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Gramofon Magyar Jazz Díj 2011: 
Vukán György

A 2011. évben a Gramofon szerkesztôsége és kiadója Vukán Györgynek ítélte a Magyar Jazz Díjat.  
Az indoklás bárki számára nyilvánvaló lehet, aki ismeri a hetvenéves Vukán életrajzát. Ez szá-
mokba foglalva is lenyûgözô: ötvenhat lemezkiadvány, több mint százötven filmzene, három opera, 
százötven zsoltár, száznál is több jazzkompozíció. Az általa alapított Creative Art Díj pedig 
példa nélkül álló kezdeményezés – nem csak itthon, a világon bárhol. Volt mirôl beszélgetnünk.

2 Bércesi Barbara



Gramofon: Hogy vagy, teljesen felépültél a tavalyi mûtéted 
után?
Vukán György: Köszönöm szépen, örömmel tudatom, 
hogy jól érzem magam. Sokat biciklizem, igyekszem meg-
tenni az egészségemért, amit tudok.

G.: Volt már sok sorsfordító esemény az életedben, ami le he
tô séget adott arra, hogy átértékelj dolgokat, de gondolom, ez 
a betegség komolyságánál fogva még inkább így hathatott 
rád. Mi változott az életedben a mûtét óta?
V. Gy.: Lényegileg semmit nem látok másként, mint 
azelôtt. Inkább idôrôl idôre folyamatosan megerôsítéseket 
kapok odaföntrôl: úgy éltem, hogy nem kell megbánást 
éreznem. Nehéz korokban éltem. 1941-ben beleszülettem a 
háborúba, jött 1956, nem is sorolom. A politikával sosem 
foglalkoztam, mert mindig csak a zene érdekelt.

G.: Gondolom, további lendületet adott a felépülésedhez, 
hogy 28 év után végre megrendezhetted az elsô improvizatív 
zongoraversenyedet, amelynek gyôztese átvehette a Creative 
Art Díjat. Úgy zajlott a verseny, ahogy elképzelted?
V. Gy.: Sokan tudják rólam, hogy vallásos vagyok. Ami-
kor lezajlott a verseny, kimentem Ausztriába, bejártam 
egy nap alatt öt templomot, aztán itthon is még ugyan-
annyit, és megköszöntem a Jóistennek, hogy megérhet-
tem ezt a napot. Valóra vált, amit már ilyen régóta szeret-
tem volna megtenni, és aminek a tiltásától én is annyit 
szenvedtem. Nagyon mély örömöt és hálát éreztem. 
Egyébként a zenész kollégák közül is sokan hívtak és gra-
tuláltak, hogy „na, Gyuri, végre megtetted!” Úgy láttam, 
Batta Andrásra is – aki szintén jelen volt a döntôn – 
nagy hatást tett, amit látott és hallott; már fel is kértek, 
hogy tartsak jövôre improvizációs kurzust a Zeneakadé-
mián.
Bíztam benne, hogy ha megcsinálom ezt a versenyt, ak-
kor kiengedem végre a szellemet a palackból, és elindul-
hat egy olyan folyamat, amelynek nyomán a valódi krea-
tív mû vé szet fokozatosan felértékelôdhet a reprodukáló 
mûvészettel szemben. Annak is örültem, hogy méltó 
jelentkezôk érkeztek a versenyre; rettegtem tôle, hogy 
esetleg nem tudom kiadni a díjat arra érdemes zongoris-
ta hiányában. Szerencsére nem így lett, és ha elsô alka-
lommal nem is neveztek olyan sokan, mert nem tudtuk a 
promócióval az egész országot lefedni, végül a versenyen 
résztvevô hét versenyzôvel teljesen elégedett voltam. 
Megmutathattam a mércét, amelyet korábban elképzel-
tem. Azért is adtam a kidol gozandó tételként húzandó 
három hangot, amelyre improvizálni kellett, hogy segít-
sek a ver seny zôknek. Ôk is úgy ítélték, hogy kellett az a 
három hang, támpontot adott számukra. Hogy mégis 
mennyire igénybe vette ôket a feladat, jól mutatta, hogy 
miután lejátszották a darabjukat, teljesen kimerülten áll-
tak fel a zongorától, alig találták meg, merre van a kijá-
rat. Ha megnézünk egy reproduktív mû vészt, az általá-
ban tudja, merre van a kijárat… A kreatív alkotómûvészet 
nehéz. Más minôség.

G.: Gondolkodtále azon, hogy „leánydíjakat” is alapítasz pél
dául gitárosok számára, hogy ne csak zongoristáknak legyen 
módja megmutatni alkotókészségüket?
V. Gy.: Voltak, akik kérdezték a nevezéskor, jöhetnek-e 
más hangszerrel. Ez a verseny arról szól, hogy meg kell for-
málni a darabot, harmóniákat kell virtuóz módon egy-
máshoz kötni, egy teljes, komplex mûvet kell létrehozni 
jelen idôben. A zongora az a hangszer, amely erre a legin-
kább alkalmas. Következetes akartam maradni, és nem 
eltérni az eredeti versenykiírástól. Néhányan javasolták 
például, hogy legyen közönségdíj. Ez nem az X-faktor! Itt 
egy díj van, kétévente adjuk át, így nagyobb az értéke. Má-
sok a korhatárt tolták volna ki, de ebben sem engedtem. 
Egy ilyen megmérettetésen nem lehet nyolc- meg tizenkét 
évesen részt venni, mert itt nem zongorázni kell, hanem 
alkotni, és ismerni kell a teljes zeneirodalmat. Másrészt 
azért lett 35 év a felsô korhatár, hogy ha valaki megnyeri a 
díjat, annak maradjon még ideje, hogy az elônyeit élvezze. 
Mindazonáltal, ha valaki a megspórolt pénzét egy hasonló 
díj alapítására akarja fordítani, biztatom: tegye meg!

G.: Pozsár Máté lett a verseny gyôztese. Téged személyesen mi 
fogott meg az ô játékában?
V. Gy.: A zsûriben mellettem Szakcsi Lakatos Béla foglalt 
helyet (illetve harmadik tagként jelen volt Binder Károly 
is, csak mint Máté tanára, az érintettsége okán ez alka-
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Vukán György következô fellépései:

2011. decemBer 10., Kiscelli múzeum – Vukán trió (Berkes Gabi lemezbemutató koncert)
2011. decemBer 11., Bécs – tommy rosenberg trio (rosenberg, Vukán, Gary todd)
2011. decemBer 16., BudApest jAzz cluB – creative Art trio 
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lommal nem szavazott). Csak néztünk egymásra elkereke-
dett szemmel. Itt, a döntôben már nem három hangra, ha-
nem a B-A-C-H hangokra kellett improvizálni, ami még 
nehezebb feladat volt. Máté pedig játszott fôtémát, mellék-
témát, csak úgy burjánoztak az ötletek, amelyek a kezei kö-
zött születtek – zenélt, nem csak zongorázott! Nem volt 
kérdés, hogy neki ítéljük a díjat. Hozzáteszem, ô negyed-
éves a jazz tanszéken, mégsem jazzt játszott, hanem mû-
fajokon túli muzsikát. Nagyon értékeltem a többi jazzes 
képzettségû zongoristánál is, hogy ôk sem jazzt próbáltak 
improvizálni a megadott hangokra.

G.: Székely Júlia Bartók tanár úr címû könyvébôl kiderül: míg 
a fiatal másodéves zeneakadémista hölgy szeretné a saját sze
mélyiségének megfelelôen elôadni a mûveket, addig Bartók 
szigorúan és következetesen afelé irányítja, hogy a leírt hango
kat játssza a leírt instrukciók szerint, és különösen nagy hang
súlyt fektessen a mû pontos megformálására. Akkoriban – a 
könyvben leírtak szerint – Bartók volt a kakukktojás; tanár
társai sokkal inkább támogatták, ha valaki „színes egyéniség” 
a pódiumon. Nem lehetséges, hogy a korszellem egyszerûen 
hullámzik, és egyszer majd szükségszerûen újra része lesz a 
zeneoktatásnak a kreativitás ösztönzése?
V. Gy.: Részben lehet ezt korfüggônek is tekinteni, mert a 
korszellem mindenre rányomja a bélyegét, de lényegileg 
mégsem az. Szerintem a zeneoktatás csôdje, hogy mára 
ilyen fokon intézményesült. Lehetetlen elôírni, hogy egy 
darabot csak egyféleképpen lehet játszani. Mire van akkor 
az elôadó? Voltam egyszer egy koncerten, ahol a zongoris-
ta a mûsora elsô részét úgy játszotta, ahogy tanítják; aztán 
a második részben magára talált, ekkor történt is valami, 
majd végül úgy fejezte be az elôadást, hogy a kritikusok-
nak tessen. Nem hiszem el, hogy akár a laikus koncertlá-
togató nem érezte, hogy ezeken a pontokon törésvonalak 
keletkeztek! Egy évszázadban négy-öt zongoramûvész szü-
letik, a többiek elmondhatják, hogy zongoráztak. A ze ne-
szerzôkre ugyanez áll. Mûvésszé válni nem a diploma által 
lehet. Liszt két évig tanult zongorázni, Chopin egyáltalán 
nem. Ôk akkor nem mûvészek?

G.: Azt állítod, hogy mivel a rögtönzés képességének fejleszté
se ma nem része a klasszikus zenei képzésnek, az elôadó mû
vészek pusztán reprodukálnak valamit, amit korábban mások 
megírtak. Hogy ez miért is baj, azon lehet lemérni, hogy ritkán 
születnek katartikus erejû koncertek. Nem lehetséges, hogy a 
legfôbb baj az általános szellemtelenség, ami az elôadómûvészi 

és a befogadói oldalt egyaránt jellemzi? Manapság gyakorlati
lag semmivel nem lehet megbukni: a közönség mindent válo
gatás nélkül megtapsol – akár klasszikus zenei, akár más 
koncerten, mert senkinek nincs markáns véleménye.
V. Gy.: Abszolút így van, de még ennél is mélyebben látom 
a baj gyökerét. A közönséggel elhitették, hogy ô nem ért a 
zenéhez, sôt néhányan odáig merészkednek, hogy azt állít-
sák, számukra a közönség nem tényezô. Ez nonszensz, és a 
közönség nevében kikérem magamnak! Ki mással aka-
rhatnám közölni a mondandómat a zene nyelvén, ha nem 
a közönséggel? Sokan azzal mosakodnak a silány mûveikért, 
hogy a közönség nem értette meg ôket. Valójában még az 
sem lehetne baj, ha rossz a mû, mert a lényeg, hogy jól kell 
játszani. Ha a darab nem is olyan magas színvonalú, a jó 
elôadó azt oly mértékben föl tudja emelni, át tudja magán 
szûrni, hogy végül hatásos, akár katartikus élményt nyújt-
hat a hallgatóságnak, hogy a hideg futkosson a hátakon. 
Minden az emberekért van. Aki zenél, gyógyít, kenyeret 
süt, mind az emberekért és szeretettel kell tegye. Én megál-
lás nélkül zenét írok, erre vagyok hivatott, és reményke-
dem benne, hogy van köztük, ami jó.

G.: Az ötödik zongoraversenyed elkészült?
V. Gy.: Igen. Közben írtam a nyáron egy Rekviemet is. 
Megijedtem, vajon mi lesz az eredménye az egyéves kont-
rollvizsgálatomnak. Kicsit el is szégyelltem magam önma-
gam elôtt. Ilyen az élet. Szerencsére mindent rendben talál-
tak a vizsgálaton. Bevallom, most egy olyan darabot írok, 
amelynek a címe: Return. A harmadik tételnél tartok.

G.: 2011ben a Gramofon Neked ítélte a Magyar Jazz Díjat. Te 
épp most díjaztál improvizáló fiatalokat. Magad hogyan vi
szonyulsz a díjakhoz?
V. Gy.: Meglepett, hogy nekem ítélte a Gramofon ezt a dí-
jat, de nagyon jólesett. Azt jelzi számomra, hogy elismerik 
az erôfeszítéseimet, amelyeket zeneszerzôként, önerôbôl 
mûködô lemezkiadóként és a Creative Art Díj alapítója-
ként tettem. A díjakról általában nem jó a véleményem, 
mert sok visszásság övezi ôket. Nem mindig az ôszinte 
nagyrabecsülés okán díjaznak, és nem mindig idôtálló mó-
don kiemelkedô teljesítményeket. Boldog vagyok, ha arra 
gondolok, milyen nagyszerû zenészpartnereim voltak. Ber-
kes Balázzsal épp most játszom ötven éve, és mindketten 
úgy érezzük, egymásnak lettünk kitalálva. Szakcsival oly-
kor csodákat élünk át együtt. Leülünk a zongorához, és 
egyszer csak már nem tudjuk megmondani, honnan jön-
nek a hangok. Van, hogy ô is csak mosolyog, és az ég felé 
mutat az ujjával. Ez a titok a mûvészetben. Ha tudnánk, mi 
a nyitja, mit sem érne. Sok krízisen jutottam túl. Átestem 
súlyos arcüreg-mûtéten, több balesetet szenvedtem, tavaly 
volt a betegségem, de eddig még minden meleg helyzetet 
túléltem. Úgy látszik, a Jóistennek még tervei vannak ve-
lem. n
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Vukán György honlapja: www.georgevukan.com



Zenélni csak 
megszállottan, szépen…

2011-ben Pozsár Máté nyerte a Vukán György 
által alapított, elsôként átadott Creative Art 
Díjat. Beszélgetésünkbôl kiderül, hogyan ju-
tott el idáig az ifjú zongorista, és részben az 
is, merre tovább számára.

2 Bércesi Barbara

A Creative Art Díj kiírását mintha éppen Pozsár Mátéra 
szabták volna. Virtuóz, nyitott szellemû, szárnyaló kreati-
vitású fiatal mûvész, aki legfôképpen a saját zenéjét szereti 
játszani. A versenyre nem különösebben készült, de tuda-
tosan minél többféle zenét hallgatott a szeptember 19-i 
megmérettetést megelôzôen: metált, elektronikus zenét, 
jazzt, klasszikus zenét. Utólag nem tartja meglepônek, 
hogy épp ô nyert. „A többieknél jóval hosszabban játszot-
tam; úgy éreztem, bôven ki tudom tölteni gondolatokkal a 
megadott negyedórás keretet a kihúzott három hangból 
kiindulva” – próbálja megadni a magyarázatot, miért az ô 
zongorázása tetszhetett a legjobban Vukánnak és Szakcsi 
Lakatos Bélának.
A csongrádi gyökerekkel bíró muzsikus nem zenészcsalád-
ban nôtt fel. Zenei általános iskolába járt, utána „rendes” 
gimnáziumba, de zongoratanulmányait itt is folytatta. 
„Ekkor még nem improvizáltam, de szerettem volna tuda-
tosan foglalkozni improvizált zenével.” Blaho Attila jazz-
zongorista segítette Mátét ilyen irányú törekvéseiben. 

„Annyit tudtam megfogalmazni magamnak, hogy valami 
nagyon mást szeretnék csinálni, mint a kottaolvasás és az 
elôadómûvészet.” Szándékainak végsô tisztázása viszont 
még mindig váratott magára: gimnázium után egy évet 
járt a Mûegyetemre. A következô kanyar a szép emlékû 
Postás Zeneiskolába vezette, ahol Rátonyi Róbert hiába 
várta órára a még mûegyetemista Pozsár Mátét. A májusra 
visszatért fiút aztán mégis szívesen készítette fel konzer-
vatóriumi felvételi vizsgájára, ahol Márkus Tibor tanítvá-
nya lett. Ekkor vált számára véglegessé, hogy zenész lesz. A 
zeneakadémiai felvételije másodjára sikerült, mert a stílus-
ismeret terén még volt mit csiszolnia játékán. A csiszolás-
ban Binder Károly volt segítségére, ahogy késôbb, a sikeres 
felvételit követôen is. „A legfontosabb, amit tôle tanul-
tam, hogy soha ne hagyjam magam letéríteni az általam 
járni kívánt útról.”
A Vukán által alapított díj létrejöttét motiváló indulato-
kat, melyek szerint elfogadhatatlan, hogy a klasszikus ze-
nei képzésnek semmilyen szinten és formában nem része az 
improvizáció oktatása, Máté is osztja. Ô még a jazz tanszé-
ken is hiányolja azt a szemléletet, amelynek köszönhetôen 
eredeti gondolkodású zenemûvészek kerülnének ki az 
intézménybôl, nem csupán a jazz mûfajában járatos „zenei 
szakemberek”. „Sokan a kezdeti, jó értelemben vett meg-
szállottságukat végleg elvesztik, amikor kikerülnek az aka-
démiáról. Pedig anélkül nincs értelme zenélni.”
Pozsár Máté elsô zenekarát még a konzervatóriumban ala-
pította. A Koala Fusion nevû csapat 2006-ban alakult. 
Elôször trióban, Tóth Dávid basszusgitárossal és Ágoston 
Dávid dobossal, majd kvartettben, Kováts Gergôvel kiegé-
szülve koncerteztek. Fontos mérföldkô volt egy verseny-
gyôzelem Balatonfüreden, ezt követôen vették fel elsô le-
mezüket Egy izsapi lány címmel. A következô, Walk on 
Water címû album már a Hunnia kiadó fölkérésére, ifj. 
Kurtág György közremûködésével készült 2010-ben. A le-
mez mérföldkô volt a zenekar életében. Máté életében pe-
dig – a díjon kívül – Fohász címû szólólemeze, melyre, ha 
újra fölvehetné, még több saját darabot játszana fel. Binder 
nem csak mint zeneakadémiai tanára támogatta Mátét a 
lemez felvételében, a kiadói feladatokat is vállalta.
Pozsár Máté jelenleg új számokat komponál a Koala Fusion 
számára. „Ôk nemcsak zenésztársak, a legjobb barátaim. 
Együtt nôttünk föl. Megismételhetetlen formáció.” Köz-
ben Mezei Szilárd különbözô zenekaraival és Bábiczki 
Boglárka nemzetközi csapatával zenél, de ezekben „csak” 
zongoristaként, nem zeneszerzôként mûködik.
Az idejét még egy számára igen kedves elfoglaltság, a taní-
tás „rabolja”. A Vienna Conservatory csepeli kihelyezett 
iskoláján oktat jazzelméletet, -történetet és kötelezô zon-
gorát. „Imádom, fôleg a csoportos oktatást” – merthogy 
Máté rajong a zeneelméletért. Nem kis dolog: Binder Ká-
rollyal közösen készülnek kiadni egy átfogó jazz el mé-
letkönyvet, illetve elkészítettek egy páratlan, kétnyelvû 
akkordgyûjteményt. n
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Pozsár Máté hivatalos honlapja:  www.pozsarmate.hu

Pozsár Máté következô fellépései:

2011. december 2. – stúdió K színház – józanok csendje
2011. december 3. – zAK Köztelek utca – mike mower fuvolás nap
2011. december 10. – jedermann kávézó – Grencsó istvánnal
2011. december 11. – Bjc – masters



Magyarországon forgalmazza a Karsay és Társa Kft.

Telarc



Tetô alá kerül 

a Portico Quartet koncertje
A Portico Quartet akkor adta magának ezt a nevet, 
amikor egy olaszországi fellépésüket elmosta az esô, 
ezért egy oszlopos elôcsarnokba (portico) húzódva 
játszottak. Mára szerencséjük és sikereik megszapo-
rodtak, sôt ôk az egyik legnépszerûbb fiatal jazz-zene-
kar Angliában. A hagyományos jazzt az indie zenével 
ötvözik, amelyben a jól elkapott groove-ok a szinte az 
extázisig fokozott repetitív megoldásokkal érik el ha-
tásukat. 2008-ban a kvartettet Mercury-díjra jelölték; 
a Müpa közönsége január 25-én a Fesztivál Színház-
ban díjazhatja koncertjüket sok tapssal.

jazz müpA KoncertAjánló

Az összeállítást készítette: Bércesi Barbara

Február 25-én éppen fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a 
legendás Charlie Haden Quartet West a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyteremben. Legendás a formáció maga is, az azt al-
kotó tagok nem különben: a névadó bôgôs, Haden mellett Ernie 
Watts játszik tenorszaxofonon, Alan Broadbent zongorázik és 
Rodney Green dobol. A nemsokára 75. születésnapját ünneplô 
Haden legnépszerûbb formációja karakteres és befogadható 
nyugati parti muzsikát játszik, melyben a saját szerzeményeket és 
az örökzöldeket tökéletes arányban vegyítik. 

2012-ben is folytatódik a Müpa Jazzmûhely sorozata, melynek ez évi elsô koncertje február 15-én lesz a Fesztivál Színházban. 
Fôszereplôje Nagy János zongorista, zeneszerzô. Az elsô részben a Monamo, vagyis Szirtes Edina Mókus hegedûs-énekes, Nagy János 
és Mogyoró Kornél ütôhangszeres triója zenél, majd színpadra lép a Free Style Chamber Orchestra, Istvánfi Balázs duda mû vész és 
Szerényi Béla, a tekerôlant mesterének közremûködésével – így adják elô a zenekarvezetô legújabb, Concerto tekerôre, dudára, 
jazzcombóra és kamarazenekarra címû szerzeményét. Az ôsbemutató közben Kaiser Ottó diaporámája pereg a háttérben.

Decemberi melegség
A Jazzmûhely sorozat idei utolsó koncertjén, december 13-án a Csanyi 
Zoltán–Lattmann Béla Quartet a Zawinul Syndicate-bôl megismert és 
megszeretett Alegre Corrêa gitáros-ütôhangszeres-énekest látja vendégül. 
Mûsoruk a kvartett A walk on the beach címû lemezének anyagára alapoz, 
de azok a számok, amelyek nem az albumról valók, szintén egy tengerparti 
séta örömteli, felszabadító érzését idézik. A további közre mûködô vendé-
gek: László Attila, Horváth Kornél és Lattmann Kristóf.

Regionálissá bôvül 
a Jazz Showcase

A Müpa ötödik alkalommal 
megrendezendô Jazz-te het ség-
börzéjén 2012. január 13–15. 
között nemcsak a legígérete-
sebb magyar fiatalok kap nak 
lehetôséget a bemutatkozásra, 
de a Visegrádi 4-ek többi or-
szága is képviselteti magát. 
Délutánonként két-két külföl-
di csapat lép színpadra két-két 
magyar együttes mellett, es-
ténként pedig tapasztaltabb, 

sôt egyenesen világhíres fellépôk szórakoztat-
ják a nemzetközi jazzszakma és a jazz kedvelô 
nagyközönség tagjait. 13-án, a lengyel napon a 
Fesztivál Színházban a Marcin Wasilewski Trio 
mutatja be új lemezét, másnap, a szlovák napon 
a még mindig csak 15 éves Hodek Dávid fogad 
többek közt két amerikai sztárt, Casey 
Benjamint és Corcoran Holtot. A vasárnapi 
záró gálán – egyben a cseh napon –, mely a 
Nemzeti Hangversenyteremben lesz, elôször 
Miroslav Vitous játszik a László Attila vezette 
Senior Big Banddel, majd a Nicholas Payton 
(képünkön), Tim Ries, Balázs Elemér, Balázs 
József és Pecek Lakatos Krisztián alkotta kvin-
tett játssza az alkalmi sztárformáció tagjainak 
szerzeményeit.

Rég várt vendég: Roby Lakatos
Noha a Belgiumban élô hegedûvirtuóz ven-
dég mûvészként több alkalommal megfordult 
a Mûvészetek Palotájában, Roby Lakatos és 
együttese február 3-án végre saját mûsorral ad 
egész estés koncertet a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyteremben. Az ördögi techniká-
val bíró muzsikus nemcsak fizikai korlátokat, 
de mûfaji határokat sem ismer, könnyed ele-
ganciával lépked a jazz, a klasszikus zene, a ci-
gányzene, a flamenco, a klezmer, a tangó vagy 
a boleró kifejezésmódjai között, csak rá jel-
lemzô felfogásban. A hazai közönségnek pe-
dig különösen nagy örömmel muzsikál.

További információ: www.mupa.hu

Charlie Haden  
a Müpában

Lépjünk be Nagy János Jazzmûhelyébe
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Sonny RollInS:

Road ShowS, Vol. 2

l  l  l  l  l

hirtelenjében nem tudok megnevezni senkit, aki 

ilyen szerénységgel és emelkedett bölcsességgel 

volt képes megbirkózni a ténnyel, hogy már fiatal 

korában legenda lett. ezen a lemezen is elôbb kon

ferálják: hölgyeim és uraim! A szaxofonkolosszus 

következik!, és csak azután a nevét. lehetetlen 

helyzet fél életén át kolosszusnak lenni, megfelel

ni a világ elvárásának. talán elvonulásait is ezzel a 

szindrómával lehet kapcsolatba hozni. rollins 

mostanában már nem tûnik el, elképesztôen sokat 

turnézik. Az elsô budapesti koncertje idején 81 

éves mester példamutató alázattal viszonyul saját 

világhíréhez és a zenéhez.

egy ideje lemezeit saját cégén keresztül adja ki, ha

gyományos sorlemez helyett koncertfelvételeibôl 

válogat. A Volume 1. három éve kicsit túl vegyes 

lett, hisz 27 évet fog át. A másodikat sem egy kon

certen rögzítették, bár nagyobb részét a 80. szü li

napi, new Yorki elôadáson vették fel. itt zajlott 

rollins és egy eltérô alkatú másik óriás, ornette 

coleman elsô megörökített, de nem tervezett zenei 

találkozása. Ahogy az elsô szám tudatfolyam mély

ségû szólójáról, úgy errôl a 20 percnél is hosszabb 

dokumentumról szólva is könnyen meg lehetne töl

teni az egész hasábot. A tündöklôen elegáns jim 

hall egy másik tracken hallható. A zseniális partne

rek között (a budapesti fellépésen hallottakon kí

vül) roy hargrove és christian mcBride szintén ki

vette a részét az ünneplésbôl. persze erre a lemezre 

is mondhatjuk: vegyes, a gálakoncert jegyeit viseli. 

Biztosan sokan lennének kíváncsiak fellépése min

den hangjára elejétôl a végéig, de ez a kirakati válo

gatás csak még nagyobb érdeklôdést kelt. már a 

klasszikus rollinsszámokért (sonnymoon for two, 

st. thomas) is megerdemelné az öt pontot. 

Zipernovszky Kornél

Sonny RollInS:

on IMPUlSE / ThERE wIll nEVER BE 

anoThER yoU

sonny rollins 196566ban négy lpt vett fel az 

impulse cégér alatt. A most megjelent cd ezek kö

zül kettôt tömörít. A párosítás több szempontból 

is érdekes. Az on impulse cím alatt kiadott album 

stúdió, a jóval kevésbé ismert there will never be 

another you koncertfelvételeket tartalmaz. A cd 

elején a stúdiófelvételek hallhatók, amelyeket rollins 

a zongorista ray Bryant, a bôgôs Walter Booker és 

a dobos mickey roker társaságában ad elô. rollins 

összes erénye nagyszerû hangminôségben dom

borodik ki ezen az öt örökzöld számon. Gyakran 

megesett vele, hogy a dallamképzés oltárán felál

dozta a ritmus pulzálását is, de itt ilyesmi nem tör

ténik. A kifogyhatatlanul ötletes melodikus impro

vizáció gördülékenyen bontakozik ki a hibátlan rit

musszekció kíséretében. Kiemelném az everything 

happens to me lenyûgözôen lírai változatát és a 

szaxofonos karibi örökségét még talán a híres st. 

thomasnál is ékesebben, bôvérûebben tanúsító 

calypsót, a hold on joet. 

Az öt koncertfelvételt nem ajánlanám a hifi meg

szállottainak, mivel a szaxofonkolosszus fiatalabb 

korában játék közben bebarangolta az egész pó

diu mot, amit ezen, a ráadásul esôben adott kon

certen sem hagyott ki, így gyakran nem a mikro

fonba játszott. épp ezért sokáig nem is jelent meg 

a lemez. de ha összehasonlítjuk a mindkét válto

zatban hallható on Green dolphin streetet, akkor 

rájövünk, hogy rollins miért nem érezte magát 

otthon a stúdióban. élôben sokkal szabadabban 

játszott, nagyobb kockázatokat vállalt, és a kocká

zatvállalás izgalma még a felvételeken is érezhetô, 

ami bôven kárpótol néhány tétova pillanatért. A 

kíséretet itt zongorán tommy Flanagan, bôgôn az 

azóta is elmaradhatatlan Bob cranshaw és dobon 

a nagy Billy higgins szolgáltatta.  Pallai Péter

TóTh VIkToR:

PoPPInG BoPPInG

l  l  l  l  l

tóth Viktornak ez a Budapest jazz clubban tavaly 

szeptemberben felvett kvartettlemeze olyan mû

vészi teljesítmény, amely elôtt kalapot emelhe

tünk: mind az egyes szerzemények, mind pedig a 

lemezkompozíció egésze letisztult és érett, a zene 

egyszerre nemes és szórakoztató. Az altszaxofo

nos a szokásos „tercettet” négy tagra bôvítette ez 

alkalomra, vagyis olyan zongora nélküli, trombitás 

kvartettet hozott létre, mint ötvenkét éve ornette 

coleman vagy öt évvel késôbb Albert Ayler. 

A popping Bopping – ahogy én hallgatom – tóth 

Viktor colemanélményének lepárlása. A borító 

grafikája távolról a dancing in Your head tasakké

pét idézi, de ami ennél sokkal fontosabb: a szerze

mények hangütése és felépítése egyaránt a free 

jazz megteremtôjére mutat vissza. A kezdô 

pocketticket energiazenéje épp úgy, mint a my 

home, a „fehér virágos” ballada vagy a lemez vé

gére helyezett stars’ stairs lírája. tóth Viktor és 

Bart maris trombitás interakciója vagy szandai 

mátyás és robert mehmet ikiz összjátéka szintén 

joggal vethetô össze a coleman/cherry, illetve a 

haden/higgins pároséval. 

ma már természetes hangzásnak érzékeljük azt, 

ami fél évszázaddal ezelôtt botrányt keltett. Ben

sô ségesnek hat a témák atipikus frazírozása vagy 

az intonálás alárendelése a kifejezésnek és a zenei 

környezetnek. maris „cool” szordínós játéka me

len getô. élményünket azonban az teszi teljessé, 

hogy az altszaxofonos szerzeményei nem struktu

rálatlan egymásutániságban, hanem ideális hul

lámvonalban fejtik ki hatásukat, vagyis a popping 

Bopping a jól megtervezett lemezkompozíció ér

zetét kelti. sejthetôen az idei év egyik leg je len tô

sebb magyar jazzalbuma született meg a Válikféle 

hangstúdióban.  Máté J. György
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SzaBadoS GyöRGy – JoëllE léandRE:

lIVE aT MaGyaRkanIzSa

l  l  l  l  l

2010 szeptemberében, amikor improvizatív zene

kultúránk egyik ikonja, szabados György és joëlle 

léandre francia nagybôgôs duókoncertet adott a 

vaj dasági magyarkanizsán, szabados már beteg 

volt. mégsem sejtette senki, hogy ez a harminckilenc 

percnyi fragmentum lesz a zongoramûvészzene

szer zô utolsó – már halála után kiadott – lemezfel

vétele. Az album ezért igen fontos kordokumentum 

– annak ellenére, hogy koncepciójában, felépített

ségében nem mérhetô a szabadosdisz kográfia leg

értékesebb darabjaihoz. nem is szabad Az es kü

vôhöz, A szarvassá változott fiakhoz vagy a három 

évvel ezelôtti, életmûösszegzô Boldogasszony 

földjéhez hasonlítani, mert ha így hallgatnánk, óha

tatlanul csalódnánk. Akkor és ott, a bácskai város

kában teljesen másról volt szó: két nagy szerû mu

zsikus próbált (többkevesebb sikerrel) egymásra 

hangolódni; mindketten haladtak a maguk ösvé

nyén, majd néhanéha összetalálkoztak. nem vé

letlen, hogy a négy improvizációfüzérnek nincs is 

külön címe. mindketten remekül improvizálnak, de 

különbözô aspektusból közelítenek a rögtönzés

hez. szabados a disszonáns akkordokban, a vad 

passzázsokban is igyekszik felmutatni valamiféle 

esztétikai szépséget. léandre viszont rögtönzés 

közben semmi olyan motívumnak nem ad teret, ami 

a hagyományos dallamra vagy harmóniára emlékez

tetne. A legszebb pillanatok azok, amikor szabados 

játékában felismerhetjük a harangok kondulását, s 

felidézhetjük azt a három mondatot, ami szinte ars 

poeticája lett. „Kortalan a mélységes élmény, mely 

a harangok hangjához köt. Gyermekkorom beavatá

sa. s ha a hang valóban az anyag tüze – ahogyan 

hamvas mondja –, úgy a haranghang e tûznek, ez 

egymásba ölelkezô tüzeknek boldog lehelete már; 

sóhaj, ami körülöleli a Földet.” Retkes Attila

REz aBBaSI’S InVoCaTIon:

SUno SUno

l  l  l  l  l

rez Abbasi, a pakisztáni születésû, de Kaliforniá

ban nevelkedett gitáros sok zenésztársához ha

sonlóan saját gyökereit keresi a jazzben. A pakisz

táni zenét természetesen meghatározza az indiai 

zene és egyben az iszlám kultúra hatása. ez a fajta 

zenei eredô különösen is tetten érhetô Abbasi új, 

suno suno (Figyel, figyel) címû albumán, amely

nek gerincét a qawwali muzsika adja. A qawwali a 

szúfi vallás zenei hagyománya, délázsiából in

dulva terjedt el és épült be mára a populáris zené

be is. A szúfinak, az iszlám misztikus ágának 

alapvetô célja, hogy gyakorlásával az ember már 

élte során közelebb jusson istenhez, felemelkedjen 

általa mind lelkileg, mind szellemileg. ennek, a fel

emelkedést segítô szakrális, alapvetôen énekes ze

nének a feldolgozását tûzte ki célul Abbasi. A le

mezen társai közül ketten – rudresh mahanthappa 

szaxofonos és Vijay iyer zongorista – indiai szár

mazásúak, ám ahogy Abassi játékán is legalább 

annyira érzôdik a manhattan school magas okta

tási színvonala, mint a népzene, úgy ôk is elsô hal

lásra felismerhetôen a fiatal new Yorki jazz 

zenész kolóniához tartoznak. A ritmusszekció vá

lasztása sem volt véletlen. johannes Weidenmueller 

bôgôs és a dobos dan Weiss jó néhány alkalom

mal játszott már együtt, legtöbbször olyankor, 

ami kor a poliritmia meghatározta az adott produk

ciót. itt sincs ez másképp, Abbasi qawwali zenébôl 

kiinduló kompozícióinak mindegyike tartalmaz 

egyegy izgalmas ritmikai megoldást. Így, 2011 vé

gén megkockáztatom: felfogásának és a kimagasló 

egyéni teljesítményeknek köszönhetôen ez az al

bum a lehetô legjobban reprezentálja korunk jazz

zenei törekvéseit. s hogy mennyire lesz majd 

idôtálló, kiderült, a következô években, évtizedek

ben. Párniczky András

ThE Jon hEMMERSaM/SzIláRd MEzEI 

QUaRTET

l  l  l  l  l

ez a kiváló lemez mindenekelôtt a dán gitárvir tuózt 

állítja reflektorfénybe. egyben arra bizonyság a 

2009ben Budapesten rögzített hanganyag, hogy 

az európai jazzvilágban is „több dolgok vannak föl

dön és égen”, mintsem gondolnánk. hemmer sam 

neve eddig nem szerepelt a magyar jazzbarátok köz

tudatában, de a cd meghallgatása után ennek vál

toznia kell. A kvartett hat közös szerzeménye kom

ponáltnak ható „string jazz” és szabad improvizá

ciós elemek sorából áll. A darabok a könnyeden, de 

sosem magamutogatóan virtuóz gitáros játéka köré 

épülnek, ha történeti hasonlatot keresünk e zené

hez, elôször alighanem a revolu tionary ensemble 

és a string trio of new York jut eszünkbe. 

hemmersam játéka ellentmondani látszik annak a 

korábbi trendnek, hogy míg az amerikai free impro

vizatôrök általában az individualista megközelítést 

kedvelték, vagyis az együttesbôl mintegy kilépve a 

szólókra helyezték a súlypontot, addig az európai 

free hagyományban egy kollektivista zenei filozó

fia honosodott meg. A dán gitáros sokat szólózik, 

gondolkozva és elgondolkodtatóan, mezei szilárd 

pedig példás szerénységgel asszisztál, olyannyira, 

hogy a csík istván (dob)–malina ervin (bôgô) rit

musszekció gyakran karakteresebben van jelen a 

ze nében, mint a brácsás zenekarvezetô. A lemez 

középpontján egy közel tizenkilenc perces kompo

zíció (pure) áll, de úgy vélem, nem érdemes egy

egy témát kiszakítani az egészbôl, a kvartett lemeze 

inkább egyetlen nagy ívû zenei gondolatnak hat, 

melyet megszakítás nélkül érdemes végigkövetni. 

mezei szilárd különleges helyet vívott ki magának 

jazzéletünkben. jelen lemeze azzal a reménnyel 

ke csegtet, hogy személyén keresztül a magyar 

jazz jobban bekapcsolódhat majd a mûfaj nemzet

közi vérkeringésébe. Máté J. György
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STaCEy kEnT

dREaMER In ConCERT

l  l  l  l  l

stacey Kent kecsessége egészen rendkívüli. Annyi

ra tisztán a dalt magát adja, áttétel nélkül, mintha 

üveg alatt látnánk. éneklése tiszta, pontos és erôl

ködés nélküli – igaz, mindig megmarad a középfek

vésben. talán csak az egyszervolt brit csoda, 

Blossom dearie tudta a naiva affektálását ilyen 

meggyôzôen elôadni, eszköztelenségnek beállíta

ni. Kent fô eszköze ugyanakkor a szûk, inkább 

hangremegésre emlékeztetô vibrátó, ami antikolt, 

kecses bájt ad elôadásának. nyolc stúdiólemez 

után (nem számolva a férje, jim tomlinson szaxo

fonos nevén megjelenteket) Kent elôször adott ki 

koncertlemezt, és ebben mindenféle finomságokat 

szervíroz a „dinner jazz” híveinek. A dreamer fel

vételei tavaly májusban készültek a la cigale nevû 

párizsi klubban. A megkerülhetetlen énekes stan

dardrepertoár adta a koncert gerincét, emellé ke

rültek francia sanzon és brazil bossa nova darabok. 

egyébként ez utóbbi két stílust nem Kent állította 

elôször ilyen tehetségesen és tetszetôsen párba, 

ez legutóbb Karyn Allisonnak sikerült. persze eh

hez nem csak franciául kell tudni, hanem portugá

lul is, de Kentnek ezek nem jelentenek gondot. rá

adásul a címadó jobimszám mellett a Waters of 

march, szintén egy bossa nova jobimtól, úgy ke

rültek a lemezre, hogy korábban nem is vette fel 

ôket stúdióban. Két tomlisonszerzemény is az új

donság erejével hat, egyiket Anton ladeira szöve

gével énekli portugálul. Az if i were a Bell címû 

standardben pedig Kent színészielôadói erényeit 

csillogtatja, megint csak tudatosan visszafogottan. 

A Breakfast on the morning tram történetmesélé

se kiemelkedô, és legalább a hatvanas évekig visz

szanyúlik mind az ábrázolt világot, kellékeket, 

mind az akkor divatos elôadói stílust tekintve. 

Zipernovszky Kornél

JUlI FaBIan & zoohaCkER

GIRly

l  l  l  l  l

mielôtt valakiben felmerülne, hogy mit keres a jazz

albumok közt egy popzenei ep, ráadásul amelynek 

számai rendszeresen hallhatók a kereskedelmi rá

diókban, szögezzünk le valamit: ez jazz, vagy ha 

mégsem az, akkor nyugodtan kiállíthatjuk a mûfaj 

halotti bizonyítványát. A borító és a hangszerelé

sek számos eleme is azt a kort idézi, amikor a jazz 

még nem néhány dinoszaurusz saját magának és 

családtagjainak szóló elhúzódó hattyúdalát jelen

tette, hanem maga volt a mainstream popzene. 

A számokban végig minden erôlködéstôl mentes, 

könnyed hangszerelési megoldások hallhatók, és ez a 

könnyedség jellemzi az elôadásmódot is. nincsenek 

szólók, csak néhány villanásnyi improvizáció, amely 

élénk színfoltot jelent, de sehol sem nô a dalok fölé. 

szerencsére nem tudjuk meg, hogy zoohacker (pa

lásti Kovács zoltán) hány harmóniát ismer és azt 

sem, hogy Fábián julinak hány oktáv a hangterje

delme, itt mindenbôl pont annyi van, amennyit a 

számok megkövetelnek. nincs egyetlen pillanata 

sem a produkciónak, ahol az adott megmozdulás ne 

a zenét szolgálná. A hibátlan ízléssel összerakott 

alapokkal tökéletes összhangban van az egyéb ként 

valószínûtlenül telt énekhangszín. A konzisztens 

végeredményt hallva lehetetlen volna megállapíta

ni, hogy a zenei alap, a hangszerelés, az énektémák 

és a szövegek nem egyetlen szerzôtôl származnak.

rejtély, hogy egy ilyen produkció hogyan tudta ki

játszani a kereskedelmi rádiók dáridón és Fásy mu

latón edzett háziasszonyokból álló zenetesztelô 

csoportjainak éberségét, de ez kétségtelenül meg

történt. próbáljuk meg elhinni, hogy ez egy olyan 

új korszak kezdetét jelentheti, amikor már nem szá

mít kizáró oknak, ha egy magyar produkció úgy 

szól, mintha nem is itt készült volna. 

Huszár Endre

MadElEInE PEyRoUx

STandInG on ThE RooFToP

l  l  l  l  l

éppen két éve adtunk hírt miss peyroux negyedik, 

Bare Bones címû albumáról, amely igazi szerzôi le

mez volt, hiszen minden számot ô komponált vagy 

társszerzôként jegyzett. legújabb korongján is igen 

kevés a „hozott anyag”: saját szerzeményei mellett 

a társszerzôk is a kísérô zenészekbôl kerülnek ki. 

mindössze egy lennon/mccartney és egy Bob 

dylandal, valamint a fekete blueslegenda, robert 

johnson egy dala képviseli a „külvilágot”. 

A zenei produkciók beskatulyázását általában nem 

nagyon helyeslem, mégis azt kell mondanom, en

nek az albumnak nem sok keresnivalója van a jazz

rovatban. tíztizenöt évvel ezelôtt még azon fa

nyalogtunk, hogy az ifjú énekesnô Billie holiday 

epigon, de – szigorúan a jazz szempontjából nézve 

– már azt is visszasírjuk. ma ô is egyike annak a 

több tucatnyi énekesnônek, akik ugyan egy meg le

he tôsen széles körû zenei igényt elégítenek ki, ez 

azon ban csak nagyon felületesen kapcsolódik a 

jazz mûfajhoz.  Van itt minden, ami az amerikai dal

irodalomban használatos: country, blues, pop és 

még jazz is. nem vitás, hogy az angolul értôk sok

kal többre értékelik a dalmûvészet ilyen alkotásait, 

de a nemzetközi terjesztés igénye az, hogy a vokális 

zene önállóan, a szövegértés nélkül is eladható le

gyen – a szó minden vonatkozásában.  pedig a szö

vegek értékesek, szívhez szólóak, ami a csekély 

hangszeres kísérettel elôadott dalénekesi mûfajban 

csaknem fontosabb, mint a melódia vagy az inter

pretáció. éppen ezért üdvös lett volna ezek közre

adása a kísérôfüzetben, ami éppen a nemzetközi 

piac miatt nem szokatlan gyakorlat. Így aztán made

leine peyroux az album címével ellentétben még 

(mindig) nem került fel az áhított csúcsra, megma

radt annak a kedves, mezítlábas amerikai lánynak, 

akit a címlapon láthatunk.  Márton Attila    
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Blue note – EMI
5099908224729

Sony Music
88697959962

BEST oF ERIk TRUFFaz

l  l  l  l  l

erik truffaz az egyik legszabadelvûbb és legsokol

dalúbb figura a mai modern jazzben. ezt a képet 

erôsíti idén kiadott Best of tripla albuma is, egy

részt megjelenésének tényével, másrészt temati

kájával. A háromkorongos gyûjtemény a mûvész 

eddigi bô egy tucat albumát követôen látott napvi

lágot (s azok közül is a tizenegy Blue notekiad

ványáról válogat), ami nem annyira méretes, inkább 

rendkívül tömény és változatos életmû.

A hiphoptól kezdve a popon és a rockon át a nu és 

acid jazzig minden mûfajt megjárt trombitás folya

matosan fuzionál különbözô zenei elemeket. egy

mástól teljesen eltérô zenei kalandokat élhetünk át 

a háromlemeznyi muzsikában, melyet átitat truffaz 

avantgárd szellemisége. szintetizáló válogatást hal

lunk az akusztikus jazzmelódiák, a fanyar bluesok 

és a finom balladák dallamai közé fújt ökonomikus 

trombitaszólamokból, a keleti zenei motívumok eg

zotikumából, és a hiphop és nu jazzáramlatok

ból, ahol álomszerû elektronikus és samplerezett 

hangképekben sejlenek fel truffaz légies trombita

hangfoszlányai. mindez a sokféleség koherens, ke

rek stilisztikai csokrokba van szedve az egyes leme

zeken. Az egymást követô számok keletkezési évét 

böngészve érdekes idôben követni az alkotó egyes 

korszakait, periódusait, melyek hol visszatérnek, 

hol magukba fordulnak az idôk során. Az utolsó ko

rongra kerültek például a szerzô vokális, hiphop, 

spoken words vagy mármár popos éneket tartal

mazó szerzeményei, ezek a legfogyaszthatóbb, 

legkönnyedebb tételek mind közül.

Az album izgalmas képet mutat truffaz skizoid 

lényérôl, de ebben a tükörképben akár eddig önma

gunk elôtt ismeretlen saját énjeinket is felfedezhet

jük. érdemes mélyen elmerülni benne.

Laczkó Krisztián

nIlS PETTER MolVæR:

BaBoon Moon

l  l  l  l  l

A norvég trombitás elsô lemezét jelentette meg az 

új zenekarával, melyben stian Westerhus gitározik 

és erland dahlen dobol. Két évvel ezelôtt a millená

rison hallottam elôször nils petter molvær új gitá

rosát, aki nem sokkal azelôtt lépett a trombitás ad

digi legfontosabb társa, eivind Aarset helyébe. 

Aarset hihetetlenül egyéni hangzásával alapvetôen 

határozta meg a Khmer (1997) és az utána kö vet

kezô lemezek zenei világát. egyelôre úgy látszik, az 

egy koncerten több erôsítôt is tönkretenni képes 

Westerhus is hasonló formáló erôvel bír, és karakte

res játékával meghozta molværnek az igencsak idô

szerû felfrissülést. A Baboon moon az újdonsült ze

nekar és az ebbôl fa kadó megújulás miatt minden

képpen egy követ ke zô korszak kezdetét jelenti 

molvær munkásságában. mindez annak ellenére 

igaz, hogy a zenekarvezetô hangszeres játéka nem 

sokat változott – maradt a süvítô fújástechnika –, a 

trombita hangzása továbbra is erôsen processzált

effek te zett, és gyakori a hangszermikrofonba ének

lés. mégis: a zenekar teljes megszólalása új irányok

ba mozdult, leginkább a nyersebb, indusztriális 

irányba, köszönhetô ez dahlen hihetetlen energi

kus dobolásának és Westerhus szét effektezett gi

tárjátékának – ôk ketten szép kontrasztot képeznek 

a tiszta és lebegôs trombitával szemben. mintha 

molvær árnyékai lennének, és a tudatalatti tartomá

nyát jelenítenék meg: a zabolátlan ösztönvilágot. 

ennek legcsodálatosabban sikerült pillanatai az 

indusztiálpunk recoil, a letaglózóvilágvégi sleep 

with echoes, valamint a hétnegyedes, búskomor

ambient mercury heart címû számokban érhetôk 

leginkább tetten. Feltéte lez hetô, hogy a lemezcím 

is az ösztönvilág és a tudatalatti költôi megfogal

mazása, de akárhogy is, a zene magáért beszél.

 Szabó Bálint

JAZZ ÉS
VILÁGZENE

Magyarországon 
forgalmazza 

Varga István
(ist.varga@t-online.hu)
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nonesuch – Magneoton
7559796449

Emarcy – Universal
0600753319017

Concord – Universal
0888072327573

BRad MEhldaU – kEVIn hayS:

ModERn MUSIC

l  l  l  l  l

Brad mehldau és Kevin hays régi vágya volt, hogy 

két zongorán, duóban játsszanak együtt. A két pia

nista közös álma modern music címmel vált valóra, 

ám a jazz és kortárs zenei duett valójában háromfôs 

produkció.

A repertoár aranzsôre a zeneszerzô patrick zim

mer li, a hangszerelést és a kompozíciók többségét 

ô jegyzi, melyeken kívül egyegy mehldau és hays

szerzeményt, valamint steve reich, philip Glass 

és ornette colemanátiratokat hallhatunk. A közös 

produkció alapja a három muzsikus régi barátsága 

(Brad mehldau és Kevin hays is joshua redman 

kvartettjében tûntek fel a kilencvenes években, 

zim merlit pedig mindketten még régebbrôl ismerik), 

ez megteremti a szükséges összhangot közöttük.

A lemez izgalmas felfedezését adja annak, miként 

bontakozik ki két jazzista improvizatív játéka nem 

jazzkomponista által megírt kortárs zenei darabo

kon belül. A témák szerkezete nem korlátozza a két 

zongoristát, inkább precízen kidolgozott keretet ad 

nekik. nagyszerû, ahogy kifinomult egyensúlyba 

kerül a formai kötöttség a rögtönzéssel, s közben 

mégis meglepetések sora ér minket – mint a sejtel

mes sötéten induló lonely Womanát ér tel me zés

ben, az alsó regiszterekben kibontakozó témával és 

a légiesen fölé vont hangzatokkal, a mini ma lis ta, 

épp csak pár kristálycsepphangból álló kelta nép

dal feldolgozásban vagy a reichadaptáció zson gó 

akkordfelépítményeiben. mindenhol érzékeny pár

beszédben élteti egymást a két mûvész energiája, de 

nyoma sincs a zongoraduettek szertelenségének.

érdekes játék kitalálni (persze az ôket jobban is me

rôk talán kapásból felismerik), melyik zongorista já

téka melyik oldali csatornából hallható a felvételen. 

A megfejtés ott olvasható a borítón, de inkább tip

peljünk, mielôtt lesünk! Laczkó Krisztián

SERGIo MEndES:

CElEBRaTIon – a MUSICal JoURnEy

l  l  l  l  l

1962tôl indul az elôre számlálás ezen a dupla cdn, 

amely sergio santos mendes, az egyik legnagyobb 

élô brazil mûvész életmûvének tetemes hányadát 

igyekszik bemutatni. A huszonegy plusz tizenhét 

darab szinte minden kiemelkedô kompozíciót tar

talmaz, amelyet mendes valaha rögzített, így ha 

egy nem is olyan szûk keresztmetszetet kívánunk 

kapni a zongorista, zeneszerzô, producer, zenei di

vatdiktátor mûvészetébôl, erre a célra tökéletesen 

megfelel, ha beszerezzük a celebration címû kom

pilációt. itt van nyomban az elején a Garota de 

ipanema, a mas Que nada, a lennon–mccartney 

szerzôpáros the Fool on the hillje (1968ból, az

tán pedig 2011bôl) és norwegian  Woodja vagy 

Burt Bacharach és hal david What the World 

needs now is love címû darabja. mendes leg

utóbb kiadott lemezeivel kapcsolatban korábban 

olvashattunk e hasábokon némi fanyalgást: nem 

kínálja már ugyanazt az élményt zenéje az új évez

redben, mint amit a sergio mendes & Brazil ’66 kí

nált a sambalázban égô és bossa novabódulatban 

lebegô amerikai kontinensen, és a tengeren innen 

is. itt most tucatnyi felvétel eleveníti fel a 66os (és 

néhány a kevésbé sikeres 77es) rajtszámú formá

ciókat. érdekes, épp jelen lapszámunkban mutatjuk 

be herb Alpert és lani hall új albumát: Alpert volt 

mendes mellett az A&m lemezcég másik alapítója, 

lani hall hangja pedig egyfajta szimbólummá vált 

a hatvanas évek mendes által feldolgozott pop

dalainak brazilos változataiban. A második cd stí

lusosan mendes 1983as visszatérésének slágeré

vel, a never Gonna let You Goval kezdôdik, és a 

je lenkornál ér véget, amikor az újabb generációk 

megnyerése érdekében a fôhôs a hiphopot is ze

néjébe integrálta többek közt a Black eyed peas 

közre mû kö dé sé vel. Bércesi Barbara

hERB alPERT & lanI hall:

I FEEl yoU

l  l  l  l  l

nem vagyok járatos a jazzvilág nagyjainak pénz

ügyeiben, de alapos nyomozás nélkül is nagy ma

gabiztossággal kijelenthetô, hogy jazzel, illetve 

jazzhez közel álló mûfajú zenékkel még senki a vi

lágon nem keresett annyi pénzt, mint herb Alpert 

– és ahogy elnézem a zeneipar általános kilátásait, 

ez valószínûleg már így is fog maradni. több mint 

70 milliós lemezeladás még a popzene világában is 

csak a legnagyobbaknak sikerült, hogy Alpertnek 

az A&m kiadó alapítójaként elért sikereirôl ne is 

szóljunk. hangszeres elôadóként és énekesként sa

ját produkcióiban mindig is ügyesen egyensúlyo

zott a jazz és az instrumentális popzene határán, 

amivel hatalmas közönséget hódított meg, és vitán 

felül megteremtett egy rá jellemzô, sajátos hangot. 

meglepô lehet, hogy 37 évnyi házasságuk ellenére 

az i Feel You az elsô olyan stúdióalbum, amelyen a 

trombitás Alpertet és feleségét, az énekesnô lani 

hallt együtt hallani (pontosabban hall lani). Az al

bumon feldolgozások találhatók, amelyeken Alpert 

saját elmondása szerint szándékosan el akarta ke

rülni a fusion hangzást, amit elsôsorban az ütô

hang szerek lágyabb megszólaltatásával valósított 

meg („don’t play any backbeats. i don’t want any 

backbeats”). A terv sikerült is, és tényleg nem egy 

fusionzenekart hallunk, ugyanakkor a finomabb 

hangzás adta lehetôségeket mintha nem sikerült 

volna teljesen kiaknázni; szabadabban szárnyaló 

imp rovizációkkal és mélyebb érzelmekkel többet 

le hetett volna kihozni a produkcióból, bár a 

hangsze res teljesítményekre semmiképp nem lehet 

panasz.

Az ilyen zenére mondják, hogy az egyik füleden 

be, a másikon ki, de legalább nem volt idegesítô, 

amíg a két fül közötti 15–20 centimétert megtette 

az agyamon keresztül. Huszár Endre
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BMC Records
Bmc cd 192

Enja – Varga
enj9704 2

ThE Cool RUnnInGS oRChESTRa :

TRIBUTE To MaRlEy

l  l  l  l  l

A reggae alig több mint negyvenéves története so

rán sokszor hatott megtermékenyítôen a jazzre, 

leginkább úgy, hogy az utóbbi mûfaj képviselôi a jel

legzetes karibi offbeates ritmikai vázra építették rá 

egyes kompozícióikat. A jamaikai ernest ranglinnél 

ez természetes fejlemény, jukka tolonennél vagy 

john Abercrombienál váratlan fordulat volt.

A reggae korántsem egyszerûen megmagyarázható 

vagy egy legyintéssel elintézhetô zenei jelenség. 

nemcsak a délkeletkaribi calypsóval, soca 

(soul+calypso) zenével és steelbandmuzsikával áll 

bonyolult kölcsönhatásban, hanem az eklektika je

gyében afrikai, európai és amerikai zenei formákkal 

is vegyületeket alkotott. Az egyelôre alkalmi formá

ciónak tûnô the cool runnings orchestra nevû 

szeptett – sejthetôen a reggaetapasztalatokkal 

rendelkezô hamid drake dobos ötletébôl kiindulva 

– azt igyekszik bizonyítani, hogy Bob marley dalai

nak továbbra is létezhetnek érvényes jazzhibridjei. 

Az eredmény vegyes. A hangszerelés izgalmas ze

nei kalandot ígér, de az igazi reveláció elmarad. A 

zenekarnak nincs érzékelhetô esztétikai vagy szel

lemi centruma, a szólók hiányát pedig nem pótolják 

a gyakran klisészerû ensemblehangzások. A kicsit 

jellegtelen, ismert patternekben és túl merész újítá

sokban egyszerre gondolkozó crossover próbál

kozást hallgatva csak akkor kapjuk fel a fejünket, 

amikor manu codjia torzítós gitárja vagy michael 

schiefel énekes az eredeti melódiáknak fityiszt mu

tató elôadása nyomán szétmállik a korábban ele

gánsan jazzbe transzponált reggaestruktúra. 

Az „egyszerû” alapanyaghoz természetesebb esz

közökkel kellett volna nyúlni: úgy, hogy a karibi 

hangulat a vadonatúj zenei kontextusban is töret

len maradjon. 

Máté J. György

UlRICh dREChSlER CEllo QUaRTET:

ConCInnITy

l  l  l  l  l

Az összetétel egyedülálló: basszusklarinét, két 

cselló, dob. senki nem kísérletezett eddig ezzel a 

formációval, míg a németként Bécsben élô 

drechsler új hangzásokat keresve egymás mellé 

nem állította kedvenc hangszereit. Így alakult meg 

és jelentette meg elsô lemezét 2010ben a cselló

kvartett. A lemez címe ritka angol szó: a részek 

harmonikus illeszkedését jelenti. A különleges pro

jektjeivel a bécsi zenei szcéna figyelemre méltó 

kísérletezôjeként számon tartott muzsikus ezzel 

nemcsak a ritka hangszerpárosításra, hanem a ze

nei anyag sokféleségére is utalt. skandináv, keleti, 

rock és klasszikus zenei hatások olykor egy szá

mon belül érvényesülnek, és idônként a jazz is be

kukkant az ablakon. Kezünkben egy újabb, mû

fajok felett álló, eklektikus európai lemez, amely sa

ját jazzgondolkodását illetôen eléggé elbizonytala

nítja a recenzenst. hogyan, milyen mérce alapján 

közelítsen hozzá? A jazz és a blues felôl? Vagy az 

európai zenei hagyományokat szem elôtt tartva? 

milyen értékrend alapján minôsítse? lehetségese, 

hogy meghatározottságait félre téve engedje ma

gához a zenét? A basszusklarinét eric dolphy ré

vén belé ivódott hangjait, a cselló ron carter által 

kimunkált szólamait? Van tizenegy, különbözô 

zsánerû, világos szerkezetû, a rögtönzésnek is te

ret nyitó kompozíció, amelyben szólistaként a 

basszusklarinét viszi a prímet. drechsler minden 

regiszterben kifejezôen kezeli hangszerét, a lassú, 

meditatív számokban érzelmileg is hatása alá von

ja a hallgatót. jörg mikula dobos régi társa, a két 

csellista – christof unterberger és a koszovói rina 

Kacinari – azonban a klasszikus zene világából ér

kezett. Figyelmünket leköti az eseménydús zene, 

kérdéseinkre mégsem kapunk megnyugtató vá

laszt. Turi Gábor
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TRIo RICaRdo: MEnU 890

Beagle Beat Records

BBr – j007 l  l  l  l  l

A kulturált latin klubzenét játszó ré

vész richárd zongorista hosszú ide

je jelen van a hazai koncertéletben 

– saját zenekaraival éppúgy, mint 

számos formáció sessionzené sze

ként. ezúttal trio ricardo néven, 

szendôfi péter dobossal és Kip reed 

amerikai basszusgitárossal készített 

lemezt. utóbbi – donna summer, 

Gloria Gaynor, Bebel Gilberto egyko

ri zenésztársaként – ugyancsak ott

honosan mozog a populáris latin 

jazz világában. révész nem titkolja, 

hogy az album kilenc kompozíciója a 

nagy példakép, a dominikai michel 

camilo mûvészete elôtt tiszteleg, 

így túl sok eredeti zenei gondolatra 

nem kell számítani. A kivitelezés 

azonban professzionálisan sikerült: a 

szólók stílusosak, olykor virtuózak, 

és az egész produkciónak megvan 

az a lendülete, ami ebben a mûfajban 

nélkülözhetetlen. nem camilo, nem 

is chucho Valdés, de európai relá

cióban abszolút megállja a helyét.

ReA

klaSSzIkon:  

oPERa CRoSSoVER

S. P. Cantabile

KlA 001  l  l  l  l  l

sebôk mónika mezzoszoprán egy 

év tizedes, hagyományosnak mond

ható operai karrier után kezdett más 

mûfajok felé kalandozni – a honvéd 

együttes szólistájaként. itt találko

zott nagy lászló Adrián orgona mû

vésszel, akit a zsemlye sándor sza

xofonossal (azaz zsömivel) közös 

saxorgan produkció révén a jazz

kedvelôk is ismerhetnek. Ôk hárman 

ritmusszekciót kerestek, és martos 

Attila (bôgôbasszusgitár), illetve 

tiba sándor (dob) közremûködésével 

létrejött a kvintettformációban kon

certezô Klasszikon. elsô lemezükön 

ismert operák és oratóriumok „slá

gerszámait” – mozart, Bizet, Gounod, 

saintsaëns, Gluck, Vivaldi, Bach, 

händel és Verdi mûveit – helyezték 

új kontextusba. Kulturált hangzású 

crossoverprodukció született, csak 

azt nem tudom megmagyarázni, 

hogy a jazzkvartett kíséretével mó

nika miért nem operásan vagy jazze

sen, hanem leginkább a piafsan zo

nok stílusában énekel. ReA

PaT METhEny GRoUP:   

STIll lIFE (TalkInG)

nonesuch – Magneoton

7559799482

ha lehet hinni az elôrejelzésnek, 

mely szerint 2012 végére teljesen le

állnak a cdgyártó cégek az ezüstös 

korong gyártásával, akkor ezt a pat 

metheny Grouplemezt 2038ban 

már nem cdn, hanem az akkori di

vatos hanghordozón (legyen akár fi

zikailag vagy csak bájtokként létezô) 

fogja kiadni a metheny Group 

productions jogutódja. de hogy ki

adja, az biztos. Az 1987ben, a hôs

kori felállással (methenymaysrod

byWerticomarcalBlamiresled

ford) készült lemez elsô számától az 

utolsóig klasszikusokat tartalmaz, 

melyeken a jazz, a brazil lüktetés és 

a popos megoldások olyan ellenáll

hatatlan elegyet alkotnak, ami rajon

gók hadát csábította az egykori 

pmGkoncertekre, majd újabb és 

újabb lemezeik beszerzésére. idôt

álló témák, nagyívû szerzemények, 

ci zelláltságában is szórakoztató 

zene. A jazzben ritka módon még 

videoklip is készült a last train 

homehoz. régi szép idôk! BB

Max MERSEny: Thank y’all

Enja – Varga

tip888 851 2  l  l  l  l  l

Az altszaxofonos fiatalember több 

szállal kötôdik magyarországhoz. 

1988ban magyar szülôk gyermeke

ként született münchenben, késôbb, 

a müncheni zeneakadémián eltöltött 

évei alatt mások mellett tony laka

tostól is tanult, aki nemrég megje

lent debütáló lemezén is közre mû kö

dik néhány számban. tisztelettudó 

fiatalemberként elôször a hála érzése 

formálódik meg benne, innen a le

mezcím, de még játékán és szerze

ményein (kilencbôl nyolc a sajátja 

vagy társszerzôként jegyzi ôket) is 

érzôdik az elôdök, a rá jelentôs ha

tást tett r’n’B, jazz és soulmu zsi

ku sok öröksége. Az egyetlen ven

déganyag, a soul serenade King 

curtis és david sanborn alakját is fel

villantja. erôs kezdés ez mersenytôl, 

aki remekül érzi a grooveot, üde, 

tiszta tónussal fúj, és a partnereit is 

nagyszerûen válogatta meg, akik tö

kéletesen kiszolgálják a dobok, 

basszgitár, gitár és billentyûk mögül. 

rajta a világ füle. BB

Pál VaSVáRI and ThE SoUl 

SIx Band: oUTSIdER

Two lines Records

tlr201101KlA 001  l  l  l  l  l

semmiképp nem tekinthetôk outsi

dernek azon muzsikusgárda tagjaik, 

akik közremûködnek e 2010ben rög

zített album nyolc kompozícióján. A 

sokat tapasztalt basszusgitáros

zeneszerzôzenekarvezetô mellett 

olyan neveket olvashatunk a borító

füzetben, mint szakcsi lakatos Béla 

(aki a Katyn címet viselô, közös szer

zeményként feltüntetett számban 

zongorázik megejtô érzelmesség

gel), az in linetársalapító csep re gi 

Gyula, valamint Barabás lôrinc, 

ágoston Béla, zsemlye sándor, Fran

kie látó, nagy jános, premecz má

tyás és még sokan mások. A változa

tos stílusú és hangvételû darabok a 

legmodernebb zenei irányokba ka

landoznak, s igen ötletes hangszere

lési megoldásokat hallhatunk rajtuk. 

Koncepció, hogy a hagyományos 

dobszerelés helyett a teljes lemez

anyagon dobprogramok szolgáltat

ják az alaplüktetést Vasvári márton 

és schmidt zoltán jóvoltából, ami 

azonban hagy bennünk némi hiány

érzetet. ReA

nIGEl kEnnEdy:

ThE FoUR ElEMEnTS

Sony Classical

88697927152 l  l  l  l  l

A hamarosan 55. születésnapját 

ünnep lô brit hegedûmûvész, nigel 

Kennedy volt már csodagyerek, öt 

kontinensen koncertezô virtuóz és 

Guinessrekorder: A négy évszakból 

készült cdje (1989) minden idôk leg

nagyobb példányszámban eladott 

klasszikus hanglemeze. Az 1990es 

évektôl mind különösebb ösvényekre 

tévedt: egyszer jazzt játszik (nem túl 

jól), máskor a rockzenében kalando

zik (lényegesen in ven ciózusabban), 

néha pedig úgy ke vergeti a mûfajokat, 

mint háziasszony a tejfölös bur go

nya fôzeléket. új lemezén is a villany

rezsónál álldogál és kavar: A négy 

elem címmel a levegô, a föld, a tûz és 

a víz zenei portréját igyekszik megraj

zolni, terje delmes nyitánnyal és finá

léval, rövid ke ráadással kiegészítve. A 

lemezborítón olvasható szöveg sze

rint ez a szvitszerû kompozíció lenne 

Kennedy 21. századi válasza Vivaldi

nak. úgy érzem, ez a felelet csak elég

ségest érdemel.  ReA
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hERBIE hanCoCk: 4 alBUM

Blue note – EMI

5099968052225 

olcsó kiszerelésben dobta piacra az 

emi francia képviselete herbie 

hancock négy korai, különkülön 

elôzôleg újrakeverve is kiadott Blue 

notelemezét. A választás szem

pontjai nem világosak, hiszen a zon

goristának az 1963–68 közötti idô

szakban – amikor miles davis kvin

tettjében játszott – több albuma is 

megjelent. nem mintha kifogás ér

hetné a my point of View, a speak 

like a child, különösen pedig az 

empyrean isles és a maiden Voyage 

jelenlétét, hiszen a hard bopban 

gyö kerezô modern Blue notehang

zás jellegzetes, elôremutató meg

nyil vánulásairól van szó. ez még 

nem az elektronikával kísérletezô, a 

funky világába is belekóstoló 

hancock, hanem klasszikussá érô 

darabok szer zôje, akit olyan társak 

vesznek körül, mint Freddie 

hubbard, donald Byrd, thad jones, 

hank mobley, ron carter, tony 

Williams. Kötelezô hiány pótlás 

azoknak, akik hancockot populáris 

lemezei révén ismerik.  TG

Ray ChaRlES:

lIVE In ConCERT

Concord – Universal

0888072314399

ray charles 1964. szeptember 20i 

los Angelesi koncertjének egy része 

már a következô évben megjelent, 

most ugyanez a felvétel korábban ki

adatlan számokkal bôvítve, feljavított 

hangminôségben került újrakiadásra. 

A korongon nagyszabású big band

hangszerelésben hangzanak el legna

gyobb slágerei, és ray rekedt, bárso

nyos hangját is formájának csúcsán 

találjuk. zongora mellett hammond

orgonán is kíséri magát, mint például 

a kihagyhatatlan Georgia on my 

mindon. A koncert csúcspontja, a 

makin’ Whoopee: csábosjátékos elô

adásával meghódítja a közönséget. 

igaz, a „Genius”t sem kímélték a 

show business démonjai, de a szín

padon ezeket sikerült el ûznie – átélt

sége, szerelmes dalai és napfényes jó

kedve ellenállhatatlanná tették. sze

mélye és zenéje ôszinte, feltöltô, ma

gával ragadó. esti programként aján

lom a ray címû életrajzi film megte

kintését, majd a live in concert meg

hallgatását. Sütô Márton

MaRTIn lEChnER:  

GEnTlEMEn aRE haRd To FInd

BhM –Varga  

Bhm 10582  l  l  l  l  l

A német énekes debütáló albumának 

másfél tucatnyi számából legalább a 

fele alkalmas lenne egy jazzteszt be

ugrató kérdésének: ki is énekel? Alig

hanem sokan nat King colera tip

pelnének. A bársonyos hang tulajdo

nosa egy – a történelmi Konstanz vá

rosából származó – fiatalember, aki a 

nagy amerikai daloskönyvnek a példa

képe által is favorizált darabjait dolgoz

ta fel a coletió hét évtizeddel ez elôtti 

stílusában. Kitûnô nosztalgia vagy, 

divatosabban szólva, retrolemez, a 

swing minden bájával és lendületével. 

A hangszeres kíséret is össz hangban 

van az énekes elô adás módjával, a ko

rai nagyok játékát idézi lester Young 

tenorjától cole zongorajátékáig. Azért 

akad egykét „kakukktojás” is, pl. a 

too marvelous modern feldolgozása 

rhodesbil len tyûs kísérettel, vagy 

lech ner és a szaxo fonos közös szer

zeménye (egyben a lemez címadója), 

amely tökéletesen illeszkedik a cole

repertoárba.  MA

nElS ClInE: anGElICa

Enja – Varga

enj9577 2 

A német kiadó az autodidakta los 

Angelesi gitáros egyik legkorábbi le

mezét, az 1988ban még lpn meg

jelenô Angelicát adta újra ki, de saj

nos a kiadó honlapján nem található 

a szóban forgó lemez. A számtalan 

stílusban otthonosan mozgó jazzgi

tárosra jellemzô, hogy hírnévre egy 

Amerikában népszerû rockzenekar 

(Wilco) tagjaként tett szert, annak 

ellenére, hogy egy tucat lemeze je

lent már meg az improvizatívavant

garde vonalon, szerénysége mellett 

talán ezért is nevezte a jazztimes 

magazin posztmodern gitárhôsnek. 

Kortársaihoz (metheny, scofiled, 

Frisell) hasonló színvonalon alakítot

ta ki saját egyéni hangját Fender ja

guárján. itt ikertestvére Alex cline 

dobol, mestere eric von essen bô gô

zik, szaxofonon tim Berne, trombi

tán stacy rowles játszik. A viszony

lag hosszú és komplex, kortárs jazzt 

idézô darabokban helyet kap az imp

rovizáció is, és a megszólalás az el

telt idô ellenére is frissnek és mo

dernnek hat. SZB

BIll FRISEll:

BlUES dREaM

nonesuch – Magneoton 

7559796152

talán csak véletlen, hogy a 

nonesuch éppen egy idôben Frisell 

új, Beatlesdalokat feldolgozó leme

zének piacra kerülésével jelenteti 

meg újra a Blues dreamet. Bárhogy 

is, a most hatvanéves gitáros renge

teg kiváló albumot készített a kiadó 

számára hosszú együtt mûködésük 

során, amelynek egyik mérföldköve 

ez a lemez. nem ez volt az elsô cd, 

ahol az amerikai folk zene ugyan

olyan súllyal jelent meg Frisellnél, 

mint a jazz, mégis itt ennek a zenei 

megközelítésnek a kvintesszenciáját 

hallhatjuk. A három fúvós – ron 

miles, Billy drewes és curtis Fowlkes 

– elsôsorban a zenekarvezetô hang

szereléseit szólaltatja meg – bri lián

san. A lap steel gitáros Greg leisz 

jelenléte biztosítja, hogy a kompo zí

ciók bluegrass érzete a hangzásban 

is meg legyen támasztva, míg a rit

musszekció – david piltch, Kenny 

Wollesen – tökéletes alapot biztosít 

az album szólistájának, Bill Frisell

nek. PA

BEEThoVEn InVEnTS Jazz

Virgin Classics – EMI

50999 0709232 l  l  l  l  l

ennek a kompilációnak a klasszikus 

rovatban is lehetne a helye: Beet

hoven, Brahms, muszorgszkij, de

bussy, ravel, stravinsky, Bartók, 

milhaud, Weill, Gershwin, Bernstein, 

Arnold és mayerl kompozíciói kap

tak helyet rajta. A tematika azonban 

mégis a jazzrovatba kívánkozik: az 

album azt igyekszik bizonyítani, 

hogy klasszikus, romantikus és 20. 

századi zeneszerzôk hogyan kerül

tek kölcsönhatásba a jazz mûfajával. 

ez az elmélet azonban rettenetesen 

erôltetett. igaz, hogy Beethoven op. 

111es zongoraszonátájában van egy 

néhány ütemes téma, ami önmagá

ban véve akár swing vagy boogie

woogiemotívum is lehetne, de aki 

ez alapján azt próbálja elhitetni sze

gény lemezvásárlóval, hogy Beetho

ven már 1822ben felfedezte a jazzt, 

az bizony dilettáns vagy ami még 

rosszabb: szándékosan hazudik. szo

morú, hogy ehhez az olcsó fogáshoz 

igazán nagy mûvészek archív felvé

teleit is felhasználták. ReA




