
Gramofon: 2012. május 13-án, a Jazztavasz keretein belül a 
Müpa Fesztivál Színházában játszol egy rendkívüli formáció-
val, amelyben társad Scott Kinsey billentyûs és Gary Willis 
basszusgitáros. Mi volt a legelsô kapcsolatod az ô zenéikkel, 
majd hogy történt az elsô személyes, kollegiális találkozás?

Borlai Gergô: Úgy gondolom, hogy a fúziós zenei világban 
a Tribal Tech töltötte be a Weather Report feloszlása után 
keletkezett ûrt. Ôk talán az utolsó igazi jazz-rock zenekar, 
akik óriási hatást gyakoroltak a világra, és akik még vala-
mennyire stílust tudtak teremteni. A 2001-ben kiadott 
Rocket Science címû albumuk hasonlóképpen befolyásol-
ta zenei világomat, mint például a Zappa-, Davis-, 
Holdsworth-, Mahavishnu- vagy éppen Weather Report-
lemezek. Szerencsére a kilencvenes években többször volt 
lehetôségem látni ôket Bécsben, ahonnan mindig felejt-
hetetlen élményekkel tértem haza. Egyszerûen létrehozták 
azt a zenét, amit mindig is szerettem volna játszani.
A kétezres években Mester Miklós barátomnak kö szön-
hetôen jó párszor játszhattam világsztárok elôtt az A38 ha-
jón. Így találkoztam Scott Kinsey-vel. Amikor az MMM 
címû lemezt csináltam, küldtem egy dalt Kinsey-nek, hogy 
legyen olyan kedves, játssza fel. Az lett a vége, hogy ô ke-
verte az egész lemezt, és létrehozta életem (egyben talán az 
ô élete) egyik legjobb dalát Dr. Kinsey néven. Barátság 
szövôdött köztünk. Két évre rá szintén Mikivel csináltunk 
egy koncertet a hajón, ahol Kinsey mellett Gary Willis (ô 
szintén játszik egy dalt az MMM-en) volt a társam. Törté-
nelmi jelentôségû koncert volt, melynek nyomán megala-
kult az A38 Trio. Ôk nevezték el így. Tavaly januárban Los 
Angelesben pedig felvettünk egy anyagot Kinsey stúdiójá-
ban, ami idén ki is jön az Abstract Logix gondozásában. 
Azóta megjártam Koreát a Scott Kinsey Grouppal, ahol 
Scott Henderson és Matt Garrison voltak a „másik kettô”. 
Illetve létrehoztunk egy futurisztikus duóprojektet Willis-
szel, amin jelenleg is dolgozunk.
 
G.: Hogyan változtak a benyomásaid, véleményed e két mu-
zsikusról, miután közelebbrôl megismerted ôket?
B. G.: Kinsey egy agytröszt. Zseni. Zawinul óta az egyet-
len igazi fusion-billentyûs, akin nem érzôdik, hogy zongo-
rista. Úgy billent, ahogy egy született szintetizátoros. Az 
egész lénye maga a zene. Nem a földön jár. Willis nagyon 
józan ember. Hónapok óta napi szinten dolgozom és va-
gyok vele. Csodálatos embert ismertem meg személyében. 
Ami pedig zenész mivoltát illeti, nincs kérdés. Egyedural-
kodó a hangszerén. (Ha tôle igen távol is állnak az efféle 
elismerések.)

G.: Sokan, akik hallották vagy olvasták, hogy a Kinsey–
Willis–Borlai Trió nem egy alkalmi formáció, hanem egy 
mûködô zenekar, csodálkozással vegyes elismeréssel reagál-
tak, hiszen ritkán adatik meg egy hazai jazzmuzsikusnak, 
hogy az átmeneti együttmûködésen, vendégszerepléseken túl 
hosszú távú és minden szempontból egyenrangú felek közti 
kooperáció valósuljon meg. A Te esetedben mi a titok nyitja?

Borlai Gergô dobpergésével indul útjára a 80 

éve született Joe Zawinul emléke elôtt 

tisztelgô Jazztavasz fesztivál a Mûvészetek 

Palotájában. A 16 órakor kezdôdô Kinsey–

Willis–Borlai Trio-koncertnél erô sebb felüté-

se aligha lehetne az idén egynaposra sûrített 

fiesztának. Beszélgetésünknek ez a fellépés 

adta az apropóját, de Gergô élete olyan ese-

ménydús, hogy mindig izgalmas vele beszél-

getni.

2 Bércesi Barbara
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B. G.: Errôl inkább ôket kéne megkérdezni, hiszen a le-
mezfelvételt is ôk szervezték. Egész pontosan Willis ötlete 
volt. Tény, hogy többek között az ô zenéjükön nôttem fel. 
Ez nyilván segített abban, hogy megértsem ôket, és hogy 
én is képes legyek nekik adni.

G.: Melyek a legfontosabb kapcsok, amelyek ilyen szinten ösz-
szetartanak Benneteket?
B. G.: Egyszer megkérdeztem a Willist, hogy ki a kedvenc 
dobosa. Rám bökött az orrával. Kinsey-vel elég progresszí-
ven lehet kommunikálni, amiben azt hiszem én sem szen-
vedek hiányt... 

G.: Magad is kitértél rá, hogy közös lemezetek is megjelenik. 
Mit lehet tudni errôl az albumról azon túl, hogy az egyik leg-
progresszívebb amerikai kiadónál, az Abstract Logixnál lát 
napvilágot?
B. G.: 17 dalt–ötletet vettünk fel. Mindenki hozott kész 
kompozíciókat, de a legtöbb helyben született közös 
jammelés során. Napi 12 órában zenéltünk egy héten át.
Stílusát tekintve nem nehéz kitalálni az irányt, de min-
denképpen figyelembe vettük, hogy a 21. század más krité-
riumokkal bír. Értem ez alatt a hangszerelést és a technikai 
megoldásokat, amelyeket szerencsére mindhárman szere-
tünk a kornak megfelelôen prezentálni.

G.: Milyen mûsort készültök elôadni a Müpában? Ennek a le-
mezetek az anyaga lesz hallható, vagy bôvebb repertoárból 
válogattok?
B. G.: Mindkettô. Willisszel már elkezdtük kiválasztani  a 
dalokat az új anyagról, de játszunk mindannyiunk szóló-
lemezeirôl, és talán lesz 1-2 Tribal Tech-dal is. 

G.: A fesztivál fellépôi a nyolcvan éve született Joe Zawinul 
emléke elôtt tisztelegnek, köztük részben Ti is. Milyen szálak-
kal kötôdtök külön-külön Zawinuloz, és hogy idézitek meg a 
szellemiségét a koncerten?
B. G.: Kinsey volt a producere Zawinul Faces and Places 
albumának. Szoros barátság fûzte Joe-hoz, zenei világa, já-
téka felvállaltan a Mester nyomdokain halad. Willis ját-
szott Wayne Shorter zenekarában, miután feloszlott a 
Weather Report. Aztán ugye összehozta ôket a sors a 
Tribal Techben, ahol Scott Henderson volt a gitáros, aki 
viszont Zawinul gitárosa is volt. Tehát igen erôs a hatás. 
Jómagam pedig, miután több ezerszer meghallgattam a 
Weather Report lemezeket, és éveken át Pastorius fejével 
próbáltam gondolkodni, majd Wayne játékát elemezni, rá-
jöttem, hogy bizony, Zawinul volt a legnagyobb zseni.

G.: Mi az, ami a leginkább inspirál és motivál a Kinsey-vel és 
Willisszel közös játékban, és mit érzel, illetve mit mondanak, 
mi módon hatsz Te rájuk?
B. G.: Nagyban motivál, hogy ôk még tudtak mit hozzáad-
ni ehhez a mûfajhoz. Teremtôk. Számtalan zenei dolog 
van, amelyet Willis vagy Kinsey védjegyének lehet tekin-
teni. Ez már önmagában elegendô nekem a maximaliz-

mushoz, de az élô erô, invenció rátesz erre egy lapáttal. 
Rendíthetetlen alázattal bírok eziránt, ez adja egyben az 
energiát, hogy újdonságokat teremtsek a számukra.

G.: Mostanában sok idôt töltesz külföldön. Rengeteg kiállítá-
son, workshopon, fellépésen veszel részt, rendkívül szerteága-
zóak az elfoglaltságaid. Vannak olyan zenészalkatok, akik 
csak akkor tudnak dolgozni, ha egy dologra összpontosíta-
nak, és vannak, akik minél több benyomást igyekeznek 
gyûjteni. Nálad ez hogy van: praktikus hasznát látod annak, 
hogy ennyiféle dologgal foglalkozol, és ha megtehetnéd, nyu-
godtabb, „egysíkúbb” zenészéletet élnél, vagy lelki-szellemi 
igényed van az állandó mozgásban létre?
B. G.: Szeretem az életet, a szerteágazó mûfajokat, a kísér-
letezést. Ha meg úgy alakul, akkor majd egy dologgal fog-
lalkozom. 

G.: Van olyasmi, amire jelenleg nem jut idôd, holott alkalma-
sint szeretnél vele foglalkozni, nem feltétlenül zenészi, hanem 
általános emberi kiteljesedésed céljából?
B. G.: Van egy raklap könyv, amit már évek óta el akarok 
olvasni. Ebbôl van egy pár, amit ugyan olvastam, de szük-
ségét látom, hogy még egyszer megtegyem. 

G.: Azt hiszem, kevesen vannak, akik úgy képesek folyamato-
san és kitartóan egyre magasabbra helyezni a lécet önmaguk 
számára, hogy sosem süppednek a megelégedettség babérhal-
mába, de közben sok örömüket is lelik sikereikben. Én ilyennek 
látlak, nem tudom, jól-e. Mi a legfontosabb hajtóanyag szá-
modra, illetve a legfontosabb dolog, ami józanon tart?
B. G.: Párhuzamosan emelkedik az ingerküszöböm a törté-
nésekkel. Ezt normálisnak tartom. Az egész egy természe-
tes folyamat. Céljaim vannak, el akarom érni ôket, és ke-
resni újakat. Nem olyan nagy dolog ez.

G.: Mi az, amiben hiszel (ha nem túl indiszkrét a kérdés): ma-
gadban, a természetben, a szerencsében vagy egy természetfe-
letti erôben?
B. G.: Az életben. Hiszem, hogy oka van annak, hogy 
megszülettem, és hogy használjam a tehetségemet.

G.: Milyen további tervek, kilátások mutatkoznak számodra 
a Kinsey–Willis–Borlai Trióval és azon kívül?
B. G.: Ha megjelenik az album, muszáj lesz játszanunk, és 
ez mindenképpen perspektíva. A Willis–Borlai Duóval is 
kijövünk idén egy anyaggal. Közben párhuzamosan fel-
vettünk egy triólemezt Barcelonában, ahol mellettünk 
Albert Bover a billentyûs. Ez egy tradicionálisabb matéria. 
Lesznek még koncertek Hadrien Feraud-val is, továbbá 
megyek New Yorkba játszani Matthew Garrisonnal, aki 
nyitott egy szenzációs jazzklubot Shapeshifter Lab néven. 
Aztán elôbb-utóbb a saját nevem alatt is kéne csinálnom 
valami ütôset... n
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Borlai Gergô hivatalos honlapja: 
www.borlaigergo.hu
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Nicsak, ki penget!
Éppen egy évvel ezelôtt mutattuk be a Gramo-
fonban Hodek Dávid Révkomáromban élô do-
bos fenomént, aki akkor tizenhárom éves volt. 
Ez idô tájt már évek óta játszottak együtt a vele 
egykorú Andreas Várady rimaszombati gitáros-
sal, akit a neves Guitar Player magazin jazzgi-
tár-óriásnak titulált.

2 Bércesi Barbara

Az amerikai havilap 2011. áprilisi számának több oldalas 
címlapsztorija foglalkozik az ifjú titánnal, aki magabizto-
san és cseppet sem megilletôdve beszél arról, hogy egyszer 
majd szívesen játszana Biréli Lagrène-nel, George Ben son-
nal, Herbie Hancock-kal vagy Diana Krall-lal. A Mû vé sze-
tek Palotája Jazz Showcase 2012 rendezvényén, a Dávid 
Hodek Group tagjaként arra már lehetôsége nyílt, hogy a 
sztárstátusznak örvendô Casey Benjamin szaxofonossal és 
a Kenny Garrett csapatát erôsítô Corcoran Holt bôgôssel 
játsszon együtt – no meg Sárik Péterrel, aki Andreas sze-
rint is „óriásit játszott” január 15-én. Már a rövid közös fel-
készülés is remekül zajlott, meséli Andreas, és annak elle-
nére hamar helyre került minden, hogy csupa saját – nem 
is akármilyen nehézségû – számot választottak koncert-
programnak. 
Andreas – aki szintén gitáros édesapja, Bandi Várady út-
mutatásával kezdett négyévesen egy kicsi hangszeren pen-
getni – szinte teljesen autodidakta módon fejlôdött arra a 
szintre, amit sokan hihetetlennek tartanak. A család négy 
és fél évet élt Írországban, idén februárban pedig Németor-

szágba költöztek. „Anyukámék úgy gondolták, hogy Íror-
szágban több lehetôségem lesz a zenével kapcsolatban, és a 
családra is jobb jövô várhat. Így is történt” – bólint, és mi 
is bólinthatunk, amikor meghallgatjuk Andreas Várady 
Questions címû lemezét, amelyet az ír Michael Janisch 
bôgôssel és David Lyttle dobossal, illetve Bandival vettek 
fel, s amelyen a gitáros többféle stílusban megmutatja ké-
pességeit, sôt két számban zeneszerzôi tehetségét is élvez-
hetjük. A lemez megjelenése és számos koncertturné elôtt 
a két Várady utcazenészként próbálta felkelteni a helyiek 
érdeklôdését, és némi pénzt gyûjteni.
„Az írek nagyon segítôkészek – csak jó emlékeim lesznek 
az országról. Megismerhettem és együtt játszhattam renge-
teg világhírû zenésszel, köztük Martin Taylorral, Andreas 
Oberggel, Tommy Emmanuellel, Frank Vignolával vagy 
Soweto Kinch-csel. Sokat segített a mentorom, David 
Lyttle, akivel két évig játszottam. Hozzásegítettek, hogy el-
jussak a New York-i Skidmore Jazz Institute kurzusára, sok 
tévé- és rádióshowban, újságcímlapokon szerepeltem.” 
Alig gyôzi felsorolni Andreas, mi minden élmény fûzi a 
szigetországhoz, amelynek kétségtelen elônye, hogy a jazz 
ott a fiatalok körében is jóval népszerûbb, mint Szlovákiá-
ban vagy Magyarországon. Többféle módon inspirálják a 
zenét tanulókat, rengeteg workshopot tartanak számukra. 
Maga Andreas is sok mesterkurzust tartott különféle isko-
lákban. „A klubok is nagyon mások ott; hangulatosak, na-
gyon szeretem az atmoszférájukat” – lelkendezik.
Már az új otthon, Németország is sok mindennel kecsegte-
ti: számos koncertturné az édesapjával és Hodek Dáviddal 
alapított triójával, ügynökségi szerzôdés, szereplés Stefan 
Raab TV Total címû milliós nézettségû showjában. Ôsszel 
pedig amerikai zenészekkel lép fel a Savannah Jazz Festi-
valon, Georgiában. Elôtte azért triójával útba ejti Olaszor-
szágot, Svájcot is. Németországból hamarabb el tud majd 
jutni Dávidhoz vagy fordítva, így olajozottabban mehet-
nek a próbák; ez sem elhanyagolható szempont. Andreas 
tervei közt, nem meglepô módon, elsô helyen szerepel, 
hogy minél többet lépjen fel, de érzi és szülei is emlékezte-
tik rá, hogy még mindig van hová fejlôdnie, ezért tovább 
is tanulna egy jazzt oktató iskolában. „Minden zenésznek 
van mit tanulnia, nincs olyan, hogy már mindent tudsz” 
– jelenti ki bölcsen. Édesapja az egyik legfôbb kritikusa, 
aki sokszor mondja: „Fiam, még nem vagy jó, rengeteget 
kell gyakorolnod!” – így hát esélye sincs elbízni magát. 
Abban viszont bízik, hogy hamarosan elkészítheti újabb 
lemezét, amelyen több saját szerzemény kapna helyet. Stí-
lusát tekintve maradna a sokszínûségnél, hiszen éppúgy 
kedveli a hip-hopot és a contemporary jazzt, mint a 
mainstream stílust.
Az aktuális álomzenekar? Herbie Hancock – zongora, 
Marcus Miller – basszusgitár, Chris Dave – dob, Andreas 
Várady – gitár. n

Andreas Várady honlapja: 
www.andreasvarady.com
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jazz koncertajánló

Zawinul Jazztavasza
Bár a Mester pontosan július 7-én lenne nyolcvanéves, a má-
jus 13-án rendezett Jazztavasz így is teljes jogúan ünnepelhe-
ti a huszadik század mûfaji korlátoktól függetlenül tekintve 
is egyik legnagyobb hatású zeneszerzôjét, hiszen itt lesz 
Zawinul pályafutásának utolsó zenekara, a The Syndicate –
amely nem mellesleg februárban épp Budapesten rögzítette 
új szerzeményeket és Zawinul-örökzöldeket is felsorakoztató 
lemezét. Az idén egyetlen napon rendezett fesztivál már az 
elején nagyot robban, ahogy 16 órakor a Fesztivál Színház 
színpadára lép a Kinsey–Willis–Borlai Trio. (E koncerthez 
maga Borlai Gergô ad kedvcsinálót a 60. oldaltól.) 18 órától 
tapsolhatunk a Syndicate-nek, és 20 órától egy másik dobos, 
Huszár Endre új, nemzetközi csapata, az e-Nerd kápráztatja 
el az egybegyûlteket komputerizált improvizációival. Közben 
az Üvegteremben Rozsnyói Péter trióját is meghallgathatjuk. 
Zárásként, 22 órától a 30 éves Yellowjackets (képünkön) új 
basszusgitárossal érkezik a Bartók Béla Nemzeti Hangver-
senyterembe: Bob Mintzer szaxofonos, Russell Ferrante bil-
lentyûs és Will Kennedy dobos mellett ez alkalommal Felix 
Pastorius, Jaco fia szolgáltatja a basszusvarázslatot. Senkit ne 
riasszon el a késôi mûsorzárás: a BKV különbuszokat indít a 
Müpától a fontosabb csomópontokba.

További információ: www.mupa.hu

Az összeállítást készítette: Bércesi Barbara

Nagy szellemek, 
ha találkoznak…

A Müpa Jazzmûhely sorozatában márciusban és április-
ban két olyan szaxofonos áll a középpontba, akik még a 
nyolcvanas években egy zenekarban fújtak. Késôbb útjaik 
kettéváltak, hogy zenéikkel tovább gazdagítsák a hazai 
jazzéletet. Március 9-én a produkcióit azok karaktere sze-
rint mindig új névvel illetô Grencsó István lesz a 
Jazzmûhely fôhôse, aki most azért nevezi Real Time 
Music Collective-nek csapatát, mert az adott pillanatban 
történô alkotás rendkívüli példáját igyekszik megvalósí-
tani magyar társaival, Benkô Róbert bôgôssel, Miklós 
Szilveszter dobossal, illetve Pozsár Máté zongoristával, 
valamint a holland dobzsonglôr Han Benninkkel (ké-
pünkön) és a Németországból érkezô Rudi Mahall basz-

szusklarinétossal. Április 16-án a Dresch 
Quartet tér vissza a Fesztivál Színházba, 
amelynek felállása továbbra is Lukács 
Miklós cimbalmossal, Hock Ernô bô gô s-
sel és Baló István dobossal teljes. A hab a 
tortán pedig Chris Potter szaxofonos lesz, 
aki tavaly ôsszel a Budapest Jazz Clubban 
is együtt zenélt a kvartettel tomboló si-
kert aratva. A különleges vendég a 
fuhun, Dresch saját fejlesztésû hangszere, 
legújabb lemezének címadója (a lemezrôl 
a 66. oldalon olvasható recenzió).

További információ: www.mupa.hu

Április 27-én lesz itt az ideje, hogy 
bepótolják mindazok, akik lema-
radtak Avishai Cohen tavaly már-

ciusi, Fesztivál Színház-beli koncertjérôl, de ez alkalommal 
is jó lesz, ha sietnek, mert a Bartók Béla Nemzeti Hangver-
senyteremben is megszámolható mennyiségû jegy áll csak 
rendelkezésre. Ugyanazzal a felállással, vagyis Shai Maestro 
zongoristával és Amir Bresler dobos-ütôhangszeres-énekes-
sel érkezik a sztárbôgôs, aki maga is dalra fakad nem ritkán, 
hogy zsidó, arab vagy spanyol népzenei motívumokat kelt-
sen életre héber, angol, ladino és spanyol nyelven. Mivel 
Cohen színpadi jelenléte is igen energikus, így nem kell félni, 
hogy betölti-e a hangversenyterem auráját a jazz, a különféle 
népzenék, a rock és a pop vegyülékébôl teremtett zenéje.

További információ: www.mupa.hu

Kenny Garrett kétszer
Tud még hova erôsíteni a Budapest Jazz Club: március 26-
án és 27-én is fellép Kenny Garrett a Világsztárok a BJC-
ben sorozat következô ünnepeltjeként. A korábban többek 
közt Joshua Redmant, Stacey Kentet, Miguel Zenónt, 
Victor Baileyt és Chris Pottert is invitáló BJC olyan at-
moszférát teremtve kínálja a jazzrajongók számára kedven-
ceiket, amilyet korábban leginkább csak az tapasztalhatott 

meg, akit Nyugat-Európa vagy az 
USA egyik legendás klubjába jut-
tatta el jó sorsa. Garrett többször 
járt már Magyarországon, tavalyelôtt 
Veszprémben fújt Chick Corea 
Freedom Bandjében, korábban pe-
dig a X. Jazztergom Fesztiválra hozta 
el Beyond the Wall címû albumá-
nak anyagát. Most minden bizony-
nyal bemutat több gyöngyszemet 
vadonatúj, Seeds From The 
Underground címû lemezérôl.

További információ: www.bjc.hu

Avishai 
másodszor
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HAns LüdeMAnn: 

die KUnsT des TRios 1-5

l  l  l  l  l

hans lüdemann, az 51 éves, amerikában is ismert 

német zongorista, aki a budapesti jazzfórumon is 

bemutatkozott már, csattanós választ adott Brad 

Mehldau triólemez-sorozatára, a trió mûvészete 

címmel. Második BMc-lemezén lüdemann öt ko-

rongon öt különbözô felállásban fejti ki, hogy mi-

lyen sokféle módon viszonyul a zongorához és a 

fôleg saját szerzeményekbôl álló zenei anyaghoz. 

az egyetlen, amelyiken nem a tagok szerzeményei 

szólalnak meg, a második számú, ott az egyre na-

gyobb jelentôségû hanns eisler dalai szólalnak meg. 

lüdemann bizonyos tekintetben lepipálta Mehldau 

vállalkozását: minden felvétel élô és elsô „take”, 

mind az öt koncert egy helyszínen, a kölni loft 

clubban zajlott, ugyanazon a zongorán és ugyan-

azzal a technikával, amelynek része lüdemann spe-

ciális elektronikus temperálása is. a dolog komoly-

ságát az adja, hogy a koncertek másfél éven át, 

2007 és 2008 folyamán zajlottak.

lapunk kötött terjedelmében csakis marginális 

meg jegyzéseket lehet fûzni ehhez a kolosszális vál-

lalkozáshoz, mely jelentôs, de nem annyira, hogy 

kiszorítson másik négy új lemezt a rovatból. amikor 

öt ponttal orientálom az olvasót, arra biztatom, hogy 

tegye fel egymás után a korongokat (egy bó nusz 

DvD is segít a triók mûvészetéhez közelebb kerülni), 

és rakja össze lüdemann portréját a mozaik koc kák-

ból. egy kísérletezô, magát próbatételre szívesen 

rászánó, bonyolultan rétegzett egyé ni sé gû, techni-

kailag elképesztô tudású zongorista színes albumá-

val sok izgalmas pillanatot fog átélni. Persze, köny-

nyebb volna a dolgunk, ha lüdemann néhány jól 

megjegyezhetô frázissal mindig ugyanúgy zongo-

rázna, de az öt különbözô korong és trió így, együtt 

csupa kihívás, kiszámíthatatlansága és változatos-

sága maga a jazz lényege. Zipernovszky Kornél

CHiCK CoReA/eddie GoMez/PAUL 

MoTiAn: FURTHeR exPLoRATions

l  l  l  l  l

napjaink legsokoldalúbb és legtermékenyebb mu-

zsikusainak egyike visszatért az alapokhoz: trió-

lemezen tiszteleg a modern jazz egyik legnagyobb 

hatású elôadója, az 1980-ban elhunyt Bill evans 

zongorista elôtt. a trió tagjai nem mai születésûek 

(corea 71, Gomez 68, az idôközben elhunyt 

Motian 80 volt), a lemeznek mégsem a gerontoló-

giai kiadványok között a helye. a cím utalás evans 

explorations címû albumára, de corea ráadásul a 

korán eltávozott zongorista két korábbi, bár nem 

egyidejû partnerét választotta társul a new York-i 

Blue note klubban 2010 májusában teljesített két-

hetes fellépéshez, amelyen a dupla lemez anyagát 

rögzítették. a pályakezdô coreára is hatással volt 

evans harmóniai koncepciója és a triózene iránti el-

kötelezettsége, ez a lemez mégsem a nagy elôd ál-

tal szerzett vagy játszott darabok reinterpretációja. 

azok és az alkalomra írt saját szerzemények kiin-

dulópontként szolgálnak ahhoz, hogy a három ve-

terán muzsikus megfogalmazza az evans reper-

toárjához és életmûvéhez fûzôdô mai viszonyát. 

corea szertelenebb muzsikus annál, semhogy nor-

mának tekintené az elôd fegyelmezetten célirá-

nyos játékmódját. a felállás és az oldott koncert-

hangulat mindhármuk elôtt tág teret nyit, és ezzel 

ô él a legintenzívebben, olykor túlburjánzóan. ha-

gyománytisztelet, játékosság és újítókedv egyaránt 

jellemzi ötletekben kifogyhatatlan játékát. Gomez 

értô és kezdeményezô társként van jelen: kísér, 

ellenpontoz, szólamokat visz vonóval is. Paul 

Motiannál gazdaságosabban, mégis kreatívan ját-

szó dobos kevés akad, ezúttal leginkább a cinek és 

a lábcsin használatával teremt lüktetô feszültséget. 

nincs új a nap alatt, csak friss, eleven zene, amivel 

a három muzsikus Bill evans emlékének adózik.

Turi Gábor

eLiAne eLiAs: 

LiGHT My FiRe

l  l  l  l  l

eliane elias „sophisticated lady” a jazzéneklésben. 

kifinomult, precíz, sôt a sterilitást kísértô dalaival 

hazai hangokra, vagyis bossa novákra specializáló-

dott, alkalmasint elôadói személyiségének femme 

fatale jellegét is segítségül hívva. élvezetes, de so-

hasem falrengetô samba-jazz lemezek során mutat-

ta meg, hogy jobim és más brazil szerzôk számai-

nak egyik legjobb tolmácsolója, bár olyan különle-

ges interpretációkat, mint amilyenek susannah 

Mccorkle vagy leny andrade cD-in találhatók, so-

sem hallhattunk tôle. 

a light My Fire nem sokban különbözik az elôzô al-

bumaitól. az ének cool, s a brazil tematikát pop-/

rockslágerek, illetve standardek színesítik. Ugyan-

csak „színezék” a három dalban megszólaló 

Gilberto Gil, aki ugyan nem kifejezetten jazzéne-

kes, de a hangja-zenéje jól alkalmazható az idiómá-

hoz, s valahányszor megszólal, egy csöpp brazil vi-

lágzenei fûszer is keveredik a dalba. a párbeszédes 

szerkezetû aquele abraço például visszautal azok-

ra az idôkre, amikor Gilberto Gil és caetano veloso 

börtönbe került a katonai junta éveiben. 

a két popfeldolgozás közül a címadó Doors-szám 

az érdekesebb. ez a már többször latinizált rock-

örökzöld most nyújtott, néha hajókürtre em lé kez-

tetô szintetizátor-effektekkel hömpölyög lassan, 

megfosztva a szerzeményt hippihimnusz-jellegétôl. 

elias érzékien énekli a melódiát, mégis olyan az 

elôadás, mintha az énekesnônek tényleg szüksége 

lenne egy kis szerelmi izzításra. e vitatható feldol-

gozás ellentéte, s a lemez csúcsponti darabja a take 

Five-átirat, mely hangulatos scatteléssel hozza a té-

mát, randy Brecker „pointilista” szordínós hang-

fes tészetétôl kísérve. elegáns megoldás, hogy a cD 

végén elias egy saját romantikus, upbeates kompo-

zíciót is elénekel. Máté J. György

Avishai 
másodszor
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dResCH  QUARTeT:

FUHUn

HHHHH

 

„Dum-dum zene milyen nagy a hatalmad, te mel-

letted erdô-mezô nem alhat…” – énekli sajátos 

nép zenei ihletésû elôadásban a szaxofonos a Ma-

gos címû erdélyi dal alapján komponált szerzemé-

nyében. a kvartett ismét tíz Dresch-originált vonul-

tat fel, amelyek ezt a mindent elöntô „dum-dum 

zene” ellenpólusát képviselô tiszta muzsikát tolmá-

csolják. szándékosan nem jazzrôl beszélek, hiszen 

Dresch mûvészete messze túlmutat a mûfaji hatá-

rokon. ezt a jelenséget sokféleképpen értelmezhet-

jük, egy azonban biztos: ennyire magyar zenét 

(amely magában foglal más kárpát-medencei és bal-

káni hatásokat is) még soha sem mûveltek hazai 

földön a kortárs improvizatív zene területén. ez az 

album is annak a konok következetességgel folyta-

tott munkának újabb állomása, amely kortól függet-

lenül mindenki számára képes aktuális üzeneteket 

közvetíteni. nem okoz meglepetést, hiszen „csak” 

azt a soha meg nem unható magas mûvészetet 

kapjuk, amit már megszoktunk a kvartettôl. ami 

kü lönlegessé teszi ezt a lemezt, az a Misi által kifej-

lesztett és régóta használt, de csak most elkeresz-

telt új hangszer: a fuhun, egy fém billentyûzettel el-

látott, kromatikus akácfa-furulya, kissé a pánsípra 

emlékeztetô sounddal. (Maga a név is a furulya és 

a hunnia szavak összevonásából adódott.) termé-

szetesen a tenor- és szopránszaxofon ezúttal sem 

hiányzik Misi arzenáljából a sodró lendületû és bal-

la disztikus darabok elôadásában. lukács Miklós a 

cimbalomnál és a hock ernô–Baló istván ritmus-

tandem is a tôlük megszokott kiemelkedô színvo-

nalon muzsikál. az autentikus népzenei hangzást 

erôsíti a brácsás csoóri sándor sündi közre mû kö-

dése, sôt egy dal erejéig még a csík-zenekar három 

tagja is csatlakozik a „bandához”. nem mindenna-

pi élmény! Márton Attila

MiGUeL zenón: ALMA AdenTRo – THe 

PUeRTo RiCAn sonGBooK

l  l  l  l  l

ha nem is annyira késôn döntött arról, hogy jazz-

szaxofonos lesz, mint joshua redman (aki elôbb 

diplomázott egyet a harvardon), de elôbb a Berklee 

felé kellett sodornia jó sorsának, hogy ezt az elha-

tározást megtegye. a Puerto rico-i zenón így nem 

került olyan paradox helyzetbe, mint tenoros kollé-

gája. a Bob Moses, charlie haden és honfitársa, 

David sanchez mellett egyre több tapasztalatot 

szerzô altszaxofonos 2002-ben lépett elô debütáló 

lemezével, két évvel késôbb pedig a tehetségre ki-

hegyezett fülû Branford Marsalis labeljénél akadt 

számára hely. az alma adentro zenón hetedik le-

meze, melyet már a magyar jazzrajongó nagykö-

zönség sem úgy kell hallgasson, hogy tapasztalat 

híján lenne a szaxofonos élô elôadásmódját ille-

tôen, hiszen a Budapest jazz club sztársorozatá-

ban tavaly ôsszel az itt is hallható kvartettel, luis 

Perdomo zongoristával, hans Glawischnig nagy bô-

gôssel és henry cole dobossal megmutatta, miért 

járt neki az amerikai Macarthur alapítvány „zseni-

díja”. no meg egy újabb Grammy-jelölés a nagy-

zene kari jazzalbumok kategóriájában. az alma 

adentrón hallható öt Puerto rico-i zeneszerzô 

mun kásága elôtt tisztelgô tíz darab tíztagú fúvós-

zenekari kísérettel csendül fel. a fúvóshangszerelé-

sek Guillermo kleint dicsérik. a telt szólamok fölött 

mint gyöngyözve áradó folyón a hajó, úgy siklik 

zenón dinamikus, érzelmes, virtuóz szaxofonjáté-

ka. erôsen uralkodik ô a számok karakterén – me-

lyek közt van ballada és tempós tánc egyaránt –, de 

azért Perdomo is megmutathatja, mit tud. termé-

szetes és egyben helyén való, hogy zenón megem-

lékezik hazájának a múlt században alkotott legna-

gyobb jelentôségô komponistáiról, de már várjuk 

újabb saját szerzeményeit, melyek általában a leg-

kevésbé sem érdektelenek. Bércesi Barbara

eAsT GiPsy BAnd: 

AGeLess MessAGe

l  l  l  l  l

harangoznak a világzenének. az emberiség meg-

mártózott a millió kis patak vizébôl hatalmasra 

duzzadt zenefolyamban, de már vannak, akik újra 

szomjazni kezdtek a tiszta forrásból fakadó vízre. 

ismét igény támadt az önmagukkal azonos, a sok-

féleség helyett az egy-ség mélyébe hatoló, ön tör-

vényû megnyilatkozásokra. legalábbis a mûvészi 

szándékú törekvések esetében. az east Gipsy 

Band más irányba indult el. kortalan üzenetek 

címû lemezükön a cigányzene iránti érdeklôdés 

hullámain lovagolva, etnikai-kulturális kapcsolódá-

sokat keresve, európai kalandozásra hívják a hall-

gatót. az újabb keletû cigány folklór és a jazz ötvö-

zésére irányuló hazai kísérleteken túllépve az 

ôshonos népek kultúrájából táplálkozó különféle 

zenéket házasítják a jazz harmóniáival és improvi-

zációs jegyeivel. Mint egy falusi vegyesboltban, 

van ezen a lemezen sok minden: romungro, balká-

ni, flamenco, manus, román népi dallam, magyar 

vendéglátós nóta, virtuóz elôadói gesztus, több-

nyire a jazzt használva kötôanyagként. különbözô 

zsánerek, hangulatok sorjáznak; végigvonul elô t-

tünk az európai zenének a cigányokhoz kapcsoló-

dó megannyi válfaja. Folklo ristáknak feltehetôleg 

érdekes, jazz-szempontból hiányérzetet keltô vál-

lalkozás: az egymást váltó, egymásba csúszó ele-

mek nem szervesülnek új minôséggé. Pedig remek 

hangszeresek az east Gipsy Band tagjai, elég sár-

közi lajos hegedûn és gitáron egyaránt bravúros 

játékára, Bolla Gábor robosztus jazzszaxofonozá-

sára vagy Balogh Gusztáv romani nyelvû, szenve-

délyes, ám nem jazzalapú éneklésére utalni. De mi 

van akkor, ha egy magyar cigányzenész úgy, netán 

jobban játssza a flamencót, mint andalúz testvére? 

a fiúk nem hallják a harangszót: füleikben saját ze-

néjük hangjai csengenek. Turi Gábor
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GeoRGe Benson:

GUiTAR MAn

l  l  l  l  l

ifjúkorom pop/rock lP-it juttatja eszembe George 

Benson új cD-je. tizenkét dal, negyven percet alig 

meghaladó összidô, átlag 3-4 perces számok. (ha 

valamelyik véletlenül hosszabbra sikerül, sürgôsen 

„elúsztatják”.) a repertoár: az idôközben kibôvült 

nagy amerikai daloskönyv, amelybe már a tenderly 

és a Paper Moon mellett norah jones- és Michael 

jackson-slágerek is bekerültek. az elképesztôen rö-

vid számokban persze aligha van lehetôség arra, 

hogy a – minden kommerciális kitérô dacára – 

nagy jazzmûvész valamit is bemutasson a tôle 

megszokott tökéletes gitárjátékából. Pedig több 

évtizedes szédítô karrier, rengeteg lemezalbum, fé-

nyes partnerlista és elismerések garmadája áll mö-

götte, amit kétségtelenül nem érdemtelenül nyert 

el. hogy milyen meggondolásból kapta az album a 

„Guitar Man” címet, az vitatható, hiszen éppen a 

fôszereplô gitáros „emberünk” nem tud kibonta-

kozni a nyúlfarknyi számok miatt. ráadásul még 

énekelnie is kell néhány tracken, hiszen ô nem ke-

vésbé híres ezen adottsága révén is, sôt az albu-

mot záró dalban még régi fegyverét a scatvokál–gi-

tár uniszónót is beveti. nos, végül is elég jó 

smooth jazz album az egész produkció, némi pop/

rock beütéssel. lényegesen jobban sikerült volna, 

ha egyharmadával kevesebb tételt céloznak meg, 

és a játékidôt a cD-technikában teljesen elfogadott 

egy órányira kalkulálják. annál is inkább, mert ak-

kor nemcsak a gitáros-énekes mûvészetének be-

mutatására szánt idô lett volna hosszabb, de figye-

lemreméltó kísérôzenészeinek játékát is jobban 

megismerhetnénk. csak egy példa: a szólótól az 

oktettig tartó felállások egyik-másikában nem a 

közismert joe sample, hanem David Garfield zon-

gorajátéka okoz meglepetést a vájtfülû hallgató-

nak. Márton Attila

JUHász GáBoR – GyéMánT BáLinT: 

BUdAPesT

l  l  l  l  l

De csodás város is Budapest… a címe árulkodik 

róla, hogy errôl szól juhász Gábor új lemeze. Budai 

hegyekrôl, a városligetrôl, a fürdôkrôl, az utcák, te-

rek, épületek, romkocsmák hangulatairól mesél a 

halk szavú gitáros, társával, tanítványával, az 

ugyancsak gitármûvész Gyémánt Bálinttal.

szívesen mondanám, hogy ráismerek fôvárosunk 

tündöklô vagy éppen maszatos szépségének me-

lódiáira a szerzeményekben, de hát Budapest min-

denkihez más hangon szól, más és más húrokat 

rezonáltat bennünk. Milyen arcát mutatja hát a 

szerzôknek? juhász Gábor és Gyémánt Bálint mint-

ha egy szelíd napfényes hajnalra ébredô Budapestre 

tekintenének le egy tavaszi illatokba burkolózó, rü-

gye zô magaslatról, ahonnan aláereszkedve poe ti-

ku san, fennkölt érzületben végigsétálnak a váro son, 

szinte lebegve lépkedve az aszfalt felett, bejárva 

egészen békés és macskaköves, szurtos környéke-

ket egyaránt. álomszerû a barangolás. juhász Gábor 

érzékeny, kissé melankolikus lelkületének lenyoma-

ta az album, és Gyémánt Bálint tökéletes partnere 

minden rezdülésében. Bravúrosak a kompozíciók. 

lassan, kifinomultan bontakoznak ki a témák a két 

gitáros húrjain, nagyszerû idôzítésekkel, energiák-

kal, az akusztikus hangszerelést izgalmasan variál-

ják az elektromos effektek. a  korongon a Budapest 

jellegzetes részeit megidézô új számok mellett 

hallható mindkét mûvész egy-egy ott keletkezett 

jelentôs kompozíciója (new Folder, hope), vala-

mint két témához illeszkedô, remekbe szabott 

cseh tamás-átdolgozás is (Budapest, születtem 

Magyarországon).

„azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhe-

lyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább me-

gyünk? itt van a város, vagyunk lakói. Maradunk it-

ten, neve is van. Budapest.” Laczkó Krisztián
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FáBián JULi – sáRiK PéTeR dUó: 

FeeL HARMony

l  l  l  l  l

Fábián juliért nemrégiben még az eurovíziós Dal-

fesztivál itthoni döntôjében szoríthattunk, hogy 

tudniillik megnyerje azt. noha végül nem ô jutott 

ki a nemzetközi versenyre, öröm, hogy egy nagy-

sze rû jazzista produkciója közönségsikert aratott a 

tévénézôk körében. jót tesz az ilyesmi a jazznek… 

ezzel kapcsolatban messzemenô következtetések 

helyett inkább talán csak ennyit jegyeznénk meg. 

De persze nem a tévés népszerûség mércéjével 

mérendô az énekesnô muzsikája, általá ban véve. 

Fábián juli az egyik legnevesebb európai jazzének-

verseny, a Montreux jazz voice compe tition 

döntôse volt, kétszer is, s dalszerzôként is nemzet-

közi versenyek díjazottja. Pályája gyors itthoni si-

kerekkel indult, olyan együttesekkel, mint a soft 

jazz Band, erik sumo Band, jazzjet, Barabás lôrinc 

eklektric, just in time, legújabb projektje pedig a 

Fábián juli & zoohacker.

a mûvésznô a zongorista sárik Péterrel 2007 óta 

muzsikál együtt, új lemezük, a Feel harmony a 

régóta tartó közös játék megérlelt gyümölcse. kor-

talan örökzöldekbôl álló válogatás az album, me-

lyeket a duó buja swinggel telve elevenít meg. ha-

nyag elegancia, csupa felszabadult scattelés és 

játékos szólók kergetôznek a számokban. nagy-

szerû a dinamika, túlzásoktól mentes lezser pro-

fiz mussal szól minden hang. az ain’t no 

sunshine, a summertime, a take Five, a Bye Bye 

Blackbird, az it Don’t Mean a thing sorait hallgat-

va egy kis bárban találjuk magunkat (valóban, kon-

certfelvételt hallunk), ahol Fábián juli szenzációs 

„fekete” hangjáról egy-egy pillanatra Dee Dee 

Bridgewater jut eszünkbe. kiváló album, ami még 

magasabbra helyezi azt a bizonyos mércét. kicsit 

több füst és hamu hiányzik csak kicsit abból a bár-

ból…  Laczkó Krisztián

MiCHeL LeGRAnd: 

noëL! noëL!! noëL!!!

l  l  l  l  l

az idén nyolcvanéves Michel legrand vitathatat-

lanul a 20. század értékteremtô komponistái közé 

tartozik – még akkor is, ha túl gyakran és szívesen 

kalandozott a kommersz kasszasikerek világában. 

sokoldalú alkotó: egyformán jól ír jazzstandardet, 

filmzenét és musicalt, ízlésesen zongorázik, szug-

gesztíven vezényel. új lemeze még a karácsonyi 

piacról maradt ránk: a mûfaj legnagyobb klasszi-

kusaiból készített kellemes, kulturált hangszerelé-

seket. errôl nehéz is többet írni, nézzük inkább a 

fô szereplôket, az énekes szólistákat. jamie 

cullum: a populáris smooth jazz egyik vitathatat-

lanul sikeres, színpadon igen magabiztos kép vi se-

lôje. Madeleine Peyroux: a fiatalabb nemzedék 

meghatározó amerikai jazz-blues énekesnôje. iggy 

Pop: hatvanöt évesen már a nagy öregek közé tar-

tozó rocksztár, aki 1976 óta folytat szólókarriert. 

rufus Wainwright: amerikai-kanadai fiatal közép-

generációs, tipikus „singer-songwriter”. teddy 

thompson: brit folk-rock énekes. carla Bruni: 

modellbôl lett énekesnô, nicolas sarkozy francia 

köztársasági elnök felesége. Mika Penniman: lon-

donban élô libanoni énekes, két elég sikeres al-

bummal a háta mögött. imelda May: ír énekesnô, 

a régi nagy sztárok, így Buddy holly nagy tisz te-

lôje és újraértelmezôje. ayo: németországban élô 

nigériai énekesnô, Unicef-nagykövet. emilie simon: 

fiatal francia énekesnô, hazájában újabban nagyon 

sokan szeretik. Mit lehet mindebbôl kihozni? Poli-

tikai korrektség (afrikai és ázsiai elôadó + a köztár-

sasági elnök kedves felesége), megbízható színvo-

nal és kellô változatosság ahhoz, hogy a let it 

snow, a White christmas vagy a santa claus is 

coming to town ne fulladjon teljes és tökéletes 

unalomba. legrand életmûvébe bôven belefér egy 

ilyen ünnepi limonádé. Retkes Attila

TinGVALL TRio:

VäGen

l  l  l  l  l

e német zongorás trió sem tagadhatja le kötôdését 

a harmadik évezredet meghatározó elôdök, például 

az e.s.t. munkásságához. a Martin tingvall zon-

gorista, omar rodriguez calvo bôgôs és jürgen 

spiegel dobos alkotta hármas valójában nemzetkö-

zi formáció, mert a csapatkapitány svéd származá-

sú, de kétlakiként ingázik svédország és németor-

szág közt, a Magyarországon is többször, fôleg 

Winand Gábor és elsa valle társaságában is meg-

fordult rodriguez calvo kubai, spiegel pedig né-

met. nem teljesen indokolatlan skandináv tájakról 

vizionálni a zene hallgatása közben, amelynek 

szépsége bevallottan megérinti tingvallt. a vägen 

a trió negyedik lemeze. eddig mindet a skip 

records jelentette meg. tingvall elmondása sze-

rint ez elsô három, a skagerrak, a norr és a 

vattensaga címûek egyfajta trilógiának is te kint-

hetôk. a vägen igen szerves folytatása az elôz mé-

nyeknek, amit még a hasonló borítódizájn is alátá-

maszt. Minden szám közös szerzeményként van 

megjelölve. sok érzelemmel elôadott, változatos 

tónusú és tempójú, alapvetôen dallamos kompozí-

ciók, amelyek nem swinges, sokkal inkább „ki-

egyenesített”, rockos pulzálással haladnak elôre. a 

záró darab, a tingvall által hangszerelt efter livet 

vonósokkal és fúvósokkal árad, akár egy filmzene, 

amely a legdrámaibb pillanatban csendül fel. 

tingvall romantikus, virtuóz, színes zongorajátéka 

és calvo ízes, precíz bôgôjátéka élvezetes, spiegel 

is érezhetôen otthon van többféle mûfajban, de 

mintha leginkább miatta nem emelkedne el a talaj-

tól a trió léghajója, nem elég dinamikus a dobolása. 

egy interjúban tingvall azt mondja, megtisztelte-

tés számára, ha zenéjét esbjörn svenssonéhoz ha-

sonlítják. csakhogy az e.s.t. tagjai úgy játszottak, 

mintha az életük múlna rajta. Bércesi Barbara
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eGRi–PLúTó BAsses: 

diALoGUe

l  l  l  l  l

az egri–Plútó Basses figyelemreméltó párosítása 

két virtuóz szólistának, aki kísérôként a maximális 

szakmai alázatra képes. közös albumukon mind-

két nagy erényüket felmutatják. külön-külön jazz-

környezetben szoktam ôket hallani, ez fúziós 

album. a zenekari tagok megválasztása tökéle-

tes eredménnyel járt. Gitáron és billentyûkön a 

Balogh fivérek: roland és zoltán, dobon pedig a 

Babos Project special ritmikus meghajtója, Balogh 

lászló egyaránt a helyzet magaslatán áll. ami a 

két vezérszólistát illeti, Magyarország zenei nagy-

hatalom a bôgôsök, ezen keresztül a basszusgitá-

rosok terén is. szükségtelen ôket amerikai pálya-

társakhoz hasonlítani. Mindkettôjük kezében emi-

nens szólóhangszerré válik a basszusgitár, míg 

egri jános újfent bebizonyítja, hogy a bôgôt is 

olyan könnyedséggel kezeli, mint mások a gitárt. 

a fúzió már a hatvanas évek vége óta velünk van, 

és ebben a mûfajban, érzésem szerint, a kompozí-

ció minôsége meghatározóbb hatással bír a szó-

lókra, mint a jazz fôsodrában. az album kizárólag 

saját szerzeményeket tartalmaz: hatot Plútó és né-

gyet egri jános tollából. az érdekes orientális ele-

meket felvillantó Ganges, valamint a Mahavishnu 

zenekar jobb napjaira emlékeztetô Fire dance – 

mindkettô Plútó-kompozíció –, illetve egri jános 

Pege aladár emlékére szerzett, bebopos menetû 

ri-bopja és megtévesztô módon balladának indu-

ló spiritje gyönyörû szólókat inspirált. egyébként 

hiányoltam a balladákat errôl az albumról, miután 

az imént említett egri-kompozíció bevezetô része 

egy pillanatra ínycsiklandóan felvillantotta ezen a 

téren is a lehetôségeket. egyedül a lemez utolsó 

felvétele, Plútó gyönyörû és elégikus ree born (for 

antonia) címû szerzeménye nyújtott kárpótlást 

ebbôl a szempontból. Pallai Péter

szôKe–KALLAi–VáCzi TRió: 

senKi neM isMeR

l  l  l  l  l

szerény kivitelû, de annál értékesebb zenei tartal-

mat hordozó cD-t jelentetett meg a válik lászló 

hangmérnök nevével fémjelzett l. v. records – 

együttmûködésben a kortárs jazz-szcéna jól ismert 

szereplôjével, a GyôrFree Mûhellyel és a többi kö-

zött szabados György írásait gondozó szombathe-

lyi B. k. l. kiadóval. a senki nem ismer (You are a 

stranger) szôke szabolcs, váczi Dániel és kallai 

nóra különös, misztikus utazása a historikus zene, 

a jazz és az etno sokszor igen keskeny határmezs-

gyéjén. a gadulkán és mbirán játszó szôke sza-

bolcs esetében a kreativitás és a mûvészi mélység 

cseppet sem meglepô – a tin-tin, az ektar, a hó-

lyagcirkusz ezt már sokszorosan bizonyította. 

váczi Dániel esetében viszont úgy érzem: a több 

formációban játszó szopranínó-, szoprán- és alt-

szaxofonos ezzel az albummal talált rá a saját 

zeneszerzôi útjára. ennek igényességét releváns 

mesterségbeli tudás, klasszikus kompozíciós szer-

kesztés támasztja alá, amely kevés teret hagy a 

rögtönzésnek, de mégsem veszíti el spontaneitá-

sát, természetességét. szôke és váczi jelentôsen 

továbbfejlesztette a Papírváros címû korábbi duó-

lemezen kikísérletezett zenei világot, s ebben a fo-

lyamatban fontos szerephez jutott kallai nóra 

csellómûvész, aki a historikus elôadói praxisból jól 

ismert viola da gamba-család kü lön bözô hang-

fekvésû instrumentumain varázslatos szépségû 

dallamokat, motívum-töredékeket játszik. a pro-

dukció negyedik közremûködôje eszes Fruzsina 

énekes, aki egy kosztolányi által fordított rilke-

vers szövegét énekli – zenésztársaihoz il lesz kedô 

érzékenységgel, stílusismerettel. nagy szük ség 

van az ilyen kiforrott, megalkuvást nem ismerô ze-

nei minôségre – még akkor is, ha az ezzel elérhetô 

közönség sajnos igen szûk. Retkes Attila  

sziLáRd Mezei Wind QUARTeT:

innen

l  l  l  l  l

ha jól számolom, a negyedéves, újabb kori Gramo-

fon történetében az innen a tizedik Mezei szilár-le-

mez, amelyrôl recenzió jelenik meg. nem volt köz-

tük 4 pontosnál gyengébb minôsítésû. Mezei úgy 

játssza mindig ugyanazt, hogy közben a lassan a 

harmincat is elérô diszkográfiájában a legkülönfé-

lébb és a legkevésbé hagyományos felállásokat vo-

nultatja fel a szólótól az oktettig, vagy még azon is 

túl, és mindig mindegyik összeállítás indokolt. a 

francia ayler recordsnál (elnevezése már elôre ve-

títi, milyen indíttatással muzsikáló elôadók mûveit 

adja ki) ez Mezei második albuma, és a Wind 

Quartet-lemezek sorában is a második. Mezei hû-

sé ges alkat: az elsô, We Were Watching the rain 

címûn is Bogdan rankovic altszaxofonos, klariné-

tos, basszusklarinétos, Branislav aksin harsonás és 

Pápista kornél tubás voltak a vajdasági brácsás tár-

sai, ahogy ez alkalommal is. akkor sem, most sem 

állította könnyû feladat elé a számokat szerzô Me-

zei három társát, de ôk mindvégig mellette marad-

nak – tempóban, dinamikában, színvilágban, lélek-

ben. van, ahol inkább az intellektus játéka kereke-

dik felül, mint az aszimmetrikusan-szögletesen 

repetitív kezdésnél, a megoldás lehetetlen változa-

tai címû darabban, illetve az egy-egy absztrakt tör-

ténetet elmesélô hep 15 k és hep 15 r címû téte-

lekben, van, amikor pedig inkább a lélek mozdít ke-

zet, tüdôt, ahogy például a mélyen szántó címadó 

számban, vagy a gyönyörû záródarabban, a régi 

táncban, ahol a legjobban elôbújnak a magyar népi 

gyökerek. az avantgárd jazz hatvanas-hetvenes 

évekbeli hôskora után egyre szûkebb ösvényeken 

haladtak tovább elkötelezett hívei. amíg Mezeihez 

hasonló, szívvel-lélekkel zenélô alkotók lesznek, 

addig lesz továbblépés. Mezei is folytatja. innen.

Bércesi Barbara


