál a személyiség.

Akárhogy is elemezzük a feszültség lényegét, bizonyos, hogy jelenléte nem te 
kinthető a dzsessz és a detektívregény kizárólagos tulajdonságának. Tény viszont, 
hogy minden dzsesszművész és detektívregényíró legfőbb törekvése a feszültség fel
keltése. A műfaj szempontjából az már részletkérdés, hogy e törekvés öncélú-e vagy 
sem. A megismerés eme statikus eleme a szituáció felfogására való törekvésből követ
kezik, hogy sem a dzsessz-alkotás, sem a detektívregény nem egységes, folyamatos, 
összefüggő műalkotás. A művészek mindenekelőtt a szituáció kifejezésére törekszenek, 
esztétikai szempontjaik általában másodlagosak,12 különösen, ami a mű felépítését 
illeti. Az egyes számokon, de még a szólókon belül is igen sokszor találunk esztétikai 
szempontból felesleges vagy éppenséggel zavaró elemeket. Ennek az az oka, hogy az 
alkotás minden egyes pillanata a művész szempontjából törekvés a szituáció minél tel
jesebb felfogására. Ezért a klasszikus zeneesztétika vagy irodalomkritika kritériumai 
legfeljebb csak részben alkalmazhatók a dzsesszre vagy a detektívregényre.

Az érzékelés feszültsége azonban, az a körülmény, hogy a szituáció főszereplője 
maga az alkotó- és a műélvező-amatőr, már eleve tendenciát jelent, amely a művész 
akaratától többé-kevésbé függetlenül, de törvényszerűen az egyéniség körül kristá
lyosítja ki a szituációt. Bár ez látszólag mindig hasonló (a bűn, az idő értelmezése), 
mégis minden alkotó ember számára másképpen jelenik meg. íme a tendencia, amely 
az előbbiekben talán túlzottan statikusnak jellemzett szituációt mozgatja, amely a 
dzsesszt, a detektívregényt észrevétlenül önálló, emberi tanulsággal és sorssal telített 
valósággá, műalkotássá változtatja. Egyre nehezebb lesz őket az „igazi” zenétől és 
irodalomtól elválasztani, ugyanakkor biztosak lehetünk abban, hogy a közeledés a 
a „komoly” zene és irodalom felől fog elindulni, nem pedig fordítva.
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