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Stellának, Africának és Herbie-nek,
a rendetlenség nagymestereinek
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BEVEZETÉS
 

„Képtelenség volt játszani rajta!”

1975. január 27-én a 17 éves német Vera Brandes kilépett a Kölni Operaház 
hatalmas színpadára. A nézőtér üresen tátongott, csupán a vészkijáratjel-
zés tompa zöld derengése világította meg, mégis ez volt a legizgalmasabb 
nap Vera életében. Az ifjú hölgynek Németország legfiatalabb koncert-
szervezőjeként sikerült meggyőznie az operaház vezetőségét, hogy hív-
ják meg Keith Jarrettet, az amerikai zongoristát egy késő esti improvizatív 
dzsesszelőadásra. A koncert telt házasnak ígérkezett, s Jarrettnek néhány 
órán belül ki kellett vonulnia az 1400 fős közönség elé, hogy a Bösendorfer 
zongorához ülve kották és mindennemű próba nélkül játszani kezdjen.1

Aznap délután Vera Brandes megmutatta Keith Jarrettnek és mene-
dzserének, Manfred Eichernek a zongorát, ám az első találkozás bizony 
balul sült el. „Keith lejátszott pár hangot – idézi az eseményeket Brandes. 
– Azután Eicher is kipróbálta a zongorát. Egy szót sem szóltak. Többször 
is körbejárták a hangszert, majd ismételten leütöttek pár billentyűt. Végül 
hosszú hallgatás után Manfred hozzám lépett, és így szólt: »Ha nem tud 
másik zongorát szerezni, Keith nem léphet fel ma este.«”2

Vera Brandes elképedt. Azt tudta, hogy Jarrett az előadásához egy bi-
zonyos hangszert kért, az operaház pedig megígérte, hogy meg is szerzik. 
Azzal azonban nem volt tisztában, hogy a házigazdák – mivel vajmi ke-
vésre tartották az éjszakai dzsesszbemutatót – hanyagul jártak el, és a mu-
lasztásuk súlyát még csak nem is sejtették. A vezetőség hazament, a kért 
Bösendorfer versenyzongorát nem lelő rakodómunkások pedig – Brandes 
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szavaival élve – „ezt a parányi és teljesen lehangolódott Bösendorfert állí-
tották be, amelynek a középső fekete billentyűi nem is működtek, s a pe-
dáljai folyton beragadtak. Képtelenség volt rajta játszani.”3

Brandes minden tőle telhetőt elkövetett, hogy a kívánt hangszert meg-
szerezze. Még a barátait is rávette volna, hogy végigvonszoljanak Köln 
utcáin egy hangversenyzongorát, ám zuhogott az eső, és a helyi zongo-
rahangoló figyelmeztette, hogy a póthangszer nem bírná ki a szállítást. 
Inkább nekigyürkőzött, hogy felhangolja a kis Bösendorfert, amely már a 
színpadon állt. Ám a tompán morgó basszusbillentyűkkel, a csörömpölő 
magas hangokkal és egyáltalán a ténnyel, hogy a hangszer „egy kis zon-
gora, amely igazából egy felet is alig tett ki”, semmit sem tudott kezdeni. 
Egyszerűen nem szólt elég hangosan ahhoz, hogy a hatalmas nézőtér er-
kélyén is hallani lehessen.

Jarrett, érthető módon, nem volt hajlandó fellépni. Kivonult az épü-
letből, beült a kocsijába, és Brandesnek így kellett volna fogadnia a ha-
marosan megérkező – és dühében tomboló – 1400 koncertlátogatót. 
A hangversenyszervező életének legszebb napja egykettőre a legször-
nyűbb rémálommá változott, és mivel szenvedélyesen szerette a dzsesszt, 
és a benne lobogó vállalkozószellem igen érettnek bizonyult, a kudarcot 
az elkerülhetetlenül közelgő mélységes megaláztatásként élte meg. Két-
ségbeesésében Jarrett után rohant, és a kocsi ablakán keresztül esdekelni 
kezdett neki. A fiatal zongorista kinézett a zuhogó esőben bőrig ázott né-
met tinilányra, és megsajnálta. „Soha ne felejtse el – mondta neki –, hogy 
kizárólag maga miatt vagyok hajlandó mégis fellépni!”

Pár órával később, éjfél felé Keith Jarrett kiballagott a zsúfolt koncert-
terem közönsége elé a minősíthetetlen zongorához, és játszani kezdett. 
„Amint az első hangot leütötte, mindenki tudta, hogy valami egészen va-
rázslatos dolog fültanúja lehet” – emlékszik vissza Brandes.

Az éjszakai koncert egyszerű, csengő-bongó hangsorral vette kezdetét, 
amely csakhamar bonyolult dallammá terebélyesedett, ahogy a lendületes 
muzsika és egy bágyadt, balzsamos szólam váltotta egymást. Jarrett külö-
nös, máig roppant népszerű, gyönyörű improvizációt mutatott be: a The 
Köln Concert címet viselő album 3,5 millió példányban kelt el. Máig nincs 
még egy szólódzsessz- vagy -zongoraalbum, amely hasonló példányszá-
mot ért volna el.

Amikor képzett előadóművészek mostoha körülmények között is ké-
pesek sikert elérni, a jelenséget rendre úgy értelmezzük, hogy a nehéz 
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körülmények dacára vagy az esélyek ellenében is diadalmaskodtak. Ez a 
nézőpont azonban nem mindig helyes. Korántsem arról van ugyanis szó, 
hogy Jarrett képes volt viszontagságos körülmények között is remek kon-
certet adni. Tény, hogy élete nagy előadását nyújtotta, csakhogy a bravúr-
hoz épp a zongora fogyatékosságai segítették hozzá.

A csapnivaló hangszer rákényszerítette Jarrettet, hogy a bádoghangú 
felső billentyűkről a középső regiszterbe kalandozzon. Baljával pedig dü-
börgő, ismétlődő basszusfutamokat játszott, hogy elfedje a zongora zen-
gésének hiányosságait. E kettő összhangja pedig szinte transzba ejtően 
intenzívvé tette az élményt. Mindez még mindig könnyen sablonos háttér-
zenévé sekélyesedhetett volna, ám Jarrettnek tennie kellett valamit, mert 
a zongora egyszerűen nem volt elég hangos. (Később maga Jarrett így jel-
lemezte a zongorát: „Ezt az alig több mint kétméteres hangszert igen rég 
hangolták fel utoljára. Úgy szólt, mint egy nagyon gyatra csembalóutánzat, 
vagy egy olyan zongora, amelybe szögeket szórtak.”4) „Fontos megérteni a 
hangszer és a koncertterem méretarányait – hozza fel Vera Brandes. – Jar-
rettnek rendkívül erősen kellett püfölnie a billentyűket, hogy azok hangja 
az erkélyre is elhallatsszon. Jóformán vadul csépelte azt a pici zongorát.”

Keith Jarrett felpattant, és megint visszaült, fogcsikorgatva küszködött, 
hogy valami egészen egyedülállót csalogasson elő a pocsék zongorából. 
Maga sem képzelte volna, hogy valaha ilyen zenét fog játszani. Ám a zűrös 
helyzettel szembesülve az előadóművész nem riadt vissza a kihívástól, és 
a magasba szárnyalt.

Jarrett ösztönei azt súgták, hogy aznap este ne játsszon, ami érthető is 
volt. Senki sem szeret használhatatlan eszközökkel dolgozni, különösen, 
ha ilyen nagy a tét. Ám ez esetben utólag egyértelműen kiderült, hogy 
Jarrett ösztönei rosszat súgtak. De vajon mi a helyzet olyankor, amikor a 
saját ösztöneink – a legkülönbözőbb élethelyzetekben – ugyancsak tév-
útra terelnének?

E könyv alapfelvetése, hogy gyakorta hajlamosak vagyunk – a kísértés-
nek engedve – túlzott pedantériával viszonyulni a dolgokhoz, pedig jobb 
szolgálatot tenne némi szétszórtság. Keith Jarrett tökéletes zongora utáni 
vágya ékes példája a rendszeretet eme csábításának. De említhetem a szó-
nokot, aki görcsösen ragaszkodik az előre megírt szövegéhez; a katonai 
parancsnokot, aki körültekintően alkalmazza az előre kidolgozott straté-

Bevezetés
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giát; az írót, aki kizárja a dolgozószobájából a figyelemelterelő tényezőket; 
a politikust, aki számszerűsíthető célokat tűz ki a közszolgáltatások javítá-
sa terén; a főnököt, aki megköveteli, hogy mindenki makulátlan rendben 
tartsa az íróasztalát, és a csoportvezetőt, aki folyton a csapatába tartozók 
előmenetelét méricskéli. Akkor is a pedantéria csábításának hódolunk be 
a mindennapi életünkben, amikor az e-mailjeink archiválásával bíbelő-
dünk, az álompár meglelésével kecsegtető párkereső oldalak kérdőíveit 
töltögetjük, vagy a helyi játszótérre hurcoljuk a gyermekeinket ahelyett, 
hogy szabadon felfedezhetnék a környéket.*

Olykor persze valóban hasznosnak bizonyul a rendszeretetünk, vagy-
is az a látszólag velünk született késztetés, hogy egy szervezett, rendezett, 
mennyiségileg meghatározott, takaros és világos kategóriákba sorolt, meg-
tervezett és kiszámítható világban éljünk. Ha nem így volna, nem gyöke-
rezhetne bennünk ilyen mélyen ez az ösztön.

Legtöbbször azonban arról van szó, hogy a pedantéria bűvöletében 
elmulasztjuk értékelni a rendetlen – kusza, határozatlan, rendezetlen, 
improvizált, tökéletlen, összefüggéstelen, nyers, zagyva, véletlenszerű, 
kétértelmű, homályos, bonyolult, sokszínű vagy éppen piszkos – dolgok 
erényeit. A beszédét gépiesen felolvasó szónok nem fogékony a teremben 
uralkodó légkörre; a kínosan aprólékos parancsnok egy lendületesebb el-
lenféllel szemben elveszti a fejét; az írónak a múzsa csókját jelentheti egy 
váratlan inger; a számszerűsíthető célok gyakran feledtetik az ösztönzés 
lényegét; a patikarend csüggesztően és bénítón hat az iroda dolgozóira; 
a bomlasztó kívülálló ugyanis – még ha nyűgöt jelent is – friss meglátá-
sokkal szolgál. A munkavállaló, aki hagyja a rendetlenséget eluralkodni a 

* És persze érdemes szót ejtenünk Marie Kondo Rend a lelke mindennek (The Life-
Changing Magic of Tidying Up)5 című sikerkönyvének népszerűségéről. Ironikus 
módon Kondo maga is óva int a pedantéria csábításától; szerinte önmagát „csalja 
tőrbe” az, aki bonyolult tárolási rendszerek szerint, gondosan glédába rakja a hol-
miját. A szerzőnek ebben igaza van. Ha a tárgyak kényszeres átcsoportosításával 
próbálunk rendbe szedni egy zsúfolásig tömött házat, alkalmasint azt hisszük, ha-
tékonyan cselekszünk, pedig szó sincs róla. Találóbb cím volna e könyvnek az Amit 
ma kidobhatsz, ne halaszd holnapra!, amely irányelvvel kapcsolatosan könyvünk se 
pro, se kontra nem foglal állást. Ám annyi bizonyos, hogy a „rendrakás” fogalmát a 
„kategorizálás és elraktározás” értelemben többnyire jócskán túlértékeljük. Köny-
vünk 9. fejezetében szó esik majd róla, hogy azok az emberek, akik aprólékosan 
katalogizálják a dokumentumaikat, sokkal gyakrabban vesznek el közöttük.
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bejövő levelei között, többet végez pedáns társainál; lelki társunkra rendre 
akkor bukkanunk rá, ha sutba vágjuk a párkereső webhelyek kérdőíveit; a 
környékbeli grundokon szabadon nyargalászó srácok jobban szórakoznak 
és értékesebb készségeket sajátítanak el, ráadásul – még ha nem is gondol-
nánk – balesetek is ritkábban érik őket.

Az a zongorista pedig, aki – miután kijelenti, hogy „sajnálom, Vera, de 
ezen a zongorán egyszerűen képtelenség játszani” – elhajt az esős kölni 
éjszakában, a járdaszegélyen zokogó fiatal leányt cserben hagyva, sosem 
gondolná, hogy épp elszalasztotta élete nagy lehetőségét, hogy lejátssza 
életműve legközkedveltebb darabját.

Remélem, e könyv Vera Brandes szerepét tölti majd be minden olvasó-
ja életében: ha eluralkodna rajtunk a pedantéria, felhívja a figyelmet, hogy 
az alkotó zűrzavarnak is hagyjunk mindennapjainkban helyet. Az egyes 
fejezetekben a rendetlenség más-más aspektusát teszem vizsgálat tárgyává, 
bemutatva, hogyan serkentheti némi zűrzavar a kreativitásunkat, hogyan 
fokozhatja a rugalmasságunkat, és miként hozhatja ki belőlünk általános-
ságban a legjobbat. Akár egy koncertterem közönségének zongorázunk, 
akár a tanácsteremben tartunk prezentációt az igazgatóságnak, akár egy 
részvénytársaság elnöki székében, akár a telefonos ügyfélszolgálat egyik 
fülkéjében ülünk, akár hadsereget vezénylünk, akár egy randevút akarunk 
sikeresen lebonyolítani, vagy éppen a gyereknevelésben kívánunk kitűnni, 
a rendetlenség jótékony hatása mindenhol megtapasztalható. A mindenki 
által oly igen csodált siker gyakran a zűrzavarra épül – jóllehet az emberek 
ezt általában igyekeznek palástolni.

Nem azért szállok síkra a rendetlenség mellett, mert szent meggyőző-
désem, hogy ez a válasz az élet valamennyi problémájára, hanem mert úgy 
vélem, a rendetlenségnek túl kevés védelmezője akad, és hogy a zűrzavar-
ban olykor igenis csodálatos varázserő rejlik.

Bevezetés



1. fejezet

KREATIVITÁS

Bowie, Eno és Darwin, avagy hogyan segít a frusztráció
és a szórakozottság a művészi, a tudományos és a magánéleti

problémák megoldásában?

„Mintha csak az ember arra kérné az agyában áramló vért,

hogy kezdjen más irányba folyni.”

Keith Jarrett szorult helyzete szerencsés véletlen volt. Vannak, akik az ef-
féle véletleneket eleve betervezik az életükbe; ők úgy érzik, hogy a zűrös 
élethelyzetek általában a kreativitás táptalajául szolgálnak.

1976-ban David Bowie Nyugat-Berlinbe menekült. A már-már földön-
túli, biszexuális rocksztár a pályája során újra meg újra fittyet hányt a rock 
and roll íratlan szabályaira, egymás után teremtve különböző szerepsze-
mélyiségeit Ziggy Stardusttól a Thin White Duke-ig, míg végül úgy érezte, 
hogy zátonyra futott. Jogi problémái akadtak, feleségéhez fűződő viszonya 
a közöny és a megvetés között ingadozott, és egyszerűen túl sok drogot 
fogyasztott. Ez utóbbi szokásával – barátja és lakótársa, Iggy Pop szavai-
val – épp „a világ heroinfővárosában” tervezett szakítani. „Veszedelmes 
időszak volt ez a számomra – nyilatkozta Bowie több mint húsz esztendő-
vel később. – Fizikai és érzelmi értelemben egyaránt elmentem a legvégső 
határig, és komoly kétségek támadtak bennem az épelméjűségemmel kap-
csolatban.”1

Bowie a berlini fal tőszomszédságában telepedett le. A Hansa Studio, 
ahol Iggy Poppal egész sor úttörő jelentőségű albumot rögzített, egye-
nesen a keletnémet géppuskafészkekre nézett. Ahogy Bowie producere, 
Tony Visconti megjegyezte, erről a helyről egyszerűen lerítt, hogy „az em-
bernek a világért sem szabad itt rögzítenie a felvételeit”.2 Ám Berlin a maga 
pompás múzeumaival, legendás bondage (megkötözős) éjszakai klubjai-
val és gyötrelmes geopolitikai megosztottságával épp azt nyújtotta Bowie-




