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Párniczky Quartet:  
Bartók Electrified

Párniczky András jazz-gitárost valószínűleg Nigun nevű 
zenekarából ismerik a legtöbben, s akik kedvelik a jazz  
és az autentikus zene fúzióját, azok a Bartók Electrifieddal 
egy újabb gyöngyszemet tudhatnak magukénak.  
A muzsikusok névsorát végigböngészve máris garanciát 
kapunk a minőségre. Bede Péter szaxofonos úgy a jazz, 
ahogyan a népzene területén is elismert egyéniség, művelt-
sége mindenfajta zenei szituációban csillog. Hock Ernő 
nagybőgőst a legkülönfélébb formációkban hallhattuk már, 
s külön öröm, hogy most egy Bartók-központú anyaghoz 
teszi hozzá értékes hangjait. Baló István nagymúltú dobosa 
hazánknak, aki szintén jártas az autentikus zene és a jazz 
fúziójában. Ha valaki esetleg félve helyezné a lejátszóba 
a lemezt, mert a bartóki oltár szentségének megtörésére 
számít, az nagyon meg fog lepődni. Az album zenei anyaga 
vitán felül állva megfelel a Bartók szellemisége előtt való 
tisztelgésnek, a zeneszerzőtől idézett darabok és témák a 
lehető legjobb hozzáállással és szakértelemmel kezeltetnek. 
A zenekar a lemez legelső hangjától kezdve megteremti és 
fenntartja annak egyedi hangzását és atmoszféráját, s remek 
érzékkel közlekedik a pontos tartalmi hűség és az improvi-
zatív passzázsok között. Időnként nehéz megállapítani,  
hogy megírt vagy teljesen improvizált részletet hallunk-e, 
ez pedig egy jazz-felvétel esetében igen jót jelent.  
A zenei anyag intellektuális és technikai nehézségének foka 
egyaránt magas, de szerencsére ez nem megy a hallgatás 
rovására. Ennek oka – a kiváló zenei megvalósítás és 
előadás mellett – a bartóki elme és szív ősisége. Olyan  
zene ez, mely minden pillanatban képes újat mutatni és 
meglepni a hallgatót, ugyanakkor elementáris energiákból 
táplálkozik és örökérvényű „szabályok“ szerint él.  
A változatos ütemmutatók organikusan lüktetnek Baló 
István és Hock Ernő keze alatt, a két szólista pedig alázatos 
figyelemmel tesz eleget a bartóki érzésvilág kritériumainak. 
A zenekar feltűnés nélkül, kedvére közlekedik az autentikus, 
a kortárs és a jazz ízek között, ezzel is bizonyítva, hogy 
mindnek mestere. Hálásak lehetünk a jelen magyar  
zenészeinek azért, hogy egyszerre ápolják a kortárs impro-
vizatív muzsikát és népzenei hagyatékunkat is, folytatva 
Bartók küldetését.

Pázmándi Gergely

Modern Art Orchestra Plays Béla Bartók:  
15 magyar parasztdal

Feldolgozások esetén a hallgatónak először a saját pozíció-
ját kell tisztáznia. Vagy az eredeti művet veszi alapul, és 
annak tartalmához, szellemiségéhez méri az új változatot 
vagy önálló alkotásként teszi azt a mérlegre. További 
kérdések is adódnak: szabad-e számon kérni az eredeti 
darabot egy más műfajú feldolgozás esetén; illetve függet-
leníthető-e a létrejött változat a kiindulópontul vett, 
önmagában teljes szerzeménytől? Különösen, ha annak 
interpretációjára olyan példák akadnak, mint a szerző vagy 
Szvjatoszlav Richter, Fischer Annie és mások kotta-értelme-
zései. A tizenegy éve működő Modern Art Orchestra 
a lemez avatott kísérőszövegében egyértelmű választ ad 
a dilemmára: tiszteletben tartották a Bartók által gyűjtött, 
megharmonizált, műzenévé formált (feldolgozott) népdal-
csokrot; ahhoz egyetlen hangot sem tettek hozzá, hanem 
a leghűségesebben igyekeztek átültetni a zongora nyelvéről 
a (jazz) nagyzenekar nyelvére. Merész vállalkozás 14 percből 
70 percnyi anyagot kovácsolni; ehhez biztos zenetörténeti 
jártasság, kulturális azonosságtudat, kreativitás és hang-
szeres felkészültség szükségeltetik. Ami a MAO-nak  
– vendégművészek közreműködésével – a birtokában van. 
Fekete-Kovács Kornél zenekarvezető-trombitaművészen 
kívül a műhely Ávéd János és Bacsó Kristóf szaxofonosokat, 
Subicz Gábor trombitást is a soraiban tudhatja, akik nem-
csak a harmóniák mélyrétegeit kibontó szólóikkal, hanem 
hangszerelőként is részesei a darabok átiratainak. Nagy 
nyeresége a megvalósításnak az amerikai jazz magyar-
országi gyökerekkel bíró művészének közreműködése: 
Dave Liebman szaxofonos/fuvolista Bartók és John  
Coltrane zenéjének híveként a free jazz felé nyit kaput 
szólóival. A bartóki gondolat jegyében járult hozzá a pro-
dukcióhoz fuhun nevű hangszerén Dresch Mihály, a cimbal-
mon Lukács Miklós, a basszustrombitát szóló- és aláfestő 
hangszerként megszólaltató Gőz László és a hangjával 
a záró számban közreműködő Harcsa Veronika. Kötöttségek 
nélkül (át)értelmezhető bartóki zene szól tehát a korongról? 
Nem. A műzene, a népzene, a kortárs zene és a jazz elemeit 
szintetizáló változat a Modern Art Orchestra sajátja; Bartók 
zenéjének az elektronika és a hangbejátszás lehetőségeivel 
élő, 21. századi értelmezésű, drámai hatású lenyomata. 

Turi Gábor 
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Borbély-Dresch Quartet:  
Körbe-körbe

Két nagy nemzeti kincsünk, Borbély Mihály és Dresch Mihály 
– akik legszívesebben a magyar népzene és a jazz határ-
területén szeretnek alkotni – ezúttal újra egyesítették 
erejüket, és egy nagyszerű, harmóniahangszert nélkülöző 
ritmusszekcióval (Horváth Balázs és G. Szabó Hunor) 
kiegészülve elkészítették a Körbe-körbe című albumot. 
A lemezanyag a két szaxofonos szerzeményeiből tevődött 
össze. Két Dresch és négy Borbély-szerzeményt hallhatunk, 
valamint egy közös művet, ami teljes egészében kettejük 
zenei párbeszédére épül. A számok igazán széles érzelmi 
és dinamikai spektrumon mozognak: a lassú, lírai témák  
és a feszes, friss dallamok egyaránt nagy műgonddal készül-
tek el. Ha egy külföldi érdeklődne arról, hogy milyen 
a sajátosan magyar ízű jazz, más Dresch- és Borbély- 
produkciók mellett bátran megmutathatjuk neki ezt a le-
mezt is. A népies szaxofonjáték vegyítve az amerikai 
improvizatív dallami felfogással, az Ornette Coleman 
szellemi hagyatékát idéző szabad játék találkozása a pre-
cízen megkomponált témákkal és a szenvedélyes, tiszta 
forrásból érkező előadásmód együttesen olyan zenei 
egyveleget alkot, amelyet igen nehéz nem szeretni. Mint azt 
már megszokhattuk, Borbély és Dresch ezúttal is elhozta 
számunkra a fuvóshangszerek egész arzenálját: hallhatunk 
szoprán-, alt- és tenorszaxofont, basszusklarinétot és 
kromatikus furulyát, valamint a Dresch által feltalált fuhunt, 
ami alapvetően egy fafurulya, amit szaxofonbillentyűkkel 
szereltek fel. Az album egyik nagy csúcspontja a címadó 
szerzemény, amely fokozatosan épül fel egyetlen nagybő-
gő-ostinatóból vérpezsdítő, a táncházak szellemiségét is 
magában hordozó sodrásba. Azonban hiába a míves 
kompozíciók vagy a változatos hangszerelés, ha a zenészek, 
és különösen a szólisták nem lennének ennyire összhang-
ban. Szerencsére Borbély és Dresch nemcsak a stílust, de 
egymás játékát is mindvégig nagyon érzik. Dialógusuk az, 
ami lelket önt a puszta zenei vázba és bizonyosságot nyújt 
arról, hogy nemcsak tudásuk, de szívük is hatalmas. Habár 
tudvalevő, hogy Bartók nem rajongott a jazzért, biztos 
vagyok benne, hogy ezt a lemezt nagyon szeretné.

Szentgallay György

Szandai Mátyás – Mathias Lévy – Lukács Mikós: 
Bartók Impressions

Amennyiben a jazz-zenét mint korunk sajátos népzenéjét 
tartjuk számon, nem kell tovább keresgélnünk a nagy zenei 
stílushatározóban. De az is lehet, hogy lassan bele kell 
törődnünk az emberi lélek szabadság és igazság utáni 
epekedésébe; abba a késztetésbe, amely őszinteséget 
vágyik adni és kapni. Ebben az esetben viszont egy pilla-
natot sem érdemes pazarolni azzal, hogy megpróbáljuk 
a Bartók Impressions anyagát belekényszeríteni egy kis 
felcímkézett fiókba, mivel ez valószínűleg lehetetlen. 
A legjobb, amit tehetünk, hogy kikapcsoljuk prekoncep-
cióinkat a jazzt – és általánosságban véve mindent –  
illetően, és átengedjük magunkat a szokatlan  
(vagy páratlan?) felállás varázsának. A Szandai-Lévy-Lukács 
trió közvetlen közelségbe kerül a hallgatóval; intim  
dinamikáival, már-már zavarba ejtően sikeres összjátékával 
olyannyira valódi, mint kevés dolog a hétköznapokban. 
Szandai Mátyás nagybőgős és Lukács Miklós cimbalmos 
régóta muzsikál együtt, s a közös aranyfonalat a Francia-
ország és Magyarország közti távolság sem tudta elszakítani. 
Mathias Lévy hegedűs játéka élénk, vivid, ugyanakkor lírai 
és kristálytiszta. A lemez anyagának egésze a bartóki 
szellemiség előtt tiszteleg, s ebbe a három saját kompozíció 
is beletartozik. A tengelyrendszer szimmetrikus hangzása 
és számos stílushűen – már amennyiben lehet ezt a kifeje-
zést használni – eljátszott vezérmotívum amolyan biztos 
pontként szolgál Bartók örökségének lokalizálásakor, de 
az improvizációk és a variációk sem öncélúak, tisztelettel 
és szeretettel térnek el, majd kerekednek vissza a nagy 
zeneszerző tollvonásaihoz. A meghangszerelt kollektív 
passzázsok is bizonyítják, hogy időt és energiát nem 
sajnálva született a felvétel koncepciója és zenei anyaga. 
Lévy sok, Bartók által is használt effektet valósít meg 
a hegedűn, és szólista státuszát a – sajnos egy leheletnyit 
rövid – lemezen mindevégig teljes egyenjogúsággal kezeli 
társai aktuálisan betöltött szerepével. Lukács Miklós ízléses 
és letisztult hangválasztásai azt az érzést keltik a hallgató-
ban, hogy a cimbalom a legtökéletesebb hangszer.  
Ez a lemez erősen ajánlott a jazz-kedvelőknek, de  
a Bartók-rajongók sem fognak csalódni, ha nyitnak felé.

Pázmándi Gergely
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Barabás Lőrinc Quartet –  
Other Than Unusual

Barabás Lőrinc régóta a hazai underground jazz meghatá-
rozó egyénisége. A trombitás az Irie Maffia és a The Uptown 
Felaz tagjaként, valamint első saját csapata, a Barabás Lőrinc 
Eklektric élén és a budapesti hiphop-jazz hőseit összehozó 
Random Szerda improvizációs koncertek katalizátoraként 
egyaránt jelentős hírnévre tett szert a klubéletben, ami 
immár az országhatáron túlra is elér. 2015-ben alapított 
kvartettjébe már összetétele által kódolva vannak ugyan-
azok az izgalmak, amik mindig is meghatározták Barabás 
zenei pályáját. A csapatba Cséry Zoltán billentyűs a Patché 
és a Special Providence formációkból érkezett; Herr Attila 
a Besh O Drom basszusgitárosaként ismert, Nagy Zsolt 
dobos pedig klasszikus ütőhangszeresként a Budafoki 
Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar szólamvezetője,  
de emellett már régóta játszik pop- és jazz-zenekarokban is. 
Új lemezük Other Than Unusual címen jelent meg, melyet 
Barabás nemcsak trombitásként, hanem mint szerző és 
producer is jegyez, minden kompozíció és a teljes hangzás 
őt dícséri. Ő maga „monoton transzjazzként” aposztrofálja 
az album stílusát, de ez inkább feszes, néhol repetitív 
témákat jelent, és semmiképpen sem egyhangúságot. 
A számok erős riffekből és lüktető groove-okból vannak 
összerakva, nagyon eltalált dinamikával, így rögtön első 
hallgatásra jól működnek. A dallamok többnyire egy-
szerűek, de hatásosak a fokozások, jó ütemben törnek ki 
a késleltetett csúcspontok, így a zene a szobában is képes 
pulzáló táncos klubhangulatot teremteni. A számokat 
trip-hop és drum’n’bass alapokra építi a szerző, és egy-egy 
témán belül is izgalmasan variálja a zsánereket, ami szintén 
végig rendkívül jól dinamizálja a zenét. Barabás maga is 
sokszínűként jellemzi az albumot: „Alapvetően elég sok 
zenei stílust ötvöz az anyag: kicsit programzenés, film- 
és színházi zenés hangulatot is hordoznak a szerzemények, 
amelyet egyebek mellett az is megerősít, hogy Nagy Zsolt 
vibrafonon és üstdobokon is játszik, de vannak benne 
rockosabb elemek is.” Néhol valóban egészen kemény 
rockosan sodornak a témák, de a füstös fekete jazz, 
a vibráló fúziós felhangok és a lebegős misztikum is mind 
helyén van a lemezen. Mindegyik hangszer megvillan 
néhány profi jazz-szólóban, a trombita végig ércesen 
swingel, mi pedig egész idő alatt jól szórakozunk.

Laczkó Krisztián

Juhász Gábor Quartet:  
A kertben

Juhász Gábor jazzgitáros sokoldalú és termékeny zene-
szerző; a magyar jazzélet  jó ízlésű, magabiztos játéktudású 
alakja. Olyan kitüntetések tulajdonosa, mint az Artisjus-díj, 
Aegon-társdíj, Gramofon-díj – 1978 című szerzői albuma 
pedig kiérdemelte Az év jazz-hanglemeze díjat.  
Ezzel korántsem ér véget azoknak az adatoknak a sora, 
melyek e muzsikus kvalitásait igazolják, de erről győződjön 
meg mindenki úgy, hogy beszerzi és meghallgatja A kertben 
című lemezt! A dalcsokor minden bizonnyal egy olyan 
kertről kapta a nevét, ahova az ember fellélegezni jár: arcát 
a meleg májusi napsütésben megfürdetni és otthonosan 
megnyugodni. Juhász Gábor gitárhangja azt sugallja 
befogadójának, hogy a jazzgitározás a világ legevidensebb 
meditációs gyakorlata. Akinek bárminemű fogalma van 
a gitárjátékról, az tudja, hogy ez a hangszer egyike a 
legnehezebbeknek, ha az ember művészi szinten kívánja  
azt művelni. Az elhivatottak azonban egy egész zenekart 
tudhatnak magukénak, amennyiben megszelidítik ezt 
a bűvös instrumentumot. Juhász Gábor könnyedén guruló, 
éneklő motívumai a ritmus, az idő és a dallam hihetetlenül 
ízléses kombinációit eredményezik, s ez a fenomén párosul 
a gitáros letisztult, s a nagytudású emberekre jellemző 
szerénységgel megalkotott kompozícióival. A Gátos Iván 
hammondos, Kovács Zoltán nagybőgős és Jeszenszky 
György dobos közreműködésével létrehozott muzikális 
közeg organikusan lüktető, elegánsan swingelő (hallgasd: 
Diófa) hullámzása ideális közeg a bizsergetően gömbölyű 
gitárhang számára. Igen, az egész lemez swingel az elsőtől 
az utolsó hangig: hagyományhű jazz-felvétellel van  
dolgunk. A kizárólag saját szerzeményekből álló anyag 
bárhol a világon megállná a helyét mainstream kategóriában 
is (mielőtt valaki felszisszenne: rendkívül nehéz feladat 
manapság ezt a stílust hitelesen képviselni). Emellett egy 
alkotó szellem belső világába is betekintést nyerhetünk. 
A jazz harmónia- és szókincsének olyan uralma ez, mely 
a despotizmus helyett a szimbiózist választja életformájá-
nak: a zenészek in- és out-játéka elasztikusan követi 
egymást, a kompozíciók szólórészei ízléses arányban 
tartalmazzák a lírai, bop- és blues-elemeket, életigenlő 
muzsikálás formájában. Egy fárasztó nap végén tegyünk egy 
sétát a kertben!

Pázmándi Gergely
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Grencsó-Dukay-Tickmayer-Holló:  
Esszék

A The Cambridge Companion to Jazz című modern 
kézikönyvnek a „jazz” szóval foglalkozó bevezető fejezete 
azzal a provokatívnak tűnő kijelentéssel kezdődik, hogy 
„a jazz: konstrukció”. Ötven esztendeje talán még fárad-
ságos argumentálást igényelt volna ez az állítás, ma már 
szinte természetesnek hat. A műfaj olyan különnemű 
stílusok és zenei nyelvezetek egymásmellettiségévé vált, 
melyeket se szinkrón, se diakrón szemlélettel nem tudunk 
többé egybefogni. A határmódosulások követhetetlenül 
gyorsak, és mind gyakrabban hallhatunk felvételeket, 
melyek korábbi ismereteink szerint nem nevezhetők 
jazznek, a címkézésük alapján mégis azok. Az Esszék szintén 
olyan zenedarabokat tartalmaz, melyeket alkalmasint inkább 
mondanék kortárszenének. Nem csoda: a tripla albumon (!) 
megszólaló négy muzsikus közül három oktatóként, 
szakíróként és/vagy előadóként erős szálakkal kötődik 
napjaink klasszikus zenéjéhez, Grencsó István pedig utóbbi 
években kiadott lemezein szintén a kortárszenéhez közelít. 
A lemezcím inkább utal a szó eredeti tartalmára  
(próba, kísérlet), mintsem műfajjelölő mai jelentésére. 
A zene mindhárom albumon experimentális, részben vagy 
egészben improvizatív, viszont sokszor lírai és töprengő, 
vagyis több köze van Dukaynak és Grencsónak a kísérő-
füzetben található verseihez, mint a művészek értekező 
prózájához. A háromféle formáció esztétikáját röviden  
az „ut musica poesis” kifejezéssel jellemezhetjük. A tripla 
jazzalbum Amerikában sem gyakori, amikor mégis kiadnak 
ilyet, az általában zenetörténeti mérföldkő lesz. A három 
különböző helyszínen (Törökbálint, budapesti Assisi Szent 
Ferenc Templom, Opus Jazz Club) felvett, két trióval, illetve 
a Dukay-Grencsó duóval rögzített Esszék  – az egyes 
lemezek a Várakozás/Szertartászene/Két hallomás címet 
kapták – számomra vitathatatlanul az utóbbi évek leg-
jelentősebb magyar jazz-zenei vállalkozása. Mély és 
elmélyedésre ösztönző metafizikus muzsika, mely ugyan-
akkor példaadóan tetszetős küllemmel jelent meg. Csak 
remélni tudom, hogy emez opus magnumról részletekbe 
menő elemzések készülnek a jövőben, és a határokon túl 
szintén felfigyelnek majd az Esszék a világ zajrezsimjével 
dacoló, a csendeket is fontos alkotóelemként használó, 
formabontó szabad kamarazenéire.  

Máté J. György 

Balázs Elemér Group: 
Sounds of Diversity

Az emberi és zenei sokszínűséget hirdeti a Balázs Elemér 
Group legújabb lemeze, a Sounds of Diversity. Az album 
számai bár valóban különbözőek, nem csak az előadók 
személye egységesíti őket. Az amerikai stílusú szerze-
mények visszafogottak és éteriek, legyen szó akár lassú, 
akár gyors számokról – bár többségükben a csöndes,  
lassú tételek dominálnak. A Balázs Elemér, Czibere József, 
Balázs József, Komjáti Áron és Lakatos Pecek Krisztián  
által alkotott zenekar (kiegészülve ifj. Balázs Elemér 
zongoristával és a két énekessel, akikről később még 
ejtünk néhány szót) bensőséges játéka finom textúrát 
alkot, mely fölött az ének valósággal szárnyal. Ez a típusú 
vokális jazz nagy kihívást jelent minden zenész számára, 
hiszen magas szintű alázat szükségeltetik a zenekar  
és a kompozíciók iránt. A BEG muzsikusai – noha  
hangszereik virtuózai és szólóik, szólófilljeik alatt ezt 
bátran meg is mutatják a közönségnek – az egész album 
időtartama alatt éretten és méltóság teljesen játszanak, 
a közöttük lévő összhang szinte tapintható.  
Különösen nyomon követhető ez a hozzáállás az állan-
dóan változó és mégis mindig nyugodt kíséretben. 
 A lemez nagy erénye, hogy a legfőbb hangsúly magukon 
a dalokon van, amelyek mind megszólalásukban, mind  
dallamosságukban kiemelkedőek. Bátran állíthatom, hogy 
a BEG az egyik legkitűnőbb énekes párosítást alkotta meg 
hazánkban. Ha a számokat csak önmagukban hallanánk 
mindenféle háttérismeret nélkül, könnyen azt hihetnénk, 
hogy Norah Jones és Gregory Porter állt össze egy projekt 
erejéig, pedig valójában a Kiss Flóra – Szakonyi Milán duó 
csodálatos, kifinomult és felnőtt interpretációja szól,  
ami minden egyes hang értékét a négyzetre emeli.  
Kiss Flóra különösen kiváló stílusérzékenységről tesz 
tanúbizonyságot, hiszen még csak alig egy éve került 
a zenekarba Szőke Nikoletta megüresedett helyére. 
A Sounds of Diversity kitűnő ízléssel megalkotott album, 
ami büszkén bizonyítja, hogy a BEG jelenlegi inkarnációja 
nem véletlenül sikeres és népszerű a világ minden táján.

Szentgallay György
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The Chick Corea + Steve Gadd Band: 
Chinese Butterfly

Ígéretesen indul Chick Corea és régi harcostársa,  
Steve Gadd közösen jegyzett dupla albuma. Egy John 
McLaughlin-számmal, amely felidézi azokat a bizonyos 
fusion-bimbóztató hetvenes éveket. Jellemzően ekkor 
dolgozott együtt a billentyűs és a dobos. Gadd precíz 
és laza, játéka dögös és világos, amilyen mindig. Corea 
billentyű-soundja nosztalgikus, de a keverés nagyon is 
modernné teszi az összhatást. Steve Wilson, aki Corea 
Origin formációjában tűnt fel, nagyot szólózik szoprán-
szaxofonon. A többi zenekari tag elsősorban Coreához 
köthető: a 2013-ban alakult The Vigilből érkezik Carlitos Del 
Puerto bőgős-basszusgitáros és Luisito Quintero ütő-
hangszeres, noha már mindketten zenéltek Gadd-del is. 
Corea nemrég fedezte fel önmaga számára Lionel Loueke 
gitárost, vele válik teljessé a Chinese Buterfly felállása. 
A borítófüzet tanúsága szerint amikor Coreát és Gaddet újra 
összehozta a sors, a billentyűs írt néhány számot kettejük 
számára, amelyeket laza jameléseik alkalmával kiindulási 
alapként használhatnak. Az első korongon öt szám, az emlí-
tett McLaughlin-féle Chick’s Chums és négy Corea-opus 
sorjázik, amelyek felváltva ős-fusion-groove-val vagy latin 
lüktetéssel forognak. A másodikon hosszabb kompozíciók 
kaptak helyet, kezdetnek a Return To Forever című, nagy ívű 
Corea-darab, amely hűen idézi is az 1972-es lemez- és 
korszakkezdő szerzeményt, de közelebb is húzza hangulatát 
Corea a mához. Kicsit furcsa, és némileg indokolatlannak 
tűnik Flora Purim énekhangját Philip Bailey-ével helyettesí-
teni. A következő, bő 18 perces kísérlet Louekét hozza 
helyzetbe, az ő afrikai zenei gyökereit, no meg az együtt-
játék örömét mutatja meg. Itt már kezd felmerülni a gyanú 
a hallgatóban, hogy Coreáék figyelme nem feltétlenül fordul 
feléjük, felénk. A záró Gadd-Zooks több részből tevődik 
össze, és természetesen tág teret nyit Gadd számára. 
Valójában nehéz belekötni az albumba, mert zseniális 
zenészek változatos, főként a két főhős számára a jutalom-
játék lehetőségét nyújtó, csodásan kevert hanganyaga 
szerepel rajta. Koncepciót is kerít hozzá Corea Malin Gelfan 
címadó versével, amely a pillanat varázsát énekli meg. 
A borítón a hangszerek képe is pillangót formál, mint egy 
Rorschach-kép: beleláthatunk-hallhatunk még, amit 
akarunk. Nem tudjuk, mit akarunk.

Bércesi Barbara

Brad Mehldau: 
After Bach

Szólóalbum készítése nagy kihívás, merész vállalkozás  
a legnagyobb zongoraművészek számára is. Persze Brad 
Mehldau nem csupán egy a számtalan (jazz)pianista között, 
hanem valóban a zseniális művészek egyike. A műfaj 
elvontabb, intellektuális képviselőjeként tartjuk számon 
olyan ikonok társaságában, mint Bill Evans, Paul Bley vagy 
Keith Jarrett. Igaz, hogy ő maga nem szereti az össze-
vetéseket, de kétségtelen, hogy művészete leginkább 
Jarrettével rokonítható. Kreativitását, sokoldalúságát számos 
„projektje” és azok felvételei is jól mutatják. Bizonyára lesz 
vita e lemez körül is (mint volt Jarrett kölni koncertjét 
illetően) miszerint jazz-e vagy sem ez a zene? Mehldau 
művészetének inspirációi között a zene világának bármelyik 
szegmensét fellelhetjük.  Miért is ne lehetne ezek között 
a klasszikus zene olyan óriása, mint Johann Sebastian Bach, 
aki maga is kiváló improvizatőr volt, és mindig is hatással 
volt a jazz művelőire. De hősünk esetében szó sincs  
Bach „jazzesítéséről”, ahogyan ezt korábban Jacques 
Loussier vagy Eugene Cicero tette. Mehldau kiválasztott 
öt prelúdiumot és fúgát a mester Das wohltemperierte 
Klavier című gyűjteményes művéből. Ezeket pedig nemcsak 
eljátszotta, hanem mindegyik után (after Bach) saját 
21. századi válaszát is megadta. Az ilymódon létrejött tíz 
darabot pedig még kiegészítette két saját szerzeménnyel: 
egy indító darabbal (before Bach: Benediction) és egy másik 
opusszal, a Prayer for Healing című gyöngyszemmel zárta le 
a csodás zenefolyamot. Lehet, hogy a klasszikus zene 
vájt-fülű szakértői úgy érezhetik, hogy Glenn Gould vagy 
Schiff András másképpen játssza Bachot, hiszen a klasszikus 
zene legkiválóbb előadóművészei sem egyformán viszo-
nyulnak a nagy mesterek alkotásaihoz, és saját értelmezésük 
szerint interpretálják az adott műveket. Mehldau másképpen 
nyúl a hangszerhez, mint a klasszikus művészek – billen-
tése, sound-ja, frazeálása egyértelműen a jazzből ered. 
Improvizációi pedig egyenesen zseniálisak, az akusztikus 
szóló-zongorajáték csúcsteljesítményei, Bach világának 
tökéletes megértéséről tanúskodó remekművek.  
Alighanem élvezettel hallgathatják a „komolyzenét” is 
szerető jazzbarátok éppúgy, mint a klasszikus zenének 
a jazz felé (is) nyitott hívei.    

Márton Attila 
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Stacey Kent:
I KNOW I DREAM – THE ORCHESTRAL SESSIONS
  
Szép karriert mondhat magáénak az amerikai jazzdíva, 
aki 2007 óta többször is  fellépett Magyarországon, lemezei 
pedig mind eljutottak hozzánk. Legújabb albumán is hozza 
azt a tőle elvárható magas színvonalat, amit már meg-
szokhattunk, de ennek a korongnak az a különlegessége 
– amire a cím is utal – hogy először készített felvételeket 
nagy létszámú zenekarral. Megszokott kvintettje, valamint 
33 vonósból és további 16 hangszeresből álló szimfonikus 
zenekar kíséri.  Mint a szép emlékű bakelitlemezeken, itt is 
tizenkét számot hallhatunk, amelyek nagy része új szerze-
mény; ebből ötöt férje, Jim Tomlinson írt, aki tenor-
szaxofonon és fuvolán is állandó partnere, hangszerelő 
és producer, karmester és hangmérnök is egy személyben. 
(A reprezentatív kísérőfüzet ezek közül három szerzemény 
szövegét is hozza. Igazán veretes költemények, ami nem 
csoda, mert olyan kiemelkedő írók működtek közre, mint 
Kazuo Ishiguro és Cliff Goldmacher, mindketten régi 
munkatársak a csapatban.) Az ismertebb szerzők közül két 
számmal Antonio Carlos Jobim szerepel, egyet pedig Serge 
Gainsbourg jegyzett. És persze további francia, sőt portugál 
dalok is akadnak, hiszen Stacey ezekben a nyelvekben is 
otthon van. Közérthető és mindenki által „fogyasztható”, 
mégis eleganciát sugárzó zene. Stacey Kent középfekvésű, 
kellemes hangja, kristálytiszta intonációja, könnyed, játékos 
előadásmódja ezúttal is leveszi lábáról a hallgatót.  
Frazírozása egyedi, ritmusérzéke kifogástalan, remekül 
artikulál és a személyiség varázsa is a helyén van. Termé-
szetessége magával ragadó, személyisége kedves, derűs, 
úgy énekel, mintha mosolyogna.  Az egész produkció 
egy kicsit emlékeztet Astrud Gilberto és Stan Getz közös 
felvételeire, ami persze nem baj. Kár, hogy Tomlinson 
Getzre emlékeztető játéka alig-alig hangzik fel. Talán 
a műsorválasztás is hozzájárul a déjá vu érzéshez, hiszen 
kivétel nélkül lassú számokat hallunk. Érdekes összevetni 
pl. a Tomlinson-Ishiguro szerzőpáros The Changing Lights 
című számának zenekari kísérettel megszólaló mostani 
változatát az évekkel korábbi, hasonló című albumon 
hallható, kisegyüttessel rögzített verzióval. Mindkettőnek 
vannak érdemei, mégis ha választani kéne, én feltétlenül 
az  új feldolgozásra szavaznék.   

Márton Attila

Melody Gardot:  
Live in Europe

A július 5-én a Müpában fellépő philadelphiai énekesnő 
koncertlemeze a piaci szabályoknak megfelelően, a nagy 
európai turné előtt került a boltokba. A CD szinte kényszeríti 
a bírálót, hogy szakítva a hagyományokkal, a borítóról 
szóljon, mielőtt a zenével foglalkozna. A kivilágított színház-
teremben hátulról fényképezett gitáros aktnak legalább két 
olvasata van. Nézhetjük úgy, mint a vásárlókat erotikus 
tartalmú tasakokkal csábító vokális lemezek ízlésesen 
fotózott rokonát, de úgy is, mint Gardot merész vizuális 
üzenetét egykori és jövőbeni koncertközönségének: 
minden fellépésem a lelkem lemeztelenítése, a szívem 
kitárása. Ez az élő megnyilatkozásaim lényege. A Melody 
Gardot személyes kurátori munkája eredményeként létrejött 
dupla lemez 2012-2016 közötti mintegy 300 hangversenyé-
nek anyagából válogat, a két korábbi élő EP (Live In Soho 
és Live In Paris) jócskán bővített változata. A gyűjtemény 
hangütésében épp oly változatos, mint műfajában: a lehen-
gerlő erőtől a törékenységig ível a skála, miközben blues 
és bossa nova (az Over the Rainbow című örökzöldben), 
gospel és sanzon váltogatja egymást. Ennek megfelelően 
hol a vibratóval éneklő vérbeli jazzénekesnőt, hol pedig 
a Piafon felnőtt chanteuse-t halljuk megszólalni.  
Ám bármelyik personát ölti is magára Gardot, tolmácsolá-
sában változatlanul a meghittség és a szenvedély dominál, 
a közönséggel való kommunikálásnak az az érzelmes, de 
sosem érzelgős formája, mely a borító fotóját is magyaráz-
hatja. Ezt az alapállást rögzíti azonnal a CD-t nyitó Our Love 
Is Easy, majd a Deep Within The Corners of My Mind. 
Egyik-másik ismertebb saját szerzemény (Who Will Comfort 
Me, Baby I’m A Fool, utóbbi két változatban is) szinte 
standardként hat, pedig a stúdióhangszereléseket sokszor 
alaposan átdolgozták. Így egyszerre ismerősek és idegenek 
a dalok, melyek kapcsán maga az énekesnő írja a lemezek-
hez mellékelt füzetben, hogy önámítás lenne a tökéletessé-
get keresni bennük, mivel a szépség befogadónként változó 
fogalom, emez esztétikai kategória sokak tévhitével szem-
ben nem egyetemes. Gardot amúgy üdvözlendő szkepticiz-
musára mintha rácáfolt volna saját közönsége Párizstól 
Barcelonáig:  európai színhelyeken osztatlan a népszerű-
sége, amit arany- és platinalemezei bizonyítanak.

Máté J. György
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Arild Andersen – Paolo Vinaccia – Tommy  Smith: 
In-House Science

Arild Andersen a hetvenes évek óta Európa egyik legjelentő-
sebb bőgőse, akinek a neve egyet jelent a magas zenei 
minőséggel. Művészi pályájának nívóját az ECM kiadó 
is meghatározza, és ez fordítva is igaz, hiszen a patinás 
lemezcég fennállásának kezdete óta, csaknem ötven éve 
adja ki albumait. Andersen új lemeze a több mint egy 
évtizede létező triójával közös produkció, amiben a norvég 
bőgős a skót tenorszaxofonos Tommy Smith-szel és az 
olasz származású dobos Paolo Vinacciával játszik együtt. 
A formáció első koncertfelvétele, a Live At Belleville annak 
idején hatalmas sikert aratott, a most megjelent In-House 
Science pedig szintén egy élő koncertalbum a csapattól.  
Ha mindezek okán fokozott várakozással tesszük fel 
a korongot, akkor sem fogunk csalódni, mert ez az album 
is egy klasszis. Ezen a színvonalon már-már közhelyes 
a zenészek egyenrangúságáról beszélni. Mégis ki kell 
emelnünk, hogy ez a három, egy súlycsoportba tartozó 
nehézfiú elképesztő egyensúlyban játszik együtt – ez végig 
meghatározó alapélmény a felvételen. Egymás gondolataira 
ráhangolódva, azokat kiegészítve és támogatva muzsi-
kálnak, s mindhárom művész szinte egyik hangról a másikra 
képes spontán váltani szóló és támogató szerep között. 
Elmélyült ez a gondolatiság, és érzékeny zenei meg-
fogalmazásokban tárul fel. Az Andersen jegyezte témák 
komplexek és a jazzirodalom mélyreható ismeretéről 
árulkodnak, de minden darab modern és előremutató. 
Sokféle érzelemnek teret engednek a nagy lélegzetű 
kompozíciók, és nagyon sok energia van bennük. A lemezt 
nyitó Mira nyugodt, lírai hangvétele, a zseniális ritmikai 
manővereket bemutató Science és In-house címadó 
számok free-jazzig fokozódó futamai, a Venice hozzájuk 
hasonlóan sebesen zakatoló ritmusa és a Blussy felszaba-
dult, vidám swingje mind-mind végighullámzik a lemezen. 
A kompozíciókon belül is váltakoznak a hangulatok, ilyen 
a North of the North Wind is, melynek szférikus vissz-
hangjaiból Andersen bőgőszólama melodikusan kezdi 
kibontani a témát, ami Smith széles ívű szaxofonszólójában 
szinte megrázóan teljesedik ki. Nem könnyen fogyasztható 
az In-House Science, viszont minden újrahallgatás újabb 
felfedezésekkel hálálja meg magát.

Laczkó Krisztián

Dr. Lonnie Smith:  
All In My Mind

Ellentétben dr. Michael White klarinétossal, aki spanyol 
nyelvből szerezte doktorátusát, dr. Lonnie Smithnek nincs 
tudományos háttere, mint ahogy az áruvédjegyeként 
számon tartott szíkh turbán viselésére sincs kézzelfogható 
magyarázat. Mindez semmit nem von le zenéjének érté-
kéből, mivel napjaink kiemelkedő orgonistájáról van szó. 
A varázsos hangú Hammond B-3 orgona használata 
történelmi időkbe nyúlik vissza; ez a hangszer áll a leg-
közelebb a fekete templomok hangzásvilágához, ami oly 
sok afro-amerikai muzsikus indulását meghatározta. 
Reneszánsza az 1960-as években a soul jazz térnyerésével 
kezdődött, ami ritmikus basszusalapok és a blues-os 
hangvétel hangsúlyozásával a gyökerekhez tért vissza 
a bebop absztrakt és a cool klasszicizáló előadásmódjával 
szemben. Az 1942-ben született dr. Lonnie Smith pálya-
futása George Benson és Lou Donaldson együtteseiben 
kezdődött, a hatvanas-hetvenes évek fordulóján remek 
önálló lemezek sorával bontakozott ki, majd a fő tevékeny-
ségévé vált tanítás miatt hullámzó intenzitással és szín-
vonalon folytatódott. Feltűnést keltő fordulatként negyven-
hat év után, 2016-ban visszatért a Blue Note kiadóhoz: 
Evolution című lemezén Joe Lovano és Robert Glasper is 
játszott. Újabb opusa a 75. születésnapja alkalmából, a New 
York-i Jazz Standardban adott koncert anyagát tartalmazza 
az orgonistára jellemző eklektika jegyében. A szerzők között 
találjuk a modern jazz olyan nagyjainak nevét, mint Wayne 
Shorter, Tadd Dameron és Freddie Hubbard, de Smith két 
saját kompozícióján kívül Paul Simon 50 Ways To Leave 
Your Lover című popslágerét is beemelte a tempóban 
és dinamikában változatosan szerkesztett műsorba.  
Az orgona-gitár-dob trióban partnere régi társa, az erőtől 
duzzadó, remek szólókkal jeleskedő Jonathan Kreisberg 
és a modern felfogásban doboló Jonathan Blake. Egy-egy 
számban Joe Dyson dobos és Alicia Olatuja énekes is 
közreműködik; utóbbi panaszos hangvételű, érzelemdús 
énekével drámai nyomatékot ad a szebb világért fohász-
kodó, négy évtizede keletkezett címadó dalnak. A soul jazz, 
a funk, a swing határvizein magabiztos otthonossággal 
mozgó, a szintetizátor futurisztikus hangzásai révén 
kozmikus dimenziókban is kalandozó zene egyszerre kelti 
a hagyomány és a korszerűség érzetét. 

Turi Gábor
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Gyárfás-Premecz Organ Trio:
ORGAN GRINDER’S SUITE 

Szerzői kiadás
STS-CD-046

Baló István Projekt:  
Folyó a medrében

Hunnia Records
HRCD 1735

Gányi Miklós Trió: 
Beyond The Moment 

Atelier Sawano
AS 157

Gayer Mátyás Trió: 
NEVER ENDING STORY

Fresh Sound New Talent  
FSNT 1009

A Japánban, közelebbről Osakában tevékenykedő Atelier 
Sawano kiadó a megrögzött jazzrajongó és lemezgyűjtő 
Sawano testvérpár gyermeke. A kiadó portfóliójának 
tetemes részét olyan európai jazzmuzsikusok lemezei teszik 
ki, melyek egyenes ági leszármazottai a modern jazz nagy 
korszakának, az ötvenes-hatvanas éveknek. A Gányi Miklós 
Trió (Gányi Miklós – zongora, Lakatos Pecek Krisztián – 
nagybőgő és Lakatos Pecek András – dob felállásban) 
Beyond the Moment című lemeze igazi ajándék a műfaj 
kedvelőinek. Manapság valódi felüdülés egy klasszikus 
veretű, szenvedélyes és elegáns standardlemezt hallani, 
ráadásul a trió különösen jó ízléssel válogatott a klassziku-
sok közül. Hallhatunk olyan örökzöldeket, mint a Someday 
My Prince Will Come vagy az Autumn Leaves, de olyan, 
sajnos mostanában kissé hanyagoltabb műremekeket is, 
mint Ornette Coleman Law Years-e vagy Lee Konitz 
Subconscious-Lee-je. A műfaj pontos ismeretén alapuló, 
pazar játék és a hamisítatlan jazzhangulat teszi emlékeze-
tessé az albumot, ami Japánban kimagaslóan nagy sikert ért 
el.  

SzGy

Régen volt ilyen maradéktalan örömöm hagyományos 
zongoratrió albumot hallgatva. A zenekarvezető bátran 
vállalta fel a nagy standardek újraértelmezését, ami nem 
zárta ki azt sem, hogy néhány saját kompozícióval is 
színesítse a palettát. Gayer Mátyás 19 évesen tehetségkutató 
versenyt nyert, Grazban tanult, játszott Londonban, kétszer 
is a döntőbe jutott Montreuxban, debütáló lemezét pedig 
az új tehetségeket felkaroló neves barcelonai kiadó jelen-
tette meg. Három saját szerzeménye pianista idoljainak állít 
emléket: Bud Powell, Kenny Kirkland és Mulgrew Miller 
tiszteletére szólnak. Két másik darab (egyik a címadó), és öt 
– nem túl gyakran játszott – standard, valamint Chopin 
egyik noktürnje teszi teljessé a zenefolyamot. A még most 
is csak 26 éves zongorista egyéni stílusa olyan erőteljes, 
hogy valóban könnyen felismerhető, pedig hangszerének 
tengersok kiváló művelője akad itthon és külföldön egy-
aránt. A ritmustandem – Hofecker Mátyás bőgős és az ame-
rikai dobos, Pete Van Nostrand – úgy kísér, ahogyan az egy 
zongoratrió esetében szükséges: nem tolakszanak az elő-
térbe, csak éppen „jelen vannak”.

MA

Baló Istvánnak nem ez az első saját formációja, de korábbi, 
az 1990-es években létezett zenekaraival készített szer-
zeményeinek nem készült hangzó lenyomata. A Folyó 
a medrében a Baló István Projekt egyik inkarnációjának első 
albuma, rajta a fiatal generáció jeles és azonos gondolko-
dású képviselői hallhatók: Ávéd János és Ördög Krisztián 
szaxofonosok (Krisztiánt aztán Bacsó Kristóf váltotta), 
Pozsár Máté zongorista és Ajtai Péter bőgős. Mindannyian 
kiválóan képzett, eredeti gondolkodású, kísérletező kedvű, 
a zenélésre leginkább a szabadság megélésének kifejező-
eszközeként tekintő előadók. Mind a hat szám Baló kompo-
zíciója, amelyeken jól érezhető a Szabados György-féle 
zenei örökség hatása, ihlető ereje, illetve a hatvanas 
években kibontakozott avantgárd mozgalom energiái. 
Mindezekhez a viszonyát legjobban az utolsó szám címe  
írja le: Tisztelet. Baló az egyik legkövetkezetesebb hazai 
jazz-zenész, aki évtizedek óta ugyanazt az utat járja, amiért 
neki jár a tisztelet. És hogy mennyire van létjogosultsága 
az általa választott megszólalási módnak, mutatja, hogy 
a  jövő generációjának körében is megtalálja nagyszerű 
társait. BB

A Hammond-orgona, a gitár és a dob a múlt század közepe 
óta az egyik legkedveltebb formáció lett a jazz világában, 
amelyben természetesen Jimmy Smith volt az úttörő. 
Nálunk viszont maga az igazi B-3 is „hiánycikk” volt,  
és inkább csak a rockzenében használták. Egy évtizede 
Kaltenecker Zsolt és Premecz Mátyás fedezték fel ismét,  
de csak az utóbbi tartott ki mellette, és Kéknyúl nevű 
együttesével aratott nagy sikert. Két éve aztán a kihívásokat 
kedvelő Gyárfás Istvánnal elindították ezt a hazai jazz-
palettáról teljesen hiányzó – melodikus modern jazzt játszó 
– felállást. A különböző formációkban és stílusirányzatok-
ban otthonos Jeszenszky György biztosítja a ritmusalapot. 
Gyafiról tudtuk, hogy tehetséges komponista, így nem 
meglepő, hogy minden számnak ő a szerzője és hangsze-
relője is. A tíz melódia hangvételében és a címeket illetően 
is tisztelgés a nagy elődök emléke előtt, Jimmy Smithtől 
Dr.Lonnie Smithig, Larry Youngtól Joey DeFrancescóig. 
A Sad Spring a 2012 tavaszán elhunyt Fogarasi János 
távozására utal, aki a korai idők legjelentősebb orgonistája 
volt. 

MA  
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Kit Downes: Obsidian 

ECM Records – Hangvető
ECM 2559

Kristjan Randalu: Absence

ECM – Hangvető
ECM 2586

Andy Sheppard: Romaria

ECM Records – Hangvető
ECM 2577

Jakob Bro: Returnings

ECM Records – Hangvető
ECM 2546

Álomcsapatnak nevezi új kvartettjét a kiváló angol szaxofo-
nos, mert olyan társakra talált, akikkel maradéktalanul képes 
megvalósítani elképzeléseit. A skót Sebastian Rochford 
dobossal és a francia-algériai Michel Benita bőgőssel 
2012-ben alakított Trio Liberohoz előző, Surrounded by the 
Sea című lemezén (2015) csatlakozott az elektronikus 
gitárhangzások norvég mestere, Eivind Aarset. Valóban, 
a zene gyakran álomszerű hatást kelt: a dallamos szerze-
mények, a gazdag harmóniavilág, a melankolikus hangvétel, 
az éteri hangzás, a visszafogott, artisztikus kivitelezés 
az ECM-esztétika ismert jegyeit hordozza. A szerzemények 
mintha egy tőről fakadnának; a kissé egysíkú, álmosító 
hangfolyam mélyebb, drámai rétegei csak az újabb hallga-
táskor tűnnek elő. A lemezt az And a Day… és a Forever… 
foglalja keretbe; egy lassan kibontakozó, méltóságteljes 
téma változatai. A címadó népszerű brazil popdal nem 
Sheppard szerzeménye, mégis szervesen illeszkedik 
a kompozíciók sorába. Aarset hangfüggönyei atmoszférikus 
hátteret teremtenek a szaxofon levegős, melodikus szólói-
hoz, Benita eszményi bőgőhangjához és Rochford intenzív 
ütőhangszeres jelenlétéhez.

TG 

A hét évvel ezelőtti Time (Lee Konitz és Bill Frisell közre-
működésével) sokat hallgatott, kedves lemezem lett. 
Az északias adagio/lento/dolente játék olyan hipnotikus 
sounddal vegyült, amely enyhe monotonitása ellenére is 
sokáig képes elbűvölni hallgatóját. A dán gitáros akkori 
zenekarából a szólistának és kísérőnek egyaránt remek 
Thomas Morgant vonultatja fel új lemezén, s a hiányzó 
amerikai sztárokat európaiak pótolják: a szordínójával 
valahol Miles Davis és Jon Hassell között elhelyezhető  
Palle Mikkelborg, illetve a Keith Jarrett európai kvartettjéből 
(is) jól ismert Jon Christensen. Hogy a bőgős milyen 
elsőrangú munkát végez minden szerepben, azt jól érzé-
kelteti a Hamsun című, a neves norvég írót megidéző 
gitár-bőgő duó. A régi varázs némileg átalakult, de az új 
produkciót is levett kalappal hallgatjuk. Még az elektromos 
effektusokkal élő címadó szám se lép ki a négyes festette 
hangakvarellek keretei közül. Jakob Bro szerénysége a régi: 
kollégáinak annyi teret ad a többször saját feldolgozásokat 
tartalmazó repertoárban, hogy akár Mikkelborg lemezének 
is hihetnénk a Returningst. 

MJGy

Bár az észt zongorista, Kristjan Randalu még Grammy- 
jelöléssel is büszkélkedhet a Henry Mancini Institute 
Orchestra & Big Band 2006-os Elevation című lemezén  
való közreműködéséért, nem tartozik a jól ismert nevek 
közé. A balti államok jazzmuzsikusai amúgy is ritkán 
kerülnek látókörünkbe. A negyvenéves muzsikus klasszikus 
alapképzést kapott, és 15 éve készítette el debütáló lemezét, 
az Absence pedig az ECM-nél lett számára az első.  
Társai a finn dobos, Markku Ounaskari és az amerikai 
gitáros, Ben Monder, akivel Randalu már korábban is 
dolgozott együtt, duóban és triója kiegészítő tagjaként. 
Ez alkalommal nincs jelen bőgős, de nem valószínű, hogy 
az absence, azaz távollét kifejezés a hiányára utalna, mert 
a  három muzsikus teljes harmóniában alkotta meg a kilenc, 
leginkább a third stream fogalomköréhez köthető, szépen 
kidolgozott darabot. Ami hiányzik, az leginkább a karakteres 
megszólalás, és ha blaszfémiával is ér fel, megkockáztatom: 
az ECM-esség néha már inkább hátrány – amennyiben 
a Manfred Eicher-féle franchise-hangzás sokszor inkább 
elfedi, mintsem segíti kibontakozni egy művész saját 
hangját. BB

Az Angol Királyi Zeneakadémián végzett zongorista,  
Kit Downes gyerekkora óta szenvedélyesen rajong  
a templomi orgona hangzása, sokszínűsége iránt.  
A hangszerek királynője nem az a típusú instrumentum, 
amiről rögtön a jazz jutna eszünkbe – habár maga Fats 
Waller bizony szívesen játszott rajta. Downes új, az 
ECM-nél megjelent lemezéhez három különböző  
orgonát használt: a londoni Union Chapel, valamint két 
suffolki templom hangszereit hallhatjuk. Az albumanyag 
igen nehezen behatárolható, experimentális zene, amelyet 
modern kereskedelmi be sorolással maximum az ambient 
polcra tudnánk feltenni. Az orgona különböző  
hangzásai és hangzáskombinációi szinte 100 százalékban 
kihasználásra kerülnek ebben az elringató, gondolat-
ébresztő, andalító zenei környezetben. Az a típusú lemez, 
amit meditációs objektumként vagy relaxáláshoz,  
olvasáshoz, tanuláshoz is bátran alkalmaz hatunk.  
Természetesen azonban igazi értékeit csak akkor mutatja 
meg, ha odafigyelünk rá.

SzGy



 „Die Musik ist die Sprache der Leidenschaft” – vagyis a zene a szen-

vedély nyelve, hangzik a wagneri idézet. Jelen kötet ennek igazságát  

– a jazzt középpontba állítva – hívatott bizonyítani. A szerző sorra 

veszi a jazztörténet fontosabbnál fontosabb művészeit, eseményeit, 

irány zatait. De nem egyszerű zenetörténeti szemléletű felsorolás ez, 

nem is csak a szakmának szóló elméleti munka: az összegyűjtött 

esszék egytől-egyig a társadalmi kontextusba is helyezik a jazzt, így 

kiderül, hogy a még talán napjainkban is „fekete műfajként” jegyzett 

zene ötvenes-hatvanas években népszerű és újító szándékú előadói 

révén heves indulatokat kavarva vált társadalmi konfliktusok kiélező-

désének színterévé. Az olvasó abba is betekintést nyerhet, miként 

jöttek létre a 20. század második felében a jazz különböző stílusai: az 

olyan különc zsenik, mint Sun Ra és Ornette Coleman munkássága 

nyomán a nagyközönség ízlésétől távol eső irányzatok, vagy éppen a 

jazz, rock és funk elegyéből születő Herbie Hancock-féle fúziós jazz 

és a minden karcosságot nélkülöző smooth jazz. Máté J. György 

több évtizedes jazz- szakírói tapasztalattal és rendkívül széles látókör-

rel bíró szerző, aki egyszerre képes egy-egy téma legmélyére nyúlni, 

úgy, hogy közben a jazzt körülvevő világról is színes képet ad.

A Gramofon Könyvek sorozat újdonsága:
Máté J. György: Jazz – a szenvedély nyelve

A Gramofon Könyvek 2001–2018 között megjelent kötetei  

megvásárolhatók a Rózsavölgyi Zeneműboltban,  

az Írók Boltjában, illetve megrendelhetők a kiadóban,  

a zene@gramofon.hu e-mail címen.  

Bővebb információ: www.gramofon.hu
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Kettősfogás
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