
Gramofon: Eddigi legújabb, When
You Know címû albuma záró dalát
édesanyja tiszteletére írta. Hogy van
most, nyolcvanöt évesen?
Dianne Reeves: Ó, jól van, na-
gyon köszönöm a kérdését!

G.: Május 7-én játssza Budapesten,
a Mûvészetek Palotájában Strings
Attached elnevezésû produkcióját,
amelyrôl mi viszonylag keveset
tudunk. Milyen repertoárral készül,
mire számíthatunk a zene stílusát,
hangulatát illetôen? Úgy tudom,

Négy Grammy-díj,
tizennégy album 
és számtalan toplistás
helyezés birtokosa. 
A Good Night and
Good Luck címû
George Clooney-film
zenéjének elôadója
– a vásznon is –, 

a nyolcvanas évek óta
minden nagyobb jazz-
fesztivál visszatérô
vendége, a legnagyobb
élô jazzénekesnôk
egyike. Dianne Reeves
május 7-én 
a Jazztavasz 
fesztiválon lép a
Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
színpadára Romero
Lubambóval és Russell
Malone-nal.

✒ Bércesi Barbara

Korlátlanul Reeves
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hoz majd számokat a When You Know-ról, és új szerzemé-
nyeket is.
D. R.: Így igaz. Biztosan lesznek a közönség számára jól
ismert darabok is, és folyamatosan dolgozom új számo-
kon. Ezzel együtt nyáron egy másik turnén is részt veszek
két csodálatos énekesnôvel, Jane Monheittel és Nikki
Yanofskyval, akikkel nôi szerzôk elôtt tisztelgünk. Talán
ebbôl az anyagból is válogatunk majd. Ami a hangulatot
illeti: biztosíthatom, hogy felemelô lesz, gyönyörû dara-
bokat hozunk, nagyszerûen meghangszerelve.

G.: Vannak, akik – ismerve az Ön hihetetlenül energikus elô-
adásmódját – tartanak tôle, hogy ez alkalommal nem áll ön
mögött ritmusszekció, csupán két gitár. Mit felelne számukra?
D. R.: Tudom, hogy különleges a kétgitáros felállás. Ez a
formáció rendkívül intim hangulatot képes varázsolni.

Jártunk már vele sok helyütt a világon, és higgye el: az em-
berek mindenhol azt mondják, nekik még jobban is tetszik!

G.: Romero Lubambo és Russell Malone régi társai. Mi teszi
ôket különlegessé az ön számára?
D. R.: Romero brazil gyökerekkel rendelkezik, és a hazá-
ja csodálatos hangzó kultúráját hozza a zenébe. Russell
vele szemben a déli, Delta City blues- és templomi zenei
hagyományokat képviseli. Ezzel együtt mindketten bri-
liáns jazzmuzsikusok, nagyszerû improvizáló zenészek.
Külön-külön is sokat dolgoztam velük korábban, amikor
pedig együtt állnak velem a színpadon, elképesztôen sok-
színû zenei háló szövôdik.

G.: Zenekarvezetôként mennyi szabadságot ad két társának?
Milyen mértékben irányítja ôket?

JAZZINTERJÚ
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D. R.: Egyáltalán nem. A színpadon tökéletesen megért-
jük egymást, figyelünk a másikra, és hihetetlenül élvezzük
egymás zenei megoldásait. Nagyon különleges élmény!

G.: Így van ez a kvartettje esetében is?
D. R.: Legyen nagy vagy kicsi a zenekar – teljesen mindegy.

G.: És önmagának mennyi szabadságot szeret adni egy-egy
koncert elôtt a számok listájának összeállításában?
D. R.: Nagyon gazdag a repertoárunk, rendkívül sok szám
van a tarsolyunkban, és a hangulatunknak megfelelô
számokat játsszuk – minden este kicsit mást. Szeretem, ha
mindig friss, mindig új, amit kínálunk. Improvizálunk
ebben az értelemben is.

G.: Arról is keringenek hírek, hogy új lemezt is kiad a Strings
Attached projekttel. Mikor számíthatunk rá?
D. R.: Az még arrébb lesz, mert jelenleg nagyon sok a
dolgom. Talán az év végén. Idôre van szükségem, hogy
olyanná alakítsam az új albumot, amilyenné szeretném.

G.: Ugye jól tudom, hogy több Dianne Reeves-szám szerepel
majd rajta?
D. R.: Igen, így van.

G.: Amikor leül zenét szerezni, mi szolgál kiindulási alapként:
egy kép, dallam, szövegrészlet vagy valami elvontabb dolog?
D. R.: Egy egészen kis ötletbôl is megszülethet egy szám.
Általában a zene a második, a szöveg, a mondanivaló
rendszerint megelôzi azt.

G.: És ha standardrôl van szó, mi alapján válogatja a mûso-
rába: a szövege, a dallama, harmóniamenete szerint, vagy
egyfajta különleges kötôdése kell legyen a választott darab
iránt?
D. R.: A szöveg nagyon fontos számomra. Azt a dalt sze-
retem énekelni, amelyet magaménak érzek, ezért képes
vagyok tolmácsolni az üzenetét. A harmóniamenet vál-
tozhat, azt gyakran átdolgozzuk, hogy az érzelmi töltetnek
megfelelô legyen. A dallam sem annyira fontos, sokszor
kevéssé erôs melódiákból építkezem. A szavak mindig az
elsôdlegesek.

G.: Amikor a színpadra lép, óriási energiahullámokat képes
sugározni a nézô felé, noha egy turné során gyakran elvisel-
hetetlenül korán kell kelnie, és ilyenkor rendkívül szigorú me-
netrend szerint él. Hogyan képes megôrizni testi, lelki, szelle-
mi erejét?
D. R.: Olyan csapattal utazom, akiket szeretek, nyugodt
légkör vesz minket körül, nincsenek kirívó jelenetek. A
legfontosabb, hogy amennyire csak lehet, csend vegyen
körül, amíg elkezdek bemelegíteni a koncert elôtt. Igyek-
szem bizonyos ételektôl tartózkodni, nem eszem például
tejtermékeket. Ha pedig épp van egy szabadnapom, sze-
retek sétálni, friss levegôt szívni, egy kicsit kinyújtózni.

G.: El szokta olvasni, hogy mit írnak önrôl a kritikusok?
D. R.: Nem, nem érdekel.

G.: Egy helyütt azt olvasni, hogy pályája elején nehezen dön-
tött, pop-, R’n’B- vagy jazzénekesnô legyen, majd az 1994-es
I Believe címû lemezével vált igazi jazzénekesnôvé. Mit gon-
dol errôl és a mûfaji kategorizálásokról?
D. R.: Ez badarság! Minden generációra igaz, hogy meg
kell találnia önmagát, a hangját, stílusát. A „jazzrendôr-
ség” megpróbál mindenféle elképzeléseket megfogalmaz-
ni, milyennek kellene lennie a jazznek. De valójában
nem ôk alakítják a jazzt, csak írnak róla. Egy jazzmuzsikus
számára a legfontosabb feladat, hogy megtalálja a zenei
egyéniségét, ne úgy akarjon megszólalni, mint valaki más.
Számtalan kiváló énekes alkotott korábban, akiknek egy-
szerû volna a nyomdokain haladni, de egy jó elôadónak
végül saját magában kell megtalálnia az inspirációs for-
rást. Amikor felnôttem, rengeteg különféle zenét hallgat-
tam, amelyek hatással voltak rám, de bármihez nyúltam a
pályám során, annak jazzes érzete volt.

G.: Mi jelent az ön számára sikerélményt egy koncert végén?
Mi teszi a legboldogabbá?
D. R.: Amikor a színpadon állok a zenésztársaimmal, és
létrejön a legmagasabb szintû kommunikáció köztünk, az
leírhatatlanul felemelô élmény. A közönség pedig ezt
megérzi, és ôk is emelkednek ezáltal. ■

JAZZ INTERJÚ

Dianne Reeves hivatalos honlapja:
www.diannereeves.com
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JAZZKONCERTAJÁNLÓ

Fújja a magáét

Erik Truffaz 
a Debreceni Tavaszi Fesztiválon

Erik Truffaz: a kilencvenes évek elsô felének
egyik divatos stílusa, az – amúgy többnyire fun-
kos, diszkós alapú, és csak mellékízében jazzes
– acid jazz nála nyert igazi értelmet. Nem kell
vájt fülûnek lenni, hogy élvezzük kvartettjének
zenéjét: a legjobb fajta jazz Miles Davis nyo-
mában, hozzá az új elektronikus mûfajok, a
drum’n’bass fogásainak legjavával. Március
28-án a debreceni Kölcsey Központban talál-
kozhatunk a kiváló muzsikussal és társaival.

✒ Gramofon

Erik Truffaz mûvészetét minden jazz-zenészek egyik leg-
jobbikához, Miles Daviséhez szokás hasonlítani; a szinte
mitikus jazzkiadó, a Blue Note jelenteti meg lemezeit,
amelyekrôl minden komoly szaklap közöl kritikákat. „Ha-
társértô” mûvésznek is nevezik, hiszen a klasszikus jazzt új
elektronikus mûfajokkal egészíti ki. A drum’n’bass, a hip
hop vagy éppen a rock befolyását leginkább a kvartett
másik három zenészének tevékenykedésében lehet tetten
érni. Patrick Muller billentyûs, Marcello Giuliani

basszista és Marc Erbetta dobos egyaránt kiemelkedôen
teljesítenek. Elképesztô ritmusok, négynegyedbe lopott,
tört harmadok hullámoznak elô kezeik közül, de a groove
mindig stabil marad.
Ezekre az alapokra fújja Truffaz a magáét. Játéka levegôs,
könnyed; mondhatnánk: megfoghatatlan. Finom szólói-
ban majdnem észrevehetetlenül játszik a hangszer adta
legizgalmasabb lehetôségekkel. A svájci trombitás – több
más zenészkollégájával egyetemben – pályája elején a tra-
dicionális iskola felôl közelítette meg a jazz kérdéskörét.
Korai albumain legfôbb célja az adott dal minél teljeseb-
bé tétele. 
A Bending New Corners idején figyelhetôk meg az újítás
elsô mozzanatai. A 2001-es Mantis album már némi rock-
zenei hatást mutatott, megindultak az elborulások, va-
dabb ritmusok ütötték fel fejüket, egyúttal elôtérbe helye-
zett gitár szólómunka, erôs múltba nyúlások is hallhatók,
mindenestre merôben eltért elôdjétôl. A The Walk of
the Giant Turtle már jammelôs, lazulós, chill-out-os be-
nyomásokat magába olvasztó mû, amelyet néhány dalban
húzós rockalapokkal variálnak. Dörmögô-fröcsögô basszus-
gitár, torzított zongora, a pergô is keményebben odateszi
magát, a gitárjáték is rendesen zörög. Erik Truffaz pedig
megveszekedetten fújja hangszerét. 
A Saloua minden korábbi próbálkozásnál messzebbre
ment. Reggae, dub és jókora arabos hatás, az eddig megis-
mertekhez keverve. Némileg lassúbb, természetközelibb,
kalandozós, a füstös bárból és a koncerttermekbôl nap-
sütötte tájakra lép. Köves tengerpartokra, szél barázdálta
sivatagokra, mediterrán és közel-keleti városokba kalau-
zol. Kevesebb a szilárd dalszerkezet, nincsenek szigorú
határok. Ami még fontos: míg az elôzô lemez teljesen
instrumentális volt, a Salouán több nótában énekhang
szól. A ritmikus szavalás mellett a dub minden stílusjegye
jelen van, beleolvasztva minden jót, amit csak a jazztôl
kaphat, hogy hatását fokozza.
Az Arkhangelsk kicsit olyan Truffaz karrierjében, mint a
Gil Evans zeneszerzô-hangszerelôvel felvett Sketches Of
Spain vagy Quiet Nights címû lemezek voltak a legendás
fekete trombitáséban, de fôként a csillapított hangnem
miatt, hiszen innen hiányzik a nagyzenekari körítés.
Pluszt jelenthet, hogy az énekes dalok könnyedén tobo-
rozhatnak új híveket Truffaznak, és az is garantált, hogy
sok helyrôl fogjuk viszonthallani ezeket az atmoszférikus
számokat.
A Benares/Mexico/Paris triptichon után következô leg-
frissebb, 2010-es dobás, az In Between megint nagyot
szól, amelyen Patric Muller helyett a hangmérnökként
már régi harcostársnak mondható Benoit Corboz kezeli a
hangkulisszát építô legkülönfélébb eszközöket – nem csak
a billentyûket. Ismét elvarázsol a nôi énekhang, a vál-
tozatos tempók, groove-ok és stiláris színezôelemek – no
meg a jól ismert levegôs trombitahang. ■

Bôvebb információ:
www.fonixinfo.hu
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A lenyûgözôen virtuóz és muzikális dobost a januári Jazz
Showcase alkalmával, Sárik Péter és Oláh Péter társaként
hallottam játszani. Világszínvonalú triómuzsika szólt a
három felnôtt, egyenrangú, egymás és a zene iránt alázat-
tal közeledô muzsikus jóvoltából a Mûvészetek Palotájá-
ban. Nem volt kérdés, hogy ô lesz rovatunk következô
alanya.
Hodek Dávid még beszélni sem igen tudott, amikor szülei
szerint már megmutatkozott határozott zenei ízlése. Ô azt
mondja, ma már nevet akkori választásain, mert idôköz-
ben sok más elôadót és új mûfajt megismert. Tudatossága
hangszerkezeléséhez hasonlóan lenyûgözô: „A jazz erôsen
improvizatív mûfaj, amelynek a lényege a kommuniká-
ció, ezért szeretem annyira játszani” – vallja szokatlan
érettségrôl téve tanúbizonyságot. 
Dávid amúgy az általános iskolások normális életét éli,
sôt még szeret is suliba járni. Egyik kedvenc tantárgya az
angol. Természetesen majdani középiskolásként is zené-
vel szeretne foglalkozni; hogy hol, még nem tudja. Dobos-
ként máig részben autodidakta, tanárhoz csak alkal-
manként tud eljárni. Pillanatnyilag Berdisz Tamás van
segítségére, akit kiváló dobosnak és fantasztikus tanárnak
tart. Kitartóan gyakorol, sok koncertvideót néz, és amit a
legfontosabbnak vél: a legjobb jazzmuzsikusok közül ke-
rülnek ki a társai, a velük való közös játék pedig renge-
teget lendít rajta – ráadásul mindenki nagy szeretettel vi-
seltet iránta. „Nagyon sok téren lehet és szeretnék is
fejlôdni – mondja lelkesen –, sohasem akarok megeléged-
ni azzal, amit tudok.” Szülei szerint a tehetségén túl – me-
lyet vélhetôen multiinstrumentalista apai nagyapjától
örökölt – végtelen kitartásának köszönheti mindazt, amit
eddig elért.
Tízévesen a visegrádi négyek országaiból verbuvált
V4Jazz zenekarral játszott, tizenegy évesen megalapította
saját kvartettjét, mellyel egy évvel késôbb felvette
debütáló albumát  The First címmel (errôl a 82. oldalon

olvasható recenzió), s még mindig nem volt tizenhárom,
amikor elnyerte a Hans Koller-díjat. A The Firsttel kap-
csolatban így vélekedik: „Elég kritikus vagyok magammal
szemben, nem szeretem hallgatni magam, de szerintem jól
sikerült a lemezem. A rajta játszó barátaim nagyszerû
emberek és zenészek. Szerencsés vagyok!” Természetesen
sok segítséget kapott tôlük, Sárik Pétertôl, Radovan
Tariškától és Tomáš Baroštól – ahogy szüleitôl is – a le-
mez repertoárjának, hangzásának, külalakjának kialakítá-
sában, igazi csapatmunka zajlott.
Szintén remek csapatot alkot a vele egykorú Andreas
Várady gitárossal, akivel ez év elején Írországban turnéz-
tak. „Négy sikeres koncertet adtunk, nagyon jól éreztem
magam” – meséli Dávid, aki korábban fellépett már
Csehországban, Ausztriában, Lengyelországban, Horvát-
országban és Franciaországban is, jól ismeri hát, milyen
érzés reflektorfényben állni – vagyis ülni. „Ritka jelenség
nálam az izgalom, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy
sosem izgulok” – ismeri el Dávid.
Tervek és vágyak bôven akadnak az ifjú dobos életében.
Ha tehetné, több hangszeren is megtanulna játszani –
ötéves kora óta zongorázik –, de a dobot semmivel nem
cserélné fel. (A klasszikus képzettséget is fontosnak tart-
ja, sôt néha klasszikus zenét is hallgat: kedvence Bartók,
Beethoven és Schumann.) Álmai zenekarában olyan le-
gendák szerepelnének, mint Herbie Hancock, Wayne
Shorter, Benny Golson, Ron Carter vagy Sonny Rollins,
a fiatalabb generációból pedig szívesen játszana akár
Kenny Garrett-tel, Robert Glasperrel, Miguel Zenónnal
vagy John Patituccival. Az pedig már valóság, hogy
április 27-tôl május 2-ig újra írországi turné vár rá, május
25-tôl pedig amerikai koncertkörútra indul. ■

JAZZ IFJÚ TEHETSÉG

Hodek Dávid következô fellépései:
március 8., 10., Budapest Jazz Club – a Tóth Viktor Tercettel

Hodek Dávid hivatalos honlapja: www.davidhodek.com

A nagydobos
Hodek Dávid pályájának kezdetérôl sok
helyütt lehetett már olvasni. A tizen-
három éves révkomáromi fiúra jelen-
tôsen Sonny Emory hatott elôször. Négy-
évesen kezdett dobolni Jávori Vilmos
útmutatásával. Hamar a jazz felé for-
dult, de nem szorítja magát stiláris
korlátok közé. Szereti a focit, a kosár-
labdát, és szeret X-boxozni, vagyis nem
éli a csodagyerekek beszûkült életét. 

✒ Bércesi Barbara
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Az elsôk között ismerte fel, hogy a hatvanas évek elsöprô
zenei forradalmának hatását a jazz sem kerülheti el; az
erre vonatkozó nyilatkozatát a Down Beat címlapján
1967-ben dühödt felzúdulás fogadta, pedig neki lett
igaza. „Az a fajta jazz, amit eddig ismertünk – meghalt”,
mondta és valóban ekkor kezdôdött a jazz-rock, a fúziós
zene és az etno jazz máig tartó története, amelynek egyik
elsô képviselôje éppen ô volt. 
Budapesten született 1936. március 8-án és gyermekként
élte át a háborút, majd az azt követô nehéz esztendôket.
14 évesen gitárt kapott szüleitôl karácsonyra. Igazi auto-
didakta volt, hiszen mindössze pár hétig járt zene-
tanárhoz. Ennek ellenére hamarosan a féllegális pesti
jazzélet ismert figurája lett. 1956 nyarán Deák Tamás
zenekarának tagjaként még egy lemezfelvételen is köz-
remûködhetett. Az októberi vihar sodorta Amerikába,
ahol szilveszterkor New Yorkban már a legendás
Birdland klub keresésére indult. Csak évek múlva találta
meg… Hamarosan rájött, hogy képzettség nélkül aligha
tud érvényesülni, így 1957 ôszén beiratkozott a bostoni
Berklee zeneiskolába, és már a következô év nyarán ô
képviselte a magyar színeket a Newporti Jazzfesztivál
nemzetközi ifjúsági zenekarában. 
Az iskola elvégzése után a hatvanas évek elsô felében
Chico Hamilton, majd Charles Lloyd együttesében ját-
szott. A lemezfelvételek révén hirtelen világszerte olyan
ismert lett, hogy 1964-ben holtversenyben Zoller
Attilával elsô helyezést ért el hangszerén a Down Beat
kritikusainak fiatal tehetségekre vonatkozó listáján. Az
egyre fokozódó szakmai elismertség és közönségsiker
eredményeképpen 1966-ban végre megjelenhetett elsô
saját nagylemeze Gypsy ’66 címmel, mégpedig az igen
tekintélyes Impulse! kiadónál. Tucatnyi album követ-
kezett, majd saját kiadó alapítása, amely azzal az elônnyel
járt, hogy végre szabadon megvalósíthatta elképzeléseit.
Mindig is törekedett arra, hogy mûvészetébe építse a
szülôhazájából hozott zenei hagyományokat. Lemezein
sok szép magyar dallam tûnik fel az A csitári hegyek alatt
címû népdaltól Kodály Háry János-parafrázisáig. Nagy
érdeklôdéssel tanulmányozta és használta fel más népek
zenekincsét is az indiai ragáktól az arab dallamokig. A
latin zene iránti rajongása egész életpályáján végig-
húzódik. Ennek köszönhetô együttmûködése Carlos

Santanával és Gypsy Queen címû szerzeményének világ-
sikere.   
Elsô ízben 1974-ben látogatott haza. A fáma szerint
elôször a Marczibányi téri jazzklubban játszott a Berki
Tamás vezette Interbrass együttessel. Ezt követôen
Deseô Csaba karolta fel a vendéget, aki többször játszott
klubokban hazai zenészekkel, sôt a Magyar Televízió pro-
dukciójában interjú és koncertfelvétel is készült vele.
Második alkalommal 1978-ban járt itthon, amikor
képen is rögzített „gálakoncertjére” a Hilton nagyter-
mében került sor. Szenzációnak számított, hogy sikerült
a Hungaroton számára hazahoznia a Chick Coreával
Amerikában felvett Femme Fatale címû nagylemezének
anyagát, amely egyetlen „magyar” lemeze lett. Ezt
követôen mind gyakrabban jött Budapestre, részben
magánlátogatások és egyre inkább gyógykezelés céljából.
Magánéleti problémái, az alkohol és a kábítószerek
kikezdték egészségét. Még volt egy-két szûk körû fel-
lépése, például Szakcsi Lakatos Bélával 1981-ben, nagy
tervei is, de a betegsége olyan mértékben elhatal-
masodott, hogy utolsó hónapjait már végig kórházban
töltötte. 1982. február 26-án halt meg. Édesanyjával
együtt egyszerû sírban nyugszik – az általa oly’ nagyra tar-
tott Bartókkal és Kodállyal egy temetôben,
Farkasréten…
Szabó Gábor munkásságát ma is ismerik és becsülik
világszerte. A halála óta eltelt három évtizedben számos
albumát láthattuk viszont CD-n, sôt elsô hazai TV-
felvétele is hozzáférhetôvé vált. 1992-ben részletes élet-
rajza és diszkográfiája jelent meg Libisch Károly tollából
Feketére festve címmel. 
Méltán nevezték el róla a Magyar Jazzszövetség 1992-ben
alapított díját, amelyet idén Snétberger Ferenc kapott
meg. ■

JAZZ IN MEMORIAM

A végzet gitárosa
Minden idôk leghíresebb magyar jazz-zenésze
csaknem három évtizede nincs köztünk.
Üstökösként tûnt fel, és rövid, de fényes pályát
bejárva hunyt ki. Szabó Gábor 75 éves lenne.

✒ Márton Attila
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Magyarországon forgalmazza a Karsay és Társa Kft.

Kapható a nagyobb hanglemezboltokban, a kiemelt budapesti                          könyvesházakban 

és az                             webáruházban.

Telarc
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Jazzünnep
díjazottakkal

Március 25-27-ig fontos jazzeseményt lát
vendégül a Budapest Jazz Club. A Magyar
Jazz Szövetség által megrendezett Magyar
Jazz Ünnepe javarészt ifjú kiválóságokat állít
színpadra, de a rendezvény a mûfaj két régi
vágású mûvészének kitüntetésével kezdô-
dik. Zongora mögé ül a friss Pernye András
életmûdíjas mester, Gonda János, és kon-
certet ad a gitáros Snétberger Ferenc, a
Szabó Gábor-díj kitüntetettje is. A három
nap során aztán hallhatjuk a Fábián Juli
Jazz Riffet, de énekel majd Kozma Orsi és
Karosi Júlia is kvartettjeik kíséretében. Itt
lesz a Django Free zenekar, a Finucci Bros.
a Koala Fusion és az Equinox Oktett, ját-
szanak majd Egri János, Bacsó Kristóf és
Tóth Viktor csapatai, sôt megismerkedhe-
tünk a mûfaj leendô reménységeivel is. 

JAZZ KONCERTAJÁNLÓ

Az izraeli Avishai Cohen
(képünkön) zongoristaként
kezdte, aztán átpártolt a
basszusgitárhoz, de késôbb
ahhoz is hûtlen lett: ma már
kiváló bôgôsként jegyzik ôt,
aki nem mellesleg énekel is.
A mûvész pályájának kezde-
teit olyan partnerekkel
közös kollaborációk fém-
jelzik, mint Chick Corea,
aki Origin nevû szextettjébe
csábította ôt a kilencvenes
évek végén, vagy a latin
jazzista Danilo Perez, sôt
Bobby McFerrin, aki ugyan-
csak hatással volt épp kifor-

ró zenei énjére. A bôgôs sokszínû stílusában megtalálhatóak a jazz-rock és a
világzene elemei, muzsikájában arab, andalúz, zsidó dallamok keverednek a
jazzel. A mûvészt március 12-én hallgathatjuk meg a Müpában, ahol triójá-
val mutatja be új, Seven Seas címû lemezét.

Bohém ragtime- 
és jazzélet
New Orleans hangulata költözik
március 25-27-ig Kecskemétre az
immár huszadik alkalommal
megrendezett Bohém Fesztiválon.
Tradicionális jazz és swing, ragtime
és dixieland pezsdíti fel a város
életét öt koncert erejéig, melyeken
öt ország zenészei lépnek színpadra.
A házigazda Bohém Ragtime Jazz
Band többször is zenél majd kül-
földi vendégekkel, hallhatunk
kamarajazzt a Dixix Rhythmtôl és
amerikai zongorashow-t Adam
Swanson, Paolo Alderighi és
Butch Thompson elôadásában,
Mimi Blais és Morten Gunnar
Larsen romantikus zongoramuzsi-
kát játszik, sôt Chopin, Gottschalk
és Liszt hatása is felsejlik a rag-
time-ban. A program minden nap
hajnalig tartó örömzenét, nap-
közben pedig családias hangulatot
ígér.

Tavasszal három ötcsillagos koncertestet ren-
dez a Budapest Jazz Club, amelyeken csupa
külföldi világsztár kápráztatja el a nagyérde-
mût. Április 16-án a fúziós jazz egyik eszményi
gitárosa, Mike Stern izzítja fel a hangulatot jó
adag rocktól duzzadó jazz-zenéjével, amelybe
még több energiát pumpálnak majd a csapa-
tában színre lépô emblematikus jazzfigurák:
Dave Weckl dobokon, Tom Kennedy basszuson, Bob Malach pedig
tenorszaxofonon. A következô estének az ünnepelt brit jazzdíva, Liane
Carroll lesz a fôszereplôje, akinek energikus énekhangjáról, vibráló
személyiségérôl és nívós, ugyanakkor könnyed zongorajátékáról
ismeretes stílusát május 6-án élvezhetjük majd. Aztán május 28-án nap-
jaink egyik legnagyszerûbb férfi jazzénekese, Kurt Elling (képünkön)
énekel a magyar közönségnek. A kreatív, lebilincselôen könnyed stílusa
és perfekcionista technikája miatt a kilencvenes évek közepe óta díjak-
kal elhalmozott mûvész elsô ízben látogat hazánkba, a kvartettjével
adott koncertjén így még inkább lenyûgözô élményre számíthatunk.

További információ: www.bohemragtime.com

További információ: www.jazzszovetseg.hu További információ: www.bjc.hu

Világsztárok 
a BJC-ben

További információ: www.mupa.hu

A hét tenger
bôgôse
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A muzsika pozitív társadalomformáló
erejét bizonyítja az az üdvözlendô és
nagy jelentôségû kezdeményezés, me-
lyet Európai Roma Zenei Szakkollégium
néven Snétberger Ferenc (képünkön)
indított útnak tavaly. Egy németországi,
szinto és roma gyermekeket felkaroló
zenemûvészeti középiskola példáján fo-
gant meg Snétbergerben a gondolat,
miszerint itthon is szükség volna egy
olyan speciális tanodára, amely a tehet-
séges, ámde nehéz sorsú roma vagy nem
roma fiatalok mentorálásában egyedül-
álló segítséget tud nyújtani. A hazai és
nemzetközi pályázatok, valamint sok ál-
dozatos muzsikus és magánszemély által
támogatott terv idén nyáron szökik szár-

ba, amikor elindul majd az elsô szemeszter Felsôörsön, az egykori úttörôtábor
helyén felépített intézményben. Az ifjak számára ösztöndíjakat és elsôsorban
tanulási lehetôséget biztosít a program. Számos hangszeren tanulhatnak
muzsikálni a résztvevôk: gitáron, bôgôn, csellón, hegedûn, cimbalmon, zon-
gorán, ütôsökön és fúvós hangszereken folyik majd az oktatás, de a zenélés
mellett még nagyon sok mindent, zeneelméletet, összhangzattant, zene-
szerzést, médiamenedzsmentet, angol nyelvet és számítógépes ismereteket is
el lehet majd sajátítani a kollégiumban. 

JAZZ

A 2011-es Jazztavasz a hölgyek évszaka a Mûvészetek Palotájában.
Május 7–12. között négy kiváló jazzénekesnô koncertjét tûzi
mûsorára a Müpa. Hetedikén igazi világsztár, Dianne Reeves (ké-
pünkön; interjú a 62. oldalon) lép színpadra, aki két élvonalbeli
gitárossal, Russell Malone és Romero Lubambo közremûködésével
mutatja be Strings Attached címû mûsorát. A lenyûgözôen impro-
vizatív stílusú énekesnô különleges hangszerelése által intim él-
ményt ígérô produkciója után a 9-ei, 10-ei és 12-ei estéken három
magyar grácia, három karakteres, gyönyörû hangú énekesnô, Kozma
Orsi, Szôke Nikoletta és Harcsa Veronika elôadásait élvezheti a kö-
zönség, akik új lemezeiket mutatják be kvartettjeik kíséretében. A
Kozma Orsi Quartet albuma, az Embrace a szerzô szerint „olyan, mint
egy nagy, lágy mese, amiben van játék és izgalom, szomorúság, hun-
cutkodás és bölcsesség…”. Vendégük a Tom Jones és Natalie Cole
zenekaraiban is megfordult kanadai trombitás, Vince Mai lesz. Szôke Nikoletta együtteséhez a szaxofonos Tony
Lakatos csatlakozik majd vendégként, akivel vadonatúj, Shape of My Heart címû lemeze anyagát fogja bemu-
tatni a csapat, melyen jazzörökzöldek mellett popfeldolgozások és saját számok is hallhatóak. Harcsa Veronika
fellépése is különlegesség lesz a maga nemében, hiszen az énekesnô elôször lép fel magyar nyelvû mûsorral, mely-
ben huszadik századi magyar költôk verseit dolgozza fel kvartettjével és vendégével, Kulka János színmûvésszel.

Integro / Grandeur
a Müpában
Fekete-Kovács Kornél nevét
mindeddig leginkább remekbe
szabott big band-produkciókból is-
merhettük, ám a komponista és
trombitamûvész ez alkalommal egy
kicsit más stílusvilágban is kipró-
bálja magát. A Fekete-Kovács
kvintett és a Pannon Filharmoni-
kusok közös, pár hónapja megje-
lent Integro / Grandeur címû albu-
ma a szimfonikus jazz crossover
mûfajába kalauzolja a hallgatót,
melyben a klasszikus nagyzenekari
hangzás és a jazz teljesen egyen-
rangú alkotóelemekként olvadnak
egybe. A produkciót bemutató elô-
adás április 15-én – melyen ven-
dégük az amerikai Rick Margitza
szaxofonos lesz – így nemcsak az
ortodox jazzhívôknek ígér igazi
tartalmas szórakozást a Mûvészetek
Palotájában.

További információ: www.mupa.huTovábbi információ: www.campeurope.hu

További információ: www.mupa.hu

Camp Europe Felsôörsön
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Hölgyek Jazztavasza

Az összeállítást készítette: Laczkó Krisztián
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JAZZ HANGLEMEZ

METROPOLE ORKEST/VINCE MENDOZA:

FAST CITY

★★★★★

Bár Joe Zawinul a számait szinte kizárólag saját

combóival játszotta, a hangszerelésekben mindig

érezni lehetett az erôs big band-hatásokat. Zawinul

harapós szintetizátor-ritmizálásai mintha egy fúvós

szekció szurkálásának leképezései lennének, pedig a

hangszínek akkoriban még technikai korlátok miatt,

késôbb már tudatosan nem mintavételezésen ala-

pultak. Peter Erskine, a Weather Report fénykorának

és jelen albumnak a dobosa az évek során felismerte,

hogy a zenekarban tulajdonképpen úgy játszott,

mintha egy big bandben ülne, maga Zawinul pedig

azt mondta, hogy „a Weather Report big band, de

kisegyüttes is egyben”. Hogy ezek a számok

mennyire alkalmasak a nagyzenekari hangszerelésre,

azt a gyakorlatban is bizonyította Vince Mendoza,

aki a WDR Big Banddel már felvett egy Grammy-

díjas koncertalbumot, amelyen még maga Zawinul is

közremûködött. Az ilyen átdolgozások gyakran tel-

jes félreértelmezései az eredeti zenéknek, de a Brown

Streeten Mendoza alázata és tudása, valamint

Zawinul jelenléte garantálta, hogy ilyesmi ne fordul-

hasson elô. Ezek után nem volt különösebben két-

séges, hogy ugyanez a hangszerelô Zawinul külön-

bözô korszakaiból való zenésztársaival kiegészülve

képes-e ugyanezt a minôséget szimfonikus zenekari

környezetben is megvalósítani. Hát persze! Alex

Acuna a korai Weather Reportból, Peter Erskine a

Pastorius-korszakból, Victor Bailey a késôi Weather

Reportból és a Zawinul Syndicate-bôl, Amit

Chatterjee a Syndicate elejérôl és végérôl, valamint a

billentyûs Jim Beard és a holland Metropole Orkest

mind kitûnô munkát végeztek. Nem tudhatom,

létezik-e mennyország, de ha igen, akkor Joe onnan

örül ennek a produkciónak, amely méltó módon

folytatja, amit ránk hagyott. Huszár Endre

CHUCHO VALDÉS & THE AFRO-CUBAN

MESSENGERS:

CHUCHO’S STEPS

A hetvenedik életévét taposó kubai zongoravirtuóz,

a legendás Irakere vezérszelleme sokak szerint a szi-

getország válasza McCoy Tynerre, mert latin esz-

köztárral ont magából amerikai pályatársáéval vetél-

kedô energiát. Mintha ezen az albumon Valdés a

néhai Dizzy Gillespie jóslatát akarta volna valóra vál-

tani, aki a jazz jövôjét Észak- és Dél-Amerika muzsi-

kájának az ötvözôdésében látta. Noha minden szám

saját szerzemény, de a Joe Zawinulnak, Cannonball

Adderleynek és a Marsalis klánnak dedikált felvételek

komoly hard bop-tartalommal bírnak, sôt az utób-

biból még a klasszikus New Orleans-i hagyomány is

visszaköszön. A számok bôvelkednek a váratlan

váltásokban, amikor a hangulat latinból átcsap hard

bopba, vagy valamilyen jazzes groove-ba, vagy ép-

penséggel az ellenkezô irányba fordul, de ez nem

mindig mûködik, például a Weather Report Bird-

landjébôl gyakran idézô Zawinul’s Mambo esetében

kifejezetten erôltetettnek hat. A ritmusszekció ter-

mészetesen kiváló, és Valdés mellett a két leg-

fontosabb szólista, a trombitás Reynaldo Melian

Alvarez, valamint a tenorszaxofonos Carlos Miyares

Hernandez az Art Blakey Jazz Messengersben is

megállta volna a helyét. A hangsúly magától érte-

tôdôen Valdés zongorajátékán van, és a mester hall-

hatóan bizonyítani próbálja, hogy az észak-amerikai

idiómában éppúgy képes brillírozni, mint szülôföld-

jéében. Ez a törekvés azonban nem arat osztatlan

sikert, mert gyakran panelekbe torkollik, de még így

is lépten-nyomon kibukik, hogy milyen ragyogó

zongorista. Az album fénypontját a címadó szám és

a Yansa címû felvétel képezi, ahol a zenészek több-

nyire hanyagolják az északi mintát, és lényükbôl

fakadó afro-kubai ritmusokra, latinos motívumokra

rögtönöznek ragyogóan. Pallai Péter

FEKETE-KOVÁCS QUINTET, PANNON

FILHARMONIKUSOK, KOVÁCS LÁSZLÓ:

INTEGRO / GRANDEUR

Fekete-Kovács Kornél eddigi pályájának logikusan

következô lépése volt e CD létrejötte, hiszen az

aktív jazzmuzsikálás mellett a komponálás és külö-

nösen a nagyzenekari komponálás mindig is köz-

ponti helyet foglalt el zenei elképzeléseiben. Nagy-

zenekarra írni és hangszerelni egészen más jellegû

feladat, mint combóval dolgozni, legalábbis a jazz

területén. Minél nagyobb együttes kapcsolódik be a

játékba, annál nagyobb szerepet kapnak a formai

elemek és a hangszínlehetôségek. Kornél ezeket a

leckéket korábbi, nagyobb lélegzetû darabjai során

elsajátította, igaz, ezek „csupán” 17 tagú big

bandre íródtak. Most több mint háromszor ekkora

szimfonikus zenekarral is kipróbálhatta mindezt. A

lemezen a Fekete-Kovács Quintet concerto grosso-

szerûen hallható a Pannon Filharmonikusokkal. A

kvintett tagjai nem szorulnak bemutatásra, ôk a ha-

zai fiatal jazzgeneráció legjobbjai, akik itt is kiválóan

megállják helyüket. A darab felismerhetôen követi

Kornél korábbi nagyzenekari kompozícióinak stílu-

sát. Merészek a zenei vállalkozások, amikor jazz-

együttes és szimfonikus zenekar egyenrangú fe-

lekként szerepelnek, ilyenkor nehéz feladat elôtt áll

a szerzô és az elôadók egyaránt; elkerülhetetlenek a

két mûfaj teljesen különbözô zenei kiejtésébôl

fakadó bicsaklások. A jazz- és nagyzenekari részek

egymásba folyása Kornél esetében sem teljesen

zökkenômentes, bár ez szinte minden ilyen jellegû

kísérletre jellemzô. Aligha tudnék olyan példát em-

líteni, ahol e feladat hiánytalanul megoldott lenne,

ezért az eredmény ne volna felemás. Kornélnál –

érthetôen – kissé a jazz irányába húz a darab, de ez

nem oly mértékû, hogy zavaró lenne. Amint a kísé-

rôszövegben Bob Mintzer írja, mi is reméljük: lesz

folytatás! Friedrich Károly

BHM – Varga
BHM 1050-2

World Village – Karsay és Társa
WVF479051

BMC Records
BMC CD 177
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JAZZ

SÁRIK PÉTER TRIÓ:

PIECES

Sárik Péter a kitûnô zongoristákban nem szûkölködô

hazai jazzszínpad kiemelkedô képviselôje. A sok-

oldalú pianista egész eddigi pályája során vissza-

visszakanyarodik a trió mûvészetéhez, életet lehelve

a mainsteam tradíció haldoklófélben lévô formáció-

jába. Hangszeres kvalitásain túlmenôen számos brit

és amerikai dalszerzô-versenyen szerepelt kimagasló

eredményességgel. Saját nevén megjelent második

albumán is eredeti (túlnyomórészt Sárik-) kompozí-

ciók biztosítják az alapanyagot egy ízig-vérig mai

hangvételû produkció létrejöttéhez. (A Stroppy címû

dal az egyik neves verseny közönségszavazásán a

harmadik helyezését nyerte el.) Szerencsés, hogy

ezúttal a korábbi albumhoz képest változatosabb

tempójú darabok kerültek a korongra. Hangulatokat,

impressziókat örökítenek meg kifinomult zenei

építkezéssel, atmoszférateremtô képességgel. Jó ér-

telemben vett eklektikus mûvek, a zenei érettség és

tapasztalat birtokában nem nélkülözve az eredetiség

és spontaneitás hitelességét.

A „kivitelezés”: három egyenrangú mûvész együtt-

mûködése, mely eléggé kontrollált ahhoz, hogy sza-

bad lehessen. Fegyelem és tudatosság kombinációja

játékossággal és empátiával. Frey György kiemelke-

dô basszusgitár-játéka sokkal inkább alkalmas arra,

hogy közel hozza a hagyományos zongoratriót a

mai ízlésvilághoz, mint a hagyományos akusztikus

bôgô. Berdisz Tamás rendíthetetlen és szenzitív do-

bolása tökéletesen alkalmazkodik a számok karak-

teréhez, illetve partnerei játékához.

Végül szólni kell a hazai gyakorlattól merôben el-

térô könyvszerû albumborítóról is. A tizenegy kom-

pozíció inspirálta az Arnon Blaid–Okina Sorob

alkotópáros egyedi grafikáit, amelyek méltó vizuális

keretet adnak a nagyszerû akusztikus élményhez.

Márton Attila

ROBERTO FONSECA:

LIVE IN MARCIAC

Roberto Fonseca új albuma telitalálat. Az album a

zongorista csapatának 2009-es koncertjét örökíti

meg hanglemezen és DVD-n, egy élô felvétel pedig

már önmagában is mindig izgalmas. Ez esetben

pedig a film különösen az, mert a látvány sokat

hozzátesz a zenei élményhez. De nem emiatt egy-

értelmû az 5 pont. Fonseca a mai kubai jazz egyik

legnagyobb csillaga. Amellett, hogy maximális

hôfokon élhetjük át a kubai muzsika életörömét a

lemezen, a szív mélyérôl lüktetô táncritmusokat és

a bús-vidám afro-kubai dallamokat, mindezt a zene-

kar lehengerlôen kovácsolja össze a modern jazz

energiáival. Ez a stílus pedig azon a színvonalon,

amelyen Fonsecáék mûvelik, óriásit szól. Nagyon

határozott, vibráló, nagyon progresszív. A Lento y

Despacio címû számot például a végsôkig fokozzák

– a dal végén valószínûleg szivart lehetett volna

gyújtani a zongora húrjain –, de a Llego Cachaito

érzelmes taktusaiban a mûvészek lírai énje is egé-

szen feltárul elôttünk (Fonseca teljesen átszellemül-

ten játszik, mintha médium volna.) Roberto

Fonseca sztár, ez nem kétséges, ôstehetséggel és

kiváló kompozíciós érzékkel megáldva – ô minden

szám szerzôje –, ám társai ugyancsak virtuózak.

Javier Zelba szédítô groove-okat fúj a szaxiján, a do-

bos Ramsés Rodriguez sziporkázó párharcokat vív a

zongoristával, a változatos ritmushátteret pedig az

ütôhangszeres Joel Hierrezuelo játéka még inkább

gazdagítja. Talán csak a bôgôs Omár González

marad általában visszafogottan, de biztos kézzel

pengetve a háttérben. Az élô koncert varázsa sokat

emel az album bûverején. Érezhetô, mennyire töl-

tekeznek a zenészek a közönség rajongásából, az

este szenzációs hangulata pedig kiválóan átjön a

képernyôn is. És jó sokáig bennünk marad.

Laczkó Krisztián

SZAKCSI LAKATOS BÉLA:

LIVE AT THE BUDAPEST JAZZ CLUB

★★★★★

Emlékszem rá, amikor Szakcsi Lakatos Béla tavaly

október elsô napjaiban a Budapest Jazz Clubban

tartandó szólózongora-koncertjére készült. Tele

volt ötletekkel és izgalommal. Utóbbi csodálkozásra

is adhatna okot, pedig nincsen miért csodálkozni.

Az egyik legnagyobb magyar zongoramûvész (nem

csak jazz-zongoramûvész) azért is képes idôrôl

idôre lenyûgözni hallgatóit, mert semmihez nem

közelít rutinból. Számára minden fellépés új kihívá-

sokat, kalandokat jelent, így közönsége is csak

annyit vehet borítékolhatónak tôle, hogy Szakcsi

magasrendû zenei élménnyel fogja megajándékozni

ôket. És akkor is a székükhöz szögezi ôket, ha csak

egymaga játszik, társak nélkül. Ez történt a BJC-ben

is. Már az elsô számnál, a Magyaros hangközök

címû saját darabnál, mely szûk tizenkét percben

hátborzongatóan virtuóz módon foglalja össze a

magyar hangzó kultúrát, létrejött a varázslat.

Szakcsi népdalmotívumoktól Bartókon és jazzfigu-

ra-töredékeken át siklik – önmagáig. A három jazz-

standard, a Blue in Green, a Body and Soul és a

Stella… is szinte Szakcsi-kompozícióvá lényegül,

annyira egyéni módon és gazdagon harmonizálva

adja ôket elô. Egy-egy darabot ajánl az általa (is)

nagyra becsült két legkiválóbb magyar kortárs

zeneszerzônek. A Nem tudom (hogy milyen hang-

nemben vagyok és milyen hangokat játszom) címû

tétel tisztelgés Kurtág György mûvészete elôtt.

Persze nagyon is tudja: ô érti Kurtágot, ezért onnan,

a túlpartról tekintve akár még humorosan is viszo-

nyulhat hozzá. Az Eötvös Péternek ajánlott Jégesô

az elsô darab, amely konkrét tempóval bír (Eötvös

vonzódik a perkusszív megoldásokhoz), és Szakcsi

máris szvingel. A záró Blues for Budapest stílusos

lekerekítése az est és a lemez ívének. Remekmû.

Bércesi Barbara

Szerzôi kiadás Enja – Varga
ENJ-9565 2

BMC Records
BMC CD 182
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SZÔKE NIKOLETTA:

SHAPE OF MY HEART

Pár évtizeddel ezelôtt még nagyon nehéz volt

Amerikán kívüli jazz-zenésznek nemzetközi elis-

merésre szert tennie. Ma már van az európai jazz-

nek tekintélye, de az énekeseknek ahhoz, hogy

bárhol felfigyeljenek rájuk, továbbra is angolul kell

bizonyítaniuk. Ezért is tartottam hatalmas ered-

ménynek, amikor Szôke Nikoletta szerzôdést

kapott a japán Atelier Sawano cégtôl. Ez már a

japán és közvetve az amerikai piacra készített har-

madik albuma a ragyogó énekesnônek, aki most is

töretlenül hozza a formáját. A mûgonddal

összeállított repertoár egyik merész, de roppant si-

keres húzásával kezdôdik a lemez, jelesül a csodá-

latos zongorista Rozsnyói Péter szerzeményével, az

Autumn Witch-csel, melyhez az énekesnô írt szö-

veget. Az album tizenkét felvétele közül Rozsnyóién

kívül még négy magyar szerzemény található. Ket-

tô Szôke Nikoletta bôgôse és férje, Barcza-Horváth

József, kettô pedig zongoristája, Szakcsi Lakatos

Róbert mûve, ugyancsak az énekesnô szövegével.

Egyikük sem lóg ki a sorból, amelyet olyan nevek

fémjeleznek, mint Thelonious Monk, Sting, Stevie

Wonder vagy Antonio Carlos Jobim. Ez a dalcsokor

is bôvelkedik a Szôke-védjegyekben, melyek egyik

legfontosabbja a balladák szövegének teljes át-

érzése, anélkül, hogy akár egyszer is csöpögôs

szentimentalizmusba torkollna. Ez ritka nem angol

anyanyelvû énekeseknél. Említhetjük a scattelésnek

azt a roppant ötletes, de mértéktartó formáját is,

amitôl jóformán természetesnek hat a jazztôl távol

állókat gyakran idegenítô vokális improvizáció. A

legmerészebb rögtönzéseknek is intim légkört

kölcsönöz az ízig-vérig jazzénekesnô, kinek egyik

legnagyobb erénye, hogy nem lehengerelni, hanem

kommunikálni akar. Ez ismét száz százalékig si-

került neki. Pallai Péter

CHARLIE HADEN QUARTET WEST:

SOPHISTICATED LADIES

Bizony, van úgy, hogy az ember messzire kerül

ifjúsága lázadó hevétôl, de a Charlie Hadent rabul

ejtô nosztalgikus érzések mégsem tekinthetôk álta-

lánosnak. A kitûnô bôgôs részérôl az Ornette

Coleman úttörô free jazz együttesében az ötvenes

években betöltött szerepéhez képest már az 1986-

ban alakult Quartet West együttes is jelentôs

stiláris visszalépés volt, de vonzódása gyermekkora

Los Angeleséhez, a korabeli filmekhez és a vidéki

Amerika zenéjéhez késôbb olyan méreteket öltött,

hogy countrylemezekkel is megjelent a piacon. A

Sophisticated Ladies ismét jazz, az 1999-es The Art

of the Song folytatásának tekinthetô. Azon két

énekes, Shirley Horn és Bill Henderson mûködött

közre hasonló vonóskísérettel, most korunk hat

népszerû énekesnôje dalol a hat instrumentális fel-

vételt is tartalmazó lemezen. A fényes névsor –

Cassandra Wilson, Diana Krall, Melody Gardot,

Norah Jones, Renee Fleming, Ruth Cameron –

ellenére kevés értelmetlenebb korongot hallhattunk

mostanában. Az ötlettel korábban már többen el-

játszottak – elég Ray Brownra hivatkoznunk –, de

nem ezért nehéz kapaszkodót találni a nagyszabá-

sú vállalkozásban. Persze mindenki hozza ismert

formáját és modorát, szakmailag minden a helyén

van, sôt – a hallgatóban mégis az a kérdés motosz-

kál: miért? mi végre? A lassú tempójú, balladisz-

tikus hangvételû számokat érzelgôssé hangszereli a

giccs határát súroló vonóskíséret és Ernie Watts

szaxofonjának negédes tónusa. Az unalomtól csak

egy-két lendületesebb, hangszeres mainstream

darab menti meg az embert. Hát, igen. Egy iparág

újratermeli önmagát, kiterjedt marketinghálózat

gondoskodik az érdeklôdés felkeltésérôl – de annyi

év után szabad legyen azt mondanunk: köszönjük,

ebbôl elég. Turi Gábor

COLIN VALLON TRIO:

RRUGA 

A fiatal svájciakból álló trió híre fellépési lehetôség

hiányában még nem igazán juthatott el hozzánk,

pedig a zenekar már egy dekáddal ezelôtt a világra

jött, és a jelenlegi felállás is elég idôs ahhoz, hogy

példátlan érettségnek és összeszokottságnak lehes-

sünk fültanúi. Idén nemcsak Európában, de egy ame-

rikai turnén is bemutatják majd új lemezük anyagát.

Zenéjükre jellemzô, hogy a zongoratrió hagyomá-

nyát teljesen újraértelmezik, a kliséket, a hagyomá-

nyos szerepeket és a virtuóz futamokat kerülik. Mi

sem mutatja jobban a tagok egyenrangúságát, mint

az a jazzben kicsit szokatlan tény, hogy nem talál-

kozhatunk a hagyományos értelemben vett szóló-

zással, és az is felettébb érdekes, hogy Vallonra in-

kább az énekesek hatottak, mint a zongoristák.

A Rruga sorrendben a harmadik, a nagyhírû német

kiadónál viszont az elsô megjelenésük. A stílusje-

gyeket tekintve nem távolodtak el korábbi világuk-

tól, viszont nagyobb hangsúlyt kapott most a zon-

goristára erôsen ható kaukázusi, török és bolgár

népzene. Ez nem is meglepô, hiszen Vallon nagy-

mamája török származású, a Meral címû ötletes da-

rab az ô nevét viseli. A címadó kompozíció Bel-

giumból hazafelé tartva körvonalazódott Vallon

fejében, egy Erkan Ogur szerzeménytôl ihletve; a

háromnegyedes lüktetés a körkörös basszusmenet-

tel dervistáncot idéz. A rendkívül megkapó nyitó

számot (Telepathy) a bôgôs Patrice Moret jegyzi,

mely akár egy áthangszerelt Radiohead-dal is lehet-

ne, de a másik szerzeménye (Fjord) sem kevésbé

magával ragadó. Samuel Rohrer dobos három da-

rabja is felkerült a lemezre, közülük a Polygonia a

legsikerültebb, és amit a hangszerén mûvel, az

egészen rendkívüli. A Rruga összességében remek

lemez, bátran ajánlható bárkinek, aki nyitott az új-

donságra. Szabó Bálint

Atelier Sawano
AS107

EmArcy – Universal
602527

ECM – MusiCDome
ECM 2185
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THE JAZZ PASSENGERS:

REUNITED

A zenekar ôskövület. 4,4 milliárd éves cirkon. Vala-

mi, ami egyszerre kortalan és erôsen korhoz kötött.

Anomália. Új lemezének kísérôszövegében ilyes-

féle állításokat tesz magáról a The Jazz Passengers,

mely talán az 1998-as spanyolországi élô lemez óta

egyetlen felvételt se készített. Akkoriban Magyaror-

szágon is jártak, és nagyot csodálkozhattunk, hogy

Deborah Harry, a Blondie popzenekar énekese jazzt

is tud elôadni. Valamint, hogy jazzistának mennyi-

vel jobb, mint felejthetô popénekesnek. 

Állítólag az újraegyesülések korát éljük. A The Jazz

Passengers tagjai is megint összetalálkoztak, csak

mert szeretnek együtt zenélni. Továbbra is a két

alapító, a szaxofonos Roy Nathanson és a harso-

nás Curtis Fowlkes tartja össze a csapatot, melyben

ezúttal Elvis Costello, a dán Susi Hyldgaard, továb-

bá Marc Ribot gitáros is vendégszerepel. A társaság

mûvészi hitvallása jelenleg is a stíleklekticizmusra

épül. A csöpögôs-fülbemászó dallamok és banális

melódiák újra meg újra hullámként törnek meg a

korszerû post bop tálaláson és csalafinta posztmo-

dern effekteken. Itt egy botrányos Radiohead-átirat,

ott egy kiszámíthatatlan Peaches and Herb-feldol-

gozás sokkolja a hallgatót, s a meglepetések szüne-

tében meghökkentô saját szerzemények jelzik,

hogy a humor és az abszurd gondolkozás lételeme

ennek a zenének. A két fônök mellett a zenekar

hangzását elsôsorban a kísérletezést a régi swing-

iskola sémáival egybejátszó Bill Ware vibrafonos és

Sam Bardfeld hegedûs határozza meg. Costello re-

mekel a nyitó Wind Walked By-ban, Hyldgaard pe-

dig Dániából küldte hangmintáit a pazar Spanish

Harlemhez. Ribot elektromos gitárjátéka a csípôs

fûszer a zenei szaftban. Az utóbbi idôk egyik

legjobb lemeze. 

Máté J. György

HAMMONDARIUM:

DIRTY

A Hammondarium Kaltenecker Zsolt orgonájára

épül, Martonosi György dobos és Gyémánt Bálint

gitáros erôs tartópilléreivel. Összecsengô, össze-

tartó zenekar, melyben semmi nyoma sincs a hármuk

közti generációs különbségeknek. Ennek egyrészt

az atombiztos zenei rutin, sôt a virtuozitás a ma-

gyarázata, másrészt az a stílustartomány, melyben

mindhárman otthon érzik magukat. Habozás nél-

kül rávágnák, hogy ôk jazzmuzsikusok, ha valaki

volna olyan botor, és ezt egyáltalán megkérdezné.

Erôs kötelék köztük a vonzódás ebbôl a tartomány-

ból az (eléggé) hard rock, a metál hangzás irányá-

ba. Kaltenecker egy idô óta inkább orgonistaként

határozza meg magát, és újabb partnerei is inkább

rockosak. A plebejus felfogású trió otromba sznob-

ságnak tartaná, hogyha valaki megkérdezné, hogy

miért szerepel két Beatles- és egy Michael Jackson-

szám meg a Ponyvaregény fôcímdalának feldolgo-

zása a lemezen. Érezni néha ingadozást, ami a

dalok ilyen széles merítésénél szinte óhatatlan; a

Song For Bilbaót például mintha Gyémánt nem

érezné annyira magáénak. Találó cím tehát a Dirty:

a trió mindhárom hangszerese mûveli a késlel-

tetést, hajlítást, a bluesos odavetettséget, tisztelet-

lenséget. Ha valami szent elôttük, akkor az, hogy a

játékot veszik halálosan komolyan. 

Kiemelkedik a trió két közös szerzeménye. A válto-

zatos Berroán passzolgatás folyik, Martonosi kapja

a legtöbb ziccert, aztán meg mintha ebben a szám-

ban megint az összetartást edzenék. A másik kö-

zös kompozíció, a záró Északi Felföld a leghosz-

szabb szám a lemezen, és az egyik legrockosabb is.

Az album tágassága, széles ívei az iróniától sem

mentes, bár mindig dögös slágerfeldolgozások után

kicsit helyrebillentik az egyensúlyt, e minôségek je-

lentik a csúcspontot.                Zipernovszky Kornél

Justin Time Records – Varga
JTR 8565

Hunnia Records
HRCD 1010 
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LAMM DÁVID: 1ST THE 1

(...THEN THE OTHER) 

Sokoldalú muzsikusként érdemes a figyelemre a

33 éves gitáros. A jazztanszakot 2004-ben

végezte el, utána színházi és filmzenéket kom-

ponált, közben fél tucat zenekarban játszott

különbözô zenéket. Szerzôként, elôadóként dol-

gozott többek között Szalóki Ági énekessel,

Balázs Elemér dobossal, Dés László szaxofonos-

sal, és saját együtteseket is vezetett. A sokirányú

érdeklôdés elsô önálló CD-jén is megmutatkozik.

A tizenkét szám elsô fele a jazz kategóriájába

illeszkedik, a másik hat populárisabb stílusok je-

gyében keletkezett. Utóbbiak között találni

romantikus dalt Szalóki Ági elôadásában, de van

reggae, funky, hip-hop stb., énekkel is fûszerezve.

Amerikai jellegû, ízléses szerzemények ezek, a

gitár azonban háttérbe szorul bennük, jazz szem-

pontból pedig alig értelmezhetôek, még ha olyan

muzsikusok szólaltatják is meg, mint Balázs

József, Csanyi Zoltán (billentyûsök), Koós-Hutás

Áron (trombita) vagy Bolla Gábor (szaxofon). Ez

volna a Delalamm formáció. A lemez elsô fele vi-

szont par excellence jazzmuzsikusként állítja

elénk a gitárost és társait, azaz a Lamm Dávid

Triót (LD3). Kevés jazzgitárlemez született eddig

Magyarországon, talán ezért sem vállalta a koc-

kázatot a fôszereplô, hogy az egész CD-t annak

szentelje. Pedig olyan hangszeres, aki képes aurát

teremteni a játékával. Lamm a melódia embere,

repertoárja vállaltan dallamos szerzeményekbôl

áll, improvizációi is inkább a témákból bontakoz-

nak ki, gitárjának hangzása akusztikus jellegû,

játéka visszafogott, bensôséges. Kifinomult, a

lassú tempók miatt kissé egysíkú kamarajazz ez,

amit Soós Márton nagybôgôs és Balázs Elemér

dobos alázatos és érzékeny játéka egészít ki. Ma

ilyen a világ: elôbb a jazz, aztán minden más.    

Turi Gábor

HORVÁTH KORNÉL – ALEGRE CORRÊA:

SONGS OF MOMENT

Horváth Kornél bármilyen ütôhangszert (kis

túlzással: bármilyen tárgyat) vesz is a kezébe,

arannyá változva peregnek a ritmusok az ujjai

között. Világszínvonalú ütôhangszeres mûvé-

szünk fantáziadús játékát számos jól ismert csa-

pat produkcióiban hallhatjuk rendszeresen, és az

izgalmas kollaborációk sora néhány éve egy egé-

szen egzotikus projekttel bôvült, amikor Alegre

Corrêával hozta ôt össze a sors.

Az Ausztriában élô, brazil származású énekes,

ütôs-gitáros Corrêa a kilencvenes évek óta Bécs-

ben él, és az osztrák jazz élvonalában muzsikál.

Saját szextettje mellett állandó tagja volt a tavaly

júliusban elbúcsúzott Vienna Art Orchestrának,

muzsikált a Joe Zawinul Syndicate utolsó felál-

lásában, melynek a legendás billentyûs távozása

óta jelenleg is tagja. Horváth Kornéllal 2007-ben

mutatkoztak be együtt itthon, és azonnal szár-

nyára kapta ôket a nemzetközi siker. Elsô közös

lemezük, a Songs of Moment a korábbi koncert-

jeik remekül sikerült pillanatait örökíti meg. 

Latin hevület fûti a duó számait. Corrêa markáns,

karcos énekhangjából többnyire árad a hamisítat-

lan fiesta hangulat, amit ugyan finomítanak

akusztikus gitárjának modern jazzes dallamveze-

tései és akkordjai, de Horváth különféle ütô-

hangszerein megszólaltatott pergôs ritmusfel-

építményei megállás nélkül sodornak tovább,

kíséretben és szólóban egyaránt. Megkapó, meny-

nyire muzikális a játéka, helyenként egészen dal-

lamosan bánik dobjainak kongó-bongó hang-

jaival. Teljes értékûen kerekedik ki a duóhangzás.

A dalok javarészt valóban a pillanat szüleményei:

nagyszerû rögtönzéseket hallunk, szinte fel sem

tûnik, hogy a két zenész milyen különbözô kultú-

rákból érkezik.

Laczkó Krisztián

BACSIK ELEK:

GUITAR CONCEPTIONS

Bacsik Elek 1926-ban született Budapesten, a

rendkívüli tehetséggel megáldott roma muzsikus

elôször hegedülni tanult, késôbb kitûnôen játszott

brácsán, csellón, nagybôgôn és gitáron is. 1948-

ban Olaszországban telepedett le. Hamar fel-

figyelt rá a jazzvilág, rendszeresen fellépett

Svájcban, Franciaországban, Spanyolországban,

Portugáliában és másutt. Guitar Conceptions

címû lemeze 1963-ban egyik elsô felvétele volt

saját neve alatt, partnerei a francia jazz neves

képviselôi voltak: Bacsik Elek elektromos gitáron

játszott, Guy Pedersen bôgôzött, Daniel Humair

dobolt, néhány számban Maurice Vander játszott

orgonán, máshol Bacsik a szólók mellé a kísérô

gitárt is feljátszotta a playback technika segít-

ségével. A mûsor egy része közkedvelt standard, a

többi a kor divatos jazzkompozíciója Brubeck,

Miles Davis, Adderley és mások repertoárjából,

valamint egy Bacsik-szerzemény. Érdekes, hogy

gitárosról és francia felvételrôl lévén szó Django

Reinhardt hagyományaira semmilyen utalás nem

történik, a Guitar Conceptions zenéje bebop ele-

mekkel vegyített modern mainstream jazz. Bacsik

Elek játékát hallgatva kísérteties a hasonlóság

Kovács Andorral, akivel a negyvenes években

együtt kezdték pályájukat Budapesten, kortársak

és jó barátok voltak. Bacsik a hatvanas évek végén

kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol 1974-ben

és 75-ben élete legjobb két LP-jét készítette

amerikai muzsikusokkal. E felvételeken gitáron alig

játszott, viszont elektromos hegedûn és violectrán

nyújtott teljesítménye máig bámulatra méltó.

Bacsik Elek késôbb Las Vegas-i és kanadai mula-

tókban játszott, a jazz világával nem volt kapcso-

latban. 1993-ban hunyt el Amerikában. Fenn-

maradt lemezei több figyelmet érdemelnének!

Deseô Csaba

X-Produkció
XP 042

Hunnia Records
HRCD 1004

Universal Music France
275 228-7
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MINSARAH:

BLURRING THE LINES

Néhány évvel ezelôtt három fiatal, akik együtt

tanultak a Berklee College-ban, megalapította a

Minsarah triót. A névválasztás – a minsarah

héberül fénytörô prizmát jelent – találó utalás hár-

mójuk sajátos zenei látásmódjára. A kulturális

sokszínûség, ami a német származású Florian

Weber zongorista, az amerikai bôgôs Jeff Denson

és az Izraelbôl az Egyesült Államokba áttelepült

dobos Ziv Ravitz hármasfogatát jellemzi, igazi

egységgé olvad játékukban. Leginkább ahhoz az

irányzathoz tartoznak, akik a Wayne Shorter

Quartet által az új évezredben megkezdett utat

tekintik eredônek. Zenéjük sokszor szabad, ám

nem abban az értelemben, mint amilyen a free

jazz volt a hatvanas években. Sokkal inkább közös

kamarazenélésrôl beszélhetünk, ahol a megírt és a

spontán születô részek váltakozva követik egy-

mást. Jelen lemez a közremûködôk fiatal kora

ellenére a negyedik albumuk. A három eddig meg-

jelent album közül kettô a cool jazz legendával,

Lee Konitz-cal való együttmûködésükbôl szüle-

tett. A mindössze ötvenpercnyi anyag nagy részét

saját kompozícióik teszik ki, kiegészülve az Alone

Together címû standarddel. Egységes zenei szöve-

tet hallunk, lenyûgözô egyéni pillanatokkal,

amelybôl talán csak a zeneszerzôi teljesítmény lóg

ki egy kicsit – negatív értelemben. Ki kell emelni

viszont Jeff Denson játékát, aki az amúgy is néha

a Third Stream, azaz a klasszikus zene és a jazz

keverékébe hajló trió megszólalást tovább erôsíti

gyakran visszatérô vonózásával. Az Enja, a lemez

kiadója honlapján felteszi a költôinek szánt kér-

dést: vajon létezik-e a jazznek, a komolyzenének

és a popnak az ötvözete? A válasz a Blurring the

Lines – ami annyit tesz: a (határ)vonalak elmosá-

sa – meghallgatása után nyilvánvalóan pozitív.

Párniczky András

MIDBAR:

SONGS OF SERENITY

Sivatagi zenére gondolok elôször. Hosszabb

kavalszóló után egy héber énekmotívum jelenik

meg, melyet nemsoká a teljes zenekar kiegészít.

Balla Zsolt kántor mellett a „pesti örmény” David

Yengibarjan akkordeonozik, Kardos Dániel pengeti

az akusztikus gitárt, Monori András gadulkán,

kavalon, szaxofonon és trombitán játszik, és

Szalai Péter többek közt tablát és cajónt üt. Az így

összeálló együttes keleties hangzást hoz létre,

amelybe vegyülnek balkáni, zsidó, arab és még

indiai elemek is, ám a középpontban mégis a kö-

zös témák és hosszabb hangszeres szólók közt

fel-felbukkanó héber tradicionális és vallásos dalok

állnak. Ezért is hiányolom bármi nemû információ

feltüntetését a CD-borítón ezekkel kapcsolatban,

holott feltehetôen itt található a lemez szíve. Csak

egy-egy héber számcím (Shalom Aleichem), vagy

angolul feltüntetett szerzôi adat (words: Psalm

99, Music: Rabbi Shlomo Carlebach) tájékoztat

minket. További kíváncsiságból az interneten

indítottam egy keresést, de sajnos se a zenekarról,

sem a lemezrôl nem találtam semmi információt.

Csak a héber midbar jelentésére leltem egy pár

alternatívát: száj, beszéd, vadon, sivatag. Moso-

lyogtam, hogy az elsô megérzésem itt vissza-

köszön. A 6 számos, 46 perces lemez egységes, a

hangszeresek jól játszanak, s bár a szólók néha

indokolatlannak vagy hosszúnak tûnnek, a hangu-

latok és dinamikák létrejönnek, a közös játék erô-

sen megszólal. Nem is várható ennél kevesebb

ezektôl a tapasztalt és sokat bizonyított zenészek-

tôl, akik esetenként évek óta összeszokott társak

más formációkban. Ám az angol cím, héber ének,

magyar muzsikusok, keleti hangszerek kép-

zavarában tisztábban kívánnám látni, hogy ez a

zene és lemez mirôl, kitôl és kinek szól.

Sütô Márton

Enja – Varga
ENJ-9545 2

Hunnia Records
HRCD1012

JAZZ ÉS
VILÁGZENE

Magyarországon 
forgalmazza 

Varga István
(ist.varga@t-online.hu)
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HODEK DÁVID

QUARTET:

THE FIRST

Éljen elsô Hodek Dávid! A Komárom határon túli ré-

szén élô magyar dobos 13 éves, de megérdemli,

hogy leaderként jegyezhesse elsô lemezét, nem

akármilyen muzsikusokkal. Sárik Péter zongorázik és

a produceri teendôket is vállalta, sôt négy szám szer-

zôje, Radovan Tariška a szaxofonos, Tomáš  Baroš

bôgôzik. A fiatal dobos zeneisége és vitalitása telje-

sen átütô. Nem egy hangszeres példaképet követ.

Azt sem hiszi, hogy a sok szólózástól lesz jó dobos.

Hodek nem csak egy stílusban tör elôre: a funky és a

mainstream egyaránt ott van a játékában. Ezek mara-

déktalanul érvényre jutnak a standardekben is, de ta-

lán még inkább az élénk színekkel festett Sárik-szer-

zeményekben. A címadó darabban a gyönyörûen

elérakott hangszônyegre rendesen odateszi magát,

de nem vadul, mértéktartó ízléssel és igazi erôvel ját-

szik. Ha ilyen az elsô, milyen lesz a többi?! ZK

Hudobné Centrum 
HC 10028

KOALA FUSION

FEAT. KURTÁG

GYÖRGY JR.:

WALK ON

WATER

A 2006-ban alakult Koala Fusion nem fusiont játszik,

legalább is nem a jazzt és a rockot igyekeznek ösz-

szeházasítani. Különösen nem legújabb, ifj. Kurtág

Györggyel közösen készített lemezükön, amely expe-

rimentális, kortárs és free jazz elemekbôl épül fel. Az

viszont izgalmas kontrasztot eredményez, hogy a rit-

musszekció kifejezetten fúziós sounddal mûködik. A

szaxofon (plusz basszusklarinét és fuvola)-zongora-

basszusgitár-dob felállású formáció agytrösztje

Pozsár Máté pianista, aki Binder Károly tanítványa. A

Walk On Wateren is az általa komponált tételek

emelkednek ki az anyagból, melyek tele vannak

invencióval, bátrak, szabadságtól duzzadnak, mégis

kordában vannak tartva – nem mellesleg Máté

hangszerét is fölényesen uralja. Kurtág meghívását

inkább a tisztelet jeleként értelmezem, az anyag az ô

közremûködése nélkül egységesebb lett volna. BB

Hunnia – EMI
HRCD 1003

KIRÁLY MARTINA:

READY FOR YOU

A budapesti klubéletbôl már sokak számára ismert

énekesnô, Király Martina bátor, öntörvényû lemezt

készített. Ô írta mind a tizenhárom szám zenéjét és

angol szövegét, s közülük tizenegyet csupán

akusztikus gitárkísérettel ad elô: partnerei Rácz

Krisztián és Sütô Márton, illetve zongorán és voká-

lozással besegít Puilus Tamás. A fennmaradó két

tracken tapasztalt ritmusszekció és fúvóskar gazda-

gítja a hangzást, itt egzotikumként a fôhôsnô ma-

gyarul énekel. Szándékoltan kevés a jazzelem, jelen-

leg ugyanis – noha jazzénekesnôként végezte

tanulmányait – nagyobb hatást gyakorol Martinára a

blues, a soul és a rock, melyekhez puritán, lényegre

törô módon közelít. Közérthetôen közvetíti gondo-

latait, melyekkel nem a világmegváltás a célja; kere-

setlen ôszinteségével, mélyrôl jövô, valódi, megélt ér-

zelmeit tolmácsolja. Rácz Krisztián ideális társ. BB

Szerzôi kiadás

RAY CHARLES:

RARE GENIUS

Furcsa kiadvány. A Concord lemezkiadó producere,

John Burk százával búvárolta át Brother Ray kiadat-

lan mesterszalagjait, hogy CD-t állítson össze az is-

meretlen, 1975 és 1995 közötti anyagokból. Mégis:

a rendelkezésre álló 80 percbôl csupán alig három-

negyed órát töltött ki. Vajon tényleg mindössze

ennyi publikálható, eddig még nem hallott Ray

Charles-szám maradt volna az archívumban?

Sok meglepetéssel nem szolgál az „ismeretlen” éne-

kes. Jelen albuma is jól mutatja sokmûfajúságát.

Jazz, R&B, blues, sôt gospel is található a válogatás-

ban. A hangminôségre nem lehet panasz, és egy-két

telitalálatot is felfedezhetünk (It Hurts To Be In

Love), amelyet bátran közzétehettek volna a mester

életében. Ray Charles valóban „géniusz” volt, errôl

gyôz meg e gyûjtemény, de ezt már korábban is

tudtuk. MJGy

Concord – Universal
088072321960

MILES DAVIS:

PERFECT WAY 

E válogatáson, melyhez a Warner Bros.-os évek szol-

gáltak alapul, 24 szám közül öt nem jelent meg ko-

rábban, kettô pedig nem Davis-lemezrôl való. Köz-

hely, hogy a folyton elôre tekintô Miles Davis nem

törôdött a részben betokosodott jazztársadalommal,

amely már nem tudott mit kezdeni a Tutun vagy a

DooBopon hallható elektronikus hangszerelésekkel.

Az azóta eltelt idô megmutatta, hogy ezek a zenék

nem kisebb hatásúak, mint a So What vagy az All

Blues. Hogy lehet mégis négyes a végeredmény? Er-

rôl a szerkesztôk tehetnek, akik stílusban egymástól

idegen számokat raktak a lemezekre, miközben a

dupla CD lehetôséget adott volna az ízléses rend-

szerezésre. Bár Davis nagyjából egy idôben írta eze-

ket a zenéket, kizárt lett volna, hogy az életében

megjelent bármelyik lemezén ilyen keveredés legyen,

neki annál sokkal jobb volt a stílusérzéke. HE

Warner – Magneoton
5249823812

NEMTOM..SOOP

Nem mondható flancosnak a nemtom..soop bemu-

tatkozó lemezének borítója. Hullámpapír, gyerek-

nyomda-szerû kivitel, minimáldizájn – e posztmo-

dern fricskával jelzi Sütô Márton gitáros és bátyja,

Sütô Gergely, az élô elektronika mûvésze, hogy a

belbecs fontosabb a külcsínnél. A belbecs izgalmas

és sokszínû, szabad és kísérletezô, elidegenítô, még-

is barátságos. A Gergely által megszerkesztett hang-

szövetrétegek az újhullám és a nujazz, a pszichede-

likus rock és az ambient irányaiba is elterülnek, ezek

közé bújnak Márton natúr hangú gitárjának futamai,

melyek ki is egészítik a kütyügenerált hangkulisszát,

és kontrasztot is képeznek vele – hallható, hogy

szándéka eloldani magát a kötöttségektôl. Letagad-

hatatlan, hogy a testvérek Franciaországtól Portugá-

liáig Európa különbözô pontjain tanultak és dolgoz-

tak, effajta zene másként nem jöhet létre. BB

Szerzôi kiadás
Soop01
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SZÔKE

SZABOLCS:

60. SZÜLETÉS-

NAPI KONCERT

Duplacédével ajándékozta meg Szôke Szabolcsot a

Hunnia Records hatvanadik születésnapja alkalmá-

ból, ô pedig több mint száznegyven percnyi zenével

a Merlin színházban összegyûlt rajongóit. Szinte tel-

jes a kép: a gadulka-, ektar-, sansa- és kalimbajátékos,

zeneszerzô minden létezô formációja és a vele fel-

lépett szólisták is a balkáni, közel-keleti, indiai és af-

rikai etnikus zenék értô mûvelôjével ünnepelnek. A

Tin-Tin Quintet, az Ektar és egy nyitány erejéig a Hó-

lyagcirkusz Társulat, illetve olyan muzsikusok, mint

Dresch Mihály, Dés László, Fekete-Kovács Kornél,

Juhász Gábor, Lantos Zoltán és Váczi Dániel kísérik

az elôtérbe közismerten sosem tolakodó ünnepeltet.

A második CD anyaga némileg erôteljesebb, mint az

elsôé, ott a markánsabb határvonalakkal bíró kom-

pozíciók és dinamikus szólók, emitt a meditatív

hangulat dominál. Az élmény maradandó. BB

Hunnia – EMI
HRCD 906

EKTAR:

KONTRAPUNKT

A kibôvült Ektar zenekar játszik a Kontrapunkton: a

tizenkét (valójában huszonegy) dalt részben vagy

egészben jegyzô Szôke Szabolcs alapkvartettje mellett

Váczi Dániel szaxofonon játszik, Szalai Péter tablán,

Sárvári Kovács Zsolt pedig dobokon mûködik közre.

Már az elsô pillanatokban felfigyelhetünk a lemez gyö-

nyörû hangzására – Válik László a tiszteletbeli nyol-

cadik tag –, ami sokat segít a különlegesen zengô

instrumentumok saját és a többivel összecsengô

hangszíneinek hû tolmácsolásában is. Az array mbira

hangja lenyûgözô. Öt év telt el azóta, hogy az Ektar

új lemezt adott ki, ami hosszú idô, de ezalatt sem az

invenciók nem fogyatkoztak, sem a mondanivaló

nem kopott meg. Az etnozenei és jazzes hatások is

megvannak sajátos elegyükben, térben és idôben

távoli hangokat hoznak megint közel a részletekben

rejlô kincsekre fogékonyak számára. BB

GyôrFREE / Folk Európa
FESZD13

SPANISH HARLEM

ORCHESTRA:

VIVA LA 

TRADICIÓN

A 13 tagú New York-i banda negyedik albuma a rum-

ba, salsa, mambo és más latin ritmusokra épülô, ma-

gas színvonalú produkció. Éljen a tradíció, hirdeti a le-

mez, s az elôadók bizonyára nagy örömüket lelik a

napfényt sugárzó zenében, a közérthetô, népszerû

melódiák, ritmusok világában. Spanyol nyelvû éne-

kesek állnak az elôtérben, mögöttük lüktet a tüzes rit-

musszekció vagy három ütôhangszeressel és a kivá-

lóan hangszerelt rézfúvós kórussal. Helyenként big

band zenébôl ismerôs fordulatokat hallunk tökéletes

jazz-feelinggel elôadva, máskor meg egy szaxofonos,

fuvolás vagy zongorista játszik rövid szólót: e részek-

nél a jazz hatása egyértelmû. Talán ennek köszönhetô,

talán annak a felfogásnak, amely szerint a jazz mûfaji

határai ma sokkal szélesebbek, mint korábban, hogy

a Spanish Harlem Orchestra rangos jazzfesztiválo-

kon is szívesen látott vendég mostanában. DCs

Concord – Universal
0888072322639

SZÔKE

SZABOLCS /

VÁCZI DÁNIEL:

PAPÍRVÁROS

Éppen amiatt sajnálkoztam, hogy Szôke Szabolcs az

Ektar legújabb lemezén nem használja több számban

az array mbira nevû, az amerikai Bill Wesley által fel-

talált nagyobb testû, speciális konszonáns hangcso-

portok szerint elhelyezett lamellákkal ellátott hüvelyk-

zongorát – mert az varázsos atmoszférát tud terem-

teni. E hangszernek afrikai népi eredetijéhez képest

zengôbb, éteribb a hangja, kicsit a zenélô hengerre is

hasonlít. A címbéli város Velencét takarja, mely a

szépség megtestesülése – a duó számára is. Vízzel kö-

rülölelt tömbjei közvetett ihletforrásként szolgálnak.

Az idô- és térbeli távolságok, mint az Ektarnál, most

is megrezdülnek: néhol távol-keleti, néhol középkori

hangulatok támadnak, de ez alkalommal absztrak-

tabb a matéria. Megkapó, ahogy a két muzsikus együtt

hullámzik, annak ellenére, hogy kevés viszonyítási

pontot jelölnek ki kompozícióikban. BB

GyôrFREE / Folk Európa
FESZD13

LEA DELARIA:

BE A SANTA

Kissé megkésve érkezett Lea Delaria mikulásos leme-

ze, bár a farsangi lemezbálon még ölthetünk fehér

pomponos piros sipkát. Komolyabba fordítva a szót:

a szeretet üzenete végül is idôtlen. A tizenegy szám-

ból a legtöbb a karácsonykor a rádiókban kötelezôen

játszott örökzöldek közül kerül ki, de vannak itt

kevésbé lerágott csontok is, illetve egy saját szerze-

mény, melyet Lea az album producerével és zongo-

rista/orgonistájával, Janette Masonnel jegyez. A két

hölgy készítette a hangszereléseket is. DeLaria tech-

nikás énekesnô, scattel is, de van valamiféle erôsza-

kosság, nyersesség a hangjában, ami nem illik az

emelkedett, ünnepi hangulathoz. A hangszerelések

a szaxofon-trombita hangkoronával és a tért ölelô

vibrafonnal már inkább. Az egész lemez a hatvanas

évek Hollywoodjának hangulatát árasztja, amelybôl

a ritmusszekció lóg ki némiképp. BB

Warner – Magneoton
2564677880

THOMAS

HULTÉN:

SLIDE SIDE

A svéd származású Thomas Hultén, az Egyesült

Államokban él. 1984-ben szerelt le a svéd honvéd-

ség zenekarától. Klasszikus zenében és jazzben egy-

aránt járatos, e CD megjelenése idején a texasi

Houston operaházának szólóharsonása volt.

Christian Lindberg és Bill Watrous is mesterei voltak.

Jazzmúltja jelentôs: Ray Charles, Natalie Cole, Dave

Brubeck, a The Temptations, a Four Tops és mások

oldalán szerepelt a sztárokat kísérô nagyzenekarok-

ban. A Slide Side kevés meglepetést tartogat, straight

ahead jazzt tartalmaz, akár a hatvanas években is ké-

szülhetett volna. A lemez egy-két 8/8-os lüktetésû

darabot is kínál, zömmel combo-felállásban, de né-

hány felvételen vonósokkal, illetve big band-összeál-

lításban, sôt többszöri rájátszással harsonakórusként

is hallható. Thomas Hultén kiváló jazzharsonás, aki-

nek stílusán Bill Watrous hatása érezhetô. FK
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