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Thelonious Monk nem elsősorban zongoristaként tartozik a 
műfaj legnagyobbjainak sorába – sokkal inkább  zeneszerző-
ként jelentős. Számos szakember tartja Ellington mellett a 
legfontosabb jazzkomponistának, egy német lap pedig egye-
nesen Bartókhoz hasonlította! Az a több mint hetven szerze-

mény, amely a nevéhez kötődik, bevonult a jazz standardek 
sorába, gondoljunk csak a ’Round Midnight-ra, amely a mo-
dern éra legismertebb balladái közé tartozik. De említhet-
nénk az olyan remekműveket is, mint a Straight, No Chaser, 
a Blue Monk, a Ruby My Dear vagy az Epistrophy.  

Száz éve született 

Thelonious Monk,
„a jazz Bartókja”

Az 1970-es évek elején egy Giants of Jazz nevű amerikai szextett járta a világot, és két 
egymást követő évben még Budapestre is eljutott. Az amerikai művészvilág sohasem 
fukarkodott a bombasztikus elnevezésekkel, de a műfaj történetében aligha volt még egy 
olyan all-star csapat, amelynél az elnevezés ennyire találó lett volna. A hatos tagjai 
közül ugyanis négyen korábban a jazz forradalmi átalakulásának vezéralakjai voltak: 
Monk, Gillespie, Sonny Stitt és Art Blakey.  Ezúttal a száz éve született Thelonious 
Monkra emlékezünk.
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A Midnight egyébként egy fantasztikus történet elindítója 
volt. Amikor a Rothschild család extravagáns életet élő fe-
kete báránya, Pannonica de Koenigswarter bárónő meg-
hallotta ezt a számot, attól kezdve már csak az foglalkoztat-
ta, hogy megismerje a szerzőt. 1954-től, New Yorkban 
történt letelepedésétől kezdve aztán negyedszázadon át 
élete összefonódott a fekete géniuszéval. Évtizedekig párt-
fogolta Monkot, még kábítószer-ügyeit is magára vállalta, 
és 1982-ban az ő otthonában hunyt el, az akkor már hat 
éve visszavonult muzsikus.  A „jazz baroness” ihletett szá-
mos híres szerzeményt Monk Pannonicájától Horace Silver 
Nica’s Dream-jéig, de Sonny Rollins és Kenny Dorham is 
tisztelgett előtte. 
Monk ugyan Dél-Karolinában született, de New Yorkban 
nőtt fel. Erős hatással volt rá a feketék egyházi zenéje, és a 
harlemi stride-zongorastílus nagyjai, mindenekelőtt James 
P. Johnson. Már korán olyan hírességekkel játszhatott, 
mint Coleman Hawkins vagy Cootie Williams. Mindig a 
saját útját járta és ott volt a bebop születésénél a Minton’s 
Playhouse-ban és az 52. utca klubjaiban Gillespie és Parker 
társaságában. Játéktechnikája természetesen nem volt Art 
Tatum vagy Oscar Peterson teljesítményéhez mérhető, és a 
rossz nyelvek szerint éppen ezért kísérletezett harmóniai 
újításokkal. Mindenesetre Peterson olykor öncélú virtuozi-
tásáról alkotott véleményét egy Blindfold Test készítésekor 
úgy fejezte ki, hogy a vonatkozó lemez első taktusait meg-
hallva a toalettre távozott… 
Monk több lemezmárkán is dolgozott, kezdetben a fekete 
zenészeket intenzíven támogató Blue Note-nál, ahol Alfred 
Lion azonnal felismerte a különleges tehetséget és nem vé-
letlenül Genius of Modern Music címen jelentette meg 
felvételeit. Dolgozott a Prestige-nél, majd a Riverside-nál 
is, játszott Coltrane-nel és Johnny Griffinnel, sőt készült 
lemeze Mulligannel és Art Blakey-vel is. Legnagyobb sike-
reit a Columbia lemezkiadónak és Teo Macero producer-
nek köszönhette. Olyan remekművek születtek, mint a 
Monk’s Dream, a Criss-Cross (kísérőszövegét Nica írta), a 
Misterioso vagy az It’s Monk’s Time című albumok. Vala-
mennyi kvartett felállásban, Charlie Rouse tenorszaxofo-
nos közreműködésével készült, aki ösztönösen érezte, hogy 
Monk mit akar, mert ő nem volt az a típus, aki elmagyaráz-
ta volna elképzeléseit, hanem elvárta, hogy hozzá igazodja-
nak. Ezért keresett olyan tenorosokat és ritmustandeme-
ket, akik szikár, meghökkentő zongorajátékához képesek 
voltak alkalmazkodni. Hogy mennyire mestere volt a me-
rész kísérleteknek, arra jó példa az 1963-as newporti sze-
replése, amikor kvartettjéhez meghívta a klasszikus jazzből 
ismert klarinétost, Pee Wee Russellt – és az óriási sikerű 
koncert lemezre is került. 
Művészi nagyságát, nemzetközi tekintélyét mutatja, hogy 
már 1964-ben felkerült a tekintélyes Time magazin címlap-
jára, az amerikai posta pedig bélyeget adott ki portréjával.
Ahogyan Mingus, Monk is igen nagyra tartotta Ellingtont, 
első Riverside LP-jén csak az ő szerzeményeit „monko sí tot-
ta”. De nem ódzkodott a legbanálisabb amerikai slágerek 
feldolgozásától sem: a Sweet and Lovely-től a Just a Gigolóig. 

Furcsának tűnő megnyilvánulásai sorában említhető a hi-
hetetlen sokféle fejfedő viselete, amelyben a baszk sapka, 
vagy a Lester Young által híressé tett lapos kerek nemezka-
lap éppúgy megtalálható volt, mint az arab fez, a bárány-
bőr kucsma vagy a rizsszalmából készült kúpalakú kelet-
ázsiai kalap. Koncertjein szépen felépített, terjedelmes 
zongoraszólóját befejezve felállt és a tenorjáték alatt furcsa, 
lassú mozdulatokkal keringett a színpadon, ujjain pedig 
olyan hatalmas gyűrűket viselt, amelyek csaknem akadá-
lyozták a játékban. Különc, zárkózott, emberkerülő maga-
tartása, szótlansága alighanem önvédelmi reakcióként ma-
gyarázható. Kesernyés humorával sem szerzett sok barátot, 
mosolyogni is csak fiatal korában készült képeken látni, ő 
is mélyen átérezte a fekete lét akkori szörnyűségeit. Elég 
annyit elmondani, hogy egy felfújt drogbirtoklási ügy 
miatt évekig nem volt játékengedélye New Yorkban. Sok 
mentális problémával küzdött egész élete folyamán, dep-
resszió és skizofrénia gyötörte, de az alkohol és a drogok 
használata is rontotta egészségét. Szerencsére szerető csa-
ládja jelentett biztos hátteret számára, boldog volt gyerme-
keivel, dobos fia – T.S. Monk – ismert muzsikus lett.
De mindenféle különcségek, olykor bizarr külsőségek da-
cára a lényeg: zenéjének egyedi volta. Miközben nagyban 
hozzájárult a bebop kialakulásához, voltaképpen nem a 
„klasszikus” bopper volt. Zenéje keveset változott pályája 
során, olyannyira, hogy korai felvételei is már ugyanolyan 
színvonalat mutattak, mint a későiek. Szokatlan, új harmó-
niák, disszonáns akkordok, aszimmetrikus ritmizálás vol-
tak játékának jellemzői. Kéztartása is rendhagyó volt: szin-
te kinyújtott ujjakkal ütötte le a billentyűket. Ezzel érte el 
azt az azonnal felismerhető hangzást, amelyet mások nem 
tudtak utánozni. S miközben ő következetesen haladt a 
saját maga választotta úton, a hard bop születésekor nem-
csak elfogadták, de csaknem istenítették, gyakran éppen 
azok, akik korábban ócsárolták és kis híján lehetetlenné 
tették.
Monk hatása óriási volt és maradt mind a mai napig. Csak 
néhány olyan művész, aki zenei örökségét ápolta és műveit 
lemezre játszotta: Steve Lacy, Arthur Blythe, Anthony 
Braxton, Paul Motian, Alexander von Schlippenbach és a 
Sphere együttes (amely Monknak tinédzserként felvett kö-
zépső nevét választotta). Még a Knonos Quartet is ide so-
rolható, itthon pedig a Grencsó Kollektíva készített komp-
lett lemezt Monk szerzeményeiből. Úgyszólván nincs is 
olyan formáció, amely ne tartana repertoárján egy-két 
Monk szerzeményt, vagy az ő modorában készült kompozí-
ciót.  Róla nevezték el az amerikai fővárosban működő te-
kintélyes oktatási intézményt, amit sokan még a bostoni 
Berklee-nél is fontosabbnak tartanak. A Monk Institute 
által lebonyolított hangszeres és komponista versenyeken 
való részvétel és eredményes szereplés is magas rangot kép-
visel a nemzetközi jazzvilágban. Magyar részről itt tanult a 
dobos Németh Ferenc és Oláh Tzumo Árpád zongorista, 
míg Szabó Dániel harmadik helyezést ért el a zeneszerzők 
versenyében.
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