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Lélekkel lélekig – Lélekkel lélekig – 

Ha azt mondjuk, jazzhegedû, a középgeneráció számára Lantos Zoltán neve ugrik 

be elôször. A fi atalabbaknak Kézdy Lucától Sárközi Lajosig talán többen is, a legta-

pasztaltabbak pedig jól tudják, mit tett le az asztalra Deseô Csaba. Lantos idén 

több eseményt ünnepel, volt hát mirôl beszélgetnünk.
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Nem könnyû elhinni, hogy elérkezett ez a kerek évforduló. 
Aki ismeri, nehezen hiszi el, hogy fél évszázada született, és 
lélekben ô sem érzi magát annyinak, amennyit a számok 
mutatnak. Természetesen fontos mérföldkô ez a születés-
nap, de ahogy mondja „a professzionális lét fordulópontjai 
mind belsô folyamatok során következnek be, azok nem 
számolják az éveket”, ily módon nincs akkora relevanciája 
mûvészléte szempontjából. „Szerveztem bulit, ami nagyon 
jól sikerült. Erre az alkalomra Harcsa Veronika, Andrew J 
és Gyémánt Bálint azzal leptek meg, hogy a live act-ezésen 
kívül megtanulták néhány számomat. Ez volt talán a leg-
szebb ajándék, amit kaptam!” – meséli mosolyogva.
„Próbálok tudatosabban élni, fi tt vagyok, naponta futok a 
Margitszigeten, vagy amelyik városban ér a reggel, ilyenkor 
meditálok, komponálok, agyalok vagy csak vagyok, és ren-
geteg tervem van” – sorolja a jelenségeket, amelyek csak 
összefüggnek az évfordulóval. Gondolhatnánk – a kérdezô 
gondolta –, ugyanezen apropóból az esetenként nagyobb 
szellemi mélységeket kínáló indiai kultúrával – fôleg akkor, 
amikor a nyugati világ felszínessége lassan alig tolerálható 
méreteket ölt – Lantos ismét szorosabbra fûzte a szálakat. 
Köztudott, hogy a hegedûs nyolc és fél évig tanult és taní-
tott a dél-ázsiai országban. „Vannak olyan kapcsolatok és 
konkrét projektek, amelyek idôrôl idôre visszavezetnek In-
diához, pl. az amerikai szaxofonos, George Brooks révén, 
akivel Hollandiában és Ománban is játszottam – többek 
közt „Vikku” Vinakayarammal, az eredeti Shakti ütôsével, 
a dobos Steve Smith-szel és Larry Corryell gitárossal –, és 
vannak terveim, amelyek miatt aktuális lenne ezt a vi-
szonyt szorosabbra fûzni. Érdekes módon a motívumaim-
ban és a hangszerkezelésemben egyre inkább jön vissza In-
dia, csak most elektronikával és súlyosabb groove-okkal.”

Még mindig India

Utoljára két és fél éve járt az országban, és általában két-
három évente visszatér valamilyen alkalomból. „Mostaná-
ban is készültem oda, de az indiai szervezôk igen lazán ke-
zelik a dolgokat, még nem tudom, mire számíthatok, lesz-e 
bármi a kezdeti ígéretekbôl.”
Babos Gyula idén alakult, a roma zene legôsibb, rajasthani 
gyökereit is felmutató, BALANcE elnevezésû zenekarába is 
meghívta Lantost, aki könnyûszerrel és hitelesen közlekedik 
a tradicionális indiai motívumoktól a jazz formanyelvén át 
az elektronikus zenéig. „Két-három éve kerültünk közelebbi 
munkakapcsolatba Babossal. Írt egy gyönyörû hegedû da ra-
bot szimfonikus zenekari és jazz-combo kísérettel „Multi-
musik” címen, egy roma motívum felhasználásával, amit az 
Operaházban mutattunk be. Ezt nagy élmény volt szá-
momra elôadni” – emlékszik vissza Lantos az egyik kezdeti 
csomópontra. S noha a BALANcE-ban a zenekarvezetô 
számára India inkább a roma zenei kifejezésrendszer hajna-
lát jelenti, Lantos ezzel ellentétben nem feltétlenül ilyen 
összefüggésben viszonyul az ottani sokrétû kultúrához (a 

tradicionális vonulatot zenevallásnak is nevezhetjük), ez 
nem okozott konfl iktust, hiszen a jazz mint hordozóanyag 
jelenléte gond nélkül megteremtette a konszenzust.

Lantos Zoltán OpenSource

Lantos 1998-ban megjelent lemezének címe Mirrorworld 
volt, amely zenekarnévként is mûködött hosszú évekig. A 
csa pat sok változtatást megélt, aztán amikor minden tag 
lecserélôdött, és a zenei irány is jelentôsebb fordulatot vett, 
ideje volt átkeresztelni a csoportosulást. „Horváth Kornél 
barátom volt az utolsó eredeti tag, akivel megbeszéltük, 
hogy a naptáregyeztetési nehézségek miatt inkább a duó-
produkciónkra koncentrálunk.” Hozzáteszi, egyre nagyobb 
probléma itthon, hogy nagyon sok zenész kénytelen egyre 
több produkcióban is részt venni, mindenki mindenkivel 
játszik, így szinte lehetetlen egy-egy markáns koncepcióval 
mûködô zenekart hosszú távon életben tartani. Visszatérve 
az OpenSource-hoz: valóban szerves folytatása a Mirror-
worldnek, kezdetben egy-két számot tovább is játszottak, de 
mára teljesen új repertoár alakult ki. Aztán a tagcserék itt 
is bekövetkeztek. A basszusgitáron közremûködô Barcza 
Horváth József tavaly nyáron annyira leterheltté vált, hogy 
idôt kellett kérnie, helyét Papesch Péter vette át. Kalte-
necker Zsolt billentyûs pedig majdnem egyéves pihenôre 
szorult, és most csak a saját projektjével foglalkozik. „Ami-
kor ilyen kulcsfontosságú emberek esnek ki a zenekarból, az 
olykor némi traumát okoz. Nem csak technikai kérdést je-
lentett a muzsikustársak pótlása, komoly lelki tusát vívtam 
magamban, hogy meg tudjam oldani a problémát és képes 
legyek tovább éltetni a csapatot. Azt hiszem, a lehetô leg-
jobb megoldásokat találtam a basszista Papesch Péter, illet-
ve a billentyûs Nagy János személyében.

Müpa, 2012. november 25.

Ezen a napon a Lantos Zoltán OpenSource a Violin-kulcs 
elnevezésû, a hegedût a középpontba állító minifesztiválon 
játszik a Fesztivál Színházban. A rend kedvéért a teljes fel-
állás: Lantos Zoltán – hegedû, Nagy János – billentyûs 
hangszerek, Andrew J – DJ/elektronika, Papesch Péter – 
basszusgitár, Dés András – ütôhangszerek, a vendégek sorá-
ban pedig ott találjuk Lantos régi-régi barátját, Horváth 
Kornél ütôhangszerest, Harcsa Veronika énekesnôt, Tompos 
Kátya színmûvésznôt, aki ez alkalommal természetesen éne-
kesi tehetségét csillogtatja meg (és akivel szintén több ko-
rábbi együttmûködés valósult már meg Lantossal), illetve 
két olyan norvég aduászt, akik az elektronikus, szférikus 
improvizatív zene úttörôi és folyamatos irányjelölôi: Eivind 
Aarset gitárost és Nils Petter Molvaer trombitást. „Minden 
közremûködôhöz szorosan kötôdöm, és mindenkihez kap-
csolódnak olyan kifejezetten nekik szánt zenék, amelyeket 
szeretnék megmutatni ezen az alkalmon. Nagyra becsülöm 
és példaképnek tekintem a meghívott norvég hangfestô mû-
vészeket, akik közül Eivind Aarsettel 2008-ban már volt al-
kalmam az egyik utolsó Mirrorworld-koncerten együtt ját-
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szani a MOL Jazzfesztivál Budapesten. Nils Petter Molvaer 
meg – tudja mindenki – legenda, akivel egy közös, a nem-
rég elhunyt Hector Zazou által létrehozott, In The House 
of Mirrors címû CD-n is hallható a játékunk.” És az is tud-
ható, hogy a folk- és jazzmuzsikusait igencsak támogató  
Norvégia szülötteiként sem Aarset, sem Molvaer nem szorul 
rá, hogy minden felkérésnek eleget tegyen, s hogy novem-
berre igent mondtak, az jelentôs mértékben Lantos nem-
zetközi hírének, elismertségének köszönhetô. „Már most 
eufórikus állapotban vagyok, ha a koncertre gondolok!”

Skandinávia

Az egyik legkorábbi, szinte sokkoló zenei benyomás még ti-
zenévesen érte Lantost, amikor meghallotta Jan Garbarek 
éteri szaxofonjátékát. „Máig tart ez a hatás. Egyébként 
nem csak én, a norvég jazz is iszonyú sokat köszönhet 
Garbareknek, aki az elképesztôen sokszínû, gazdag és mély 
norvég népzenét is megszólaltatta muzsikájában, ez pedig 
teljesen egyedivé tette a norvég improvizatív zenét. A mo-
dern skandináv jazz elég messze távolodik a tradicionális 
jazz kereteitôl. Náluk nem a hanggyártás a cél, nem bebop-
improvizációk kacskaringóznak, hanem hihetetlen terek 
nyílnak, lebegés, atmoszférák keletkeznek. Ezért is szere-
tem annyira” – vallja Lantos. „A skandináv jazzben a – 
mára már talán kimerült – free zene is sok szempontból to-
vább él, csak másképpen. Nem a konvencióktól, a diatóni-
ától és a hallgathatóságtól való elszakadás vágya hajtja, 
hanem egyfajta atmoszférikus együtt érzésé, együtt zenélé-
sé. Ebbôl csodák keletkezhetnek.”
A felszínes szemlélô számára feszülhet némi ellentmondás 
abban, hogy India és a messzi észak egyaránt vonzza a 
hegedûst. Egy interjúban arról a kultúrsokkról beszélt, ami 
Indiából való hazatértekor érte: „az ottani színes, hangos 
kavalkádhoz képest szürkeség, magányos elszigeteltség, 
nyugati hidegség fogadott”. A skandinávok is egyfajta hi-
degséget, minimalizmust jelenítenek meg a zenéjükkel, 
ami nemcsak Garbarek, hanem más ECM-es mûvészek 
zenéjébôl is árad. Lantos megadja a választ: „Itt szét kell 
választani dolgokat. Indiában élni valóban színes, zajos, 

mozgalmas, akad turista, aki rövid idôn belül elmenekül 
ebbôl a világból. Ugyanakkor kultúrájuk alapja a spiritua-
litás, a vallás, a meditáció és az ôsrégi ezoterikus tudás. Az 
indiaiak már több ezer éve így élnek, görgetik tovább a 
kultúrájukat, ami lényegileg, a hagyományait tekintve ak-
kor is változatlan, ha közben felépült Bollywood. Mindig is 
közel éreztem magam ehhez, ezzel együtt az a fajta borús, 
felhôs, esôs életérzés, ami pl. Dylan Thomas költészetében 
is visszaköszön, és ami sok ECM-lemez hangulatára 
jellemzô, ugyanúgy visszhangra lel a bennem. A kapcsoló-
dási pont a spiritualitás, az elmélyültség, a meditáció, azzal 
a különbséggel, hogy míg az indiai klasszikus zene egy sok 
ezer éves hagyomány (hiszen skálákról, hangrendszerekrôl, 
szigorú iskolákról van szó), addig az ECM által képviselt 
világ egyfajta hangulatfestést valósít meg impresszio-
nisztikus eszközökkel” – foglalja össze érzéseit Lantos.

Az út

A lelkiség tehát elengedhetetlen mozgatója Lantos Zoltán 
mûvészetének, aki szerencsésnek tartja magát, hogy még 
mindig a zenélésbôl élhet. „Számomra ez a fajta szabadság 
iszonyúan fontos. A magam ura vagyok. Anyagilag egyre 
lehetetlenebb a dolga sokaknak, akik hozzám hasonló utat 
választottak, de felvállalom ezt a helyzetet. Van idôm a lé-
nyeges dolgokra koncentrálni, nincs fônököm, nagyon so-
kat utazom, de befelé is fordulok, s így lehetôségem van 
kreatívan élni az életemet. Ilyen szempontból akár tibeti 
szerzetes is lehetnék” – von merész, de rá jellemzô párhuza-
mot. „Az amatôrizmus is jó dolog, mert az ember ebben az 
esetben is azt csinálja és akkor, amit és amikor szeretne. 
Viszont a profi  zenészek azok, akik igazán belemélyednek a 
nagy kérdésekbe, újítanak, és felhozzák azokat a gyémán-
tokat a mélybôl, amelyektôl a zene Zene lesz. Ez mindig így 
volt a világtörténelemben” – magyarázza.
„Mindig is érdekelt, milyen kreatív alkalmazási módjai le-
hetnek a technológiának a zenében, hogy mi a jövô, mi a 
he gedülés jövôje. A jazzhegedû, mint olyan, mindig is egy 
szûk világ volt. Ezen belül a tradicionális, swinges jazzhege-
dülés (aminek ma újra nagy divatja van), már nem áll hoz-
zám igazán közel. Részben azért, mert túl divatos és szá-
momra némileg idejétmúlt, másrészt pedig soha nem volt 
más késztetésem, mint hogy a saját utamat járjam, és úgy 
érzem, ez eddig sikerült. A hegedûsök számára sosem léte-
zett kész séma, ellentétben a legtöbb hangszerrel. 
Hegedûsként mindent nekem kell kitalálnom, a technikát 
és a technológiát, ami bonyolultsága miatt komoly kihívás, 
viszont jó buli.
Általában elôre tekintek. Úgy érzem, ez az, ami átviszi a 
hídon az ember fi atalságát, kreativitását és lelkét.” n

Lantos Zoltán hivatalos honlapja: www.zoltanlantos.com

Lantos Zoltán következô fellépései:
szeptember 14., Bécs, a Trió Gangával (Klaus Falschlunger, Walter Singer)
október 11–13., Belgium, az Urna Trióval
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A széles stiláris érdeklôdéséért a családi örökség is felelôs. 
Dédapja templomban orgonált, s kántor létére szabadide-
jében könnyûzenét is játszott. Nagyapja hozzá hasonlóan 
szintén zongorázott, édesapja csellón kezdett, majd basz-
szusgitározott és bôgôzött. Általa Tibor is korán megis-
merkedett számos mûfajjal, köztük a jazzel, de akkoriban 
az még nem érintette meg olyan mélyen. „Természetes 
volt, hogy otthon hangszerek vettek körül, és sok zenét 
hallgattunk, de egészen kamaszkoromig nem fordult meg a 
fejemben, hogy magam is zenéljek”, emlékszik vissza.
Persze sok tinédzser akar rockbandát, aztán füstbe megy a 
terv, de Tibor komolyan gondolta, beiratkozott hát a 
hódmezôvásárhelyi Péczely Attila Zeneiskola könnyûzenei 
basszusgitár szakára. „Az elsô zenekarunkat úgy hívták, 
Árpád a punk; ki lehet találni, milyen zenét játszott. Ba-
kancsot hordtunk meg idétlen frizurát. Aztán fokozatosan 
kezdett fi nomodni az ízlésem és a zene is, amit játszottam”, 
és ezzel párhuzamosan a Mindszenti Alapfokú Mûvészeti 
Iskolában mind jobban beleásta magát a zeneelmélet és a 
zongora rejtelmeibe is Bencsik Attila segítségével. Ugyan-
ott Kaszás László képezte ôt tovább a hangszerén. A végsô 
elhatározás, hogy zenei pályára lépjen, azonban még min-
dig váratott magára; elôbb leérettségizett egy hagyomá-
nyos gimnáziumban, s csak ezután jött a Dr. Lauschmann 

Gyula Zenemûvészeti Jazz Szakközépiskola, majd a Liszt 
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem jazz tanszéke, ahol jövôre 
kaphatja meg mesterfokozatú diplomáját. Szíve szerint 
nem sürgetné tanulmányai befejezését. „Jól érzem magam 
az iskolában, nagyon jó a társaság és a tanárok is; a szak-
mai sikereimet jórészt a Zeneakadémiának, az ott szerzett 
ismeretségeknek és tudásnak köszönhetem” – emel kala-
pot alma materének Tibor, aki még az egyetem EU által 
támogatott tehetséggondozó programjába is bekerült. Ér-
dekes módon a nemrég elhunyt Regôs István ajánlásával 
indult a pályázaton, aki megérezte Fonay Tiborban a kü-
lönleges tehetséget. Emlékezetes volt számára az is, hogy 
Binder Károly tanszékvezetô felkérte, mûködjön közre há-
romtételes concertójának elôadásában az Egri Szimfo-
nikus Zenekarral, illetve a Budafoki Dohnányi Zenekar-
ral, ami komoly megtiszteltetést jelentett neki.
A következô mérföldkô akkor emelkedett pályáján, ami-
kor Babos Gyula új zenekara, a Babos BALANCE tagja 
lett. „Az elsô emlékem Gyuszi bácsival kapcsolatban még 
elsôs koromból származik. Jaco Pastorius Havonáját ját-
szottam egy bemutatón. Nem könnyû szám. Amikor lejöt-
tem a színpadról, ô csak bólintott egyet. Aztán úgy ala-
kult, hogy a fôiskolai diplomavizsgán duózhattam vele, 
amit mindketten élveztünk. Ekkor már utalt rá, hogy len-
nének tervei velem. Végül tavaly decemberben hívta össze 
a kiszemelt zenekartagokat, és onnan minden komolyra 
fordult.” A zenekarvezetô Tiborra a rockos alapérzet bizto-
sításában számított, de mert nem idegen tôle az indiai 
vagy roma hangzásvilág sem (maga is tagja egy világzenei 
formációnak, a Mydros Zenekarnak is, akikkel görög és 
egyéb keleti motívumokat alkalmaznak), minden szem-
pontból ideális társnak bizonyult. Tibor nem tartozik az 
önmagát elôtérbe toló muzsikusok közé, Babos Gyula en-
nek ellenére, vagy tán épp ezért hosszú szólóbetéteket „en-
gedélyez” számára a koncerteken, mert bízik benne, ami 
különösen jó érzés az ifjú basszer számára.
A saját zenekar ötlete ugyan felötlött már benne, meg is 
lennének az ideális társak, de még nem érzi úgy, hogy elô 
tudna állni annyi és olyan zenei mondanivalóval, ami in-
dokolttá tenné ezt a lépést. „Nagyon sokféle stílusú zenét 
játszom több különbözô együttesben, és most még az a 
legfôbb célom, hogy minél több ismeretséget kössek, és 
minél több tapasztalatot szerezzek” – magyarázza, miért 
nincs még itt az ideje számára a komponálásnak és ze ne-
karvezetôsdinek. „Visszafogott srác vagyok, nem annyira 
vonz a rivaldafény. Akkor leszek boldog, ha öt év múlva is 
igényes, értékes produkciókban basszusgitározhatok a tô-
lem telhetô legmagasabb színvonalon, akár itthon, akár 
külföldön.” n

JAZZIFJÚ TEHETSÉG
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Fonay Tibor hivatalos honlapja: 
www.facebook.com/tibor.fonay

Fonay Tibor következô fellépése:
szeptember 27., Colombus hajó, az Enyedi Sugárka Jazz Tettel

„Visszafogott srác vagyok”
Fonay Tibor

A huszonöt éves basszusgitáros visszahúzó-
dó alkat, de nyitott szellemiségû muzsikus, 
aki a legkülönfélébb mûfajokban otthon érzi 
magát. Éppen ezért máris felettébb keresett 
zenész.
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Gramofon: Nemrég jöttél meg New Yorkból, egy hónapos 
szakmai útról. Mik a benyomásaid?
Párniczky András: Ha nem lenne egy hatéves kisfi am, 
vissza se jöttem volna. New York a jazz hazája, s ha azt 
mondom, fantasztikus, keveset mondtam. Eszméletlenül 
sok jazzklub mûködik, és mindegyik nagyon magas színvo-
nalon. Ha minden este elmentem volna kettôbe, akkor se 
tudtam volna végigjárni az összeset. Ott az emberek tart-
ják el a zenét. Magyarországon a jazznek nincsenek olyan 
gyökerei, mint Amerikában. Ez nem azt jelenti, hogy ne 
lennének fantasztikus jazz-zenészeink, csak nálunk nincs 
fi zetôképes kereslet a jazzre, ami ugyanakkor egyértelmûen 
mostoha mûfaj, minimális állami támogatással. New York 
a jazz legnagyobb felvevôpiaca, mert ez az egyetlen eredeti 
amerikai mûvészeti ág. A képzômûvészetben és egyéb 
mûvészeti ágakban rengeteg az európai behozatal, de a jaz-
zükre nagyon büszkék, mert az az övék. És borzasztó nyitot-
tak, ami a mi jazz-zenészeinkrôl egyáltalán nem mondha-
tó el. Aki ott sikeres, havonta 25 koncertet is ad. Európá-
ban szinte senki sem játszik ennyit, kivéve néhány szá-
momra nehezen értelmezhetô nyugat-európai free zenészt.

G.: Ezt hogy érted?
P. A.: Hogy össze-vissza játszanak zenei és technikai tudás 
nélkül. 

G.: Ezt komolyan mondod? A free jazz egyre népszerûbb és a 
ti korábbi lemezeteken is markáns ez az irányzat.

P. A.: Nem a free jazzre gondolok általában, azt én is sze-
retem és sokra tartom, hanem a mára felhígult nyugat-eu-
rópai változatára. 

G.: De visszatérve, komolyan mondod, hogy a magyar jazz-
zenészek nem nyitottak? 
P. A.: Nemhogy nem nyitottak, de rendkívül zártak. Rá-
adásul az a kép, ami a kommunizmus alatt jutott ki Ma-
gyarországról, nem tett túl jót a hazai jazznek. New York-
ban nincs kontraszelekció, ide a világ minden pontjáról 
jönnek a zenészek, és csak a minôség számít, mert a ver-
seny óriási. Egyébként a fi atal jazz-zenészek között most 
itthon is létrejött egyfajta összefogás. A lényege, hogy le-
gyünk nyitottabbak, befogadóbbak egymással szemben, 
többet hallgassuk a másikat. Hogy ne úgy legyen, mint az 
átkosban volt, vagyis hogy aki a rendszer híve volt, és fel-
használta annak hátszelét és propagandáját, az jutott ki, 
az lett ismert külföldön. Nekünk egyelôre hiába van egy 
Dresch Mihályunk vagy egy Lukács Miklósunk, akik zse-
niálisak és elég sok helyen képviselik az országot, 500 
ezer forintot senki nem fog kifi zetni az utazásért egy ze-
nekarnak, miközben ott 80 dollárért fellép Jonathan 
Kreisberg, aki most New York egyik vezetô gitárosa. A 
pályám elején, amikor harmadéves voltam a Zeneakadé-
mián, nyertem egy hétezer dolláros ösztöndíjat a Berklee 
Summer Course-án, Perugiában. Ha akkor kimentem 
volna az Egyesült Államokba vagy Nyugat-Európába, ma 
talán más, jobb helyzetben lennék. 

„Legyünk nyitottabbak, 
befogadóbbak”
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G.: Miért nem mentél ki?
P. A.: Féltem. A repüléstôl, az ismeretlentôl, a távolságtól. 
És nem voltam elég önálló ahhoz, hogy új életet kezdjek. 
Mindezen mára túlléptem. De a saját gitározásommal kap-
csolatban is most haladtam meg önmagamat, most jutot-
tam el egy magasabb szintre. 

G.: Hogy áll a Nigun új lemeze? Régóta, vagy öt véve nem je-
lentkeztetek albummal.
P. A.: Májusban felvettük, az anyag megvan. De mint tud-
juk, szinte teljesen megszûnt a CD-kiadás. Ma az a legfon-
tosabb egy elôadónak, hogy egy magas nívót jelentô ki-
adóhoz tartozzon. Én két kiadónak adtam oda a felvételt, 
az egyik a BMC, a másik a New York-i Tzadik, amely a mi 
mûfajunk legfontosabb képviselôje, gyakorlatilag egyedü-
liként a világon. A zsidó zene, a jazz és improvizatív zenék 
keverékét adják ki. 

G.: Számodra a magyar népzene is rendkívül fontos. A koráb-
bi lemezeteken is érzôdik a bartóki hatás.
P. A.: Ez csak azért van, mert Bartók az egyik kedvenc ze-
ne szerzôm. Tizenegy éve létezik a zenekar, mára kiforrott 
az a csapat, amelynek a népzene és a jazz egyformán fon-
tos. Nagy Péter a bôgôs, Bede Péter a szaxofonos. Koráb-
ban Vázsonyi János volt a szaxofonosunk, sokan még min-
dig ebbôl a korszakból ismerik a zenekart. Jeszenszky 
György pedig a dobosunk. 

G.: Miért nincs a Nigunban énekesnô?
P. A.: A zsidó zenei hagyománynak az énekelt része kettôs. 
Van egy nagyon erôs szakrális éneklés, az úgynevezett ni gu-
nok formájában, melyek a haszidizmushoz kapcsolódnak. 
Ezeknek sokszor nincs is szövegük, inkább afféle daj da jo-
zásra kell gondolnunk. Ha pedig van szöveg, az liturgikus, 
valamilyen zsoltár egy-egy sora, mantraszerûen recitálva. 
Kicsit olyanok, mint az indiai rágák, valamilyen alkalom-
ból éneklik ôket. Én egyébként is nagyon tisztelek min-
denféle vallást, tehát nem tenném meg, hogy profanizá-
lom ôket. A másik a jiddis színházhoz kapcsolódó dalok, 
amelyeket például a Cabaret-ból ismerünk. Ezek nagyon 
mulatságosak, de engem nem érdekelnek, legalábbis a 
Nigun hagyományaihoz nehezen köthetôk. Egyébként is 

valahogy úgy alakult a pályám, hogy keveset dolgoztam 
eddig énekesekkel. Számomra a Nigun kifejezetten instru-
mentális zene. Egyszer Londonban arra kaptunk felkérést, 
hogy egy énekessel együtt lépjünk fel. Akkor harcoltam, 
hogy az énekes csak három szám erejéig mûködjön közre, 
mert nem akartam, hogy ez a kép erôsödjön meg rólunk.

G.: Minden számotoknak te szerzed a zenéjét?
P. A.: Igen. Most készítettem egy Nigun songbook-ot; ezt 
is kint láttam New Yorkban, minden zenekarnak van 
ilyenje. Ebben visszamenôleg benne van minden: a zene-
kar története, melyik számot mikor, hol játszottuk.

G.: Szerinted a hazai jazztársadalom hány százaléka képes 
kizárólag a zenélésbôl megélni? 
P. A.: Nagyon kevés. Mint mondtam, alulreprezentált, 
marginális, mostoha mûfaj, rendkívül alacsony állami tá-
mogatással. De a legnagyobb baj az, hogy a hazai mûvészeti 
élet agyonpolitizált, és sokszor már egy megjegyzést se le-
het tenni anélkül, hogy azt ne politikainak minô sít sék, 
pedig a politika nem kerülhet bele a mûvészetbe. Ez a rák-
fenéje a magyar kultúrának. A mûvészet nem lehet bal- 
vagy jobboldali, nem lehet köze vallási vagy politikai 
meggyôzôdéshez. New Yorkban a jazznek semmi köze a po-
litikához. Aztán itt van egy másik kérdés is. Én magyar 
jazz-zenészként értelmiségi vagyok, s nekem, illetve a kollé-
gáimnak közel se jár ki az a meg becsülés, mint mondjuk Es-
terházy Péternek vagy a magyar írók többségének, mert a 
magyar értelmiség az írott hagyományaira büszke – joggal 
persze. Még a legnagyobbak társadalmi megbecsültsége is 
rendkívül marginális. Nem azt mondom, hogy Ameriká-
ban mindenki Monkot hallgat, de mindenki tudja, hogy 
ki az a Thelonious Monk. A magyar jazz megítélésében 
erôsen közrejátszik egy szem lélet, amely a mûfajt a vendég-
látózással azonosítja. Ha megnézzük, hogy hány Kossuth-
díjas jazz-zenész és hány Kossuth-díjas popzenész van 
(nagyjából ugyanannyi), le tudjuk mérni, hogy egy társa-
dalom mennyire becsüli meg a mûvészeit. Ugyanez vonat-
kozik a támogatásra is. A popzene önfenntartó, miért is 
kéne támogatni?...

G.: Nagyon pesszimistának tûnsz. 
P. A.: Nem szeretnék az lenni, de tény, hogy ha azt mondod 
a Legyen ön is milliomos címû vetélkedômûsorban valakinek, 
hogy mondjon négy magyar jazz-zenészt, akkor ezt bátran be-
rakhatod a negyvenmillió forintos kérdés kategóriájába. 

G.: Ahhoz képest a MüPában mindig teltházas jazzkoncertek 
vannak.
P. A.: A MüPa kivétel, de hát nem elhanyagolható 
mennyiségû állami támogatást is kap – bár most ott is 
csökkentették az összegeket. Ha négy évben egyszer fel tu-
dok ott lépni, már szerencsésnek mondhatom magam. n
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A Nigun zenekar hivatalos honlapja:
www.nigun.hu
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A 8. Újbuda Jazzfesztivál a szokott 
helyszíneken, az A38 hajón és a MU 
Színházban kínál programokat a szo-
kott elôremutató jazzirányzatok meg 
nem szokható hazai és európai 
képviselôitôl. Szeptember 7-én pár-
huzamosan lép fel az A38 hajón a 
Bin Jip és az osztrák K3 kísérletezô 
triója, illetve a MU Színházban a 
Kováts Gergô–Márkos Albert–Po zsár 
Máté Trió meg a legendás német-angol 
Schlippenbach Trio (képünkön). A hajó 
tetôteraszán mindeközben a Tomor Barna-
bás Trió szórakoztat Barabás Lô rinccel és 
Premecz Mátyással. Másnap nem kell szét-
szakadni: a hajón muzsikál a Grencsó 
Collective One Lewis Jordannal, az olasz 
Psaico Bop Sabir Mateennal, illetve a hazai 
Skolin Trio. Végezetül 9-én a MU-ban jöhe-
tünk össze, hogy meghallgassuk a ZZAJ.H 
triót és a Trio Kontrasztot (érdekesség, hogy 
mindkettôben Geröly Tamás Sándor dobol).

A stílusvilág és lelkület a szeptember 13–15. között zajló 
magyarkanizsai Jazz, improvizatív zene… fesztiválon ha-
sonlatos lesz az újbudai eseményeken átéltekhez. A csütör-
töki nyitóesten zenés napbúcsúztató szertartás lesz Bede Pé-
ter, Meggyes Ádám, Branislav Aksin, Hock Ernô, G. Szabó 
Hunor, Andrea Berendika és Mezei Szilárd részvételével – 
részben Szabados György emlékezetére. Másnap a Balogh 
Kálmán–Farkas Rózsa cimbalomduó és az olasz Gianni 
Lenoci Hocus Pocus 4tet lesz hallható a Mûvészetek Házá-
ban, harmadnap pedig ugyanott az észt Hortus Musicus 
tentett, illetve az amerikai-német Charles Gayle Trio zenél. 
Mindkét napot jam session zárja. Ózsvár Péter kerámiái a 
Dobó Tihamér Galériában lesznek megtekinthetôk.

Újra Budapestre térünk vissza, hogy szeptember 21–23. 
között merôben más stílusú zenéket élvezhessünk a Mille-
náris Teátrumban a Jazzy Fesztivál szervezôinek jóvoltából. 
Az elsô napon a London Community Gospel Choir pezsdí-
ti fel az egybegyûlteket, másnap a fusion gitár nagymenôje, 
Chuck Loeb penget, harmadnap pedig a megunhatatlan 
német De-Phazz csábítja táncra a közönséget.

A Müpa ôszi koncertkínálatában 
csillagesôre számíthatunk a Jazzlegen-
dák, a Jazzmûhely és a Violin-kulcs 
elnevezésû hegedûs minifesztiválon. 
Szeptember 22-én a Fesztivál Színház-
ban a Kossuth-díjas Vukán György és a 
Creative Art Trio fogadja Stephane 
Belmondo trombitást, akivel a 150 éve 
született francia zeneszerzôt (is) köszön-
tik a Debussy à la Vukán címû koncer-
ten. A Sárik Péter Trio Jazzmûhelyében 
október 5-én Jazz-kívánságmûsor készül 
vizuális effektekkel. Mûsorukon csupa 
olyan meghökkentô feldolgozás szere-
pel, amelyet kitartó rajongótáboruk 
tagjai kértek. Az évad egyik legna-
gyobb dobása a 70 éve született Jimi 
Hendrix számait jazzdarabokká formá-
ló Band of Gypsys Reincarnation fel-
lépése lesz október 27-én a Nemzeti 

Hangversenyteremben, akikkel a világ egyik überelhetetlen 
ritmusszekciója, Eddie Gomez bôgôs és Steve Gadd dobos 
(képünkön) muzsikál. Olyan számok is megszólalnak Hal-
per László gitáros átdolgozásában, amelyeket Hendrix 
élôben sosem játszott! November 22-én, 24-én és 25-én a 
Müpa a hegedû világához ad kulcsot a hallgatónak, amikor 
L. Subramaniam, a klasszikus indiai hegedû „istene”, majd 
az erdélyi hegedûsök legkiválóbbjai, köztük Fodor Sándor 
’Neti’ és végül a Lantos Zoltán OpenSource (l. a 60–62. ol-
dalt) lép fel a kultúrpalotában.

A Papp László Sportarénában ünnepelhetjük november 
13-án a kanadai jazzistennô, Diana Krall újabb, harmadik 
eljövetelét. Nagy a valószínûsége, hogy a színházi kialakítá-
sú Aréna teremben több számot is elôad legfrissebb, Glad 
Rag Doll címû albumáról, amelyen az 1920-as évek zenéit 
21. századi elôadásban tolmácsolja a zongorista-énekesnô. 

A Kanizsa Nemzetközi Jazz- és Világzenei Fesztivál és a Szegedi Jazz-
napok programja még nem végleges: ezeket honlapunkon közöljük.

További információ: www.a38.hu; www.mu.hu; www.jazz.eutelnet.com; 
www.millenaris.hu; www.mupa.hu; www.livenation.hu; 
www.kanizsajazzfesztival.hu; www.privatemusic.hu

Napbúcsúztatás jazzel
Válogatás a határon túli, vidéki és budapesti jazzkoncert-kínálatból

A nyári napok elmúltával annak ellenére sem kell jazzprogramokban szûkölködnünk, hogy több 
rendezvény anyagi gondokkal is küzd. Amikor kevés a pénz, a mûfaj iránti elkötelezettség bizo-
nyul a legfontosabb energiaforrásnak…
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Szerzôi kiadás
katalógusszám nélkül

Nonesuch – Magneoton
531257

ACT
9529-2

GYÁRFÁS/GRENCSÓ/NESZTOR/

JESZENSZKY/REGÔS: EGYÜTTMÛKÖDÉS

l l  l l  l l  l l  l

Ritka esemény a magyar jazz történetében, hogy 

öt független mûvész (már Jeszenszky György sem 

tagja a Grencsó Kollektívának) alkalmi kooperáció-

ját lemezre vegyék. A Nesztor Iván által kiadott 

Együttmûködést hallgatva csak sajnálhatjuk, hogy 

egy improvizatív elôadói mûfajban nem születik 

több efféle kísérletezô zeneanyag Magyarországon. 

Az külön szomorú, hogy egy ilyen izgalmas CD 

meg jelenése szorosan összefügg a gyászérzéssel. 

A borítón látható ködös erdô is mintha a halál sej-

telmességét és megérthetetlenségét illusztrálná. 

Rög tön a lemezt nyitó Januáros, mely épp oly talá-

nyosan fejezôdik be, mint amennyire áthatolhatat-

lan a ködös erdô, Szabados Györgyöt búcsúztatja. 

A furulya-ütôs duó csak a szám 2/3-ánál bôvül más 

hangszerekkel, de a basszusklarinét sötét tónusú 

hangja tovább mélyíti a zenei gyászt. A Búvópa-

takban szólal meg elôször Regôs István zongorája: 

a január 14-én a Fonóban készült felvétel egyben a 

magyar jazzélet egyik legintelligensebb muzsikusá-

nak búcsúja is volt. A sûrû, zaklatott, szinte indu-

latos darabot nehéz Regôs Pista hosszú szen ve dé-

sétôl, illetve halálától függetlenítve hallgatni. 

Ha úgy tetszik, akár a sajnálatosan kevés lemezen 

hallható zongorista/szaxofonos utolsó albumának 

is tekinthetjük az Együttmûködést, hiszen válto-

zatos szólói (érdemes egymás után meghallgatni 

az Éjszakai sorokat, majd a kíséret nélküli Natasát, 

végül a közérthetôbb zenei nyelvet használó 

Akarni, hagyni és elengednit) fokozatosan és szin-

te észrevétlenül a CD fôszereplôjévé emelik. 

A záró Hálaadás a gyûjtemény talán legmegindí-

tóbb darabja. John Coltrane meditációinak világá-

hoz kapcsolható, ahhoz a minden sejtjében spiri-

tuális zenéhez, amelyet Szabados és Regôs annyi-

ra szeretett. Máté J. György

PAT METHENY:

UNITY BAND 

l l  l l  l l  l l  l

Chris Potter szerepeltetése miatt meglepetés az új 

Metheny-kvartett összeállítása, a bôgôs és a do-

bos már egy ideje társai a zenekarvezetônek. 

Mindezt kiaknázandó a sajtóanyagban kiemelik, 

hogy Metheny vagy harminc éve dolgozott utoljá-

ra szaxofonos vezetô szólistával. Ez persze csak a 

Metheny-együttesekre igaz, egy tucat szaxofonos 

kollaborációt felsorolhatnánk a gitáros tetemes 

diszkográfi ájából. A gitáros Dewey Redmant és 

Michael Breckert emlegeti, mint akik ebben a sze-

repben mély nyomot hagytak benne, és lelkendez-

ve méltatja Pottert, amiért simán be tudja tölteni az 

általuk hagyott ûrt. Valóban. Ez persze nem PMG-

lemez (állítólag az jövôre jön), inkább egy letisz-

tult straight alapállás jellemzi. Methenyt sokszor 

leírták már, én is úgy voltam vele, hogy az utolsó 

margitszigeti PMG-koncerten a Song for Bilbaót 

már csak a kerítésen kívülrôl hallgattam, a ráadá-

sok elôtt hazaindultam. De Methenyt nem lehet 

leírni, ezen a lemezen minden a helyén van, az 

arányok, a húzás, a lassúk, a repülôs dallamok. 

Megint a hangszerelés, a ritmika újult meg a legke-

vésbé. Az utóbbi évtizedek Methenyjének legtöbb 

arca visszanéz kicsit, kapunk ízelítôt a Pikasso-

gitárból, az orchestrionos zörgölôdésbôl, meg 

persze a PMG-bôl is, de a lényeg a tévedhetetlenül 

megírt számok 100%-ig jazzesen odatett kidolgo-

zása. Négy hatalmas arc könnyedén, de komolyan 

rákattanva játssza le egyikük témáit. A „déja vu”-

tôl eltekintve pedig olyan sodró a lendület, mint 

amilyenre a hullámlovas napokig vár. Chris és Pat, 

meg Ben rázásai nyomán csak dörzsöljük a sze-

münket, újra nyílnak a tág terek, hatalmunkba kerít 

bennünket az életöröm és visszatekerjük a leját-

szót a lemez elejére. Metheny meg fogja kapni hu-

szadik Grammyjét. Zipernovszky Kornél

BOLLA GÁBOR:

FIND YOUR WAY

l l  l l  l l  l l  l

Kinôve a „csodagyerek” nem mindig elônyös sze-

re pébôl, a ma is még csak 24 éves szaxofonos tel-

je sen beérett muzsikus. Már nemcsak itthon, de 

külföldön is megbecsült mûvész, ahonnan számos 

díjat hozott haza. Ami lemezfelvételeit illeti: saját 

korai kvartettjének CD-je mellett fôként sideman-

ként találkozhattunk vele más magyar jazzerek al-

bumain, 2009-ben viszont Németországban jelent 

meg egy szenzációs trió session-je külföldi partne-

rekkel. Legújabb albumát idén ja nuár ban rögzítettek 

Münchenben. Kvintettjében rajta kívül még két ma-

gyar muzsikál: elválaszthatatlan társa, a zongorista 

Szakcsi Lakatos Robi és a Magyar Rádió 2006-os 

jazzhegedû tehetségkutató versenyének nyertese, 

Sárközi Lajos. A ritmustandemet a svájci Heiri 

Känzig, a Vienna Art Orchestra stabil bôgôse és 

honfi társa, a világhíres Jojo Mayer dobos alkotja. A 

lemezen hallható darabok közül két számot Bar-

tóktól kölcsönöztek, öt Bolla–Lakatos-szerzemény, 

egyet pedig Sárközi jegyez. A többi szerzô lehetne 

Gábor kedvenceinek listája: Monk, Rollins, John 

Lewis és Stevie Wonder. Az elhangzó modern 

mainstream jazz, a mûfaj legéletképesebb stílusát 

képviseli. Gábor mûvészete valahol félúton van ko-

rai inspirálója Sonny Rollins és nagy bálványa John 

Coltrane között. Szólói mind tenoron, mind szop-

ránszaxofonon szenvedélyesek és virtuózak, meg-

gyô zik a hallgatót arról, hogy rátalált saját hangjára, 

játékstílusára. Robi kifogyhatatlan az ötletes melo-

dikus improvizációkban – akár gyors dallam, akár 

lírai ballada is van „terítéken”. Sárközi Lajos he ge-

dûjátéka hazai ízeket visz a produkcióba. Kiemel-

ném a Django különleges feldolgozását és a Lali’s 

Lament magyaros dallamvezetését. Az új album 

öregbíti a magyar jazz hírnevét a nagyvilágban, 

ami igazán ránk fér. Márton Attila
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RON MILES:

QUIVER

l l  l l  l  l  ll  ll

Valószínûleg ismertebb volna Ron Miles neve, ha 

nem Denverben, hanem New Yorkban élne. A tá-

volságnak azonban elônyei is vannak: az 1963-as 

születésû Miles – igaz, jó évtizeddel késôbb – 

ugyanabba az iskolába járt, ahová Bill Frisell. Bará-

tivá vált kapcsolatukat több lemez, köztük a duó-

ban rögzített Heaven dokumentálja, és most itt a 

Brian Blade bevonásával készített új opus. Trombi-

ta, gitár, dob. A basszushangszer hiánya rögtön 

feltûnik, pedig a jazz történetében bôven akad 

példa hasonló formációkra, hogy csak Paul 

Motian-Joe Lovano-Bill Frisell kiváló trióját említ-

sük. Ebben a bensôséges kamarajazzben a trombita 

és a gitár képes hozni a mélyebb hangokat, az egyik 

instrumentum kiállásakor azonban elvékonyodik a 

hangzás. A zene sok mindenbôl táplálkozik, és 

sokfelé mutat. A korábbi és újabb jazzstílusok, 

elô adók (Scott Joplin, Duke Ellington, Henry Man-

cini, Ornette Coleman), de a blues és a country 

elemeit is felhasználó kilenc szám – amely  bôl hat 

Miles saját szerzeménye – hangszeres monoló-

gok, dialógusok és párbeszédek sorozata. Konszo-

nancia és disszonancia, melankólia és swinges 

lüktetés, természetesség és absztrakció, hagyo-

mánytisztelet és újszerûség ellentétpárjai nem ki-

oltják, hanem erôsítik benne egymás hatását. A le-

mez Ron Miles nevével jelent meg, de nem hagyo-

mányos szerepekrôl, hanem azonos felfogású mu-

zsikusok demokratikus együtt mû kö dé sé rôl van 

szó, amelyben az egész több, mint a részek 

összegzôdése. Miles B helyett G-re hangolt, söté-

tebb tónusú, lírai, éneklô trombitahangjához a 

legteljesebb partneri egyetértés jegyében illeszke-

dik Frisell elektronikai trükköktôl mentes, tiszta 

pengetése és Blade interaktív dobolása. Intellektu-

ális modern jazz értô füleknek. Turi Gábor

TONY LAKATOS:

HOME TONE

l l  l l  l l  l l  l

Három, világszinten játszó európai zenésszel a 

frontvonalban (ha a Kanadában élô zongoristát, 

Botos Robit is óviláginak tartjuk) ez egy ízig-vérig 

amerikai lemez. Sokakkal ellentétben, én ezt nem 

tartom az ördögtôl valónak. Mint ahogy azt sem, 

hogy afro-amerikai kiválóságok énekeljenek olasz 

operát. Ami Tony Lakatost illeti, mindenekelôtt ki-

emelném jó ízlését, mértéktartását és szakmai alá-

zatát. Egyáltalán nem fi togtatja hatalmas techni-

káját, alárendeli azt a kifejezés tisztaságának. Min-

den hang a helyén van, és nincs üresjárat. A 

ze nekarvezetô rengeteg teret hagy zenésztársai 

kibontakozásának, így az ember felmérheti: mi-

lyen óriási zenész Botos Robi és a német trombi-

tás, Axel Schlosser is. Az utóbbi Hello Herbert 

címû szerzeményén a rögtönzött duett iskolapél-

dáját hallhatjuk a két fúvóstól. Maga a zene a hat-

vanas évek elsô felében Miles Davis által elvetett 

magokból szökken szárba, de a hangzás és a kon-

cepció teljesen egyéni. Két szám kivételével az 

összeset Tony szerezte, és nagyszerû témákat írt, 

mint például az életvidám Cat-Kiss vagy az elégi-

kus hangzású Slow dripping papaya. Noha az al-

bumon nincsenek parttalan rögtönzések, a szólók 

színvonala annyira magas, hogy az ember egyálta-

lán nem bánná, ha lennének. A csapat amerikai 

kontingense a kiváló bôgôs és dobos, Robert 

Hurst, illetve Billy Drummond személyében óriási 

érzékenységgel és visszafogottsággal reagál a szó-

listák minden rezdülésére. Ez az alkalmi együttes 

annyira feszes, hogy az ember azt hinné, már évek 

óta együtt vannak. Tonyt és Botos Robit hallgatva 

ezeken a New Yorkban készült felvételeken az em-

bernek vérzik a szíve, hogy a mi pöttöm kis pia-

cunk nem tud el- és itthon tartani ilyen óriási te-

hetségeket. Pallai Péter

BÉLA FLECK & THE MARCUS ROBERTS 

TRIO: ACROSS THE IMAGINARY DIVIDE

l l  l l  l l  l l  ll

Valószerûtlen párosítás. A bendzsóhoz hasonló 

hangszerek ugyan számos népzenében elô for-

dulnak, s az amerikai népzenében is afrikai hatá-

sokra honosodtak meg, hogy aztán a jazz kialaku-

lásakor a zongora társaivá váljanak – együttesüket 

mégsem könnyû a modern jazz természetes jelen-

ségeként felfogni. Más furcsaság is van: Marcus 

Roberts zongorista, aki Wynton Marsalis együtte-

sében vált ismertté a nyolcvanas években, a klasz-

szikus jazzhez vonzódik, újabban a jazz és a ko-

molyzene integrációja foglalkoztatja, míg Béla 

Fleck a pengetôs hangszer jeles mûvelôjeként a 

funkytól a világzenéig megannyi stílusban és part-

nerrel kipróbálta magát (olyan zongoristákkal is, 

mint McCoy Tyner). Véletlenszerû találkozásukkor 

2009-ben azok a bizonyos angyalok szálltak át a 

szobán; ez vezetett késôbb a 12 saját számot tar-

talmazó lemez megszületéséhez. Nemcsak a 

hang szerösszetétel, hanem a bluegrass, a blues, a 

swing, a hard bop és a latin zene elemeinek szo-

katlan házasítása is bizsergést vált ki a hallgató-

ból. Nem mintha a napjainkban bevett ironikus, 

távolságteremtô, posztmodern megközelítésrôl 

volna szó. Ellenkezôleg, itt minden azonos önma-

gával, beleértve a jazzt és a többi hagyományos 

amerikai zenét. A szerzemények többségében a 

gyakori stiláris, tempó- és dinamikai váltások len-

dületes swingbe torkollnak. Fleck virtuóz techni-

kája szabadon szárnyal: hol a bluegrass pattogó 

nyolcados akkordbontásaival kíséri a zongoraszó-

lót, hol gitárszerû, egyujjas improvizációkkal viszi 

a prímet. Roberts kevésbé látványosan, de kivéte-

les zenei tudással és játékkultúrával veszi ki részét 

a lendületes közös muzsikálásból; mégsem jutnának 

messzire kiváló partnereik, Rodney Jordan bô gôs és 

Jason Marsalis dobos nélkül.   Turi Gábor
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TRIO M:

THE GUEST HOUSE

l l  l l  l l  l l  l

Trio M – találó név egy zenekarnak, amelyben 

mindhárom tagnak M betûvel kezdôdik a kereszt-

neve. Myra Melford zongorista, Mark Dresser bô-

gôs és Matt Wilson dobos alkalmi kollaborációját a 

mû vészi összhangon túl a kölcsönös szeretet és 

megbecsülés teszi hitelessé. Az M a résztvevôk 

egyenlôségét, a konvencionális szólista-kíséret sze-

repek felszámolását, illetve átértelmezését is jelzi. 

Mégsem individuális szólamok egymásmellettisé-

gét halljuk, hanem egyszer eleve a trió számára írt, 

máskor meg más formációkra komponált darabo-

kat, melyeket késôbb a szerzô a Trio M kontextusá-

ba helyezett. Az anyag egységét az is biztosítja, 

hogy csakis a három elôadó szerzeményeit játsszák. 

Myra Melford jelenléte szabad, sôt extravagáns 

improvizációkat ígér, hiszen a pianistát többek kö-

zött a Han Benninkkel készített 1994-es akciójából 

ismerhetjük, de a rá jellemzô „out” játék most ki-

sebb hangsúlyt kap, dominánsabb viszont a meló-

diák iránti érzékenység és a harmóniai szigor. Ô 

komponálta a címadó számot, mely eredetileg egy, 

a konyhamûvészet és a zene testvériségét hirdetô 

zenei eseményre íródott, de egy más rétegében 

Rúmí perzsa költô fi lozofi kus verse ihlette, és arról 

szól, hogy örömért, bánatért, fájdalomért és szé-

gyenért egyaránt hálásak lehetünk, mivel minden 

Istentôl jön. Dresser szerzeményét a lemez végén 

(Ekoneni) egy zimbabwei írónô könyve inspirálta. 

A szám ugyanakkor azoktól a bitonális harmóniák-

tól válik igazán izgalmassá, melyeket a bôgôs egy 

általa „szürrealistának” nevezett pick-up rendszer 

segítségével tudott csak megszólaltatni. Wilson 

egyik kompozíciója Albert Ayler felszabadító zenei 

hatásáról árulkodik. Homogén, mégis sokszínû 

zene. Három gondolkodó muzsikus megkapó szel-

lemi teljesítménye.  Máté J. György 

RENAUD GARCIA-FONS:

SOLO – THE MARCEVOL CONCERT

l l  l l  l  l l  l  ll

Renaud Garcia-Fons muzsikája sokféle kultúra és 

tradíció ölén fogant. A nagybôgô mûvész mindig is 

mélyen merített a klasszikus, jazz, mediterrán, fl a-

menco, orientális és latin-amerikai hagyományok-

ból, s noha tartózkodik a „világzene” meghatáro-

zástól a stílusát illetôen, ha létezik e mûfaj, akkor 

annak ô a legjavát játssza. Méghozzá le nyû gözô 

virtuozitással. Ahogy ô fogalmaz, szeret megfeled-

kezni arról, hogy tulajdonképpen bôgôn zenél, 

minden húros instrumentumot megidéz hangsze-

rén a sarangitól a kamanchen át a csellóig és a he-

ge dûig. Az eszköz határainak totális kiterjesztése a 

célja, mind hangzásban, mind technikailag, penget-

ve, vonóval, vagy éppen perkusszívan kezelve azt.

Garcia-Fons mindig is szóló muzsikát alkotott, tel-

jes értékû szóló hangszerré emelve a bôgôt együt-

teseivel készített lemezein is. Most megjelent új 

felvétele azonban ténylegesen szóló bôgô pro-

dukció, élô koncertfelvételen rögzítve. Minden 

hang a szerzô bôgôjén született, a szólamok loop-

alapok kíséretében bontakoznak ki. Afrikai, ba-

rokk, rock és középkori katalán zenei hatások is 

megelevenednek, s mint mindig, elragadó az uta-

zás, a mûvész brillírozik, a közönség ragyog! Szé-

les melodikus ívek tárulnak fel, izgalmas és szen-

vedélyes dinamikával szólnak a magasak és mé-

lyek, a sodró és a lírai dallamok. 

Az album a koncert hangfelvétele mellett tartal-

mazza a róla élôben készített videofi lmet is. A hely-

szín a Le Prievré de Marcevol gyönyörû közép kori 

kolostora a Pireneusokban, ahol mûvészi beállítá-

sokban nézhetjük végig Garcia-Fons játékát, így a 

képek igazi pluszt adnak hozzá a zenei élményhez. 

A DVD extrája a rajta szereplô nyolcperces interjú a 

szerzôvel, és az Aqâjân címû darab klipje – rajon-

góknak mindkettô csemege. Laczkó Krisztián
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MELODY GARDOT:

THE ABSENCE

l l  l l  l  l  ll  ll

Homérosz óta tudjuk, hogy az utazás, illetve an-

nak változatai, a világban való bolyongás vagy a 

csavargás milyen meghatározó tapasztalatokkal 

járhatnak. Az utazó szembesül a szabadság, az 

otthontalanság és a céltalanság élményével, és 

egyes esetekben az utazásról bölcsebb emberként 

tér haza. Melody Gardot huszonhét éves philadel-

phiai énekesnô világpolgárnak vallja magát, akit 

csábít a messzeség, sôt az úton levést talán job-

ban szereti, mint az otthon biztonságát. Utazások 

élményei szólalnak meg a The Absence több felvé-

telén is. Gardot hallhatóan a mediterrán világhoz 

vonzódik, forró tájak zenei formáihoz, s nemcsak 

a brazil sambához, illetve bossa novához (Mira, 

Lemania és Se Voce Me Ama), hanem spanyol, 

portugál, sôt afrikai zenei alaprétegek találhatók az 

egyes dalok kompozíciójában. 

Ennyi alapján akár változatos és sokszínû is lehet-

ne az album, melynek borítóján partra vetett hal-

nak (?) ábrázolják az énekesnôt (?). De nem az. 

Kissé egyhangúak és kiszámíthatóan panelesek a 

Gardot-szerzemények, úgy érezzük, mintha min-

den szám egyazon keserédes érzemény változata 

volna. Ma ezt nyersen úgy mondják: unalmas. 

Heitor Pereira gitáros producer és a neves session-

zenészek – Larry Goldings, Peter Erskine, Paulinho 

Da Costa – se változtatnak ezen a monotonitáson. 

A franciás couleur locale túlságosan kiszámítottnak 

és modorosnak hat az Impossible Love-ban, a lisz-

szaboni úti élmény alapján született Amaliában 

pedig a sérült madár és a repülés szabadságának 

szembeállítása kissé kiüresedett toposz. Még ak-

kor is annak érezzük, ha tudjuk, hogy Gardot-nak 

is volt 2003-ban egy súlyos közlekedési balesete, 

amely hajszál híján egy életre megfosztotta a 

mozgás szabadságától.  Máté J. György

TONY BENNETT:

ISN’T IT ROMANTIC?

A ma már 86 éves mûvész nevével úgy 1958 táján 

találkoztam elôször egy kétszámos, 45-ös fordula-

tú mikrolemezen, amit a forradalom alatt „disszi-

dált” barátom küldött Amerikából. Tony Bennett 

is egyike volt a Frank Sinatra nevével fémjelzett, 

tucatnyi tagot számláló olasz-amerikai énekes 

sztárgárdának, akik fényes karriert futottak be 

jazzorientációjú énekstílusukkal. Ráadásul ôt azok 

között tartották számon, akik a legjazzesebben 

énekeltek, és ezt oly nagyra értékelte például 

Count Basie is, hogy Bennett lett az elsô fehér 

elôadó, aki a Basie banddel énekelhetett. Hosszú 

pályája során aztán dolgozott Ellington és Woody 

Herman zenekarával, és persze számos kisebb-na-

gyobb formációval is. Ami igazán meglepô: a ki-

lencvenes évek közepén – 70 évesen – elképesztô 

sikereket aratott még a rockkorszakban felnôtt  kö-

zönség körében is.

A senkivel össze nem téveszthetô, lírai baritonnal 

megáldott crooner jelen albuma természetesen 

nem új felvételeket tartalmaz, hanem pályája csú-

csán, a hetvenes évek közepén rögzített négy sor-

lemezrôl vett 15 közismert melódiát, mégpedig a 

nagy amerikai daloskönyv klasszikus darabjait – 

különleges feldolgozásban. Két LP ugyanis csak 

Bill Evans zongorakíséretével készült, a másik 

kettôn pedig a Ruby Braff/George Barnes kvatett, 

illetve a kibôvített Torrie Zito trió foglalja keretbe a 

nagyszerû hangot. Ami Bennett mûvészetét mód-

felett megnyerôvé teszi, az az egyszerû, termé-

szetes elôadásmód, ami olyan érzetet kelt a hallga-

tóban, mintha közeli ismerôs, jóbarát énekelne, 

csakis az ô szórakoztatására. Ezt látszik igazolni a 

Concord kiadó retro-albuma, hiszen ennek a zené-

nek van mondanivalója a mai emberek számára is. 

Márton Attila

JEFF LORBER FUSION:

GALAXY

l l  l l  l  l  ll  ll

Furcsa módon Magyarországon még zenész kö-

rökben sem sokan ismerik a billentyûs Jeff Lorber 

nevét, pedig a nyolcvanas évek eleje óta nem csak 

a fusion, illetve a smooth jazz egyik legsikeresebb 

elôadója, hanem producerként is a legkeresetteb-

bek közé tartozik. Munkáit hallva ez utóbbi is tel-

jesen érthetô, hiszen a hatalmas szakmai tudást és 

jó arányérzéket sokan szeretnék a saját produkció-

juk szolgálatába állítani.

A legújabb, immár huszonharmadik Jeff Lorber al-

bum minden szempontból egyenes folytatása a 

termékeny korábbi éveknek. Elôször is a felvétel és 

a keverés még napjaink standardjai mellett is 

kiemelkedôen igényes – természetesen mindkettôt 

elsôsorban Lorber végezte a saját stúdiójában.

Folytatva a vizsgálódást, vegyük sorra a zenész 

tár sakat minden magyarázat nélkül: Eric Marienthal 

szaxofon, Randy Brecker trombita, Lenny Castro 

ütôhangszerek, Paul Jackson Jr. és Larry Koonse 

gitár, Vinnie Colaiuta és Dave Weckl dob. A basz-

szusgitáros Jimmy Haslip társ pro du cerként és öt 

szám társszerzôjeként is segítette a Galaxy elké-

szültét. Ezt a listát nyugodt szívvel nevezhetjük 

szupergrupnak és a játék minôségérôl teljesen fe-

lesleges tovább értekezni. Mindezen körülmények 

ellenére hogy lehet, hogy ne öt csillagot kapjon 

egy ilyen album? A teljes kiszámíthatóság és az iz-

galmak hiánya miatt. A 2010-es években nem le-

het fi gyelmen kívül hagyni, hogy ebben a mûfaj-

ban már minden megtörtént, aminek érdemes volt 

megtörténnie, és nagyon kell kapaszkodni ahhoz, 

hogy sikerüljön egy kicsit is újat mondani és átlép-

ni a potenciális hallgatók megemelkedett ingerkü-

szöbét. Itt most ez nem sikerült. Ha valakit ez nem 

zavar, akkor tökéletes mestermunkát hallhat az 

elsô hangtól az utolsóig. Huszár Endre
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SZILÁRD MEZEI 

VOCAL ENSEMBLE:

FÚJJ SZÉL, ZENTA, 

VISSZHANGOZZ 

SZÉL!

l l  l l  l l  l l  ll

Örvendetes, hogy a vajdasági jazzélet leg ki emel ke-

dôbb tehetségû muzsikusa, Mezei Szilárd sûrûn je-

lentkezik új lemezzel. Még inkább üdvözlendô, 

hogy albumai magas mûvészi színvonalat képvisel-

nek, garantáltan megalkuvásmentesek, lélekkel tel-

tek és változatosak. A diszkográfi ájában ritkán 

elôforduló vokális megszólalást részesítette elôny-

ben a tavaly Magyar ka nizsán felvett lemezanyagán: 

húga, Mezei Kinga énekhangja mellett további 

nyolc hangszeres, öt fúvós, zongora és a Malina–

Csík ritmusszekció zeng brácsahangját körülölelve. 

A szövegek közt van Weöres-, B. Pap Endre-, Sziveri 

János- és Domonkos István-vers, a záró szám pedig 

egy magyar népdalra épül. Számomra a Mezei-féle 

kötötten szabad zene épp elég költôi, nem hiányoz-

nak hozzá szavak, amelyek most kicsit ólmossá tet-

ték a szárnycsapásokat. BB

ICO Zrt.
katalógusszám nélkül

POZSÁR ESZTER/

RÉVÉSZ RICHÁRD:

TALÁLKOZÁS

l l  l l  l l  l l  ll

A fuvolista-szaxofonos Pozsár Eszter másfél évti-

zede a hazai jazzélet ismert szereplôje, akinek já-

tékában a klasszikus gyökerek és az indiai zene ha-

tása is érzékelhetô. A zongorista Révész Richárd 

(Ricardo) pedig a latin jazzre specializálódott, de 

közben klasszikus, mainstream és „vendéglátós” 

tudását, tapasztalatát is képes produkcióiba szer-

vesen beépíteni. A Találkozás címû duólemez – 

Pozsár Eszter kifejezésével – „kortárs jazz fantá-

zia”, amely a latin alapokhoz sokféle hangulatot, 

stílusvilágot társít. Mindketten öt-öt saját szerze-

ménnyel vettek részt az alkotói folyamatban, s a 

komponálást stílusos, szélsôségektôl mentes in-

terpretáció követte. A fuvola-zongora duó óhatat-

lanul klasszicizáló hangzásképe az ötven-hatvan 

évvel ezelôtti kubai, argentin és brazil klassziku-

sok világát is felidézi. ReA 

Szerzôi kiadás
katalógusszám nélkül

VÖRÖS NIKI:

ASK YOURSELF WHY

l l  l l  l l  l l  ll

Vörös Niki nagyon jól sikerült bemutatkozó albuma 

szokatlan választás jegyében fogant. Ne rettentse el a 

virtigli jazz rajongót, hogy a dalcsokor tiszteletadás 

Michel Legrand elôtt. Vörös Niki nem egyike a szá-

mos jazz tanszakon végzett, jazzklubokban fel lé pô, 

de könnyedebb mûfajokban utazó énekeseknek. Ô 

vérbeli jazz énekesnô, aki bármilyen jó anyagból ké-

pes minôségi jazzt alkotni. Enyhén füstös hangja be-

leillik a hagyományba, ötletesen, de mértéktartóan 

rögtönöz, érzéssel énekel, és nagyszerû összhangban 

mûködik zenészeivel. Jó példa az utóbbira az album 

címadó száma, amely egyben a szaxofonos Kováts 

Gergô tehetségét is dicséri, aki, mondhatni, „emberi” 

hangon folytat párbeszédet az éne kes nô vel. Egy 

Legrand-albumba nem fér bele, hogy a mûvész ere-

deti anyagon vagy ismertebb standar de ken is meg-

méresse magát, de kezdetnek ez így is fényes. PP

Gramy Records
GR–097 

ALAPI ISTVÁN:

NIXFACTOR

l l  l l  l l  l l  ll

Alapi István az Edda Mûvekben töltött évtizedei-

nek köszönhetôen az egyik legismertebb, a szak-

mában magasan jegyzett rockgitáros. Kevesebben 

tudják, hogy olykor szólistaként is megmutatja: 

többre hivatott, mint hogy csupán Pataky Attila ol-

dalán, ütemes headbangeléssel kísérve játssza a 

Kör közepént. Vezetett saját zenekart (Alapi Band), 

kiadott szólólemezt (Belsô világ – 1996) és koncert-

CD-t, most pedig lendületes, változatos, hallgatha-

tó fúziós albumot készített; Beke Márk (billentyûs 

hangszerek), Barabás Tamás (basszusgitár), Banai 

Szilárd (dob) és Csányi István (szaxofon) társaságá-

ban. Rockzenész múltját és jelenét azért nem ta-

gadhatja: ha szigorúan nézzük, a tizenegy kompo-

zíciónak nem sok köze van a jazzhez. A hangszer-

tudás, a profi  stúdiótechnika és a számok jól felépí-

tett struktúrája így is elismerést érdemel. ReA

Concord – Karsay és Társa
CJA-33445-02

GERALD ALBRIGHT & 

NORMAN BROWN:

24/7

l l  l  l  ll  l  ll  l

Valójában amilyen vidám és felhôtlen hangulatot 

igyekszik árasztani sok hasonló lemezkiadványhoz 

hasonlóan Gerard Albright szaxofonos és Norman 

Brown gitáros közös lemeze, annyira szomorú hal-

lani, hogy magasan képzett zenészek gondos 

arányérzékkel, profi  módon elkészített produkciója 

milyen hervasztóvá válik attól, ahogy szilánkokra 

rágott csontként alkalmazza a rég megunt, a fúzió-

tól örökölt, de menet közben felhígult smooth-

motívumokat, -dallamokat, -fordulatokat, -soun do-

kat. Persze bluest is csak kockás ingben, herfl ivel, 

az obligát harmóniakörre szokás játszani hosszú 

évtizedek óta. Mondhatnánk, hogy ízlés dolga, és 

valóban, még azé is. Pedig nyomokban nagyon jó 

dolgok is felfedezhetôk a 24/7-ön. Például a nyitó-

szám záró harmóniamenete, vagy a Keep It 

Movingban Albright és Brown négyezése. BB

Blue Note – EMI
50999-7-31548-22 

NORAH JONES: 

LITTLE BROKEN 

HEARTS

l l  l  l  ll  l  ll  l

Eddig is tudtuk, hogy minden díjesô és anyagi siker 

ellenére az új évezred elején feltûnt dívának nem sok 

köze van a jazzhez, és leszögezhetjük, hogy ma már 

annyi sincs, mint volt tíz évvel ezelôtt. Elsô lemezei 

még mutattak némi eredetiséget, stílusában jazzes 

elemeket is felfedezhettünk, repertoárján is fel  tûnt 

egy-egy közismert standard. Legújabb albuma teljes 

stílusváltásról tanúskodik, annak minden  hátrányá-

val. Tizenkét jellegtelen, nyúlfarknyi dal Miss Jones 

és „mindenese” Brian Burton koprodukciójában. 

Utóbbi zeneiparos 8 hangszeren játszik, ami az 

egyes trackek különbözô felállása és a mai technika 

mellett könnyen megoldható, de maga az énekesnô 

sem csak a zongorát pötyögteti, hanem Rhodest, 

gitárokat, Wurlitzert és orgonát is használ… Vajon 

az egykori legendás jazzlabel meddig megy még el a 

kommersz igények kielégítésében?  MA


