
Nesztor Iván – dob, gitár, furulya

1971 óta ismertem Regôs Pistát. Erôs jellemû, hajlíthatat-
lan, mûvelt és intelligens ember volt ezen tulajdonságok-
nak minden elônyével – ami az emberi kapcsolatokat ille-
ti – és minden hátrányával az érvényesülés terén.
Elôadómûvészi kvalitásai ellenére viszonylag zárkózott éle-
tet élt. Az önreklámozás idegen volt tôle, és ennek követ-
kezményeként utolsó éveiben bizony kissé mellôzöttnek 
érezte magát. Nem szeretett panaszkodni, de nekem né-
hányszor beszélt errôl. Volt tanítványaitól, korábbi 
partnereitôl, a szakmától több lehetôséget várt. Az utóbbi 
5–6 év viszonylagos „kényszerû magányában” tovább mé-
lyítette zenei tudását.
Lassanként kinyílt számára egy csodakapu, a szabad kép-
zettársítás – általa korábban kissé jegelt – zenei világa. 
Képességei és érzékenysége a legmagasabb régiókba emel-
ték az utóbbi idôben. Ezen utolsó korszakában partnere, 
se gí tôje lehettem két, jelenleg kiadatatlan duófelvétel 
és két szabadzenei koncert során, melyeknek „elô idé-
zôjeként” mûködtem. Egyedülálló élmény volt mindany-
nyiunk számára 2012 januárjában a Fonóban létrejött 
hatórányi szabadzenei performansz. Ennek eredménye az 
idén tavasszal általam megjelentetett Együttmûködés 
címû CD zenei anyaga.
Elôkészületben van egy újabb válogatás is, az akkor felvett 
zenébôl. A huszonegyedik órában sikerült megörökíte-
nünk Regôs István zseniális mûvészetét.

Cselik Gábor – zongora

Sokat gondolkodtam rajta, mit oszthatnék meg az olva-
sókkal közös élményeinkbôl. A rengeteg történet közül 
vajon mi alapján válogassak? Végül arra az elhatározásra 
jutottam, hogy nem ragadok ki meghitt pillanatokat, nem 
idézek fel nagy nevetéseket, és nem hozom vissza közös 
koncertjeink hangulatát. Ehelyett szeretném megosztani 
azt, amit kedves Barátom, életével, életében képviselt, és 
nekem is tanított.
Az egyik legfontosabb dolog, amit tanultam tôle a közös 
koncertjeink és a zenérôl való beszélgetéseink során, azóta 
is mélyen elgondolkodtat. Ez pedig nem más, mint a zene 
és a beszéd kapcsolata, hasonlósága. Azé a beszédé, amit 
– többnyire – mindannyian arra használunk, hogy megér-
tessük magunkat a külvilággal, közöljünk valamit, netán 
önálló véleményünk legyen valamirôl, és ezt másokkal is 
meg tudjuk osztani. És ahogy a zenének, úgy beszédünk-
nek is ritmusa, hangmagassága, hangszíne, „dallama” van. 
Talán nem túlzás kijelenteni: mindkettônek lételeme a 
csend és a szünet. Tehát aki hangszert fog a kezébe, úgy 
kell gondolkodjon, mintha egy olyan nyelvet kezdene el 
tanulni és használni, amelyet nemcsak itt a Földön, ha-
nem az egész világegyetemben „értenek”! Ha kissé elcsépelt 
is, de ilyen értelemben talán még igazabb a megállapítás: 
a zene tényleg határtalan. Ne felejtsük el ezt a gondolatot, 
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mert úgy érzem, a zenésztársadalom nagy része fi gyelmen 
kívül hagyja, vagy egyszerûen csak nem tudatosítja magá-
ban eléggé a zene talán egyik legfontosabb hivatását. S 
hogy ezáltal mit adunk át a közönségnek, a tanítványok-
nak, ez egyszerre kiváltság, és felelôsség.
Mint a nagy példaképet: Bartókot, ôt is fûtötte az egészsé-
ges lokálpatriotizmus és hazaszeretet. Emlékszem egyik kö-
zös zenehallgatásunkra, mikor még távolról ismerkedtem a 
zenével, egyszerûen megjegyezte: „Hát nem érzed? Ennek a 
zenének magyar föld szaga van!” Akkor még nem értet-
tem… Most is csak úgy mondanám, kezdem érteni, meny-
nyi mindent lehet elmondani, lehet kifejezni a szavak nél-
küli világban, „csak” a zenével. Nos, Ô volt az, aki erre 
elôször felnyitotta a szemem. Örök hálával és köszönettel 
tartozom érte.

Csuhaj-Barna Tibor – nagybôgô

Regôs Istvánt 1987-ben, a szombathelyi jazztáborban is-
mertem meg, majd három éven keresztül zenekari gyakor-
lat tanárom lett a jazz tanszakon. Saját zenekarába 1992 
ôszén hívott, és két–három év megszakítással haláláig én 
lehettem formációinak 
nagy bô gôse.
Kivételes stílusérzéke, 
ha talmas repertoárisme-
rete, a zene iránti alázata 
mind, mind kiapadha-
tatlan forrása volt a vele 
muzsikálóknak. Emberi 
kvalitása, ôszinte, egye-
nes jelleme, szerénysége 
miatt rengetegen tisz-
telték, de a mai zenei 
világban való érvényesülést ezek a tulajdonságok nem iga-
zán segítették, így a tehetségéhez mért helyét soha nem 
tudta elfoglalni a magyar zenei palettán.
Amikor visszaemlékszem rá, a többi közt az a történet jut 
eszembe, mikor egy volt növendéke kérésére valahová vi-
dékre, egy csárdába hívtak minket játszani duóban. Céges 
rendezvény volt, ahol egy ünnepi vacsora alá, mellé kel-
lett jazzt muzsikálni. Köztudott volt Pistáról, hogy jazzt 
bármikor, slágerzenét viszont soha nem játszott. Mikor 
megérkeztünk a helyszínre, kérdeztem a pultost, hová pa-
koljunk, ô rámutatott az üres térre, és mondta: „Ide, itt 
lesz a táncparkett”. Összenéztünk, Pista szemében értet-
lenség és félelem tükrözôdött. Az est a megbeszéltek sze-
rint zajlott, a társaság ünnepelt, vacsorázott, mi pedig ját-
szottuk a szebbnél szebb jazzstandardeket. 11 óráig szólt a 
mandátumunk, kicsivel korábban kezdtek megélénkülni 
a vendégek, és az addigi passzivitás után szállingózni kezd-
tek a táncparkettre. Percek alatt benépesült a tér táncoló 
párokkal. Ekkor az egyik – már nem teljesen józan – 
ünneplô odalépett Pistához, és így szólt: „Játsszátok a 
Pedró kocsmáját!”

Megfagyott a levegô Pista körül. Lenézett az órájára, 11 
volt. Szélvész gyorsan összepakolt. Ekkor megjelent az 
ünneplô cég vezérigazgatója, és kérdezte, mit csinálunk, 
hiszen mindenki táncol, és most kezd a buli felfelé ívelni. 
Mi közöltük, hogy sajnos nem maradhatunk tovább. Ami-
lyen gyorsan csak tudtunk, szinte futva távoztunk.

Márkus Tibor – zongora

Az igazán nagy formátumú emberek képesek felülemel-
kedni önmagukon, sôt hiányosságaikból még – némi ön-
iróniával – tréfát is ûznek. Az Újpesti Ady Endre Mû ve lô-
dési házban mostoha körülmények közt eltöltött évek után 
már látszott az alagút vége a Jazztanszak számára, hiszen 
biztosnak látszott, hogy fél éven belül sokkal jobb helyre 
költözünk. Az értekezleten Binder Károly tanszékvezetô 
ennek ily módon adott hangot: „Ezt a kis idôt itt már fél-
lábon is kibírjuk!” „Én pláne!” – szólalt meg Regôs Pista.
Jazztanszakos koromban Pista feleségének (Jászai Judit 
gitármûvész – a szerk.) zenekarában játszottam, ezért elô-
for dult, hogy náluk próbáltunk. Mindenki tudta, hogy 
Regôs tanár úrnak abszolút hallása volt, de a próba szüne-

tében, amikor Pista 
üdítôt hozott nekünk, 
csoporttársam nem bírta 
ki, hogy ezt ne el-
lenôrizze; megkocogtatta 
az üvegpoharat, és oda-
vetette a kérdést: „Pista! 
Milyen hang ez?” Ô gon-
dolkodás nélkül válaszolt: 
„Egy hamis fi sz!” Erre le-
ütöttem a zongorán egy 
fi sz hangot. Egészen kicsi-

vel magasabban szólt, mint a megkoccintott üvegpohár…
Köztudott, hogy Pista kiválóan játszott tenorszaxofonon 
is. Mivel ez transzponáló hangszer, a kottáját egy egész 
hanggal feljebb írják a valóságban megszólaló hangmagas-
ságnál. Pista ezt képtelen volt elviselni. Nagyon zavarta, 
hogy amikor a kottában például D hang van írva, a szaxo-
fon megfelelô billentyûjével pedig ezt interpretálja, C hang 
szól. Ezért „C stimmbôl” játszotta a szaxofonszólamot.

Benkó Ákos – dob

Számomra Regôs tanár úr volt az abszolút reális külsô szem 
a jazz tanszéken. Felém mindig olyan hozzáállással közelí-
tett, amely messze túlmutatott az adott állapotomon, más 
szóval: látott engem! Legszebb mondatát egy jóízû közös 
zenei vitából ôrzöm: „Az egyáltalán nem fontos, hogy hi-
báztál, csakis az, hogy végül beismerted!”

Az összeállítást Bércesi Barbara készítette.

JAZZIN MEMORIAM
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Négy nap alatt öt helyszínen 22 koncert – ez a fesztivál 
nem a kiugró méreteivel akar vonzóvá válni. A Haus der 
Berliner Festspiele hangversenytermében tartott „nagy” 
koncerteket a közszolgálati rádióállomások közvetítései or-
szágos jelentôségûvé tették. Az új mûvészeti vezetô, Bert 
Noglik, elôdeihez (George Gruntz, Albert Mangelsdorff, 
Nils Landgren) méltó koncepciójának vezérgondolata a 
mû faj társadalmi érvényesülésének és kölcsönhatásainak 
dokumentálása volt. De hát hol máshol lenne tetten ér he tô 
az emberek számára a jazz jelentôsége, mint amikor hall-
gatják? – kérdezhetnénk. Noglik erre több választ is adott. 
A nyitókoncerten Jutta Hipp (1925–2003), a német jazz 
egyik unikális, de sajnálatosan rövid pályát befutott, korai 
modern zongoristájának alakját idézték meg. Rolf Kühn 
klarinétos, egykori társa és Julia Hülsmann zongorista ve-
zették és hangszerelték a kvintettet. A vendégszólista Joe 
Lovano volt, akit csak néhány nappal elôtte csodálhat-
tunk meg itthon egy másik formációval. Sajnos az idôs 
Kühn és az ereje teljében lévô amerikai tenoros fenomén 
szólói között felborult a produkció egyensúlya. Annak, 
hogy Hipp emlékét – aki a háború alatt a képzômûvészeti 
akadémia hallgatójaként illegális jazzkoncerteket adott, és 
aki az emancipáció, a modern jazzstílusok úttörôje – élet-
ben tartják, viszont társadalmi-kulturális jelentôsége van. 
Tudjuk, a németek idôben felvésték maguknak: múltfel-
dolgozás, elôször is ezt kell elvégezni.
Ugyanerre a korszakra refl ektált a második napon az érzel-
mi skálán legnagyobb amplitúdót mutató produkció, a 
Günter Baby Sommer (képünkön) szerezte rekviem. Tör-
tént egyszer, hogy a jeles lipcsei avantgárd dobos/ütôs egy 
görög faluba kapott meghívást. A polgármester a szóló-
koncert elôestéjén elmesélte neki, hogy mit kell tudni a 
falu múltjáról. Sommer azonnal haza akart utazni. 
Kommeno volt ugyanis a helyszíne a Wehrmacht egyik 
szörnyû háborús bûnének, 1943-ban a lakosság nagy részét 
lemészárolták, a falut felperzselték. Csak hosszas gyôz kö-
désre állt végül kötélnek, belátta, hogy szembe kell néznie 
ezzel a helyzettel. A fellépés elôtt elmondta, hogy a szörnyû 
vérengzés az ô születése elôtt néhány nappal következett 
be, hogy milyen mélyen lesújtja ôt apja nemzedékének 
bûne, és hogy az elsô darabot az áldozatok emlékének sze-
retné ajánlani – ebben csak harangjátékot szólaltatott 
meg. A koncert után lemondta következô programjait, ott 
maradt, hogy beszélgessen a helyiekkel, és minél többet 
megtudjon arról a tragikus éjszakáról. Sommer azóta meg-
írta, neves görög zenészekkel lemezre vette, és elô is adta a 
Songs for Kommeno címû darabját, amelynek németországi 

bemutatója zajlott a fesztiválon, óriási sikerrel. A mû stílu-
sa ugyan inkább world jazznek nevezhetô, de intenzitása, 
fô leg Savina Yannatou erôteljes és egzotikus vokáljának 
kö szönhetôen az egész közönséget a maga oldalára állította.
Más rétegekbe, de ugyancsak katartikus magasságokba 
emelt bennünket a harmadik nagykoncerten Archie Shepp, 
akinek kvartettjében ezúttal Amine Claude Myers zongo-
rázott, orgonált és énekelt. Shepp az utóbbi néhány évben 
nagyon összeszedte magát, pedig bizony féltem, hogy a le-
genda az évek súlya alatt már nem fog tudni régi fényében 
ragyogni. Hál’ istennek tévedtem, bár most is nehezen me-
legedett bele, és a nettó másfél órás showban sokat énekelt, 
de tenoron szárnyalt és tülkölt, ontotta a hangfüggönyöket, 
szerelmes dalokat adott elô és mindenkit talpra állító blue-
sokat. Shepp nem mulasztotta el emlékeztetni hallgatósá-
gát, hogy nagymamája még rabszolgának született, és nem 
minden kölyök kapott csillogó szaxofont ajándékba, mint 
ô. Persze, ebben az esetben a jazztársadalom vektor eredôje 
az afro-amerikai önkifejezés és szabadságvágy.
A  szabadságvágy tette háromszor földönfutóvá a német 
zeneszerzôt, Hanns Eislert. A náci Németország elôl a har-

JAZZ BESZÁMOLÓ
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Jazz és társadalom metszéspontjai Berlinben
Mindenbôl egy kicsi, és mégis karakteres: a 49. Berlini Jazzfesztivált vonzóvá tudta tenni az új 
vezetés, leginkább a jól kiválasztott tematikus súlypontoknak köszönhetôen. A siker egyik jele 
a 96 százalékos összesített jegyeladási statisztika. 

2 Zipernovszky Kornél/Berlin 

Günter Baby Sommer
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mincas években menekült el, de a McCarthy szenátor kel-
tette politikai hisztéria miatt futva kellett eljöjjön Ameri-
kából is. Nem telt bele sok idô, és Berlinben összekülönbö-
zött a pártideológusokkal is, pedig ô szerezte a keletnémet 
himnuszt. Most a német-francia-dán trió, a Das Kapital 
dokumentumfi lmesekkel együtt tette fel a mai közönség-
nek a kérdést, hogy mi az, amit hányatott sorsából megta-
nulhatunk? Szemben a Songs for Kommenóval, itt a zenei 
alkotás elsôdlegessége a rengeteg kifejezési réteg és me-
diális sík ellenére sem szorult egy pillanatra sem háttérbe.
A jazz gyökerei és esztétikai céljai kerültek elôtérbe akkor 
is, amikor a Hipp-koncerthez hasonlóan egy legendás zon-
go ristanô emlékét idézte fel mai utódja és honfi társa; Mary 
Lou Williams szellemi öröksége elôtt tisztelgett Geri 
Allen. Dobosának, Andrew Cyrille-nek a személye pedig 
közvetlen kapcsolatot jelentett a közönség számára a meg-
idézett, a húszas években indult sztárral. Sajnos Wayne 
Shorteréknek, akik a negyedik nagykoncert fô attrakciói 
voltak, a hangszerei elkallódtak az úton, ezért az ô szerep-
lésük csalódás volt, bár a helyzetet megmentette a min-
dent magára vállaló Perez–Pattitucci–Blade szupercsapat.
A program új koncepciója több bírálatot kapott a német 
sajtóban azért, mert túlságosan a jazztörténetre és fôleg a 
még élô, hetven–nyolcvanéves legendákra fókuszált. Noglik 
valóban alig engedett teret az átmeneti, divatos mû fa jok-
nak. Én viszont azt tapasztaltam, hogy a fesztivál így is sok 
fi atalt tudott vonzani, bár tény, hogy az idôsebbek voltak 
többen. Számomra a fesztivál abszolút hôse Nils Wogram 
volt: a trombonos ugyanis négy különbözô zenekarával lé-
pett fel a Quasimodo jazzklubban. Duója egy orosz szárma-
zású zongoristával, pompás fúvós hangszerelésekkel kiálló 
szeptettje (képünkön, Wogrammal a jobb szélen), a funkot a 

kortárs jazzel még izgalmasabbá tévô hammondos triója és 
talán az összes közül legbátrabban invenciózus kvartettje 
együttesen leginkább olyan – pókernyelven szólva – hand-
hoz hasonlítható, amelyben négy ász van.
Kérdésemre a lehetôséget, hogy a legnagyobb presztízsû 
hazai fesztiválon így mutatkozhat be, az idén negyvenéves 
harsonás a lottó ötöshöz hasonlította. A második napi 
soundcheck szünetében beszélgettünk. Már aznapra sem 
volt jegy, elôzô este pedig a kb. 150 fôs klubban háromszor 
annyian voltak, mint ahányan kényelmesen elfértek, még 
az állóhelyekért is közelharc folyt. Persze Wogram nagyon 
hálás személy szerint Nogliknak, hogy nem csak a nagy 
visszhangot kiváltó premiereket és a deklaráltan saját pro-
jekteket vállalja, hanem ezt a sorozatot is, amelyben nincs 
ôsbemutató, csak „working bandek”. De ekkora sikerre ta-
lán még Noglik sem számított, latolgatta a német szólista, 
hiszen elôzô este ¾ 2-ig játszottak, a második estének sem 
volt sokkal hamarabb vége, és akkor sem volt kevésbé zsú-
folt a nagy múltú pinceklub. Wogram azt is elmondta 
érdeklôdésemre, hogy mindegyik zenekarában egy kicsit 
másképp kell játsszon, és hogy azért mûködik jól ez a négy 
különbözô formáció egyszerre – bár egyáltalán nem igyek-
szik különbözôvé tenni ôket –, mert megpróbálnak min-
dent kihozni egymásból. 
A program a társmûvészetekkel kölcsönhatásban is felmu-
tatta a jazz szerepét. A német tévés, Christian Brückner 
olvasott fel a beatnemzedék klasszikusaiból, amihez egy 
bôgô-gitár-szaxofon trió adta a kíséretet. Ôk négyen egy 
pillanat alatt le is gyûrték atavisztikus averziómat a melo-
dráma iránt. Csak hagyták összekeveredni a zenét és a 
prózát, ami számomra is, aki nem német anyanyelvû, iga-
zán élvezetes mûsort eredményezett. n
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Nils Wogram (a jobb szélen) szeptettje
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A város jazzéletének jellegzetes 
alakja Halász Gyula, aki 1996-ban 
kismonográfi át adott ki a Nagyka-
nizsai Jazzfesztivál történetérôl. 
Mindennek szomorú aktualitást ad, 
hogy idén váratlanul elmaradt a 
második legpatinásabb magyaror-
szági jazzfesztivál – remélhetôleg 
csak átmenetileg. Ô kezdeményezte 
a 2010 ôszén megalakult Sigmund 
Romberg Emlékbizottság létre hívá-
sát is, amelyben Baráth Zoltán zene-
iskolai igazgató, Kocsis Katalin 

könyv táros és Kôfalvi Csilla muzeológus is dolgozik. Elsô 
akciójuk 2010. szeptemberében zajlott, amikor Simonyi 
András, a Magyar Köztársaság volt washingtoni nagykö-
vete avatta fel a Sigmund Romberg emléktáblát (ld. kis ké-
pünkön) a helyi zeneiskola falán. 
Az emlékkoncertet és kiállításmegnyitót DVD-n is meg je-
len tetô emlékbizottság ténykedésének egyik érdekes hoza-
déka, hogy Romberg apjának, Adam Rosenbergnek is elô-
kererültek szerzeményei. Az alakuló gyûjtemény számára 
beszerezték néhány kottáját, a zongoramûvész-tanár alak-
ját Kocsis Katalin egy blogon elevenítette fel. Fia, a Nagy-
kanizsán 1887-ben született Rosenberg Zsigmond négyéves 
korában került a mai Horvátországba, Eszéken és Beliscsén 
tanult, hatéves korától hegedült, majd zongorázott. Késôbb 
Bécsben barátkozott össze Kálmán Imrével és Lehár Fe-
renccel, innen 22 éves korában vándorolt ki az Egyesült 
Államokba. Elôtte még a Monarchia hadseregében is szol-
gált – ez az atmoszféra néhány késôbbi mûvében vissza is 
köszön. Elôször a Schubert-fi vérek szerzôdtették zene szer-
zô nek Al Jolson (az elsô hangosfi lmként emlegetett Jazz 
Singer címû játékfi lm emblematikus fôszereplôje) és más 
sztárok revüihez. Elsô slágere, az Auf Wiedersehn 1915-ös 
operettjében hangzott fel, de társszerzôje volt a Maytime-
nak is. Áttörést hozott számára a Blossom Time (1921), 
ami Franz Schubert életérôl szólt.
Nem zet közi szintû sikereinek sorát a The Student Prince 
(1924) nyitotta, majd két évvel késôbb már a korszak egyik 
vezetô szövegírójával, Oscar Hammerstein II-vel dolgo-
zott, ekkor írta a máig híres Desert Songot. 1928-ben 
Romberg írta a The New Moont, amely a bevezetô elôadás-
sorozaton megbukott. Át kellett dolgozni a bemutató elôtt. 

Így került bele a Wanting You, a Softly As in a Morning 
Sunrise és a Lover Come Back to Me – utóbbi kettô azóta 
is a legfontosabb jazz-örökzöldek közé tartozik. A premier 
kolosszális sikert hozott, a darabból több nagyjátékfi lm is 
készült Hollywoodban. 
Még ugyanebben az évben mutatták be a Rosalie-t. 
Romberg ebben a darabban nemcsak a Gershwin fi vérek-
kel osztozott a szerzôségen, hanem a máig népszerû kanadai 
regényíróval, P. G. Woodhouse-zal is, aki három dalának is 
szövegét írta. Hogy mennyire kiszámíthatatlan a siker, arra 
jó példa, hogy a Gershwin-örökzöld, a The Man I Love már 
egy 1924-es musicalhez (Lady, Be Good!) elkészült, de ki-
hagyták belôle. A következô akadályt, a Strike Up the 
Band (1927) próbafolyamatát sem vitte át. Késôbb egy 
Strike Up the Band-felújítás ugyan tartalmazta, de igazán 
Paul Whiteman és mások lemezfelvételeivel lopózott be vé-
gül a hátsó kapun át a slágerlistákra.
Romberg többször is vezényelte saját szerzeményeit kon-
certszerû elôadásokon – hasonló sikereket aratva ezzel 
Vécsey Armandhoz, a New York-i Ritz szálló zenekarának 
hírneves vezetôjéhez, aki ugyancsak méltó volna arra, 
hogy hazájában megemlékezzenek róla. Romberggel a Co-
lumbia több lemezt is kiadott, amit újabban a Naxos CD-n 
is piacra dobott. Késôbbi mûvei már egyértelmûen elmoz-
dultak a musical stílus irányába. Meglehetôs siker volt az 
Up in Central Park (1945) címû fi lm is, de Romberg meg-
halt (1951) azelôtt, hogy utolsó egész estés mûve, a The 
Girl in Pink Tights színpadra került volna. Összesen 78 
színpadi mûvet és több mint kétezer dalt szerzett. Életérôl 
szól a José Ferrer és Merle Oberon fôszereplésével forgatott 
Deep in My Heart címû Stanley Donen-fi lm (1954). n
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A Broadway nagykanizsai sikerszerzôje
Lezárult a Sigmund Romberg-emlékév
A Nagykanizsán született Sigmund Romberg szellemi hagyatékának ápolását határozta el a két 
éve a városban alakult emlékbizottság. Maguk is meglepôdtek, milyen sok releváns vonatkozása 
van az operett felôl a musical felé elmozdult és a jazzben örökzöldek szerzôjeként ma is becsben 
tartott zeneszerzô életmûvének.

2 Zipernovszky Kornél

Válogatás a Romberg-emlékkiállítás anyagából
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Ahogy visszaemlékszik, a jazzt nála megelôzte a tánczene 
szeretete: Abbát, Boney M-et, klasszikus zenéket, tiné-
dzserként Janis Joplint, The Doorst, Jethro Tullt hallga-
tott. Majd egy zongorista fi atalember nyitotta ki a fülét 
a jazzre, aki maga is improvizált. Elsôként Natalie Cole 
ragadta magával Nikit: megbabonázta a zene lüktetése, 
változatossága, a benne rejlô kreativitás és szabadság. „Azt 
hiszem, ez is a fejlôdés egyik útja. Folyton új izgalmakat 
kerestem a zenében, és a jazz ez irányú kíváncsiságomat, 
igényemet maximálisan ki tudta és tudja elégíteni” – tárja 
fel a kezdeteket az ifjú énekesnô.
Tanulmányai is korán a pálya felé terelték. Zenei általános 
iskolába járt, így hétévesen kezdett zongorázni az esztergo-
mi zeneiskolában. Kórusokban énekelt, fi atalon tagja lett 
egy felnôtt vegyeskarnak. Gimnazista évei alatt magán-
énekórára járt. „Nem tartott soká, féltem, hogy opera-
énekest faragnak belôlem, és azt nem akartam” – vallja a 
szabadságvágyó vokalista. Jazz-zenei tanulmányait az Erkel 
Ferenc Zeneiskolában, azaz a Postásban kezdte, négy évig 
volt Hunyadi László, majd Lakatos Ágnes tanítványa. Ezt 
követôen két éven át Winand Gábor lett a mestere, s aztán 
következett a Zeneakadémia Jazz Tanszéke. Niki szeren-
csésnek tartja magát, mert sok jó tanára volt – különbözô 

karakterû, nagyszerû mûvészek. „Berki Tamástól megta-
nultam, hogy csak akkor tudom megérinteni a közönséget, 
ha hiszek abban, amit csinálok, és energiát közvetítek. La-
katos Ágnestôl precizitást, Winand Gábortól fi nomságot, 
zenei alázatot tanultam, Holczer Irmától a hangképzés, a 
klasszikus énektechnika fontosságát. Az énektanáraim 
mellett Regôs István tanár urat említeném. Ô adta vissza a 
hitemet önmagamban, ami a legfontosabb egy mûvész lel-
kében. Nagyon hálás vagyok neki.”
Niki debütáló, Michel Legrand-számokat felsorakoztató 
albumáról lapunk elôzô számában Pallai Péter írt recen-
ziót, melyet az énekesnô örömmel fogadott, és osztotta a 
benne foglaltakat. „Azért is kellett ilyen sokat várni az 
elsô lemezemre, mert én is úgy éreztem, saját szerzeménye-
ket tartalmazó albumot vár tôlem a szakma, noha a dal-
komponálásra valóban nincs késztetésem, legalábbis eddig 
még nem volt. Énekesnô vagyok, nem zeneszerzô, bár van-
nak ötleteim. El kellett döntenem, hogy az elvárásoknak 
akarok-e megfelelni, vagy meg akarom mutatni, milyen 
zene szól belôlem. Örülök, hogy mertem az utóbbi mellett 
dönteni.” S hogy miért épp Legrand? Mintha keresték vol-
na Nikit a dalai. Míg a jazz tanszéken rengeteg örökzöldet 
kellett elôadnia, a swing, a standardek világában sosem 
érezte magát igazán otthonosan. Viszont több olyan 
kedvencérôl, amelyek elôadásáért kifejezetten megdicsér-
ték az énekórákon, kiderült, hogy mind Legrand-darabok. 
Aztán egyszer Niki bátyja hallott egy számot a rádióban, 
amirôl azonnal a húga jutott eszébe, fel is hívta rá a fi gyel-
mét. Kiderült, hogy az is Legrand volt. Ekkor már nem 
maradt több kérdés… 
Niki azonban nemcsak énekel, de fi atal kora dacára már 
egy különleges zenepedagógiai módszer is fûzôdik a nevé-
hez. Bóbita Muzsika néven hat éve indította az elsô cso-
portjait, és mára vagy 100 gyerek jár hozzá hathónapostól 
hétéves korig. A módszer a gyermekekben lévô rög tön zô-
készségre épül, ezt kihasználva fejleszti és tartja ébren a 
kreativitást. „A tanítás számomra energiaáramlás. A leg-
csodásabb dolog gyerekekkel foglalkozni, nagyon sokat ta-
nulok tôlük” – mondja lelkesen. 
Vörös Niki nem hosszú távra tervezô típus, inkább a je-
lenben próbál maximumot nyújtani. Most a lemezére 
össz ponto sít, szeretné sokfelé bemutatni itthon és külföld-
ön egyaránt. Ami a távolabbi jövôt illeti, bízik benne, 
hogy ugyanolyan boldog lesz az élete, mint most. „Remé-
lem, évek múltán is szeretet fog körülvenni, és abból él-
hetek, amit a legjobban élvezek: zenélésbôl, tanításból. 
Bízom benne, hogy a jövô ben lesz még mirôl énekelnem, 
lesznek újabb és újabb zenei gondolataim, amelyeket 
ugyanilyen lel ke sedéssel szeretnék majd megosztani a kö-
zönséggel.” n

Vörös Niki hivatalos honlapja: www.vorosnikolett.hu

Vörös Niki következô fellépései: 
2012. december 14., Budapest Jazz Club – lemezbemutató koncert
2013. január 27., Jazzpresszó

Vörös Niki
Rátaláltak a Legrand-dalok
Vörös Niki jazzénekesnô zeneszeretô család-
ban nôtt fel, gyermekkora állandó része volt 
a zenehallgatás és az éneklés. Mindig tudta, 
hogy a zene az élete része marad, csak azt 
nem, hogy pontosan milyen minôségben. 
Most már tudja – mindenki örömére.

2 Bércesi Barbara
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BMM, 2012 
285 oldal    

Savaria University Press, 2012
166 oldal

Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány, 2012
176 oldal

BINDER KÁROLY – POZSÁR MÁTÉ: 

SKÁLÁK ÉS AKKORDOK

A magyar jazzmûvészet fejlôdése szempontjából 

rendkívül fontosnak érzem, hogy legkiválóbb elô-

adómûvészeink és pedagógusaink tudását, ta-

pasztalatát ne csak koncertek és hangfelvételek, 

de idônként (tan)könyvek is megörökítsék. Gonda 

János tanár úr e tekintetben is nagyszerû példát 

adott, amit azonban mindeddig kevesen követtek. 

Ezért is örömteli Binder Károly zongoramûvész-

zeneszerzô, a Zeneakadémia jazz tanszékének 

vezetôje és növendéke, Pozsár Máté kötete, 

amelyben sikeresen hozzák közös nevezôre a lát-

szólag száraz elméletet és az élénk, virágzó jazz-

elôadómûvészeti praxist, illetve a horizontális és 

vertikális zenei gondolkodást. Klasszikus iskolá-

zottság birtokában hajlamosak vagyunk kizárólag 

a pentatóniára, illetve a hétfokú rendszerekre és 

móduszaikra gondolni, pedig a modern jazz – 

mint kreatív kortárszene – eszközkészlete ennél 

sokszorosan gazdagabb. Ez az úgynevezett 

polációs technikának is köszönhetô, amelynek lé-

nyege, hogy a különféle hangközök és a szabályos 

oktávok felosztásából létrehozott perfekt és 

imperfekt rendszerek megszámlálhatatlanul sok új 

hangsort eredményeznek. Az új bécsi iskola mes-

terei (Schönberg, Berg és Webern) által megalko-

tott és évtizedeken át fejlesztett dodekafon kom-

pozíciós szerkesztéssel elérhetô dallamsorok szá-

ma például meghaladja a négymilliót. Ez az adat is 

jelzi, hogy a kötet elkészítéséhez hatalmas adat-

mennyiséget kellett feldolgozni, s azokat sziszte-

matikusan táblázatokba rendezni. Ehhez a progra-

mozói hátteret Pék János Dániel és Hruska Csaba 

biztosította. Meggyôzôdésem, hogy a két mûvész 

és két informatikus közös gondolkodásából szüle-

tett kötet nemcsak a korszerû jazzoktatás, hanem 

az értô és fi gyelmes zenehallgatás céljait is szol-

gálja. Retkes Attila

MÁRKUS TIBOR: 

A JAZZ ELMÉLETE I.

Márpedig a jazznek elmélete is van, nemcsak gya-

korlata. Az akadémikus magyar zeneoktatás 

ugyan sokáig nem vett róla tudomást, de egy idô 

után kénytelen volt szélesebbre tárni a kapukat, és 

befogadni, megengedni, netán elismerni azt, ami-

re csak részben alkalmazhatók az európai esztéti-

ka normái. Az afro-amerikai eredetû zene mára 

polgárjogot nyert, elméletét és gyakorlatát a leg-

magasabb szinten oktatják Magyarországon.

Kérdés persze, hogy miért fog neki valaki a Kár-

pát-medencében az elméleti ismeretek rendszere-

zéséhez és publikálásához, amikor a mûfaj hazájá-

ban garmadával jelentek meg ilyen természetû ki-

adványok, és a világhálóról az elsô nekifutásra leg-

alább fél tucat kitûnôen illusztrált tananyag 

tölthetô le díjmentesen. A válasz kétértelmû: egy-

részt, mert ez a könyv magyarul olvasható, más-

részt, mert itteni példák idézésével érzékelteti, 

hogy az amerikai eredetû zene mára végképp gyö-

keret vert, és saját hajtásokat hozott a világnak eb-

ben a sarkában.

Más volna az itt születô jazz nyelvezete, szerkeze-

te, mint a Japánban, Mexikóban, Skóciában hasz-

nálatosé? Dialektusban bizonyára. Az alapok ter-

mészetesen mindenütt ugyanazok: bizonyos har-

móniák, az európai fülnek idegen blues-hangok, a 

szabálytalan ritmikai hangsúlyok, a rögtönzés ki-

emelt szerepe és így tovább. Márkus Tibor alapfo-

kú zenei ismeretekkel rendelkezôknek és (jazz)ze-

nei pályára készülôknek, az alkalmazás szándéká-

val ajánlja könyvét. A felhangrendszer bemutatá-

sával kezdôdô, a jellegzetes jazzakkordok, hang-

zatok leírásával folytatódó, az improvizációs ská-

lák bemutatásával záruló kötet egy sorozat elsô 

darabja. Tanárként, elôadóként, a Magyar Jazz 

Szövetség elnökeként a szerzô a leghivatottabb a 

folytatásra. Turi Gábor

BAJNAI – SIMON: 

KÉPES MAGYAR HANGLEMEZ-TÖRTÉNET

A Bajnai Klára és Simon Géza Gábor által írt és 

szerkesztett Képes magyar hanglemez-történet 

három szempontból is fi gyelemre és elismerésre 

méltó vállalkozás. Egyrészt vállaltan szubjektív – 

de hiteles és szerteágazó – képet ad a 20. századi 

magyar zeneélet históriájáról, illetve egyes zene-

mûvek, stílusok és mûfajok recep ció tör té netérôl. 

Másrészt (természetesen) hanglemeztörténeti 

mun ka, amely a zenei tartalom mellett nagy fi gyel-

met szentel a folyamatosan fejlôdô technológiá-

nak, a hanglemez-kereskedelemnek, az iparághoz 

kapcsolódó marketingtevékenységnek is. Harmad-

részt a kötet kellemesen olvasmányos, de közben 

zenetudós szemmel nézve is kifogástalan. A szer-

zô párost ebben – szaklektorként – a fi atal zenetör-

ténész, Szabó Ferenc János segítette, aki az MTA 

BTK Zenetudományi Intézetében is hang lemez-

történeti kutatásokat végez. A történet a gramo-

fon feltalálója, Emil Berliner vállalkozásával kez-

dôdik, amelynek az Osztrák–Magyar Monar chiára 

érvényes védjegyét 1903 ôszén jegyezték be. 

Megtudhatjuk, miként jutottak el Magyarországra 

a francia Pathé Fréres, a londoni The Gramophone 

and Typewriter Ltd. és más korai kiadók produk-

ciói, milyen mûvész- és repertoárpolitika alapján 

választották ki a hazai gyártású lemezek közre mû-

ködôit, hogyan építettek sztárkultuszt már az 

1910-es években. Önálló fejezet foglalkozik az 

elektronikus felvételek korszakával, amelyben már 

fel-felbukkannak ma is jól ismert lemezmárkák: His 

Master’s Voice, Columbia, Polydor. A harmadik 

rész a mikrolemezek világát, a 33-as fordulatszá-

mú nagy- és a 45-ös fordulatú kislemezek korsza-

kát tárgyalja. Végül elérkezünk a CD-hez, amely 

alighanem az utolsó fi zikai hanghordozó – helyét 

egyre inkább átveszi a digitális letöltés.

 Retkes Attila
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HIROMI:

MOVE

l l  l l  l l  l l  ll

Ez a negyedik Hiromi-album, amelyrôl írok, és 

elôre tudtam, hogy egyre nagyobb bajban vagyok: 

mi újat lehet még meglátni a zsenialitás korábban 

már megírt részletein túl. Eddig nem sikerült még 

egyetlen megingást találnom, pedig próbáltam 

meg ôrizni az objektivitásomat, ami egy ilyen je-

lenséggel szemben eleve reménytelen. Ezekkel a 

gondolatokkal kezdtem hozzá az Anthony 

Jacksonnal és Simon Phillipsszel alkotott trió má-

sodik, Move címû albumának meghallgatásához, 

és ez az indíttatás hasonló lehetett, mint amit a 

fénykorában levô Mike Tyson ellenfelei érezhettek 

meccs elôtt: becsületbôl be kell menni a ringbe, de 

ôk maguk is pontosan tudták, hogy a vége úgyis 

nagy verés lesz számukra. Persze a különbség is 

jelentôs, nekem nem kell a vérzô orromat törölget-

nem, csak le kell írnom, hogy megint itt egy töké-

letesen feljátszott, jó ízléssel megkomponált 

Hiromi-CD. A trió elôzô lemezéhez képest feltûnô 

változás, hogy a dobok túlméretezett térhatására 

tett panaszomat mintha olvasták volna, és a 

Move-on már nincs olyan érzésem, mintha a fel-

vételkor szegény Simont kint felejtették volna a 

stúdió elôcsarnokában. A stílus nem változott, a 

tradicionális jazz hagyományain alapuló, néhol 

erôs fusion hatásokat mutató, túlnyomó részben 

akusztikus jazz.  Várjunk csak… végre valamibe 

bele lehet kötni: ez a zene a korai Hiromi-fel vé te-

lekhez képest sokkal kevésbé merész, nincs benne 

annyi kísérletezô kedv, és nem mutat olyan válto-

zatos színeket. Ugyanezek a számok bármelyik 

korábbi lemezen is ott lehetnének, csak azokon 

lennének mellettük olyanok is, amelyek más kon-

textusba helyeznék ôket. Nyilván emögött marke-

ting megfontolások is húzódhatnak, amitôl persze 

a zene nem lesz rosszabb. Huszár Endre

BRAD MEHLDAU TRIO:

WHERE DO YOU START

l l  l l  l l  l l  ll

Ontja a lemezeket a negyvenkét éves Brad 

Mehldau, a Wikipédia felsorol tôle ötvenötöt a 

fi lmzenék nélkül – mondanunk sem kell, milyen 

kolosszális magasságokba emelkedett pár év alatt. 

A zongorista technikája és választékossága miatt 

odafi gyelnek rá a klasszikus zenét hallgatók is, a 

popzenét kedvelôk pedig a kongeniális slágerfel-

dolgozásokért méltathatják. Fô kifejezési formája 

ez a trió, amelyben Jorge Rossy Spanyolországba 

való visszatérése óta Jeff Ballard a dobos, a bôgôs 

továbbra is Larry Grenadier. Nagyon összeforrot-

tak, egy test, egy lélek a három muzsikus – a fej 

persze a zongorista. A trió 2011 tavaszán legalább 

két lemezre való anyagot vett fel. Az elsô korong, 

amelyre eredeti szerzemények kerültek, fél évvel 

ezelôtt jelent meg, címe Ode, de a „Hol kezdjem?” 

címûre is maradt bôven: csurig van töltve feldolgo-

zásokkal, összesen 78 perc. Melhdau akkor a leg-

jellegzetesebb, amikor Nick Drake-, Nirvana- és 

hasonló slágereket dolgoz fel, elôbbiekbôl erre az 

albumra is jutott. A grunge ritmusában érzek va-

lamit, ami a swingre emlékeztet, és amibôl a nö-

vendékek „lovacskázást” csinálnak, ha nem vi-

gyáznak rá, hogy a lüktetés ne váljon önmaga 

paródiájává. Ezt persze Mehldau elkerüli, ritmikai 

szempontból is briliáns a lemez, de azért a mono-

tónia egy leheletnyit kísért itt-ott. Melhdau virtuo-

zitásánál már csak kifejezôereje nagyobb, és a szo-

kásos „vegyes” repertoár, latin, pop, standard stb. 

megóvja az érdektelenségtôl. Ha az ember el tud 

mélyülni csodás posztromantikus ábrándjaiban, 

mint a Baby Plays Around vagy a Time Has Told 

Me nagyívû opusai, akkor rabul ejt. Emblematikus 

stílusát megtartva a latinokban és a gyors standar-

dekben is a világszínvonal felsô sávját képviseli.

 Zipernovszky Kornél

SÁRIK PÉTER TRIÓ:

JAZZKÍVÁNSÁGMÛSOR

 ★★★★★

Sárik Péter egészen kiemelkedô fejlôdési ívvel hív-

ta fel magára a fi gyelmet: nem tudok másik ma-

gyar zongoristát, aki nem lépésrôl lépésre, hanem 

– mintha a hétmérföldes csizmát húzta volna fel – 

hatalmas ugrásokkal került magasabbra minden 

egyes lemezén. Fábián Julival közös „live” albumá-

ból is sok mindenre lehetett már következtetni, de 

most kifejezetten a Sárik Péter Trió (tagjai Frey 

György basszusgitáros és Berdisz Tamás dobos) 

sorlemezeirôl beszélek. Ugyan egy interjúban 

Sárik elmondta, hogy felnôtt fejjel, Prunyi Ilona 

vezetésével egyszer újra kellett tanulja a zongorá-

zást, nála azóta is a tudatos és folyamatos elôre 

menetelést látom. A Better Tomorrow ígéretes in-

dulás volt, de bizony technikailag a roppant erôs 

magyar mezônybôl nem emelkedett ki. A Pieces 

igazi albummá, összmûvészeti kísérletté kereke-

dett, mindjárt magasabb szintre helyezte ôket, ki-

alakult a trió saját stílusa. A harmadik állomás, a 

Jazzkívánságmûsor pedig egyszerre jutalomjáték 

és tour de force: a klubestjeik rendszeres látogatói, 

a bôvülô rajongói kör egyre nehezebb feladatokat 

adott nekik, de ahogy Mozart Rekviemjétôl és az 

Allegro Barbarótól sem ijedtek meg, úgy egy-egy 

ABBA- vagy Queen-slágertôl sem. Ez az elsô 

Sárik-triólemez, amely stílusát tekintve igazán 

szinkronban van a kilencvenes években kialakult 

kortárs zongorás trióhangzással, bár még a swing-

korszak „Ide nekem az oroszlánt is!” típusú alap-

állása is benne van. Az öt csillag a szellemes, fo-

gyasztható, de komolyan átgondolt, koherens és 

karakteres átdolgozásokért jár, melyeknek igen jól 

sikerült a kivitelezése is. A nagy vegyes saláta tö-

kéletesen „mûködik” CD-n, ahogy a Müpa kister-

mében is hatalmas ováció fogadta a lemezbemu-

tatót.  Zipernovszky Kornél
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QUEST:

CIRCULAR DREAMING

l l  l l  l l  l l  l

Az 1981-ben alakult kvartett hosszú szünetek és 

személyi változások után ma is annak a zenei 

örökségnek a folytatója, amely a mûfaj történeté-

nek legkiemelkedôbb képviselôihez köthetô. A 

címlapon deklarálják is, hogy ezúttal Miles Davis-

nek a hatvanas évekbeli muzsikáját idézik fel. Ek-

koriban Wayne Shorter szerepelt minden idôk leg-

nagyobb kvintettjében, és a repertoárra került leg-

sikerültebb darabokat is ô jegyezte. Nem véletlen 

hát, hogy ezen az albumon is a számok kétharma-

da az ô – idôközben jazzstandarddé nemesedett 

– szerzeménye (Footprints, Prince of Darkness, 

Nefertiti), egyet Tony Williams (az akkori dobos) 

írt, egyet-egyet pedig a Quest két frontembere 

Dave Liebman és Richie Beirach. A tenor- és szop-

ránszaxofonos  Liebman a Coltrane-iskola és a 

hatvanas évek avantgárdba hajló irányzatának el-

kötelezett híve. Jóllehet Davis klasszikus kvintett-

jét idézik trombitás nélkül, de Shorter hatása mel-

lett Trane szelleme is felsejlik, hiszen aligha van 

olyan nádfúvós, aki a klasszikus Coltrane-kvartett 

tevékenységét megkerülhetné. Beirach kevésbé is-

mert, de annál kiválóbb zongorista, akinél pedig a 

két említett combo pianistái (Hancock, illetve 

Tyner) kísértenek. A bôgôs Ron McClure és a do-

bos Billy Hart végigjátszotta a modern jazz fény-

korát, könnyebb lenne azt felsorolni, hogy kivel 

nem játszottak. Itt persze ôk is átengedik magukat 

a két korabeli csúcsformáció hatásának. 

A lemezen elhangzó muzsika a mûfaj talán leg-

életképesebb irányzatához sorolható: hard-bop – 

a legkorszerûbb kivitelezésben. Félelmetes hang-

szertudás, vérbeli improvizációk, szabad, spontán 

játék. A stúdió steril körülményei ellenére is 

koncertszerû, élô atmoszféra, kimagasló teljesít-

mény.    Márton Attila

NÉMETH FERENC: 

TRIUMPH

l l  l l  l l  l l  l

A Triumph Német Ferenc gyôzelmének kézzelfog-

ható bizonyítéka. Gyôzelemnek, amelyben a zalai 

származású fi atalember hosszú évek kitartó mun-

kájával a legkeresettebb dobosok egyikévé vált a 

jazz központjában, New Yorkban. Mi sem bizonyít-

ja ezt a gyôzelmet jobban, mint zenésztársainak 

személye, akik egytôl egyik vezetô jazz-zenészek. 

Lionel Loueke elmaradhatatlan társa. Nem csak 

Loueke saját triójában, de a közösen vezetett 

Gilfema zenekarban is együtt játszanak több mint 

tíz éve. Szemben az említett hármasfogatokkal 

ezen az albumon rendhagyó módon nem szerepel 

bôgô, nagy teret biztosítva ezzel a dobos, ze ne kar-

vezetô ritmikailag komplex megoldásainak és sza-

badságának. A bôgô hiányát jól pótolja Loueke 

gitár jának oktávval mélyíthetô két basszus húrja. A 

másik két szólista is a jazz élvonalához tartozik 

Joshua Redman szaxofonos és Kenny Werner zon-

gorista személyében. Wernertôl egy gyönyörû szó-

lót is hallhatunk azon zenei közjátékok egyikében, 

amelyek segítségével egy szimfónia tételeihez ha-

sonlóan szerkesztve követik egymást az album da-

rabjai. A kompozíciókat kivétel nélkül Németh Fe-

renc írta. Nem csak építkezésében idézi a klasszikus 

zenét a lemez, de abban is, hogy a négyfôs alapze-

nekar a témákban, sôt helyenként a hangszeres 

szólók alatt is kiegészül egy fafúvós szekció val. A 

fúvós hangszerelést Nicolas Sorin zene szer zô jegy-

zi, aki többek között a mexikói szimfonikusokkal és 

a Henry Mancini Orchestrával is dolgozott már. A 

Triumph ízig-vérig New York-i zene, azzal együtt is, 

hogy a záró téma a Látjátok testvérek kezdetû val-

lásos magyar ének átértelmezése. Bár a CD a hazai 

terjesztôi hálózaton keresztül nem kapható, a hu-

szonegyedik század internetes világában könnyen 

beszerezhetô. Párniczky András

CHRISTIAN SCOTT:

CHRISTIAN ATUNDE ADJUAH

l l  l l  l l  l l  ll

„Ne a múlt, hanem a jövô alapján ítéljenek meg” 

– fogalmazza meg esztétikai alapvetését a dupla 

CD fülszövegében a fi atal New Orleans-i trombi-

tás, aki korlátozónak érzi a „jazz” szó használatát, 

ha azt nem leírásként, hanem meghatározásként 

értelmezik, azonosítva a swinges lüktetéssel és a 

bebop frazirozással. Scott mégis egyszerre nyújtja 

ki kezét a jövô, illetve a múlt felé: miközben azo-

nosságát a Mardi Gras indiánoktól egészen Afri-

káig visszanyúlóan határozza meg (két település 

nevének felvételével), zenei irányultságában – 

amit ô a jazz bôvítésének nevez – újra igyekszik 

értelmezni improvizáció és harmonizáció, szólista 

és kíséret viszonyát, a kérdezést fontosabbnak 

tartva a válasznál. Ezek a szempontok már koráb-

bi lemezén felmerültek, de teljes ideológiai vérte-

zettségükben ezen az albumon bontakoznak ki. A 

23 rövidebb-hosszabb kompozíció döntô többsé-

gét a zenekarvezetô jegyzi, partnerei együttesé-

nek tagjai (Matthew Stevens – gitár, Lawrence 

Fields – zongora, Kristopher Keith Funn – bôgô, 

Jamire Williams – dob), tehát kiérlelt, csiszoltan 

kivitelezett koncepcióval állunk szemben. Mintha 

a mindenséget akarná megragadni, sokféle zenei 

elem és kulturális hatás összegzôdik ebben a nagy 

ívû zenében. Scott vibratómentes, drámai elô-

adásmódja békésebb pillanatokban (Miles Davist 

idézô) szordínós lírai vallomássá szelídül, nem 

hagyva kétséget kiemelkedô hangszeres ké pes sé-

gérôl. Legalább ennyire izgalmas a trombita jazzes 

kiejtése és a repetitív eszközökkel is élô, olykor az 

európai romantikus hagyománnyal rokonítható, a 

szabályos ritmus helyébe interaktív pulzálást állító 

zenekari kíséret viszonya. Stílusteremtô vállalko-

zás? Egy bizonyos: minden perce érdemes a fi gye-

lemre. Turi Gábor
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LISA WAHLANDT:

WOWOWONDER

l l  l l  l l  l l  ll

A manapság divatos nôi jazzénekesek cool hang-

minôségével próbál hódítani Lisa Wahlandt, és 

azért sikerül neki, mert nem próbálja túlzottan. Ter-

mészetesebb és némileg egyszerûbb jelenség is, 

mint a legtöbb mai díva. Norah Jonesnál jazzesebb, 

Diana Krallnál játékosabb és magasabb hang fek-

vésû, Patricia Barberhez képest kevésbé intellektuá-

lis. Bajor származású, de korábban több bossa no-

va-albumot is megjelentetett, ami azért ma már 

nem kirívó eset. A Wowowonder, sorrendben a 

nyolcadik lemeze, rajta Wahlandt többféle arcát is 

megmutatja. A felütésben saját szerzemények 

köve tik egymást, aztán végiglépkedünk mindazo-

kon az elôadókon, akik nagy hatással voltak rá évti-

zedeken át. Átáramoltatja lényén Rihannát, Paul 

Youngot, Bob Dylant, Paul Simont és a Lennon–

McCartney párost, de nem minden esetben érzem 

indokoltnak a számválasztást vagy a megközelítést. 

A Love of the Common People eleve nem rejt olyan 

lehetôségeket, amelyeket érdemes tovább kiaknáz-

ni egy jazzénekesnônek, a Norwegian Wood ezzel 

szemben hálás alapanyag. Wahlandttal kapcsolat-

ban is elgondolkodtató, amit lapunk szerzôje, Pallai 

Péter többször megfogalmazott, nevezetesen hogy 

korunk pályakezdô énekesein és énekesnôin olyan 

teher a szakma által megfogalmazott vagy sugallt 

komponálási kényszer, amely megbéklyózza ôket. 

Wahlandt egyetlen korábbi albumán sem szerepelt 

annyi saját darab, mint e legfrissebben, tehát nála is 

az érési folyamat része volt kialakítani viszonyát a 

zeneszerzéshez. Jó, hogy hagyták. Ma ott tart, 

hogy sokkal jobban állnak neki saját számai. Walter 

Lang letisztult zongorajátéka fi noman kacskarin-

gózza körül Lisa énekét, amelyhez Sven Faller bôgô- 

és Gerwin Eisenhauer dobjátéka is érzékenyen si-

mul hozzá. Bércesi Barbara

AL JARREAU AND THE METROPOLE 

ORKEST: LIVE

l l  l l  l l  l l  l

Al Jarreau még mindig elképesztôen jól muzsikál, 

s még mindig az egyik legsokoldalúbb és legizgal-

masabb férfi  jazzénekes közel s távol a láthatáron. 

Úgy tûnik, a mûvész sziporkázó stílusa hetvenkét 

éves korára sem kopott meg szemernyit sem, Al 

ugyanaz az elbûvölôen bolondozó fi gura, aki ké-

pes minden elôadását frissességgel megtölteni. 

Ebbôl a friss energiából kapunk jókora dózist a 

világhírû Metropole Orkesttel közösen készített 

Live címû új albumán, mely tavaly áprilisi koncert-

jük felvéte lét örökíti meg. 

A produkció tizenegy darabot köt csokorba Jarreau 

daloskönyvébôl. A válogatás, a hangzás és a 

hang szerelés Vince Mendoza kiváló munkáját di-

csérik. Neki és zenekarának köszönhetôen egé-

szen új, contemporary élményt adnak a régi szer-

zemények, köztük olyanok, mint a gazdag vonós-

szekcióval életre keltett We’re In This Love 

Together vagy a nôi kórussal díszített, lírai After 

All. Felcsendülnek olyan örökzöldek is, mint a 

Mid night Sun csöndes balladája vagy a Spain iz-

galmas dinamikájú, teljesen „jazzy” elôadása és 

az I’m Beginning to See the Light vérbô, rézfúvó-

sokkal és lelkes fokozásokkal teli átértelmezése. A 

lemez elképesztôen jól szól. Mendoza vezényleté-

vel az összesen ötvenhárom tagú, big bandet és 

szimfonikus zenekart egyesítô orkeszter bravúro-

san játszik, Jarreau pedig lubickol a kíséretükben. 

Játékos, érzékeny, közvetlen, kedves. Az együttes 

muzsikája nagyszerû szólókkal teljesedik ki, gitá-

ron, szaxofonokon, trombitán, harsonán. A csapat 

és az énekes minden rezdüléssel egymásra hango-

lódnak. A csúcs a szédületes lendületû groove-val, 

altszaxofon-szólóval és scattel sodró Scootcha-

Booty. Swing, swing, swing…

 Laczkó Krisztián
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BUDBUDAS

DDK Records

SPAHDI-12-001 l l  l l  l l  l l  l

A tizenhárom tagú, különbözô zenei 

világokból érkezô muzsikusokból álló 

„nagyzenekar” egyfajta alternatív 

jazz-formanyelvet használ, amely a 

mainstream jazz, a jazz-rock, illetve 

a hip hop elemeit kombinálva éri el 

hatását. A különös zenei élményt 

szí nesítik a rapperek (Busa István, 

Keszég László), akik, szintén szakítva 

a fekete gettózenei hagyományokkal, 

új és eredeti minôségekkel gazdagít-

ják ezt a száz százalékig mai zenei 

vállalkozást. A Roland Kirk-témára írt 

ironikus Grencsó-szöveget és a Fél ke-

gyelmû fáraó eszperente szürrealiz-

musát egy Molière-részletre (Don 

Juan), illetve egy Sziveri János-versre 

épülô szám követi, vagyis a Bud-

budas elôadásaiban (elsôsorban kon-

certzenekarról van szó) a szöveg és a 

zene egyenrangú. Kiváló minô sí té-

sükben az is szerepet játszik, hogy 

nem egy bizonyos zenei tradíció kö-

ve tôi, hanem merészen önálló, eklek-

tikus stílusban játszó zenekar. 

Máté J. György

URBÁN ORSOLYA:

MINDIG JÁTÉK

Szerzôi kiadás

Katalógusszám nélkül l l  l l  l  l  ll  ll

Újabb magyar nyelvû lemez egy te-

hetséges zeneszerzô/szövegíró/éne-

kes mûhelyébôl. Kockázatos vállalko-

zás, mert míg a magyar az elsô szóta-

got hangsúlyozza, az angol a másodi-

kat, így prozódiailag alkalmasabb a 

jazzre jellemzô ritmikus éneklésre. 

Urbán Orsolya szövegei a hétköznapi 

nyelv fordulataival érvelnek a hétköz-

napok rutinja ellen, néhány kifejezése 

meghökkentôen profán, de jól ér tel-

mez hetô üzenete van dalainak. Ze ne-

szerzôként próbára teszi a hallgatót: 

a lemez nem bôvelkedik meg je gyez-

he tô, netán énekelhetô dallamokban; 

olyan rendhagyó, disszonáns megol-

dásokkal és hangzatokkal él, amit 

csak a szakmabeliek képesek igazán 

méltányolni. A hétköznapiság elôadói 

habitusára is jellemzô, középfekvésû 

hangja mentes a drámaiságtól, biztos 

intonációja gyakran lamentáló dekla-

má cióval párosul. A lemez erénye az 

ének és a zenei kíséret összhangja, 

amit kitûnô szólók színesítenek. TG

THE TOMMY VIG 

ORCHESTRA FEAT. DAVID 

MURRAY:

WELCOME TO HUNGARY!

Szerzôi kiadás

Katalógusszám nélkül l l  l l  l l  l l  ll

A félévszázadnyi amerikai szereplés 

után hazatelepült vibrafonos-kom-

ponista hetvenen túl is hihetetlen 

aktivitással dolgozik. Jól mutatja 

kettôs kötôdését legújabb albuma is, 

amely tisztelgés szülôföldje és vá-

lasztott hazája elôtt is. A repertoár 

egyrészt nagy amerikai standardek 

parafrázisa (Sahara, Buddy and 

Solita stb.), másrészt pedig közis-

mert magyar mû- és népdalok feldol-

gozása (Veled vagyok még gondo-

latban, Csak egy kislány van a vilá-

gon stb.). Tommy a felvételre a hazai 

élvonal olyan képviselôit mozgósí-

totta, mint Elek István, Schreck Fe-

renc vagy Szalóky Béla, a lemez 

sztár vendége pedig a fekete amerikai 

tenoros David Murray. A különleges 

zenei élmény mellett a korongot 

kísérô füzet tartalma sem a megszo-

kott, hiszen nemcsak az elhangzó 

darabokról ad részletes információt, 

de Tommynak a mûfajjal kapcsolatos 

sajátságos nézeteirôl is. MA

ULRICH DRECHSLER TRIO:

BEYOND WORDS

Enja & Yellowbird Records – 

Varga

ENJ-9717  l l  l l  l l  l l  ll

A hosszabb ideje Bécsben élô német 

basszusklarinétos, Ulrich Drechsler a 

közép-európai jazzszíntér leginno-

vatívabb mûvészei közé tartozik. Az 

elmúlt években Schubert-dalokat 

jazz kvartettre átdolgozó – ellent-

mondásos megítélésû – lemezt és 

bátran kí  sérletezô Thelonious Monk 

tribute-albumot egyaránt készített. 

Ezúttal kamarazenei ihletettségû sa-

ját kompozícióiból válogatott; Benny 

Omerzell zongorista, Lukas König 

dobos-ütôhangszeres és (két tétel-

ben) Efrat Alony izraeli énekes 

közremûködésével. A lazán, szvit sze-

rûen összefûzött rövid darabokból 

többnyire szomorúság és melankólia 

érzôdik, a napkorong csak egy-egy 

pillanatra bújik elô a felhôk közül. 

Szép zenék ezek, és a mesterségbeli 

tudással sincs gond, de a rácsodálko-

zás, a felfedezés öröme ezúttal elma-

rad. ReA

THE ULTIMATE MICHEL 

PETRUCCIANI

Blue Note – EMI

5099991560124  

Egy egész életmû legjavából álló vá-

logatással örvendeztet meg minket a 

Blue Note „The Ultimate” sorozatá-

nak Michel Petrucciani muzsikáját 

bemutató darabja. A legendás 

jazzista pályájának magas ívét ez 

élet sajnos túl rövidre húzta, de a 

mindössze 36 évesen félbehagyott 

életmû így is terjedelmes, a dupla-

lemez bôvelkedik a felejthetetlen pil-

lanatokban. Petrucciani mesteri 

tech nikájú zongorista volt, talán kis-

sé konvencionális hanggal, de sokol-

dalú kifejezôkészséggel megáldva. 

Képes volt a leggyakrabban játszott 

örökzöldeknek is új mondanivalót 

adni, és addig rejtett szépséget fel-

tárni bennük. Ettôl a nagyszerû 

tehetségtôl sugárzik az albumon 

hallható minden egyes saját szerze-

mény és standard-átirat. Kristály-

tiszta minden egyes hang, amelyet 

Petrucciani valaha játszott. Szívbôl 

jövô muzsika. LK

THE ULTIMATE DJANGO 

REINHARDT

Blue Note – EMI

5099991562128 

Az ember vitatkozhat minden „best 

of” vagy „ultimate” típusú szelek ció 

létjogosultságával, de 54 Django 

Reinhardt-felvétellel igazából nem 

bukhat nagyot semmilyen lemez-

kiadó. Megtaláljuk közöttük a 

reinhardti életmû számos kimagasló 

alkotását, sôt néhány roppant ritka 

jazzcsemegét is. Épp ezért el  ke-

serítô, hogy a legendás Blue Note 

azt a fáradságot sem vette magának, 

hogy a kü lönbözô felvételekhez 

meg adja a fel állásokat. Így legfeljebb 

a jazz történész fogja tudni, hogy a 

Honeysuckle Rose és a Sweet Georgia 

Brown 1937-es változatán nem 

Django, hanem Coleman Hawkins vi-

szi a prímet Benny Carter hathatós 

segítségével, hogy a Body and Soul 

szájharmonikása maga a nagy Larry 

Adler, vagy hogy kü lön bözô számo-

kon még olyan, a harmincas évek-

ben Párizsba látogató amerikai 

nagyságok hallhatók, mint a harso-

nás Dickie Wells, a klarinétos 

Barney Bigard vagy a trombitás Bill 

Coleman. Maga a zene, két-három 

ízlésfi camtól eltekintve, kiváló.

Pallai Péter
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TZUMO ÁRPÁD:
PICTURES OF NOTES

Szerzôi kiadás

Katalógusszám nélkül l l  l l  l l  l l  ll

A jazz története során a legkülönfé-

lébb ihletforrásokhoz nyúltak szer-

zôk és elôadók, de a huszonegyedik 

század eljöveteléig kellett várnunk, 

hogy valakiben a Hubble ûrteleszkóp 

által közvetített képek látványa indít-

son zenei asszociációkat. Ez történt 

Oláh Tzumo Árpád zongoris tával, 

akit az esztétikai motívumokon túl a 

teremtés misztériuma is megérintett 

az Orion csillagképet szemlélve. 

Tzumo nem elôször készített szóló-

zon gora-lemezt, s a számok többsé-

ge most is improvizáció – való di ihle-

tettség érzôdik rajtuk, a kidolgozás 

pedig míves. A kompozí ciók elmé-

lyültek. Az univerzum tágassága, 

végtelensége érthetô módon inspirál-

ta ôt arra, hogy mû fajokon átlépve 

formálja meg gondolatait, érzéseit; 

nemcsak a jazz, de a kortárs klasszi-

kus zene eszközeit, megszólalási 

módjait is alkalmazza. A modernség 

jegyében a lemez csak letölthetô vál-

tozatban hozzáférhetô. BB

PONCHO SANCHEZ AND HIS 

LATIN JAZZ BAND:

LIVE IN HOLLYWOOD

Concord – Karsay és Társa

CPI-34110-02  l l  l l  l l  l l  ll

A kongás és zenekarvezetô, Poncho 

Sanchez a latin jazz egyik még élô 

óriása az Egyesült Államokban. No ha 

saját hôsének Mongo Santa mariát te-

kinti, de zenekarának hangzása in-

kább a néhai Tito Puentéére emlékez-

tet. Muzsikája mindvégig táncolható, 

érzéki és hangulatos, ráadásul a trom-

bitás-szárnykürtös Ron Blake, a sza-

xofonos Rob Hardt és a harsonás 

Francisco Torres személyében három 

nagyon erôs szólista tölti meg jazz-

tartalommal. A hangszerelésért az 

utóbbi felelôs, de az nem olyan ötle-

tes, mint Tito Puentéék vagy a nyolc-

vanas évek Irakeréjének a hangzása 

volt. A zongorista Andy Langhamnél 

is lehetett volna markánsabb zenészt 

találni. Ezzel együtt vannak nagy pil-

lanatok az albumon. Ezek közé sorol-

nám a Morning címû gyö nyörû 

fôhajtást Clare Fischer emléke elôtt és 

a lélekemelô, életteli záró szá mot, a 

Son son charari-t. Jó start lehet a le-

mez a latin jazzel most is mer-

kedôknek.  PP

MIKE STERN:

ALL OVER THE PLACE

Heads Up – Karsay és Társa

HUI-33186-02  l l  l l  l l  l l  ll

A nagyhírû gitáros tizenötödik albu-

ma igazi meglepetés: egy jó értelem-

ben vett eklektikus projekt. Tizenegy 

saját kompozíció, túlnyomórészt 

funkos, groove-os számok, mind-

egyik más-más formáció elôadásában 

a kvartettôl a szeptettig. Összesen 22 

mûvész, az amerikai jazzelit kép vi-

selôi, Stern régi barátai, köztük Randy 

Brecker, Kenny Garrett, Dave Hol-

land, Al Foster, az utánpótlásból pe-

dig Esperanza Spaulding és Richard 

Bona. Már önmagában a „sideman”-

ek névsora garanciát jelenthet arra, 

hogy a zenei anyag az elsô perctôl az 

utolsóig egyenletesen magas színvo-

nalat képvisel. Stern sokféle irányzat-

ban jártas, hiszen pályája során épp-

úgy játszott a Blood, Sweat and Tears 

együttesben, mint Billy Cobhamnél 

vagy Miles Davisnél. Változatos, ér-

dekes lemez, amelyen mind a fúziós, 

mind pedig a konzervatívabb jazz hí-

vei megtalálják az ízlésüknek meg-

felelô muzsikát.  MA

MACEO PARKER: 
SOUL CLASSICS

Moosicus – Varga

M 1201-2 l l  l l  l  l  ll  ll

A funk/jazz-szaxofonos sztár 2009-

ben díjat kapott a kölni WDR Big 

Band del készített Ray Charles-em-

léklemezéért. Az album az év egyik 

szen zációja lett. Most elkészült a 

folytatás, melyen Maceo Parker egy-

kori munkaadója, James Brown, il-

letve más soul nagyságok, Stevie 

Wonder, Aretha Franklin és Isaac 

Hayes számai szólalnak meg Parker 

temperamentumos, profi  feldolgo-

zásában. A jövôre hetvenéves mu-

zsikus ma is fergeteges tempót dik-

tál, hibátlan funky groove-okkal 

dobja fel közönségét, mintha egyet-

len napot sem öregedett volna a 

Parliament-Funkadelic idôk óta. Tö-

kéletesen mûködik mögötte a nagy-

zenekari háttér is, minden hangot, 

ütemet és alterálást precízen kiszá-

mítottak, de a kompakt tálalásban 

nem jut hely a jazzben nélkülözhe-

tetlen kiszámíthatatlanságnak. Így 

ez a zene: kiválóan középszerû.

  MJGy 

AMANDA BRECKER: 

BLOSSOM

Emarcy – Universal

00600406239709 l l  l  l  ll  l  ll  l

Hogy Amanda Brecker énekesnônek 

világhírû jazztrombitás az apja és 

szintén nagynevû énekes/zongoris-

ta az anyja, csak annyiban érdekes, 

amennyiben ez plusz esélyt jelen-

tett számára, hogy átütô erôvel rob-

banjon be a mûfaj életébe. Nem így 

történt. A Blossom igen távol van a 

fusion világától, de legalább ilyen 

messze kalandozik Eliane Elias 

sambás ízlésétôl. Amanda Brecker 

inkább popos hangszerelésû 3-4 

perces dalokat ad elô szerelemrôl és 

elválásról, de ezt se változatosan. 

Mintha a tizenkét dal egyetlen érzés 

egy-egy változata volna. Ebbôl a ki-

csit balladisztikus hangvételû, eny-

hén retró daltípusból legfeljebb 

egyet bír el egy jazzlemez, azt is 

csak szigorú lemezkompozíció ese-

tén. Az elôadásnak itt hallható „egy-

szólamúsága” monoton és érdekte-

len. Lehetséges, hogy a Blossom 

népszerû lemez lesz, de nem a jazz-

rajongók körében.    MJGy

BRIAN CULBERTSON:

DREAMS

Verve – Universal

0602537024223 l l  l  l  ll  l  ll  l

A Dreams a zongorista tizenharma-

dik lemeze – az ô esetében, úgy 

tûnik, ez nem szerencsés szám. Az 

éppen mostanában negyvenedik 

születésnapját ünneplô Culbertson 

ötvenperces anyaga annyira jazz lite, 

hogy szinte semmilyen nyomot nem 

hagy a hallgatóban. Ezért felelôssé 

tehetô a végestelen végig hallható 

szintetikus basszus és dobprogram-

alap, a teljességgel kiszámítható, 

klisékbôl építkezô dallamok, a be hí-

zelgô, simára vasalt énekhangok és 

az alig változó tempók – az elsô 

négy szám egyforma lüktetésû. Nem 

segít itt Eric Marienthal szaxofo-

nozása sem, aki sikeresen lényegte-

lenedik az alap szövetbe. Pedig a 

2008-as Bringing Back The Funk 

még kifejezetten izgalmas, stílusos 

vállal ko zása volt Culbertsonnak – 

persze érdemes végignézni a köz re-

mûködôk listáját –, az ott hallható 

muzsikát aligha lehetett volna eladni 

hotelek vagy áruházláncok háttérze-

néjeként, míg a Dreams kiváló efféle 

célokra. BB




