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Élete kész regény, amelyről magyar nyelven is sokat olvasha-
tunk, hiszen két monográfia is megjelent róla. Aligha volt 
nála ellentmondásosabb figura a jazztörténetben. A közép-
osztálybeli családból származó ifjú a New York-i Juillard 
School-ban tanulhatott, de az 52-ik utca bopperei között 
érezte jól magát. Mindenhol találkozhatott a nyílt vagy a 
burkolt rasszizmus legrafináltabb megnyilvánulásaival, 
amelyek nyomasztó hatással voltak erre az öntudatos em-
berre. Összetűzései a rendőrséggel, ökölvívó edzései, méreg-
drága autói, luxuslakásai, extravagáns öltözködése és visel-
kedése, a nőkhöz való bonyolult viszonya a műfaj 
legnagyobb képviselőire általában nem jellemző botrány-
hős szerepét kölcsönözték neki. Még azt is elérte, hogy fele-
ségeinek (a táncosnő, Francis Wilson, a filmsztár Cicely 

Tyson, majd az énekesnő Betty Mabry) fotói díszítsék lemez-
borítóit.  Az álarc mögött egy érzékeny zseni rejtőzött, aki 
agresszivitással kompenzálta gátlásait. Az alakját övező le-
gendákat táplálta zárkózottsága és szűkszavúsága, sőt homá-
lyos és ellentmondásos nyilatkozatai is. Életműve azonban 
feledtet minden devianciát: zenéje tiszta, világos, egyértel-
mű – és zseniális.  
A modern zene legnagyobb géniuszai között tartjuk szá-
mon, jelentősége messze túlmutat a műfaji határokon. Zse-
nialitása abban is megnyilvánult, hogy mindenkor a leg-
megfelelőbb időben tudott megújulni: ráérzett a fejlődési 
tendenciákra és öt-tíz évenként új zenei irányt jelölt ki. Me-
rész stílusteremtő elképzeléseit pedig makacs következetes-
séggel valósította meg. Legalább négy stílusirányzatban volt 

A JAZZ PICASSÓJA –  
Negyedszázada hunyt el Miles Davis

Duke Ellington hasonlította a nagy katalán művészhez, éppen alkotóképességének sokféle-
ségére célozva. Az idei kettős évforduló (90 éve született és 25 éve halt meg) ismét a jazz 
kistermetű óriására irányítja a jazzrajongók figyelmét, hiszen mértékadó vélemények sze-
rint is mindössze három meghatározó személyiség volt ezen a hangszeren a műfaj több mint 
százéves történetében: Louis Armstrong, Dizzy Gillespie és cikkünk tárgya: Miles Davis.    
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meghatározó szerepe. A legkorábbi időkben a bebop úttörő-
ivel, elsősorban Charlie Parkerrel dolgozott, majd a 40-es 
évek végén a cool legnagyobb alakjaként készítette el kor-
szakalkotó alaplemezét (Birth of the Cool), aztán számos 
Prestige-albumán a hard bop és a cool között szlalomozott. 
Jellemzően a balladákban és a középgyors számokban in-
kább a cool, míg az up tempójú darabokban a bop domi-
nált.
Zenésztársait hihetetlen érzékkel választotta meg, addig ku-
tatott, míg meg nem találta a neki megfelelő művészeket. 
Álljon itt a fényes névsor néhány kiválósága a korai idők-
ből: John Coltrane, Cannonball Adderley, Red Garland, 
Wynton Kelly, Paul Chambers, Philly Joe Jones.
Hangszerhasználata is különleges volt. Ő találta meg a me-
lankolikus, fájdalmas hangzáshoz leginkább illő, szordínó-
val fújt trombita-soundot, mégpedig úgy, hogy a mikrofon-
hoz szorosan közel játszott. A szárnykürt használatát is az 
elsők között favorizálta. Kisegyütteseivel párhuzamosan a 
zseniális hangszerelővel, Gil Evans-szal történt szoros 
együttműködésben az 50-es évek végén a nagyzenekari 
hangzás olyan csúcsteljesítményei születtek meg, mint a 
Miles Ahead, a Porgy and Bess és a Sketches of Spain. 
1959-ben készült az egész műfaj legjobb lemezének méltán 
kikiáltott Kind of Blue, a modális rögtönzés iskolapéldája. 
De nem is a szüntelenül újító Davis lenne, ha megelégedne 
ezzel a csúcsteljesítménnyel, azonnal más irányt vesz. A jazz 
hagyományos ritmikai kereteinek kitágítását felvállaló 
együttesének kialakítása ugyan évekig eltart, végül a jazz-
történet legnagyobb kvintettje áll fel: Wayne Shorterrel, 
Herbie Hancockkal, Ron Carterrel és Tony Williams-szel. 
Aztán, a 60-as évek végére – olyan fiatal muzsikusok bevo-
násával, mint John McLaughlin, Chick Corea és Dave Hol-
land – eljut új alkotói periódusához. Később pedig – pár 
éves visszavonulását követően is továbbfolytatja „jazzegyete-
mét”, ahol olyan nagyságok kezdik ragyogó pályájukat, 
mint Kenny Garrett, John Scofield vagy Al Foster.  
Nekünk, magyaroknak is volt alkalmunk megcsodálni mű-
vészetét, sajnos meglehetősen későn, míg Nyugat-Európá-
ban Davis mindegyik „arcát” megismerhették négy évtize-
den át. De az a több mint kétórányi, kikezdhetetlen és 
időtálló művészi teljesítmény, amit a tízezres közönségnek 
szünetet sem tartva előadott, meggyőzött minket arról, 
hogy őt csak csodálni és tisztelni lehet. A szintézis, a nagy 
összefoglalás művészét láthatták, mind az idősebb, a „régi” 
Davisért rajongók, mind pedig az elektronikus fúziós zenét 
kedvelő fiatalok. De a zseniális művész hatására eltűntek a 
műfaji, ízlésbeli és generációs különbségek és valamennyien 
elvarázsolva élveztük a többé vissza nem térő találkozást.  
Miles Davis életműve negyedszázad elteltével is hihetetle-
nül friss és eleven, mintha csak napjainkban született vol-
na, zenéje még ennyi idő után is a korszerűség kifejezője.   
Úgy érezzük, mintha mindenütt jelen lenne, szelleme ott 
kísértene mindenütt, ahol modern jazzt játszanak. A trom-
bitások számára éppúgy megkerülhetetlen, mint mentora, 
Parker a szaxofonosoknál, de hatása az egész műfajra, sőt a 
zene világának minden területére kiterjed.  n

THE BEST OF MILES DAVIS
számtalan válogatással és antológiával találkozhattunk már, 
amelyek a fontosabb jazzművészek munkásságából szemez-
gettek több-kevesebb logikával. Ezúttal azonban a nagy 
jazzikon életművéből kiemelt tizenegy szám valóban a legsi-
kerültebb ilyen albumok egyikét képviseli. Igaz, nem volt túl 
nehéz dolga a kompiláció készítőinek, hiszen Davis pályájá-
nak legkiemelkedőbb szakasza éppen az a három évtized 
(1955 és 1985 között), amit a Columbiánál töltött. Ráadásul 
minden darab egy-egy jelentős albumról származik, sőt a 
fele egyúttal még címadó szám is volt. Érdekes, hogy zenei-
leg kevés közös vonás fedezhető fel Davis pályájának külön-
böző szakaszai között és meghökkentő élmény meghallgatni 
egy, az 1950-es évek végén született akusztikus felvételt és 
egy, csaknem harminc évvel későbbi, elektromos hangsze-
rekkel kísért fúziós opuszt. Ezen a lemezen pedig éppen erre 
van lehetőség.  
A válogatás felöleli Davis együtteseit kvintettől a tíz zenészt 
is meghaladó formációkig, és a Gil Evans vezette nagyzene-
karig, ami pedig a stílusirányzatokat illeti a cool-tól és hard 
boptól a modális rögtönzés iskoláján keresztül a fúziós és 
jazz-pop irányzatig. A híressé vált sideman-ek sora jól mu-
tatja, hogy a nagy jazzguru milyen kiváló szimattal talált rá 
mindenkor az aktuális zenéjéhez passzoló munkatársakra. 
Természetesen bekerült a válogatásba a legendás Kind Of 
Blue című album nyitódarabja a so What (Na és) is, amely a 
művész ars poeticája is lehetne, hiszen kifejezi az elvárások-
kal szembeni ellenállását és a konvenciókat semmibe vevő 
életvitelét. (Nem véletlen, hogy a legjobb Davis-életrajz is 
ezen a címen jelent meg.) Rejtély, hogy a számok miért nem 
kronológiai sorrendben követik egymást, de a kísérőfüzetben 
minden diszkográfiai adat megtalálható. 
A lemez nem a jazzbarátok kemény magja számára készült, 
hiszen ők már régen „begyűjtötték” a komplett albumokat, 
de nagyon hasznos például a jazzel és/vagy Davis-szel is-
merkedőknek, mert megtanít jazzt hallgatni.
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(Az album kiadója: Columbia/Legacy – sony Music, 
katalógusszáma: 5095902000)




