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Gramofon: Holnap egy all star 
zenekarral lép fel a Nemzetközi 
Jazz Nap gálakoncertjén, Isztambul-
ban. Miben látja e rendezvény jelentôségét, és mit 
gondol, miért csak 2012-ben alapította ezt a hivatalos eseményt 
az Unesco annak ellenére, hogy a jazz története idestova egy év-
századra tekint vissza?
Marcus Miller: Tudja, az embereknek sokszor hosszú idôbe telik 
felismerni, ami magától értetôdô. Amikor említést teszek vala-
kinek a Nemzetközi Jazz Napról, azt kérdezik csillogó szemmel: 
„hányadik is ez most, a huszadik?”, „Nem – felelem – a második!” 
Óriási dolog, hogy Herbie Hancock jószolgálati nagykövet 
közremûködésével végre a jazznek is lett világnapja, amit rég meg-
érdemelt.

G.: A tény, hogy a rendezvény Isztambulban zajlik, valószínûleg 
még inkább segít majd a török jazz-zenészeknek, hogy bekerüljenek 
a nemzetközi jazz-vérkeringésbe. Mennyire ismerte korábban a tö-
rök jazzszínteret?
M. M.: Tavaly lehetôségem nyílt török zenészekkel játszani 
az Isztambuli Jazzfesztiválon, amelyet The Istanbul Project 
néven hirdettünk meg. Öt török muzsikussal dolgoztam 
együtt, köztük a lenyûgözô Hüsnü Şenlendirici kla-
rinétmûvésszel. Nagyszerû élmény volt! Ajánlom a 
fi gyelmébe Burhan Öcal és Okay Temiz ütô hang-
szereseket is!

G.: Júliusban ismét Magyarországra látogat, 
hogy eljátssza a tizedik VeszprémFest közönsé-
gének legújabb, Renaissance címû lemezének 
anya  gát. Hogyan emlékszik vissza a koráb-
bi magyarországi fellépéseire?
M. M.: Mindig nagyon jól éreztem ma-
gam Magyarországon. Amikor évekkel 

Marcus Miller július 17-én lép fel az elsô kerek évfordulóját  
ünneplô VeszprémFesten, a Szentháromság téri nagyszínpa-
don. A Magyarhonban már régóta kedves ismerôs ként 
fogadott basszusgitárossal a második 
Nemzetközi Jazz Nap Isztambul-
ban tartott gálakoncertje elôtti 
fôpróba idején beszélgettünk.
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ezelôtt elôször jártam önöknél, meglepôdtem, milyen jól 
ismeri a számaimat a magyar közönség. Most is nagyon vá-
rom a fellépést.

G.: És bízzunk benne, hogy az idô is jó lesz, mert a szabadtéri 
koncerthelyszín gyönyörû.
M. M.: Remélem, úgy lesz!

G.: Gondolom, elsôsorban a Renaissance-ról fog játszani, de 
lesznek régebbi számok is a kínálatban?
M. M.: Mindig szeretek újabb és régebbi számokat vegyí-
teni egymással a mûsoromban, különösen, ha hosszabb 
ideje nem jártam már az adott városban. Úgy tudom, ez 
lesz az elsô alkalom, hogy Veszprémbe érkezem, ezért most 
is lehet majd arra számítani, hogy ismertebb számaim is a 
terítékre kerülnek. Ez a város Budapesttôl százötven kilo-
méterre van, ugye?

G.: Így igaz. Mondana néhány szót azokról a muzsikusokról, 
akik a Renaissance-albumon a népes közremûködôi gárda 
magját alkotják, és akik közül most Alex Han, Sean Jones, 
Adam Agati, Brett Williams és Louis Cato látogat önnel 
Veszprémbe? Mitôl különleges élmény velük játszani?

M. M.: Az elôzô zenekarom tagjaival nagyjából tizenöt 
évig dolgoztam együtt, és azt éreztem, hogy itt az ideje meg-
újítani a hangzást. Egy alkalommal a Berklee College of 

Musicon tartottam mesterkurzust, amikor meghallot-
tam Alex Han játékát. Nem volt több tizenkilenc-

húsz évesnél. Teljesen elvarázsolt a szaxofo-
nozása. Úgy döntöttem, megvárom, 

míg lediplomázik, és elhívom 
a zenekaromba. Így is 

történt. Aztán Alex ajánlott nekem to-
vábbi fi atal zenészeket; rajta keresztül is-
mertem meg Louis Catót, aki pedig Adam 

Agatit mutatta be nekem. Egyszerre ré-
sze lettem a fi atal zenészgeneráció 

köreinek, amelyben rendkívül 
kényelmesen éreztem ma-

gam zenei szempontból. 
Ennek a felfedezésnek 
kö szönhetôen és ennek 
jegyében jött lét re a 
Renaissance.

G.: A Renaissance-ról megjelent recenziók sorra megemlítik, 
milyen sikerrel valósította meg az elképzelését, és hozott létre 
egy új zenei kifejezésformát, miközben fejet hajt több zenei 
elôde mun kás sá ga elôtt, és természetesen a Marcus Miller-es 
sound is megmaradt. Talán az is lehetett a siker kulcsa, hogy 
az album cseppet sem teoretikus, az inspiráció végsô forrását 
ez alkalommal is önmagában kereste. Ön hogy látja ezt?
M. M.: Örülök, ha mások is így érzik, mert valóban az volt 
a célom, hogy új irányba lépjek tovább, és egyben arról se 
feledkezzem meg, ami már mögöttem van, és ami a zenei 
egyéniségem lényegét alkotja. Ez meglehetôsen nehéz fel-
adat, kiváltképp akkor, ha valaki már hosszú ideje van a 
zenészi pályán. Belülrôl jött a késztetés a megújulásra, és 
belülrôl fakad mindaz, aminek köszönhetôen azonosítható 
a soundom, amiért sokan felkapják a fejüket, hogy „ó, ez 
Marcus, felismerem!”

G.: Közismert, milyen közeli munkakapcsolatban állt Miles 
Davisszel, aki egy sor jazzstílus születését elômozdította, köz-
tük a coolét, a modális jazzét vagy a jazz-rockét. Mit gondol, 
ha Miles élne, ô most merre tolná a jazz szekerét?
M. M.: Erre nem adhatok választ, mert Miles csak egy 
volt, de az a sejtésem, hogy nyitva tartaná a fülét a világ 
minden tájáról érkezô zenék irányába. Boldog lettem vol-
na, ha bemutathatom ôt például néhány török zenésznek, 
vagy afrikaiaknak, indiaiaknak. A zene világa egyre csak 
növekszik, és egyre több mindent foglal magába. Szóval 
nem tudhatom, de gyanítom, hogy ebbe az irányba tartott 
volna.

G.: Ön egyike azon multi instrumentalistáknak, aki merôben 
különbözô hangszereken játszik, méghozzá lenyûgözôen ma-
gas fokon. Amikor zenét szerez, mely hangszerét használja?
M. M.: Ha egy olyan számot hall, amelyben a basszusme-
net kiemelkedô szereppel bír, akkor az valószínûleg basz-
szusgitárral a kezemben született. Ha a harmóniamenet és 

a dallam fontos-
sága emelkedik ki, 
akkor azt zongorán 
írtam. Mivel hosszú évek óta komponálok, ezért fontosnak 
érzem, hogy többféle megközelítési módot alkalmazzak, és 
ezáltal lehetôvé tegyem, hogy újabb és újabb zenei gondo-
lataimnak nyissak teret. Máshová vezetheti a fü lemet és a 
fi gyelmemet, ha a basszusgitár van a kezemben, és másho-
vá, ha a klarinét.

G.: És van-e még olyan hangszer, amelyen még szeretne meg-
tanulni játszani?

Fotó: Kumiko Higo
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M. M.: Mostanában sokat gyakorolok a nagybôgôn, ame-
lyen tudok ugyan játszani, de érdekel, hogy mennyire tu-
dom kifejezni rajta a gondolataimat és az érzéseimet. Egy 
dolog, ha valaki meg tud szólaltatni egy hangszert, egy 
másik pedig, hogy képes-e a személyiségét hangokba önte-
ni a segítségével. Meglátjuk, mire jutok.

G.: Reméljük, meghallhatjuk!
Sok olyan elôadó létezik a jazz funk, az R’n’B és más, groove-
központú stílusok világában, akik szinte csak tempós számo-
kat játszanak, balladákat alig. Ön viszont a lírai önkifejezés 
mestere, akinek a balladái mély ôszinteséget árasztanak. Ami-
kor balladát szerez, akkor milyen ihletforrások után fordul?
M. M.: A legkülönfélébbek után. Ott van például Nat 
King Cole vagy Stevie Wonder. Ismeri John Coltrane bal-
ladalemezét? Gyönyörû zene! Donny Hathaway szintén 
briliáns elôadó. Szerintem amelyik zenész nem tud balla-
dát játszani, az nem lehet teljes értékû mûvész.

G.: És milyen nem zenei ihletforrásokat tudna említeni?
M. M.:  Mindenekelôtt az apámat, aki zongorista és temp-
lomi orgonista volt. Legfôképp klasszikus darabokat ját-
szott. Ô volt az, akinek a zenei fogékonyságomat köszön-
hetem. Természetesen a családom is jelentôs ihletforrás, a 
feleségem és a négy gyerekem. Állandóan járom a világot, 
és onnan is folyton újabb és újabb benyomásokat szerzek. 
Lépten-nyomon arra a megállapításra kell jutnom, meny-
nyire hasonlítunk egymásra, éljünk bár akármelyik szögle-
tében a világnak. A zene pedig mindenhol óriási erôvel 
bír. Emlékszem, amikor elkészítettük Miles-zal a Tutu 
albumot, és turnéra indultunk vele. A dél-afrikaiak szá-
mára elképesztô hitet tudott adni, alig tudtam elhinni, mi-
lyen mélyen megmozgatta ôket. Akkor az én hozzáállásom 
is megváltozott, mert megláttam, micsoda felelôsség az 
emberekhez szólni a zene nyelvén.

G.: Említette, hogy négy gyere-
ke van. Lesz vagy lett vala-
melyikükbôl zenész?
M. M.: Két fi unk és két lá-
nyunk van. Az egyik fi ú ka-
csingat a zenei pálya felé. A 
poppal és a hip-hoppal kísér-
letezik, és úgy néz ki, van 
hozzá tehetsége. Ha kéri, ak-
kor segítek neki, de ha a saját 
feje után menne, akkor laka-
tot teszek a számra.

G.: Emlékszem a két fi a fotójá-
ra a Tales lemez borítójáról... 
M. M.: Igen, a kisebbik a ze-
nész, aki most huszonkét 
éves. Repül az idô…

G.: Megdöbbenve hallottuk tavaly novemberben, hogy a tur-
nébusza súlyos balesetet szenvedett Svájcban, amelyben a 
sofôrjük életét vesztette. Remélem, hogy azóta már mindnyá-
jan fölépültek. Hogyan változtatta meg ez a baleset az életét?
M. M.: Világ életemben hálás voltam azért, hogy élek, 
minden egyes új napért, a lehetôségekért, amelyeket ka-
pok, és hogy zenélhetek. A baleset csak még erôsebbé tet-
te bennem ezt az érzést. Svájcban voltunk, de az ütközés az 
autópályán történt, sima terepen, nem is egy szerpentinen. 
Vagyis járhattunk volna még sokkal rosszabbul. Bele sem 
merek gondolni. Vannak még rajtunk nyomai a baleset-
nek, de semmi komoly.

G.: Bízunk benne, hogy többé nem kerül még csak hasonló 
helyzetbe sem.
Végül elárulná, milyen irányba lép majd tovább a Renaissance 
után, amelyre olyan hosszú ideig kellett várni? Látja már az 
irányt?
M. M.: Látom, bizony, most nem fog annyi év eltelni a 
folytatásig. Az a helyzet, hogy rengeteg más elfoglaltságom 
is van: fi lmzenéket szerzek, producerként do l go zom, 
rádiómûsort szerkesztek, tehát nem unatkozom. Így na-
gyon meg kell gondolnom, mikor tu-

dok idôt szakítani a 
komponálásra.
 A Renaissance elôtt 

teljes mértékben meg 
akartam újítani a zenémet, 

amihez több idôre volt szükségem, de 
most minden adott a folytatáshoz, 
egyenesben vagyok.  n
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Fotó: Jake Schot

MARCUS MILLER DISZKOGRÁFIÁJA

1983  SUDDENLY – WARNER BROS

1984  MARCUS MILLER – EONE

1987  MUSIC FROM SIESTA – 
 WARNER BROS 

1993  THE SUN DON'T LIE – PRA RECORDS 

1994  TALES – PRA RECORDS 

1998  LIVE & MORE – GRP 

2001  M² – TELARC

2003  THE OZELL TAPES: 
 THE OFFICIAL BOOTLEG –TELARC

2004  DREYFUS NIGHT IN PARIS – 
 DREYFUS RECORDS 

2005  SILVER RAIN – KOCH 

2007  FREE – 3 DEUCES 

2008  MARCUS – CONCORD JAZZ

2011  A NIGHT IN MONTE CARLO – 
 DREYFUS RECORDS

2012  RENAISSANCE – CONCORD JAZZ 
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Már az eddigi évek során is mindig magasra helyezte a 
mércét a kezdetben még Veszprémi Ünnepi Játékok néven 
futó rendezvény, amelynek egyik, számokban kifejezhetô 
bizonyítéka, hogy összességében 107 Grammy-díjat mond-
hatnak magukéinak mindazok a mûvészek, akik a tíz év 
fesztiváljain megfordultak Veszprémben. Ebbe már bele-
számít Diana Krall énekesnô két Grammyje is, aki 1999-ben 
ötödik, When I Look in Your Eyes címû szólólemezéért 
kapta az elsô szobrocskát, a másodikat pedig a 2002-es 
Live in Parisért. Azért a 2009-es Quiet Nights hangsze-
relését is díjazta a Recording Academy. Július 16-án a 
Veszprém Arénában Krall legfrissebb, Glad Rag Doll címû 
albuma adja majd mûsora nagyobb részét, de nem marad-
hatnak el a védjegyéül szolgáló slágerek sem. A Glad Rag 
Dollon a kanadai díva úgy talált új utakat, hogy visszaka-
nyarodott a múltba, és a húszas–harmincas évek zenéjét 
helyezte mai alapokra.
17-én az elôzô lapokon olvasható interjú fôhôse, Marcus 
Miller csap a húrokba, hogy a jazz egy másik, groove-
orientált irányzatával vegye le a lábáról a Szentháromság 
téri nagyszínpad közönségét. Ha az idôjárás engedi, az 
elkövetkezô napok minden további fellépôje már a püspö-
ki palota elôtt felállított, csodálatos történelmi környezet-
ben elhelyezkedô pódiumon ad koncertet.
Július 18-án maradnak a húrok, és az improvizáció sem szo-
rul teljesen háttérbe, de közelebb navigálunk ahhoz a ter-
ritóriumhoz, amelyet menet közben világzenének neveztek 
el. Amikor a fl amenco királya, Paco De Lucía a nyolcva-
nas években feltûnt a színen, a világzene címkéje még alig 
született meg, de ô maga is igen rendesen töltötte tarta-
lommal ezt a fi ókot. A gitárfenomén az elmúlt harminc 
évben született dalaival készül a fesztiválközönséget fel-
pezsdíteni.
19-én úgy lépünk át a klasszikus zene világába, hogy való-
jában a jazznek és a világzenének sem fordítunk hátat, leg-
feljebb csak a konvencióknak, hiszen a következô este 
vendége Nigel Kennedy hegedûmûvész és az ô lengyel 
kvartettje lesz. A stílusok szivárványa pedig Bachtól el-
kezdve a kelta rockon át a cigányzenéig ível, de bármely 
ponton érheti meglepetés a hallgatóságot. Az egyiket elôre 
eláruljuk: Kennedy kollégája, Roby Lakatos is csatlakozik 
az ötösfogathoz, hogy megmutassa, hogy fér el két prímás 
egy csárdában.
A fesztivál történetében rendhagyó módon a zárónapon 
egy popcsillagot üdvözölhetnek rajongói a nagyszínpadon. 
A UK garage és az elektronikus R’n’B hôse, a brit Craig 

David adja elô legnagyobb slágereit, melyek közül a Fill Me 
In, 7 Days, Walking Away, What’s Your Flava, Hot Stuff 
(‘Let’s Dance’) címûeket az egész világ ismeri, nem beszél-
ve a Stinggel közösen elôadott Rise and Fallról.
A VeszprémFest azonban még a Nagyszínpad világsztár-
hullásán túl is kínál élvezeteket egyéb más helyszíneken. 
A jezsuita kolostorban a magyar jazzélet csillagai, a Lan-
tos–Horváth Duó, a Bacsó Kristóf Quartet, a Balogh Kál-
mán–Lukács Miklós Duó, a Dresch Quartet és a Szalóki 
Ági Trió zenél mindennap 18 órától, a Rozé, Rizling és Jazz 
Napok keretein belül pedig július 12–21-ig kínálnak a 
szervezôk változatos programokat az Óváros téren – na-
ponta mindjárt hármat. Itt lesznek minden délután a 
Snétberger Tehetségközpont diákjai, de találkozhatunk 
többek közt Elsa Valléval, Pierrot-val, Kökény Attilával, a 
Mrs. Columbóval, a Roy és Ádám duóval, Szûcs Gabival 
vagy Heinz Gábor Bigával is.  n

A fesztivál hivatalos honlapja: www.veszpremfest.hu

Feszt szól a zene Veszprémben – tizedszer
Idén kikerekedik a VeszprémFest! Július 16–20. között tizedik alkalommal rendezik meg a klasszikus 
zene, jazz és világzene egyik legjelentôsebb hazai fesztiválját, amely ennek örömére nehezen 
überelhetô programkínálattal ajándékozza meg a királynék városába látogató zeneszeretô kö-
zönséget. 
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Bár a zenélésnek nem volt 
hagyománya a családjában, 
Márton tehetsége korán 
utat tört magának, ezért szü-
lei beíratták zongorázni. Az 
ütôhangszerek iránti szen-
vedélye azonban erôsebbnek 
mutatkozott, így klasszikus 
ütôs képzésre váltott. Ez 
több szempontból is elô nyé-
re vált: „már egészen korán 
oda kellett fi gyelnem a di-
namikus játékmódra, és 
hogy szépen szóljon a hang-
szer a kezem alatt. A kisdo-
bon megszerzett technikai 
tudást pedig azonnal át tud-

tam ültetni a dobszerelésre”, fedi fel kifi nomult technikai 
megoldásai nak gyökerét.
A legelsô meghatározó zenei élménye a Rage Against the 
Machine nevû rockbandához fûzôdik. „Egy barátomtól 
kap tam egy koncertvideót. Emlékszem, nem akartam el-
hinni, hogy négy zenész ekkora energiát tud átadni a közön-
ségnek.” Elsô példaképei is e mûfaj képviselôi voltak: Bill 
Bruford (King Crimson), Simon Phillips (Toto), Danny 
Carey (Tool) és Neil Peart (Rush). A hatás elég erôsnek bi-
zonyult ahhoz, hogy Márton késôbb a jazzformációk mellett 
egy progresszív rockzenekarban is szerepet vállaljon. A jazz-
hez egy sokkal késôbbi élménye húzta közel, a Kind of Blue 
címû album. „Bár elsôre nem értettem, mi folyik itt, azt rög-
tön éreztem, hogy ez valami különleges dolog.” A jazztérfélrôl 
Tony Williams, Elvin Jones és Brian Blade bizonyultak 
számára meghatározónak, késôbb a sort folytatta Ahmir 
Questlove Thomson, Chris Dave és Eric Harland.
Érettségi után úgy döntött, egy évet csak zenéléssel tölt, így 
korábbi kedvezô tapasztalatai nyomán beiratkozott a lon-
doni Drumtech egyetemi szintû intenzív képzésére. Jó dön-
tésnek bizonyult, mert játéka nagyot fejlôdött, és csupa 
kedvezô visszajelzést kapott, egyszersmind megnyíltak 
elôtte az utak, amelyek a nemzetközi színtér felé vezetnek. 
Ekkor határozott végleg úgy, hogy zenészként próbál érvé-

nyesülni. A követ kezô állomás a legendás bostoni Berklee 
volt, amellyel kapcsolatban újfent beigazolódtak az elvárá-
sai. „Ott igazán el tudtam mélyedni abban, amit szeretek: a 
zenében.” Nem volt koncepciója, hogy elsôsorban külföldön 
legyen aktív, ezért arra is megragadott minden lehetôséget, 
hogy itthon koncertezzen, ugyanakkor rengeteg külföldi 
barátra, kollégára tett szert egyetemi évei alatt, akikkel szin-
tén rendszeresen próbált és próbál játszani.
Márton számára ma már sem az országhatárok, sem a mûfaji 
határok nem jelentenek akadályt. „Alapvetôen mindenfajta 
zenét szívesen játszottam, mindig is úgy éreztem, hogy do-
bosként igazi kaméleon lehetek. Ha valaki megkért, hogy 
játsszam vele, sosem ellenkeztem. Valószínûleg emiatt nem 
vagyok »igazi« jazzdobos.” Bár hozzáteszi, a jazz mára tág 
fogalom lett, hiszen szinte minden stílus hatott rá.
Ha jobban beleérez, megvallja, az amerikai zenék közül a 
„fekete zene” lüktetése izgatja leginkább. S hogy azt minél 
jobban magáévá tudja tenni, elkezdte feltárni a gyökereit. 
Erre azért is került sor, mert egy idô után oly sok különféle 
felkérésnek tett eleget, hogy lassan kezdte elfelejteni, való-
jában mi vonzza a dobolásban. „Ezt a vonzalmat az afrikai 
zenékben találtam meg újra”, magyarázza, és hozzáteszi, en-
nek kielégítésére alapította a Euro-African Playground ne vû 
csapatot. Mihelyt lesz lehetôsége nekivágni a kontinens-
nek, Ghánát, Szenegált vagy Guineát veszi célba.
Bár Márton még csak huszonöt, már számos zenekarnak 
volt stabil tagja. Jelenleg a bostoni székhelyû Piano Bench 
trió az elsôdleges csapata; amerikai társaival 20. századi 
klasszikus zongoradarabokat dolgoznak át jazzes felfogás-
ban. Tagja még Barcza Horváth József New Triójának, a 
Szôke Nikoletta Quartetnek, a Triadnak Bacsó Kristóffal és 
Oláh Tzumó Árpáddal, a Bende Zsolt New Quartetnek, a 
Premecz–Ávéd–Juhász Hammond-triónak és Alan Benzie 
skót zongorista európai triójának. Zeneszerzôként nem tör 
óriási babérokra, hosszú idô alatt tapasztalta ki, hogyan 
mûködik ez a folyamat számára, és bízzon a saját darabjai-
ban, de vannak szerzeményei, amelyek sokat jelentenek 
neki, ezeket szereti játszani.
Juhász Márton úgy érzi, még hosszú az út számára, sokat kell 
tanulnia, tapasztalnia, a világ zenéiben elmélyülnie. Ez szá-
mára a záloga, hogy minél élvezetesebb produkciókat nyújt-
hasson a közönségének. „Ha a jövôben is játszhatok és 
zenével foglalkozhatok, akkor nagy baj nem lehet!”  n
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Juhász Márton hivatalos honlapja: www.martonjuhasz.com

JUHÁSZ MÁRTON KÖVETKEZÔ FELLÉPÉSEI A PIANO BENCH-CSEL:

2013. június 6. Budapest Jazz Club 2013. június 27. Opus Jazz Club

Egy igazi kaméleon – Juhász Márton 
Egyre többet hallani a fi atal dobos legkülönfélébb produkcióit fôvárosi és 
vidéki klubokban, fesztiválokon, de a koncertnaptára jelentôs részét 
teszik ki a külföldi fellépések is. Juhász Márton szép csendben a feltörekvô 
generáció egyik legígéretesebb muzsikusává vált.

2 Bércesi Barbara
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Egyre izmosabb a Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs 
Tábor programja, amely idén július 23–29. között lesz Szom-
bathelyen. A hallásfejlesztés-, jazztörténet- és jazzelmélet-
kurzusokon felül naponta zenélnek hazai és nemzetközi 
sztárok a Fô téri jazzsátorban, illetve a Bartók teremben. 
Elôbbiek sorát erôsíti a Mágedli Maja Quartet, a Borbély 
Mûhely, a Pataj György Quintet és a Konzi Big Band, átme-
netet képez a hazai és külföldi formációk közt a Piano Bench 
(melynek magyar dobosával, Juhász Mártonnal a 66. olda-
lon olvasható interjú), a nemzetközi mezônyt pedig Little G. 
Weevil, Deitra Farr, a Grzegorz Karnas Quartet, Niels Lan 
Donky és Trilok Gurtu gazdagítja.
A Bánki Louis Armstrong Jazzfesztivál nagyobb lendüle-
tet vesz tizedik kiadása elôtt, amelyet majd 2014-ben, a meg-
újult, fedett nézôterû tószínpadon rendeznek meg, s hogy a 
vállalkozás létre jöhessen, idén június 29-én Bánkon jazz-, 
Vácott pedig gospelkoncert lesz Csík Gusztáv, Joan Faulkner 
és Reggie Johnson fôszereplésével. Bánkon a Wellness Ho-
telben zenél a trió, Vácott pedig a Joanne Bell és Harriet 
Lewis énekesnôkkel kikerekedô Sing’n Swing’n Sista’s for-
máció lép fel a Váci Evangélikus Templomban.
A 42. Debreceni Jazznapok programkínálata lapzártánkig 
nem vált véglegessé, de bizonyos, hogy a tavalyi évhez ha-
sonlóan magyar jazzmûvészeké lesz a fôszerep július 25–28. 
között. A Pásti utcai zsinagógában, a MODEM udvarán, a 
Kossuth téren és a Hal közben fellép többek közt a Debrece-
ni Jazz Együttes, a Csepregi–Rátonyi Duó, a Nigun, három 
„young lion” együttes, a Fusio Group, a Jász András Kultúr-
funk, a Finucci Quintet, a Dresch–Lukács Duó, Tóth Vik-
tor triója, a Kalmár Trió, a Monamo, a Fekete Jazz Band, a 
Quartessence és Lukács Eszter, zárásnak pedig a Debrecen 
Dixieland Jazz Band.
Balatonboglár remek hangulatú koncertekkel várja idén is 
a bor és a jazz szerelmeseit a július 17–20. között rendezett 
fesztiválon. Minden este két jazzkoncertbôl és 4–6 borász 
nedûibôl vehet kóstolót az ínyenc közönség a Balaton déli 
partján.
A XXII. Gyulai Vár Jazz Fesztivál július 20-án nagyot fog 
szólni. A Miles Davis egykori zenésztársaiból alakult 
szupergroup, a Miles Smiles all-star felállással érkezik a für-
dô városba. Itt lesz természetesen az egyetlen Miles-tanít-
vány Wallace Roney (képünkön), Rick Margitza szaxofonos, 
Joey DeFrancesco Hammond-guru, Larry Coryell gitáros, 
Ralphe Armstrong basszer és Omar Hakim dobos. Fellép 
még a fesztiválon Binder Károly új triója Fonay Tiborral és 
Benkó Ákossal, a Vörös Janka e-Series és a Gyulai Big Band 
Kepenyes Pál vezetésével.

Augusztus hagyományosan a dixieland, ragtime és swing 
hónapja országszerte. 2-án kezdôdik a XVII. Szoboszlói Di-
xieland Napok, ahol három nap alatt a hazai dixie-muzsika 
kiemelkedô elôadói adják egymásnak a stafétát a szabadtéri 
színpadon.
Állami ünnepünkön, augusztus 20-án a Müpa külsô és 
belsô termeiben lesznek már kilencedik alkalommal jazz-
kon certek a mûfaj hagyományos vonulatait kedvelôk örö-
mére. 17 órától a Ludwig Múzeum P’Art kávéháza elôtt 
felállí tott nagyszínpadon a Storyville Jazz Band produkciója, 
bent a Zászlótérben a Cseke Gábor Trio, illetve az Üvegte-
remben a Balázs József Quintet vezette jam sessionök kez-
dôd nek. Utóbbi kettôhöz a szokásos módon csatlakoznak re-
mek szólisták Gyárfás István, Zsemyle Sándor, Dennert Árpád 
és Vörös Niki személyében. A tûzijátékot pedig – ahogy meg-
szokhattuk – a Szalóky Béla vezette Police Big Band produk-
ciója foglalja keretbe nyolctól, majd újra fél tíztôl.
Szalóky ismét házigazdai szerepet lát el a kilencedik New 
Orleans Swing fesztiválon is, amelyre augusztus 30. és szep-
tember 1. között kerül sor a Müpa Fesztivál Színházában. 
Pénteken az elképesztô virtuozitású harsonás, John Allred 
(többek szerint Szalóky Béla amerikai hasonmása) vendé-
geskedik a Hungarian Swing Company ötösfogata mellett. 
Szombaton a már legendaszámba menô Lew Tabackin sza-
xofonos-fuvolista ad randevút a Szakcsi Jr. Triónak, s újdon-
ságként mindkét amerikai sztárvendég mesterkurzust is tart 
az Üvegteremben: Tabackin pénteken, Allred szombaton 
délután 16 órától. A záró napon a magyar crooner, Gájer 
Bálint és a Group ’n’ Swing zenekar, plusz néhány swing-
táncos pár deríti jókedvre az egybegyûlteket. n
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Nyári sztárparádé
Válogatás a vidéki és budapesti 
jazzkoncert-kínálatból

2 Bércesi Barbara

További információk: www.lamantin.hu, www.jazzfesztival.hu, 
www.fonixinfo.eu, www.helyiertek.hu, www.gyulaivarszinhaz.hu, 
www.szoboszlokultura.hu, www.mupa.hu
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Szerzôi kiadás
28 oldal + DVD melléklet

Nonesuch – Magneoton
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Nonesuch – Magneoton
531821-2

PAT METHENY: TAP – JOHN ZORN’S 

BOOK OF ANGELS, VOL. 20

 l l  l l  l l  l l  ll

Elsôre azt gondolhatnánk, korunk jazz-zenéjében 

semmi sem áll annyira távol egymástól, mint e két 

meghatározó egyéniség, John Zorn és Pat Metheny 

zenei világa. Alaposabban górcsô alá véve kettôjük 

munkásságát láthatjuk, hogy Metheny Zero 

Tolerance for Silence címmel készített már avant-

garde, valamint Ornette Coleman társaként – aki 

Zorn kedvenc szaxofonosa – free-lemezt. Az eb-

ben az évben hatvanadik születésnapját ünneplô 

Zorn pedig igazi kaméleon, aki bár elsôsorban „ne-

héz” zenéirôl ismert, sokszínûsége megkér dô je lez-

he tetlen. Zorn szerzeményeinek gyûj teménye, a 

Masada Songbook mára 500 darabot tartalmaz, 

ezekbôl szemezgetnek az olyan, Zorn holdudvarába 

tartozó elôadók, mint Marc Ribot vagy a Medeski 

Martin & Wood, akik a Book of Angels sorozat ke-

retében felvételeket készítenek. Metheny, aki nem-

rég kapta meg huszadik Grammy-díját, lubickol 

Zorn számainak eljátszása közben. Egy éven ke-

resztül rögzítette a Songbook hat kompozícióját 

otthoni stúdiójában, amikor egyéb elfoglaltságai 

engedték. A felvételeken egyetlen társa triójának 

állandó dobosa, Antonio Sanchez volt. Metheny 

az akusztikus és elektromos gitárokon kívül szá-

mos elektronikát és keyboardot, valamint szitárt, 

fúvós és ütôs hangszereket is megszólaltat, híven 

eddigi szólóle mezeihez. A billentyûk és egyéb 

hangszerek használata egyszer sem öncélú, mégis 

ez a lemez Achilles-pontja. A Pat Metheny Groupot 

idézô hangzás nekem így, Naná Vasconcelos és 

Lyle Mays nélkül néhol steril. Ezzel együtt a CD fel-

kerül a polcomra – ez nem kérdés, csak az, hogy 

Zorn vagy Metheny lemezei mellé rakjam. Úgy szü-

letik új eredô, hogy egy tipikus Metheny-le mezt 

hallunk, miközben Zorn erôs zenei koncepciója 

sem sérül.   Párniczky András

PAT METHENY: THE ORCHESTRION 

PROJECT

 l l  l l  l  l  ll  ll

Nem az alkotóenergiák kimerülése, hanem kí-

sérletezô szelleme vezette Pat Methenyt a 19–20. 

század fordulóján kifejlesztett, a gépzongorához 

vonósokat és ütôhangszereket társító, teljes zene-

kari hatást keltô orchestri on újra felfedezé séhez. 

Továbbfejlesztésén az elektromág neses  hatásme-

chanizmust jól ismerô mérnökök és a digitális 

technikában jártas szakemberek bevonásával éve-

ken át dolgozott, míg végül közös fejlesztéssel ki-

alakult az egész színpadot beborító, elsôsorban a 

gitárral vezérelt akusztikus hangkeltô eszközökbôl 

álló hangszerpark, amely nemcsak a hangzásban, 

hanem a komponálás, a rögtönzés és az elôadás 

technikájában is új dimenziókat nyitott meg 

Metheny elôtt. Egy személyben uralhatja a mecha-

nikus hang szerarzenált, amely révén olyan han-

gokat és úgy képes általa beilleszteni zenei uni-

verzumába, amilyeneket és ahogyan éppen hallani 

kíván. A zene létrehozásának folyama tában ezzel 

per sze óhatatlanul a komponálásra kerül a hang-

súly, még ha komoly szerephez jutnak a külön bö-

zô hang- és ritmikai rétegek fölött kibontakozó 

improvizációk is. Reakciókra igen, interak cióra a 

programozottság miatt nincs lehetôség. Metheny 

az orchestrionra komponált öttételes szvitjét egy 

brooklyni templomban rögzítette, és 2010-ben 

Orchestrion címmel jelen tette meg CD-n. Ennek 

folytatása a világkörüli koncertutat követôen 

ugyanott felvett, a szviten kívül néhány régebbi és 

újabb darabbal, illetve improvizációval bôvített 

duplalemezes változat. A káprázatos technikai újí-

tások ellenére a hangzás és az elôadásmód keve-

set tesz hozzá Metheny világához: az Orchestrion 

Project melodikus, szárnyaló, csilingelô anyaga is 

a brazil zene, a jazz és a pop már ismert, hang-

szerelés ben bôvített elegye. Turi Gábor

LÁSZLÓ ATTILA 

ABSZOLÚT SZOLMIZÁCIÓS RENDSZERE

Az elmúlt hónapokban, a Gramofon hasábjain több-

ször kifejezhettem örömömet, hogy a magyar jazz-

oktatás végre ismét kiváló tankönyvekkel, s ezáltal 

biztos elméleti-metodikai hátteret kínáló szakiroda-

lommal gazdagodik. Binder Károly és tanítványa, 

Pozsár Máté kötete (Skálák és akkordok); Márkus Ti-

bor A jazz elmélete címû munkájának elsô köte te 

(Gramofon 2012 tél, 58. oldal), illetve Nagy János 

Jazz-zongora iskolájának elsô része (Gramofon, 

2013 tavasz, 59. oldal) után most megérkezett a 

nagy szerû folytatás: a László Attila abszolút szol-

mizációs rendszere címû, hangzó melléklettel és is-

mer tetô fi lmmel kiegészített elméleti és gyakorló -

füzet. Az idén hatvanéves gitármûvész-zene szer zô, 

László Attila a magyar kortárszene megkerülhetetle-

nül fontos személyisége. Nem csak azért írtam jazz 

helyett kortárszenét, mert László Attila élet mûve 

sem korlátozódik a jazzre (noha vitathatatlanul ez áll 

a középpontban). Azért is érdemes most kor társ ze -

nérôl beszélnünk, mert az – Artisjusnál is sza ba dal-

maztatott – abszolút szolmizációs rendszer minden 

olyan mûfaj esetében sokat segít, ahol a hagyomá-

nyos szolmizációt érdemes kiterjeszteni a tizenkét 

fokú skála minden hangjára. Ha egy ze ne mûben 

gyakoriak az alterációk és modulációk, a tradicioná-

lis szolmizálás túl bonyolulttá válik. Ezt a problémát 

oldja meg az abszolút rendszer, amelynek gyakorlá-

sa nem kötôdik hangszerhez – akár fejben is hasz-

nálható. Énekelni sem kell hozzá feltétlenül, mert a 

mellékelt DVD-n található sampler segítségével egy 

midi billentyûzet „kiénekli” az egyes hangok nevét. 

A kiadott füzet példatára hagyományos kottákat is 

tartalmaz: skálák és hármas hangzatbontások után 

jazz-standardek, kor társ jazzkompozíciók, valamint 

egy Prokofjev-részlet és egy magyar népdal segíti a 

megértést. Retkes Attila
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JOSHUA REDMAN: 

WALKING SHADOWS

l l  l l  l  l  ll  ll

Joshua Redmant ezen a lemezen Brad Mehldau, 

Larry Grenadier és Brian Blade kíséri. De mielôtt a 

jazzkedvelô hanyatt-homlok elrohan, hogy meg-

vegye, vegye tekintetbe, hogy ez az all-star kíséret 

a felvételek többségén vonószenekarba lett be-

ágyazva, amelyben gyakran elvész az egyéni zse-

nialitás. De persze van kivétel, például Redman és 

Grenadier zseniális duettje az Adagión vagy a This 

doll is mine helyenként barokk remekmûbe torkolló 

kvartett adaptációja. Az album egésze azonban a 

szaxofonos romantikus oldalát és gyönyörû tónu-

sát hivatott kidomborítani, ami maradéktalanul 

sikerül is. Nem kortárs jazzt hallunk, hanem az öt-

venes évek kereskedelmileg bevált formuláját: 

örökzöldeket vagy legalábbis jól ismert számokat 

édeskés, de ízléses vonóskísérettel, amely felett 

kedvére szárnyalhat a sztár szólista. Aki ezen 

fanyalog, fanyaloghatott volna akkor is, amikor 

Charlie Parker, Stan Getz, Art Pepper vagy Ben 

Webster vett fel hasonló albumokat. Hozzájuk ha-

sonlóan Redman mindvégig gyönyörûen játszik. 

A zene, ha meglepetést ritkán is okoz, de fülbe-

mászó és elképzelhetô, hogy jazz-közelbe hoz 

olyanokat, akik eddig idegenkedtek a mûfajtól. 

Számomra a lemez nyitószáma, a The folks who live 

on the hill bizonyult a legemlékezetesebbnek, ame-

lyen a vonós kíséret olyan, amilyennek lennie kell, 

Redman pedig hatalmas érzéssel játssza Jerome 

Kern gyönyörû muzsikáját abból a korszakból, 

amikor a jazzkritikusok nem kérték számon az 

elôadótól az anyag eredetiségét, kiváltképp akkor 

nem, amikor Kernhez mérhetô mesterkomponis-

ták mûveit játszották. Meg kell vallanom azonban, 

Redman egyetlen saját szerzeménye ezen az albu-

mon, a meditatív, ízléses Final hour is nagyon kö-

zel áll a szívemhez. Pallai Péter

TOMASZ STAŃKO: 

WISŁAWA

l l  l l  l l  l l  ll

New Yorkba költözött öt éve Tomasz Stańko, az-

óta fele idejét a jazz, a másikat Lengyelország fô-

vá rosában tölti. A 71 éves trombitás új inspirá-

ciókat keresve döntött a változás mellett. Kiváló 

zenei partnereket talált David Virelles zongoristá-

ban, Thomas Morgan bôgôs ben és Gerald Cleaver 

dobosban, akikkel megalakította új, New York-inak 

nevezett kvar tettjét. Szellemi kapcsolatért elég 

volt Krakkóba utaznia, ott élt ugyanis Wisława 

Szymborska Nobel-díjas lengyel költônô, akinek 

versei – többek között a számok címeként is 

feltûnô Tutaj – Here, az Assassins, a Mikrokosmos, 

a Metafi zyka, a Faces, az A Shaggy Vandal – a 

dupla CD megszületését ihlették. A címadó szer-

zemény indítja és zárja az albumot, amelyen 

tizen két darab kapott helyet. Az anyagot a kom-

pozíciós gondolkodás és a szabad elôadásmód rit-

kán tapasztalható egysége jellemzi. A sötét, fáj-

dalmas hangulatú, lefoj tott feszültségtôl terhes, 

balladisztikus témákat többnyire a trombita és a 

zongora unisono intonálja, hogy aztán a zene a 

négy muzsikus egymásból építkezô játéka révén 

az atonalitásig jusson el. A parlando játék, az oly-

kor kínzó lassúsággal kibontakozó folyamatok, a 

váratlan helyeken felhangzó disszonáns hangza-

tok drámai erôvel telítettek. Stańko a kilencvenes 

években elveszítette fogait, és a pót lással új tech-

nikát kellett kialakítania a trombita megszó-

laltatásához. Társai kiemel kedô muzsikusok, a 

hangsúly mégsem a hangszeres jelenlétre, hanem 

az egymás közöt ti kommuni ká cióra helyezôdik. 

Ez nem a hatvanas évek lázadó free-jazze, nem is 

a nyolcvanas évek intellektualizált avantgárdja. 

Keretbe foglalt, mégis korlátok nélkül áradó, erôs 

érzelmi töltésû, de inkább gondolatiságával ható, 

modern, magasba emelô zene. Turi Gábor

IBRAHIM MAALOUF: 

WIND  

l l  l l  l l  l l  ll

Kezemben tartva ezt a külsôre igen szemrevaló ki-

adványt, meglepôdve állapítom meg, hogy a fran-

ciáknál még mindig van pénz jazzlemez kiadására. 

A második meglepetés az ismerôsen csengô veze-

téknév olvasása közben ér, ugyanis a harmincas 

évei elején járó trombitás Ibrahim Maalouf az itt-

hon is ismert Goncourt-díjas író, Amin Maalouf 

unokaöccse. Sok más jazz-zenészhez hasonlóan 

otthonát kényszerbôl – a libanoni  polgárháború 

miatt – Franciaországra kellett cserélnie. Fontos 

háttérinformáció ez, nemcsak azért, mert a közel-

keleti gyökerek a zenei világának alapját adják (pél-

dául egy speciális készítésû negyedhangú trombi-

tán fúj), hanem mert az ebbôl fakadó honvágy 

csillapíthatatlan zsigeri érzése (gondoljunk akár 

Dhafer Youssef vagy Georgi Kornazov zenéjére) já-

tékának legapróbb rezdüléseiben is ott lapul. 

A Wind címû, sorban negyedik lemeze különleges 

alkalomból készült: 2010-ben megbízást kapott, 

hogy készítsen zenei anyagot a legendás francia 

Studio Albatros egyik némafi lmjéhez. Az ifjú 

trombitás René Clair La Proie du vent címû 1927-

es alkotását választotta. A munkában legfôbb ins-

pirációja Miles Davis Ascenseur pour l’échafaud 

címû lemeze volt, ami Louis Malle francia rendezô 

azonos címû fi lmjéhez készült anno, és gyakorla-

tilag teljesen harmóniai sémákra épülô improvizá-

ciókból állt össze. A Wind is a modális jazz adta 

szabad mozgástérbôl táplálkozik, belôle építi fül-

bemászó dallamait, azonban hallhatóan apróléko-

san megkomponált zene, melyben a magányosan 

szólózó trombita mintha az otthonuktól elszakad-

tak sirámait és fohászait közvetítené. Ha sok újat 

nem is hallhatunk, azért ez egy szépen sikerült le-

mez… kár, hogy nem lehet a fi lmmel együtt meg-

hallgatni. Szabó Bálint
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Gyulai Várszínház
GYVCD003

ECM – Hangvetô
ECM 2290/91

Jazz Village – Karsay és Társa
SP 9570016

CHUCHO VALDÉS & THE AFRO-CUBAN 

MESSENGERS: BORDER-FREE 

l l  l l  l l  l l  ll

Chucho Valdés, minden idôk legvirtuózabb latin 

jazz-zongoristája, noha elôzô albumával, a 

Chucho’s stepsszel két évvel ezelôtt elnyerte ötö-

dik Grammy-díját, nem átallotta teljesen átalakítani 

díjnyertes együttesét, az Afro-Cuban Messengerst. 

Valdés, a legendás Irakere alapítója és egykori ve-

zérszelleme egyre jazzesebb irányba mozog, de 

ezzel egyidejûleg bôvíti azokat a forrásokat is, 

amelyekbôl inspirációt merít. A természetesen 

adott afro-kubai gyökerek, a brazíliai Bahiából is 

ismert yoruba ritmusok mellett ezen az albumon 

nem csak Andalúzia, de kisebb mértékben az 

észak-amerikai indiánok zenei öröksége is vissza-

köszön. Az utóbbi a fokozatosan építkezô, majd 

egyre szenvedélyesebbé váló Afro-Comanche 

címû felvételen tetten érhetô, amelyen Valdés 

egyik zenei példaképe, McCoy Tyner hatása is 

érez hetô. Ezzel együtt a zene sokkal megfontol-

tabb és átgondoltabb, mint az Irakere korában 

volt, ami persze nem minden Valdés-rajongónak 

lesz az ínyére. Az öncélú virtuozitást viszont di-

cséretesen maga mögött hagyta Valdés. Három 

felvételen Branford Marsalis vendégszerepel, ami 

feltétlenül eladhatóbbá teszi a lemezt, de az ô 

hoz zájárulása korántsem hagyott olyan nyomot 

bennem, mint a zenekarvezetô romantikus klasz-

szikusokkal kokettáló zongorajátéka a gyönyörû 

Pilar címû számon, ahol ráadásul csodálatos bô gô se, 

Ángel Gastón Joya Perellada lélegzetelállító szép-

séggel vonózik és penget is. Biztos nem véletlen, 

hogy az elôzô Messengersbôl Valdés megtartotta 

a trombitás Reinaldo Melián Alvarezt, aki hatal-

mas tehetség, de istenigazából csak egy felvételen 

(Bebo) szólózhat röviden, pedig ô többet tehetett 

volna hozzá ehhez az egyébként kiváló albumhoz, 

mint a vendégszereplô világsztár. Pallai Péter

JARRETT-GARBAREK-DANIELSSON-

CHRISTENSEN: SLEEPER

l l  l l  l l  l l  l

Keith Jarrett mûvészete az egyetemes zenetörté-

net külön fejezete. Bár világhíressé Standards 

Triója és szólózongora-koncertjei tették, nem vi-

tatható amerikai (Dewey Redmannel) és európai 

(Jan Garbarekkel) kvartettjének jelentôsége sem. 

Ez utóbbiban három skandináv zenész személyé-

ben eszményi partnerekre talált minden idôk 

egyik legnagyobb improvizatôre. Néhány remek 

lemezük is született, köztük a nagy feltûnést kel-

tett 1977-es My Song címû album. Jarrett egész 

pályája során a világ leghíresebb koncerttermei-

nek szívesen látott vendége volt, ezt bizonyítja a 

rengeteg élô felvétele, számos alkalommal dupla 

albumokon publikálva. Nos, ilyen ez is, amely 

egy, a japán fôvárosban 1979 tavaszán tartott 

koncert zenei anyaga, de amit – ki tudja, miért – 

csak most adtak ki. Érdekes idôutazás a Mester-

nek a felvételek óta eltelt több mint három év-

tizednyi munkássága ismeretében. A zseniális 

mû vész a tôle megszokott magas színvonalon 

játszik, ráadásul hét saját szerzeményét. A kon-

certfelvételek elônye a szinte korlátlan terjedelem 

(az egyik track pl. csaknem félórányi!), amelyben 

tényleg van mód a mondanivaló kifejtésére. Ez 

annál is indokoltabb, mivel Jarrett egyenrangú fél-

ként kezeli partnereit, és Garbarek éppolyan terje-

delmes szólókra kap lehetôséget, mint ô maga, de 

elmondható ez a ritmustandem két mûvészérôl is 

(nem véletlen a négy név feltüntetése a borítón). 

Csak gratulálni lehet a kiadónak, hogy „elôásta” 

ezt a remek zenei matériát, az már csak a hab a 

tortán, hogy a tôlük megszokott kiváló hang az 

élô felvételeken is stúdióminôségû. (Az sem vé-

letlen, hogy a Down Beat kritikusainak legutóbbi 

szavazásán a müncheni cég fölényesen nyerte a 

jazzlemez kiadók versenyét.) Márton Attila

VUKÁN TRIO: 

A VIHAR

l l  l l  l l  l l  l

„Megnyilvánulni mûfaji korlátok nélkül, ez a 

crossover lényege. Feloldódni a zenében. Ez belsô 

szabadságunkhoz, önmagunkhoz, és ezáltal Isten-

hez vezet.” Vukán szavai nem a most méltatott The 

Tempest címû trióalbumának borítóján olvashatóak, 

de mégoly érvényesek e lemez kapcsán is. Oly sok 

és sokféle muzsikát írt már életében Vukán! Temér-

dek fi lmzene ôrzi nevét, komponált misét, zsoltárt, 

operát, balettet, szimfonikus és ka ma ra mûveket és 

rengeteg jazzt. Szinte csodálkozhatunk, hogyhogy 

csak most jutott el Shakespeare-hez. 

A Gyulai Várszínház tavalyi Shakespeare Fesztivál-

ján óriási sikerrel bemutatott A vihar címû mûvet 

triójával, Balázs Elemér dobossal és Pecek Lakatos 

Krisztián nagybôgôssel rögzítette stúdiólemezre a 

mûvész, s mint minden egyes szer zeményében, 

most is teljesen önmagát adja. Prospero, Ariel és 

Miranda szellemét is megidézi a lemez, de utó-

végre mégis csak Vukánt halljuk mindvégig. A zene 

végigvezet a mû színein, a kompozíciókban nagy-

szerû kifejezôerôvel elevenednek meg a történet 

egyes jelenetei, illetve inkább a hangulatai. Prepa-

rált zongorán sejlik fel a misztikum, balladai témá-

ban jelenik meg a szépség, ének-szintetizátor 

hangjain a varázslat. Balázs Elemér és Pecek Laka-

tos Krisztián magas színvonalú zeneiséggel töltik 

meg a kíséretet és a szólókat is, fi nom egymásra 

utaltságban, összhangban bontakozik ki a darab 

meséje. Így lesz A viharból jazz: hamisítatlan blues, 

sok rögtönzés, fokozások és ritmusváltások gazda-

gítják a témákat, elringatja és felrázza az album a 

hallgatót. Elragadó élmény, nem csak Shakespeare- 

és Vukán-rajon góknak.

„S mind e durva bûbájt megtagadom ma: még 

utolszor égi zenét igézek (égi zene, zengj!)”

Laczkó Krisztián
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Concord – Universal
0888072336766

BMC Records
BMC CD 199

GRZEGORZ KARNAS TRIO FEAT. 

LUKÁCS MIKLÓS: AUDIO BEADS

 l l  l l  l l  l l  ll

A tekintélyes katowicei zeneakadémián végzett 

énekes-gitáros több lengyel és nemzetközi díjat 

nyert, 2000-ben kiadta debütáló lemezét, és kü-

lönleges elôadásaival bejárta Közép-Európa jazz-

klubjait. Adam Oleś  csellistával 2006-ban készí-

tette elsô közös felvételét. Az Audio Beads az 

énekes negyedik kiadványa, és a hagyományos 

lengyel-magyar barátság értékes dokumentuma, 

hiszen a Karnas-triót Lukács Miklós cimbalmos 

egészíti ki, a felvétel egy budapesti jazzfesztivá-

lon, a Trafóban készült. A kísérleti zenéket is felka-

roló BMC jelentette meg, de a keverési munkála-

tok Krakkóban folytak. 

A lengyel énekest hallva nem tûnik merésznek a 

kijelentés, hogy mára ô lett Európa egyik legegyé-

nibb férfi hangja a mûfajban. Szakít a hagyomá-

nyosabb, hazájában például Marek Balata által 

képviselt mainstream elôadással, helyette alkal-

manként Kurt Ellinget és Mark Murphyt idézô 

vocalese stílusban énekel, de kevésbé extrovertált, 

mint a chicagói kolléga, és nem is annyira futurisz-

tikus, mint az európai férfi énekesek között szintén 

egyedülálló Theo Bleckmann. 

A sajnos csak háromnegyed órás mûsor nemcsak 

Karnas hangjával, hanem az új horizontokat meg-

hódító hangszerelésekkel is elvarázsolja hallgató-

ját. Tökéletes párosítás a gordonka és a cimbalom. 

Elôbbit Adam Oleś  gyakran bôgôs hangzásokra 

használja, vagyis a hangszerben rejlô jazzenergiá-

kat szabadítja fel ahelyett, hogy a zenét „klasszi-

kus” irányba mozdítaná el. Lukács hasonlóan kí-

sérletezik a cimbalommal, igazi jazzhangszert te-

remtve. Michał Miśkiewicz dobos pedig olyan 

lüktetô hátteret biztosít, ami összetartja, és folya-

matosan elôre hajtja a négyest.  

Máté J. György

PATRICIA BARBER: 

SMASH

l l  l l  l l  l l  l

Évtizedek távlatából nézve meglepô, hány fontos 

jazzlemezt értékeltek alul a régi kritikusok. A 

Smash-t nem fenyegeti ez a veszély. A bírálók 

megérezték, hogy Patricia Barber új saját dalai 

mind tartalmukban, mind elôadásukban messze 

meghaladják a naponta születô vokális jazzfelvé-

telek jelentôségét, s olyan nézet is akadt, mely 

szerint e számok hamarosan integráns részei lesz-

nek a Nagy Amerikai Daloskönyvnek.

Magam azzal egészítem ki e jóslatot, hogy nem 

egyszerû vokális jazzként javaslom hallgatni a le-

mezt. Barber a tizenkét új kompozíciót úgy tol-

mácsolja kvartettjével, hogy az ének nem szóló-

hangszerként uralja az elôadást, hanem „csupán” 

fontos szólam, mely öntörvényûen, csakis Barber 

mûvészi szándékainak megfelelôen a történet-

mondásról és érzések szavakba öntésérôl gondos-

kodik. A hangszeres kíséret éppúgy része a struk-

túrának, mint a kompozíció vagy a dalszöveg. 

Barber mûveit leginkább jazz-chansonoknak mon-

danám: tizenkét eltérô érzelmi hôfokú szerzemény, 

melyeket akár expresszionista kiáltásnak, máskor 

meg impresszionista vázlatnak is érezhetünk. A 

pia nista énekesnô jazzes zenei keretek között ké-

pes megvalósítani azt, ami csak a legjobb francia 

chansonénekeseknek sikerült: az egyszerû dalból 

igazi drámát teremt, mely megrendíti és megtisztít-

ja a hallgatót. A Smash egésze ilyen. Patricia Barber 

egyszerre kemény és megalkuvást nem ismerô 

mûvész, valamint érzô, törékeny és sebezhetô em-

ber, és talán a két minôség állandó összeszikrázta-

tása, illetve a dalokból kicsendülô személyesség – 

az emberi szenvedés – teszi, hogy a költônek vagy 

fi lozófusnak is tekinthetô dalszerzô-énekesnô elsô 

Concord-albuma annyi elismerô szót kapott kriti-

kusaitól. Máté J. György
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MONAMO: 

NE HAGYJ ELESNEM!

Luther Kiadó

l l  l l  l l  l l  ll

A kitûnô zongoramûvész-ze ne szer-

zô, Nagy János szinte gyerekkora óta 

kántorkodik, és több mint egy évtize-

de foglalkozik protestáns gyülekezeti 

énekek új (többnyire jazz- vagy et ni-

kus) zenei kontextusba helyezésével. 

2011 ôszén, a fasori evangélikus 

temp lomban indult el – Jézus, jazz és 

a többi ráadás címmel – az az isten-

tisztelet-sorozat, amelynek állandó 

szolgálója a MoNaMo, azaz Nagy Já-

nos mellett Szirtes Edina Mókus éne-

kes-hegedûs és Mogyoró Kornél ütô-

hang szeres. A Magyarországi Evan-

gélikus Egyház kiadója által gondo-

zott CD-n nyolc ének kapott helyet: 

funkcióját tekintve van köztük ka-

rácso nyi, húsvéti, dicsôítô és pana-

szos zsoltár. Bár egy Bach-korálhoz 

viszonyítva merésznek tûnik a zenei 

matéria, Nagy János mûvészete biz-

tos garancia, hogy az eredeti énekek 

szépsége ne sérüljön. Az album jazz-

barátoknak éppúgy ajánlható, mint 

protestáns vallásgyakorlóknak vagy 

isten keresôknek. ReA 

SUGÁRKA: 

LAS PUERTAS ABIERTAS

Magyar Zenemûkiadó

toes001  l l  l l  l  l  ll  ll

A név kötelez. Ez esetben a napsu-

garas életérzésre, amely már az elsô 

meg szólalásokat jellemzi Sugárka 

de bü táló albumán. A cím jelez. Von-

zódást a latin zenéhez, különösen 

annak visszafogottan érzelmes vilá-

gához. A címbeli nyitott kapuk az 

énekesnô feltárulkozó személyiségé-

re is engedhetnek asszociálni, illetve 

arra, hogy legyen az az alkotói folya-

mat bármely része a zeneszerzéstôl 

a szövegíráson át az elôadásig, 

Sugárka mindre nyitott. A nyolc 

szám mindegyike idegen nyelven 

íródott – mégis találunk egy jelet a 

rejtôzködô hajlamra? Az énekesnô 

fontos társa a zeneszerzésben és a 

dalok megformálásában Csicsák 

György Balázs gitáros, aki fû szerként 

a szájharmonikát is megszólaltatja. 

Velük Fonay Tibor bôgôzik, Horváth 

Dániel dobol és ütôhang sze reken 

játszik, Meggyes Ádám trombitán 

mûködik közre. Bárcsak az érzelmes-

ség lenne inkább tetten érhetô, mint 

a visszafogottság. BB

BEADY BELLE:

CRICKLEWOOD BROADWAY

Jazzland – Universal

0602537262786  l l  l l  l l  l l  ll

Nemrég vettem észre, hogy az utób-

bi néhány évben hallott, igazán ér-

dekes elektronikus zenei élményeim 

több sége norvég produkció volt. En-

nek az amerikai megközelítéstôl tel-

jesen eltérô, saját zenei világnak a 

megteremtése hasonló jelentôségû 

fejlemény az európai jazz evolúciója 

szempontjából, mint annak idején az 

„ECM-sound” megjelenése volt. A 

Beady Belle legújabb albumának kap-

csán azért fontos megemlíteni ezt a 

gondolatot, hogy megóvjam az olva-

sót a téves elvárások miatti nagyobb 

csalódástól: ennek a CD-nek a norvég 

elektronikus zenei hagyományok nál 

talán csak a jazzhez van kevesebb 

köze, hiába hívják Jazz landnek a ki-

adóját. Ennek tisztázása után, pre-

koncepcióktól mentesen vizsgálva 

egy hiperintelligens, eredeti érzések-

kel és komoly szakmai tudással meg-

csinált, minôségi pop-lemezt hallha-

tunk, amelyen egyetlen gyenge dalt 

sem találtam. Huszár Endre

GILAD HEKSELMAN:

THIS JUST IN

Jazz Village – Karsay és Társa

SP 9570013  l l  l l  l  l  ll  ll

New York, a jazz fôvárosa évrôl évre 

kitermeli professzionális zenészek 

újabb generációját a világ minden 

szegletébôl oda érkezô fi atal tehet-

sé gek bôl. A verseny olyan nagy, 

hogy ezen muzsikusok  felkészültsé-

ge, technikai tudása megkérdô je lez-

he tetlen. Nem ennyire egyértelmû 

viszont a saját hang és az invenciók 

megléte, ezek hiánya gyakran ered-

ményez magas szintû, de felszínes 

végeredményt. Az izraeli születésû 

Gilad Hekselman gitáros neve itthon 

talán sokaknak nem cseng még is-

me rôsen, de egyértelmûen ô az 

egyik Kurt Rosenwinkelt követô 

trón kö ve telô. Az albumon található 

hét kompozíciót rövid közjátékok vá-

lasztják el, kettô kivételével a ze-

nekarvezetô nem túl egyéni szer-

zeményei. A lemez legizgalmasabb 

pillanatai Don Grolnick Nothing 

Personal címû, fôleg Michael 

Brecker remek elôadásában ismert 

moll bluesában a kiváló vendégszó-

listának, Mark Turner szaxofonosnak 

kö szön hetôek.  PA

KAREN MOK:

SOMEWHERE I BELONG

Decca – Universal

0602537170548  l l  l l  l  l  ll  ll

A Hong Kong-i popénekesnô kínai, 

walesi, német és iráni ôsökkel egy-

aránt rendelkezik, és ez az elsô leme-

ze, amelyen angolul énekel, vagyis 

kilép hazája szûkebb kulturális kere-

tei közül, és az egész világnak meg-

mutatja, mit tud. Tiszta dekla má-

cióját nehéz kikezdeni, a keleties 

ízekkel gazdagított nyugati és brazil 

arrangement-ok különlegesek, a jól 

megválasztott jazz- és pop slá ge-

rekbôl álló repertoár elringat a fülnek 

ismerôs melódiákkal, de Bugge 

Wesseltoft hangszerelései és Sadao 

Watanabe néhány altszaxofon-szó-

lója kevésnek bizonyul ahhoz, hogy 

– ötvözôdve az egzotikus keleti 

énekesnô teljesítményével – igazi ze-

nei unikummal lepje meg a hallgatót. 

Elôfordul az is, hogy az eredeti 

bluesanyag (Stormy Weather) nem 

tûri az orientális díszeket, és a 

keverékbôl sikertelen hibrid kelet-

kezik.  MJGy

TONY BENNETT:

AS TIME GOES BY

Concord – Universal 

0888072342828

Úgy tûnik, hogy a tucatnyi neves 

olasz–amerikai énekes leginkább 

jazz orientált képviselôjét nem felej-

tették el, ma is van igény mûvé-

szetére. Ezt látszik igazolni, hogy 

nemrégen adtunk hírt egy válogatás-

lemezérôl (Gramofon 2012. ôsz, 72. 

oldal), és máris itt van az újabb 

Bennett- kompiláció. Ezúttal a címla-

pon is deklarálják, hogy a nagy ame-

rikai daloskönyv tizenkét klasszikus 

standardjét hallhatjuk olyan szer-

zôktôl, mint Richard Rodgers, Cole 

Porter vagy Henry Mancini. Most 

még változatosabb zenei anyagból 

merítettek, hiszen a hetvenes évek-

bôl hat sorlemezrôl vették a dalokat. 

A címadó slágert pedig ki ne ismerné 

a Casablanca címû kultuszfi lmbôl?  

Bennett kísérôi mindig jeles jazz-

mûvészek voltak, a kísérôfüzet rend-

kívül precíz diszkográfi ájában olyan 

nagy nevek olvashatóak, mint a zon-

gorista Bill Evans, a gitáros George 

Barnes vagy Ruby Braff kornetten.

MA




