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Bach: Szonáták és partiták
Zsigmondy Dénes – hegedű

Paladino – Mevex
pmr 0093

Végh Sándor in His Mother Tongue
Végh Quartet, Bázeli Kamarazenekar, 
Berni Városi Zenekar, Camerata Salzburg

BMC Records
BMC CD 263

Eötvös Péter: Atlantis
Eötvös Péter, Hans Zender, BBC Szimfonikus 
Zenekar, Kölni Rádió Szimfonikus Zenekara, 
SWR Szimfonikus Zenekar

BMC Records
BMC CD 007 (újrakiadás)

The Masters Collection –  
Ferencsik János

Hungaroton
HCD3282022

Az Eötvös Péter három művét tartalmazó CD  
lemezkísérőjében Tihanyi László azt írja, hogy ha valaki 
megkérdezné tőle, mely művekkel kezdje a zeneszerző 
œuvrejének megismerését, akkor ezt a lemezt biztosan 
ajánlaná. Valóban: az Atlantis (1995), a Psychokosmos  
(1993) és a Shadows (1996) jellemző képet ad az Eötvöst 
gyakran foglalkoztató témákról – például olvasatában 
tárul elénk a víz alatti elsüllyedt világ mítosza.  
A kiadvány darabjai alkalmat adnak a végtelen világűr 
vagy éppen a lélek belső világának ábrázolására is.  
Érzékletes képet kapunk a zeneszerző jellegzetes  
hangszereléséről is, hallhatjuk gyakran használt, kedves 
hangszereit, például a cimbalmot, mely talán magyar 
gyökereit is szimbolizálja alkotásaiban.  
A kilencvenes években keletkezett darabok Eötvös egyik 
legtermékenyebb alkotói korszakának reprezentánsai, 
melyekkel a szerző joggal írta be magát korunk legjobbjai 
közé. A CD újrakiadása az idén 75 éves Eötvös Pétert 
köszönti.

KI

1984es halálát megelőző negyedszázadban Ferencsik 
János volt a magyarországi komolyzenei élet pápája.  
Miután csaknem futballcsapatnyi nagy tehetségű dirigens 
kényszerült elhagyni az országot részint a nagyobb  
szakmai és anyagi megbecsülés reményében, részint 
a Horthyrendszer fajüldöző politikája miatt, vagy  
az 1956os forradalom leverése nyomán, alig maradt 
a hazában hadra fogható karmester. Egy olyan országban, 
melynek nélkülöznie kellett Dorátit, Ormándyt, Reinert, 
Fricsayt, Soltit, Somogyit és Kertészt, Ferencsik megtartása 
szinte létkérdéssé vált. És ő nem akart külföldre menni, 
noha bizonyosan megtehette volna. A Hungaroton most 
egy három lemezt tartalmazó kiadvánnyal tiszteleg  
Ferencsik munkássága előtt, felelevenítve legnagyobb 
hanglemezsikereit. Művészileg minden bizonnyal a magyar 
témájú felvételek képviselnek maradandóbb értéket: 
az „arany” Bánk bán a honi hanglemezipar egyik leg
emlékezetesebb produkciója, a hatvanas évek derekán 
született Kodálylemez mára ugyancsak legendássá 
nemesedett, csakúgy, mint a Cantata profana múlhatatlan 
bejátszása.

BM

A kétkorongos album értékes csemege! Hármas minőségben 
ad – korábban felvételen nem szereplő – hangképeket 
Végh Sándorról: versenymű szólistájaként, vonósnégyes 
primáriusaként és zenei neveltjeiből alapított zenekar 
dirigenseként. Ennél is izgalmasabb a műsor, amely Kodály 
és Bartók egyegy vonósnégyese és Volkmann II. (Fdúr) 
vonósszerenádja mellett a Végh által személyesen ismert 
szerzők darabjait tartalmazza. Felfedezést jelenthet a 
hallgatónak Veress vonósnégyesre és zenekarra komponált 
Concertója csakúgy, mint Hegedűversenye. A Camerata 
felvételei azt bizonyítják, hogy a zenei anyanyelv – anya
nyelvi szinten tanítható. A manapság ritkaságszámba menő 
passacagliából kettőt is hallhatunk (Losonczy Andor és 
Takács Jenő egyegy szerzeményét). Érdekes megfigyelni, 
hogy milyen mélyen gyökerezik az egyébként nehezen 
definiálható „magyarság” a hazájuktól távol élő és alkotó 
szerzők zenei szókincsében. Végh Sándor hegedűs  
felvételei 1954 és ’62 közötti előadásokat örökítenek meg,  
a kitűnő Camerataprodukciók 1983 és 1993 között 
készültek.

FK

1995ben készült az a felvételsorozat, amelyen  
Zsigmondy Dénes Bach szólóhegedűre írt darabjait játssza.  
A művész 73 éves korában rögzítette a darabokat, szeretett 
felesége és kamarapartnere halála után. Több mint  
50 órányi felvételt készített Zsigmondy úgy, hogy egyedül 
volt abban a templomban, ahol számos koncertet adott 
feleségével. A technikai berendezéseket Zsigmondy kezelte, 
a maga örömére játszott darabok, tételek vagy csak  
részletek között Bachművek is szerepeltek. Ne a technikai 
perfekciót keressük az előadásban, hiszen Zsigmondy nem 
kiadásra szánta a felvételeket, nem tervezte meg, hogy mit 
és milyen sorrendben játszik. Talán nem ideális a helyszín 
sem, hiszen a megszokottnál nagyobb a visszhang  
és a munkazaj. A művész Stradivarijának hangja szárnyal, 
remek zenei megoldásokat hallunk, de nem minden hang 
vagy frázis szólal meg tökéletes kivitelezésben.  
Azonban Zsigmondy belső zenei világába bepillantást 
nyerhetünk. Egyetlen szóval jellemezhetjük a felvételeket: 
intimitás. A lemez Zsigmondy Dénes születésének  
95. évfordulójára jelent meg.

LI
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Érdekes a toulousei kármelita kápolnában, a helyi zenekar 
vonósainak közreműködésével készült lemez. Fray tanára 
és két diáktársa társaságában játssza Bach többzongorás 
versenyeit. Részben egységes, részben sokarcú előadások 
ezek. Nincs meg bennük az a letisztultság és stiláris  
következetesség, ami Simon, Kocsis, Schiff, Falvai, Rohmann 
máig kimagasló Hungarotonfelvételeit jellemzi.  
A hangzás romantikus, fényes, mármár chopinesque.  
Ez az előadások alapvető jellemzője. A játékban magában 
is van romantikára való hajlam. Ugyanakkor a gyorsaság, 
a végig sodró lendület és az elég egységesen dinamikus 
megszólaltatás a historikus előadásmód erős hatását 
tükrözi, tehát nem beszélhetni igazi romantikus  
megközelítésről. Fray és társai érezhetően élvezik a játékot, 
a művek egészének izgalmas megszólaltatására törekszenek, 
s nem bizonyos frázisok gondoltan megmunkált formálására. 
Ez végül is megfelel a művek alapvető természetének, 
még ha a másik út ugyancsak megfelelne, inkább azok 
rejtett vonulatára figyelemmel. Romantikus barokknak is 
mondhatjuk. 

ZB

Bach: Versenyművek 2, 3 és 4 
zongorára
David Fray – zongora, Orchestre  
National du Capitole de Toulouse

Erato – Magneoton
9029563228

Tavaly novemberben adott koncertet a két előadó, 
Anja Lechner és Pablo Márquez ugyanezzel a műsorral 
a Zeneakadémia Solti Termében. Különleges hangulatú 
a lemez, hiszen a gitár és a cselló hangszíne különkülön 
is megejtő, együtt pedig igazán elbűvölően szólnak. 
A nagyobb lélegzetű Arpeggione szonáta köré  
csoportosították a műveket, Schubertdalok és a számunkra 
ismeretlen Burgmüller kompozíciói hangzanak el. A lemez 
címe utal a Schubertdalra, és a napszakra – esetünkben 
a meghittséget, a nyugalmat jelenti. Ez alól A kintornás című 
dal átirata a kivétel, de ez a miniatúra olyan atmoszférát 
teremt a maga nyitó ütemeivel, hangzásvilágával, amit 
a zongora és az ének aligha adhat vissza. Sokszor mintha 
fénytörésben érzékelnénk a műveket: a zongora határozott, 
erőt sugárzó hangja, széles dinamikai skálája nem  
helyettesíthető a gitáréval, teljesen más hatást keltenek 
a művek. Lágyabbak, inkább szerenádszerűek a dalok, 
az Arpeggione szonáta is inkább románcszerű.  
Mégis kellemes hallgatnivalót kínál a lemez, ideális  
a komolyzenével ismerkedőknek. 

LI

Schubert: Die Nacht
Anja Lechner – cselló,  
Pablo Márquez – gitár

ECM Records – Hangvető
ECM 2555

Dudamel és saját együttese, a Los Angelesi Filharmonikus 
Zenekar élő felvétele a Diótörőről még 2013ben készült. 
Dudamel megosztó személyiség, a közönség és a zenekarok 
körében is nagy sztár, de sokan legyintenek rá.  
Nem fukarkodik a külsődleges hangulatteremtéssel, 
ugyanakkor jó muzsikus. Kicsit más nézni és hallgatni,  
de ha csak hallgatja az ember, nem szokott csalódást 
okozni. Sokat kihoz saját venezuelai ifjúsági zenekarából, 
s jóval többet a nagy zenekarokból. Ez a Diótörő igazán jó. 
Nem az epikusabb, oroszosabb csoportba tartozik, s emiatt 
akár mondható kevésbé változatosnak vagy sokszínűnek is, 
de nagyon összeszedett és kidolgozott. Sehol sem válik 
egysíkúvá. Alapvetően inkább eleven és sodró. Nem megy  
el szélsőségek felé, de nem mondható, hogy ne volna 
kellőképp differenciált. Dudamel a pillanat emberének tűnik 
olyan értelemben, hogy a hangverseny folyamatos  
érdekességére törekszik, s nem felejthetetlen individuális 
pillanatok létrehozására. 

ZB

Csajkovszkij: Diótörő 
Los Angeles-i Filharmonikus Zenekar, 
Gustavo Dudamel

Deutsche Grammophon – Universal
4836274

Pollini második albuma jelent meg késői Chopinművekről. 
Nemrég az Op. 59 és 64 közti alkotásokat játszotta fel, 
most – visszafelé haladva – az Op. 55 és 58 köztieket. 
Kétségkívül érdekes nem egyben hallani a műfaji  
csoportokat, hanem egy kivett időszelet munkáit.  
Pollini idős korára más lett. Érezni régi stílusát, mondhatni 
megmaradt a meggondolt felépítés, a biztos elképzelés 
megvalósítása, a struktúra elsőbbsége melletti diszkrét 
érzelem. Ám a hang változott. Több a pedál, bár meg kell 
hagyni, hogy az így módosult alaphangzáson belül most 
is megvan a biztos arányrendszer. A billentés, beleértve 
a dinamikai skálát és az időbeli előrelépést, továbbra  
is differenciált, ugyanakkor kétségkívül csökkent a dinamika 
sávja. A régi felvételek tökéletessége megtört, de mégis  
megmutatkozik. És talán épp ez a jelentősége ezeknek 
a bejátszásoknak. Sokakhoz képest most is kimagasló,  
de nem a korábbi Pollini. Az olyan nagy művészek, mint 
Pollini, természetesen mindig megérdemlik az új  
lehetőségeket.

ZB

Chopin: Noktürnök Op. 55,  
Mazurkák Op. 56, Berceuse  
Op. 57, Szonáta Op. 58
Maurizio Pollini – zongora

Deutsche Grammophon – Universal
4836475
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Jules Massenett termékeny operaszerzőként tartják 
számon, de leginkább a Werthert és a Manont láthatja 
a közönség az operaházakban, vagy hallhatja koncerteken 
a Thais részletét, a Meditációt. Massenet számos operáját 
itthon még nem mutatták be, A navarrai lányt azonban igen 
– az ősbemutató után nálunk hangzott el először.  
Az opera zenei anyaga mindössze 45 perc, így a mű 
szerkezete feszes, nincsen felesleges kitérő a történetben. 
A karlista háborúban játszódó mű mindössze hat szereplőt ír 
elő, de annál nagyobb számú zenekart. James Harding 
szerint ez az opera a legzajosabb, amit a zeneszerző valaha 
írt. Trombiták, harangok, ágyútűz, lövések jelzik a harci 
zajokat, a taps, a kasztanyetta és tamburin hangja is része  
az előadásnak. Aleksandra Kurzak énekli a címszerepet, 
hihetően formálva a szerelemért gyilkossá váló, majd  
szerelme halála miatt megtébolyodó Anita szerepét. 
Roberto Alagna első felvonásbeli áriája kivételesen szép, 
szenvedélyes. A kisebb szerepeket is kitűnő tolmácsolásban 
halljuk, a zenekar és énekkar Alberto Veronesi keze alatt 
remek előadást nyújt.

LI

Massenet: A navarrai lány
Alagna, Kurzak, Alberto Veronesi

Warner Classics – Magneoton
0190295605704

Adorján András fuvolaművész évtizedek óta elkötelezett 
kutatója és előadója Doppler Károly és Doppler Ferenc 
munkásságának. A lembergi születésű Dopplerfivérek  
a 19. századi Monarchia jeles muzsikusai voltak, akik életük 
egy részét Magyarországon töltötték, és jelentős részt 
vállaltak a korabeli zeneélet felvirágoztatásában. Műveiket 
sokáig csak felületesen ismerték, de mára (Adorjánnak is 
köszönhetően) már sokkal árnyaltabb képpel rendelkezünk 
a testvérpár munkásságáról. A Münchenben élő művész 
ezúttal Emmanuel Pahud közreműködésével fedezi fel 
számunkra Dopplerék szerzeményeit, melyek ma is hatnak 
és hálás játszani valót kínálnak korunk fuvolásainak.  
Míg a lemezborítón a két művész fotótechnikai trükk 
segítségével áll díszmagyar viseletben (ehhez a két Doppler 
1848 körül készült fotóját használták fel), addig játékukkal 
valóban a magyar romantika varázslatos világát idézik meg. 
Az illúzióért Jan Philip Schulze tapintatos és alkalmazkodó 
zongorakíséretének és az Arcis Kürtkvintett játékának is 
hálásak lehetünk.

KI

Doppler Discoveries
Adorján András, Emmanuel Pahud – 
fuvola, Jan Philip Schulze – zongora, 
Arcis Kürtkvintett

Farao Classics – Mevex
B 108104

A Danish String Quartet Prism I. című lemeze egy  
kiadványsorozat kezdete: Beethoven kései vonósnégyeseit 
tervezi felvenni az együttes. A projektben egy Bachfúgával 
mutatnak rá a beethoveni zene eredeztethetőségére,  
és a két darabhoz választanak egy viszonylag új vonós
négyest. A zeneirodalmon átívelő utazást az Esztonalitás 
is összeköti. A nyitó darab Bach Wohltemperiertes Klavier 
II. kötetének Esz-dúr fúgája, természetesen átiratban, ezt 
követi Sosztakovics utolsó vonósnégyese. Nagyon szép, 
kifejező, sőt helyenként bátor, merész előadást hallunk, 
az együttes képes volt belehelyezkedni a sosztakovicsi 
hangzásvilágba. A Beethovenvonósnégyes és a lemez 
kiemelkedő pillanatait a Scherzo tételben hallhatjuk: szinte 
fékeveszetten játszanak az előadók, talán ellensúlyozva a 
tolmácsolásukban hosszúnak ható lassútétel kissé semleges 
előadását. A Danish String Quartet hangzása gyönyörű, 
kiegyensúlyozott, a művészek érezhetően inspirálják 
egymást azonos módon gondolkodnak. Mi sem mutatja 
ezt jobban, hogy mindkét hegedűs primáriusként is játszik. 
Figyelemre méltó lemez, várjuk a folytatást. 

LI

Danish String Quartet: Prism I.

ECM Records – Hangvető
ECM 4817267

Tudományos érvekkel támasztják alá véleményüket a híres 
vita résztvevői, Mahler VI. szimfóniája belső tételeinek 
sorrendjét illetően. Az eredeti verzióban a Scherzo szerepelt 
a második helyen, ám Mahler valamennyi esetben, amikor 
maga vezényelte, mindig az Andante – Scherzo sorrendet 
követte. Nem derül ki, hogy az eredeti verziót követő 
Currentzis részéről ez tudatos állásfoglalás a vitában,  
avagy egyszerűen „hisz” a kottának. A MusicAeterna  
tolmácsolásában valahogy túlságosan is „reális” a mahleri 
zene. Életre kel a partitúra gazdag hangszínvilága, ám 
megannyi karakter, vagy ha úgy tetszik, életérzés, nélkülözi 
a sejtéseksejttetések atmoszféráját. Néha mármár 
karikírozássá fajul a karakterizálás, az induló túlságosan 
is induló, és a bensőségesség szinte szentimentálisba hajlik. 
Az „idézőjelek” hiányoznak, a groteszk és a fanyar  
tónustmódosító, helyi értékű gesztusai. A hallgató olyan 
zeneileg ingergazdag világba kerül, ahol nemigen van esélye 
a tájékozódásra – aki szívesen hagyja magát sodortatni 
a hangok/hangulatok árjában, azt nem zavarja a formai 
parttalanságnak az érzete. 

FK

Mahler: VI. szimfónia
MusicAeterna, Teodor Currentzis

Sony Classical
19075822952
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Hunnia Records

HRCD1806

Szerzői kiadás

HVQCD06

Harcsa Veronika–Gyémánt Bálint:  
Shapeshifter

Alapvető műfaji jellemzői okán a Shapeshiftert a könnyű
zene dobozába kellene helyezni az általánosan elfogadott 
elvek szerint, minthogy a felállásban énekhang, akusztikus 
és elektromos gitár, nagybőgő és dob szerepel, helyenként 
hangszerimprovizációk hallhatók, és az előadók előélete 
leginkább a jazz, a pop és társműfajaik vidékén telt. Ahogy 
azonban a hangfolyamok kibontakoznak a zenelejátszóból, 
megállapíthatjuk, azok nem állhatják a könnyű jelzőt. 
Komoly, nehéz zene. Többszöri meghallgatást kíván a 
lemez, főleg a középső számok, melyek az anyag sűrűjét 
jelentik: First Night, Second Night, Last Night. Ezek is, és 
a nyolc darabból hat Harcsa Veronika szerzeménye, kettőt, 
a címadó opust és a játékosnak mutatkozó San Franciscót 
Gyémánt Bálint jegyzi. A szövegek közül egy csak a kivétel, 
amelyet nem Veronka írt: a záró Rebel testvére, Harcsa Bori 
munkája, és az sem épp a naplementében lengedező lágy 
szellőről szól. Belső küzdelmek, félelmek, bizonytalanság – 
és a mélyben megmegcsillanó szépség.
Az összes eddigi Harcsa Veronikaalbumra jellemző volt, 
hogy rendkívüli műgonddal készítették alkotói, nincs ez 
másként a Shapeshifterrel sem. Minden szempontból az 
énekesnő áll a történések középpontjában, a gitár, a bőgő 
és a dob körbetáncolják Veronika milliónyi színárnyalatot 
megidéző énekhangját. Néha úgy érezhetjük, a főhősnő 
előadói eszköze inkább a voice megnevezést igényelné, 
mintsem a vocalst, vagyis többféle és árnyaltabb módon 
fejezi ki magát, mintsem hogy azt puszta éneklésnek 
lehessen hívni. A Gyémánt Bálinttal alkotott duómagot újra 
csak méltatni lehet, ez szinte már magától értetődő, annyira 
teljes köztük az összhang. A belga Nicolas Thys és Antoine 
Pierre alkotják a ritmusszekciót – de nem általuk lesz a zene 
„eurokonform”, hiszen Veronika produkciói már a kezdetektől 
azok voltak, sőt a kontinensen túl is rezonáltak rájuk –, akik 
alázattal és értéssel viszonyulnak a két magyar előadóhoz. 
Hol a grooveot segítenek megformálni, hol pedig  
a hangulatfestésben egészítik ki a párost.
Innen talán csak egyetlen magasabb foka képzelhető el 
a művészi önkifejezésnek. Amikor a műgond, az erőfeszítés 
(ami egyébiránt hihetetlenül tiszteletre méltó dolog) nem 
érződik többé, csak az alkotás felszabadító öröme. Kevesek 
számára nyílik út ebbe az irányba, de Harcsa Veronika 
közéjük tartozik.

Bércesi Barbara

Zoltán Lantos’ OpenSource:
Sonaris

Open Source. Nyílt forrás. Találó névválasztás a digitális 
korban. De nemcsak ezért. Kevés magyar muzsikus merült 
olyan mélyre egy másik ország kultúrájában, mint Lantos 
Zoltán. Csaknem egy évtizedet töltött Indiában a klasszikus 
zene tanulmányozásával, és az ottani hatások alapvetően 
befolyásolták világképét. Új lemezének címe a latin sonus, 
azaz hang szóval hozható összefüggésbe. A hanggal  
és a hangzással, ami az öthúros akusztikus és elektromos, 
valamint a neki készített öt+tizenhat húros hegedűn játszó 
muzsikust a zene jellegétől függetlenül is foglalkoztatja. 
Ezen a lemezen elsősorban elektronikus formában, amit a 
nyitó Prelude Noir elúszó felvezetése már előre jelez. Lantos 
társai a hazai fiatal nemzedék kiemelkedő képviselői: az 
akusztikus és elektromos zongorán, valamint szintetizátoron 
is otthonos Tálas Áron, a basszusgitárjáték minden  
csínjátbínját ismerő Fonay Tibor és a grooveos ritmusokat 
hangsúlyeltolásokkal oldó Csízi László, továbbá elektronikán 
Andrew J. lemezlovas. Az összeszokott trió empatikus 
hátteret nyújt a hegedű nagy ívű témáihoz, energikus 
szólóihoz. Lantos szerteágazó érdeklődése tematikájában 
színes, hangzásában homogén anyagot eredményezett. 
Az indiai zene dallam és harmóniavilága lelki és szellemi 
kapocsként a lemez több kompozícióját áthatja. A lendületes 
Aisma és a Streetbop előzményei az 1970es években 
kibontakozott jazzrockban és a keleti zenéhez ugyancsak 
kötődő Mahavishnu Orchestrában kereshetők, aminek 
a lemezjátszó nyávogtatása és indiai ritmusképletek vokalizált 
imitációja hivatott „korszerű” jelleget adni. A Tarang címe 
a kéthúros népi hangszerre utal, amit szólójában a hegedű 
pengetős játékmódjával is kifejezésre juttat. A lemez 
nyeresége Harcsa Veronika közreműködése, aki három 
számban társítja az emberi hangot a hangszerekhez. 
A Tensegrity akusztikus zongorán intonált, disszonáns 
témájának ívét elidegenítő vokális szólammal emeli egyre 
magasabbra. A Chronoglyph a zenekarvezető filozófiájának 
foglalata (a szövegek is az ő szerzeményei): „Nada Brahma”, 
azaz a világ hang, a hang Isten. A metaforikus sorokat 
a bevezetőben Lantos és Harcsa kánonszerűen citálja. 
A Monsoon Strangers lassú tempójú, misztikus hangvételű 
darab, költői ihletettségű szövege Harcsa Veronika átélt 
előadásában mély érzelmi húrokat penget meg.

Turi Gábor
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Gabor Szabo:
In Budapest Again

Szabó Gábor az egyik legnépszerűbb és szakmailag legelis
mertebb magyar jazzzenész a mai napig. A hazai jazzszakma 
sokáig nem becsülte eléggé munkásságát az Amerikában 
megjelent rendkívül sikeres, de populárisabb hangvételű 
lemezei miatt, ezért neve még mindig jobban cseng 
külföldön, mint itthon. Talán ez az oka, hogy a most meg
jelent lemez címében is az angolszász írásmód szerepel.
Mostanáig csupán egy, még az életében napvilágot látott 
albuma jelent meg Magyarországon, így ez a mostani nem 
csupán hiánypótló, jazztörténeti jelentőségű kiadvány. 
A korong anyagát két felvétel, az 1978ban a Magyar 
Televízió által a Hilton Hotelben rögzített zárt körű koncert 
és egy nem sokkal a halála előtt, a Pulzus című műsor 
számára készített triófelvétel adja. Sajnos ezeket az informá
ciókat nem tudhatjuk meg a lemezborítóról, de Libisch 
Károly kitűnő életrajzi könyve, amely átfogó képet ad Szabó 
pályájáról, segítségünkre lehet.
A Hiltonbeli koncertre Módos Péter zenei szerkesztő 
állította össze a kísérő zenekart (Babos Gyula – gitár, Dandó 
Péter és Sipos Endre – basszusgitár, Lerch István – szinteti
zátorok, Kőszegi Imre – dob, Másik János – Fender  
Rhodes). Bontovics Kati és Dés László neve is szerepel 
a borítón, ám ők mindössze egy számban a Killing Me 
Softlyban hallhatók. Szabó Gábor elégedetlen volt az 
eredménnyel, mert úgy érezte, a közreműködő zenészek 
egy része nem tudott azonosulni zenei elképzeléseivel. 
Végül a televízió a másfél órás koncertnek csak egy részét 
adta le. Az anyag tükrözi a kor kedvelt latinos jazzrock 
hangzását, bár feszessége, pontossága hagy kívánnivalókat 
maga után. Igaz, Szabó ekkorra már nem csupán alkohol
problémákkal küzdött, de rendszeres heroinfogyasztó 
is volt, ami valószínűleg nem segítette a közös munkát. 
Az album utolsó számában két olyan zenész – Dandó Péter 
basszusgitáron és Garay Attila zongorán – működött közre, 
akikkel zenekart tervezett létrehozni. Ez a terv romló 
egészségi állapota miatt már nem valósulhatott meg.
Szabó Gábor egyéni hangzásához hozzájárult magyar 
származása, és a tény, hogy a jazzben elsőként és sokáig 
egyedülikét használt fémhúros gitárt. Ez a posztumusz 
lemez – annak ellenére, hogy helyenként zenei hibák, illetve 
digitális pattanások hallhatók rajta – csodálatosan közvetíti 
mindazt a zeneiséget, ami őt jellemezte.

Párniczky András

Modern Art Orchestra plays the Music  
of Szabolcs Oláh – Winding Road 

A Winding Road a gitároszeneszerző Oláh Szabolcs olyan 
kompozícióit és hangszereléseit tartalmazza, amelyeket 
a MAOnak készített az elmúlt évtizedben. A lemezen 
szereplő muzsikusok teljes névsorát helyhiány miatt nem 
közölhetem, de olyan mesteri muzsikusok valamennyien, 
mint a zenekarvezető FeketeKovács Kornél, a szaxofonos 
Bacsó Kristóf és Ávéd János, a trombitás Subicz Gábor, a 
harsonás Korb Attila, valamint a ritmusszekció: Cseke Gábor 
zongorista, Soós Márton nagybőgős és Csízi László dobos. 
A lemez utolsó három száma élő koncertfelvétel, és a fiatal, 
elképesztően tehetséges szaxofonos, Bolla Gábor szólóit is 
tartalmazza.
Oláh Szabolcs kompozíciói a szerző igen széles zenei 
horizontjáról árulkodnak. Formai változatosságuk, szerkezeti 
felépítésük és dinamikai ívük a szakma és a közönség 
számára is érdekfeszítővé teszi őket, témáik elegánsak 
és egyedi hangvételűek. A hangszerelések ugyancsak 
a legmagasabb képzettséget és kreativitást engedik  
feltételezni az alkotóról.
A lemezen található stúdiófelvételek globális hangzása 
fényes és tiszta, a gyakori unisono állások mellett  
mozgékony, olykor riffszerű párbeszédet hallunk a réz 
és a nádszekció között. Az ötletesen meghangszerelt 
passzázsok üdeséget kölcsönöznek a számoknak. A zenei 
móduszok karakterisztikája ízlésesen domborodik ki 
a hangszercsoportok előadásában; fényes dúrhangzatok 
szólalnak meg a meleg hangzatú szaxofonok és a mélyrezek 
összjátékában, vagy matt mollbársony simogatását érezhet
jük a ritmusszekció légiesmelankolikus kísérete mellett.
Az albumot záró három koncertfelvétel az előzőekhez 
képest straight ahead jazz; az első mozzanat uptempoja 
tökéletes terep Bolla Gábor szólójának. Ezután egy ballada 
következik, mely felvételen a szaxofonos romantikus oldalát 
is megmutathatja. Az utolsó mozzanat latin alaplüktetése 
kiegészíti a lemez zenei mikroklímáját, melynek valamennyi 
részletében a legmagasabb színvonalú előadásokat élvez
hetünk. A Modern Art Orchestra már számtalan alkalommal 
bizonyította kiválóságát, és ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy ez a zenekar folyamatosan új tartalommal jelentkezik 
– külön hangsúlyt helyezve a fiatalabb generáció kivételes 
tehetségű zeneszerzőire –, így bármikor érdemes őket 
meghallgatni lemezen vagy koncerten egyaránt.

Pázmándi Gergely 
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Grencsó Collective Special 5 With Ken  
Vandermark:
Do Not Slam The Door!

Nem kétséges: e CDvel a BMC újabb nagy lépést tett afelé, 
hogy az európai jazzlemezkiadás élvonalába kerüljön. Ken 
Vandermark és a Grencsó Kollektíva találkozása legalább 
olyan súlyú esemény, mint Hamid Drake fellépései a Tóth 
Viktor Tercettel vagy David Murray közös munkája Balogh 
Kálmán zenekarával. Emez állítások alapja az a tény, hogy 
Vandermark ma az európai/amerikai avantgárd jazz egyik 
irányadó személyisége, akit ugyan a chicagói AACM 
és posztAACM iskolákhoz kapcsolnak, de európai zenei 
kötődései is igen erősek – nemcsak azzal, hogy rendszeresen 
együtt dolgozik a Peter Brötzmann Chicago Tentettel, 
hanem azzal is, hogy évente hónapokat tölt Európában, ahol 
szintén bámulatos aktivitással zenél változatos kontextusok
ban. Elég, ha a lengyel, ukrán, svéd és amerikai muzsikusokat 
felvonultató Resonance Ensemblet vagy a Krakkóban 
publikált 12 lemezes Alchemia albumot említem. E gyűjte
ményben részben olyan átdolgozások hallhatók (Shepp, 
Coleman, Kirk, Monk), melyek Grencsóék zenei ízléséhez is 
illeszthetők. A jelen CD azonban a puszta ízlésbeli hasonló
ságoknál lényegesen mélyebb zenei kapcsolódásokat mutat. 
Művészi testvériséget hat muzsikus között. Szűkebben a két 
szaxofonos miniatűr szólódarabjában (Párhuzamos jelenség). 
Telitalálat a cím (Ne csapd be az ajtót!), mely az egész 
vállalkozás értelmére fényt derít. Vandermark szerény, tömör 
és pontos „előszavában” így fogalmaz: „sohasem szabad 
bevágnunk a köztünk lévő ajtókat. Ehelyett inkább – ahogy 
ezt ez a zene és az azt létrehozó művészi teremtő folyamat 
is bizonyítja – tárjuk ki azokat egymás előtt.” Grencsó 
sokéves tevékenységére jól illik az ajtónyitás metaforája, akár 
a Budbudasban, akár a Kollektívában, ahol Szabadosinter
pretátorként, illetve az instant composing kísérletezőjeként 
nyilvánul meg. A két bőgőssel (Benkő Róbert, Hock Ernő), 
zongoristával (Kovács Tickmayer István) és dobossal (Miklós 
Szilveszter) felálló kiváló együttes először tavaly május 12én 
mutatkozott be az Opus Jazz Clubban.
Megírt és rögtönzött, etűdszerű és nagy ívű darabok  
váltogatják egymást egészen a lélegzetelállítóan statikus 
Grencsómeditációig (Legyen meg a te akaratod), mely 
szinte észrevétlen tempóban halad az elnémulás felé. 
Az ilyen szerzeményekről igazából csak a mű színvonalán 
szabadna szólni.

Máté J. György

Bágyi Balázs New Quartet Featuring  
Li Xiaochuan:
China Jazz Suite

A kitűnő muzsikus, komponista és zenekarvezető  
(aki még a jazzközélet főszereplője is) bámulatra méltó 
zenei aktivitásról tesz tanúbizonyságot már évek óta. 
Egymás után születtek „projektjei”, (Valahol máshol, Easy 
Landing, Tribute to Ella), nagylélegzetű, többtételes 
jazzszviteket is beleértve (Continuity Jazz Suite, Hommage 
to Shakespeare), amelyeket aztán számos koncerten 
mutatott be itthon és külföldön. Együttesének szaxofonosa 
kezdetben Ávéd János volt, majd Soso Lakatos Sándor lett. 
Balázs nem hagyja „elszállni” ezeket a kiváló muzsikákat, 
hanem megtalálja a módját annak, hogy rögzítsék őket. 
Nem az a fontos, hogy puccos körítéssel kerüljenek 
a jazzbarátok kezébe, a szerény külső mögött remek 
produkciók húzódnak meg. 
Balázs az elmúlt évek során a magyar jazz utazó nagykövete 
is lett, aminek során intenzív kapcsolatot alakított ki a fel
jövőben lévő kínai jazzszcénával. Neki köszönhetjük azt, 
hogy egyáltalán tudunk róla, az ázsiai nagyhatalom ezen 
a téren is rakétasebességgel számolja fel hátrányát. Balázs 
egyedül, majd kvartettjével is játszott már a távoli országban, 
és a jelen lemezen vendégszereplő sanghaji trombitás 
is emlékezetes koncerten mutatkozott be két évvel ezelőtt 
a Müpában. 
Li Xiaochuan ezúttal Balázs hat tételből álló Kínai jazz 
szvitjének tolmácsolásában vett részt a vele kvintetté bővült 
együttes szólistájaként. Játéka szervesen illeszkedik 
az együttes produkciójába. A kompozíciók Balázs kínai 
utazásainak tapasztalatait, benyomásait tükrözik (A panda 
álma, Tiltott város, Tibeti mesék stb.), de nem esett abba 
a hibába, hogy kirívóan használná a kínai melódiavilágot. 
Mint korábbi szerzői és előadói tevékenységében is, Balázs 
és együttese a postbop elemekből építkező akusztikus  
kortárs jazzt ad elő a legmagasabb szinten. Vitathatatlan 
érdeme az is, hogy zenekarvezetői státuszának ellenére 
visszafogottan, elegánsan játszik, egy az egyenlők között.  
A kvartett valamennyi tagja hangszerének legjobbjai közé 
tartozik. A hazai szaxofonosok egyik legkiemelkedőbb 
képviselője, Soso Lakatos Sándor szólói, a klasszikus zenén 
felnőtt Oláh Dezső kreatív improvizációi és Oláh Péternek 
a szilárd alapot biztosító bőgőjátéka a minőségi kivitelezés 
garanciáját jelentik. 

Márton Attila
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Charlie Haden & Brad Mehldau: 
Long Ago and Far Away

A korszakos jelentőségű néhai bőgős, Charlie Haden 
özvegye a következő történetet adta közre. Amikor 1993ban 
férjével egy amerikai jazzfesztiválon jártak, az egyik terem 
előtt elhaladva, a zárt ajtókon keresztül egy zongora hangjai 
szűrődtek ki. Haden teljesen elbűvölten állt meg, majd 
bement a terembe, ahol Brad Mehldaut találta a billentyűknél. 
Azonnal a fiatal zenész rajongója lett. 2007ben immár 
együtt játszottak egy német fesztiválon, melynek szervezője 
szerette volna felvenni a koncertet. Haden eleinte ellenállt,  
a végén azonban felesége nyomására beadta a derekát. 
A jelenlegi, Haden szempontjából posztumusz album az 
eredmény. Hogy csak most jelenhetett meg, az a lemezipar 
jogcímdzsungelének tulajdonítható. Aki Charlie Hadennek 
csak az avantgárd oldalát ismeri, talán meglepődik a lemezen 
hallható muzsikán, amelyen átsüt a jazzhagyomány és a 
melódia végtelen tisztelete. Hadenhez hasonlóan Mehldau 
is ezerarcú zenésznek mondható. Aki még hallotta a Joshua 
Redman Quartet tagjaként, az ottani szerepét nehezen 
tudta összeegyeztetni a zongorista későbbi rafinált,  
a témákat élve boncoló munkásságával. Ennek a lemeznek 
a nyitószáma, Charlie Parker lelassított Au Privave című 
szerzeménye a többihez viszonyítva atipikusnak mondható, 
mert itt Mehldau még önmagával folytat párbeszédet 
a hangszerén, némiképp virtuózkodva, míg Haden talán 
csak minden második taktushoz pendít meg egy hangot. 
Persze az is igaz, hogy a Haden által megválasztott hangok 
általában önmagukban is megérnek egy misét. A többi 
felvétel sokkal inkább hagyományos balladaformát ölt – 
időnként középtempóba gyorsulva –, melyek során  
a melódia iránti páratlan érzékenységgel hozzák ki  
a maximumot mindegyik standardből; ugyanis az egész 
repertoárt a nagy amerikai daloskönyvből merítik. Hasonló 
hatást és érzelmeket váltanak ki az emberből, mint az a 
zseniális duóalbum, amelyet a bőgős ugyanabban az évben 
készített Keith Jarrettel. Itt is mindegyik felvétel valóságos 
zenei költemény, melyek során a két zenész káprázatosan 
kamatoztatja egymásétól eltérő, de egymásét gyönyörűen 
kiegészítő tulajdonságait. Ha egyáltalában bármi kiemelhető 
ebből a remekbeszabott dalcsokorból, talán a – nem is 
véletlenül – címadó számnak választott felvételre szavaz
nék, de roppant nehéz a választás.

Pallai Péter

Pátkai Rozina:
Taladim

Noha a közönség általában a bossa novával társítja Pátkai 
Rozinát, ezen az albumon roppant sokoldalú, fáradhatatlanul 
kísérletező kortárs énekesnőt és komponistát hallunk. Maga 
a zene igen letisztult, avantgárdnak egyáltalán nem nevez
hető, ugyanakkor számtalan szokatlan forrásból merítve 
ötvöz teljesen egyéni elemeket. Pátkai Rozina négy külön
böző nyelven énekel a lemezen: angolul, portugálul, 
spanyolul és magyarul. Élénken foglalkoztatja a költészet 
dalba öntése, ami a magyar közönség szempontjából talán 
kissé hátrányos, hiszen az énekesnő csak egy Juhász 
Gyulaverset és Paul Verlaine egyik költeményét adja elő 
magyarul. A többi szöveg Nathaniel Barrett, Jane Tyson 
Clement, William Blake, Fernando Pessoa és Federico 
Garcia Lorca műve. Az énekesnő affinitását a bossa novához 
itt mindössze két felvétel jelzi: Joao Donato és Caetano 
Veloso A Ra című klasszikusa és egy kevésbé ismert dal 
Velosótól, aki Pátkai Rozina egyik nagy kedvence.  
Ettől a kettőtől eltekintve a kompozíciós babérok magát 
a zenekarvezető énekesnőt és kiváló zenészeit illetik. 
A lemezen olyan kiválóságok szerepelnek, mint Ávéd János 
szaxofonon és zongorán, ifj. Tóth István akusztikus gitáron, 
Rohmann Ditta gordonkán, Dés András elektronikus és 
akusztikus ütőhangszereken, illetve a szintibasszus meg
szólaltatója, Fenyvesi Márton, aki egyébként a hangszerelé
sekért is felelős. A kompozíciókhoz visszatérve: kimagaslónak 
tartom az énekesnő Sea Song című szerzeményét, ifj. Tóth 
Istvántól Juhász Gyula Szerelem című dalának megzenésí
tését, az Ávéd János és Pátkai Rozina által komponált zenét 
Federico Garcia Lorca Llagas de Amor című verséhez, 
ugyanettől a szerzőpárostól  Paul Verlaine költeményének 
dalba öntését és, nem meglepően, Joao Donato és Caetano 
Veloso kollaborációját. A kíséret a dalokhoz illően ízléses 
és visszafogott. Ifj. Tóth István, aki már régóta együtt játszik 
az énekesnővel, hihetetlenül érzékeny aláfestést szolgáltat 
a dalokhoz. Mindenki a helyén van, néhány számon még 
rövid, de egyáltalán nem kérkedő improvizációk is fel
csendülnek, amelyek az egyébként virtuóz előadók szakmai 
alázatát dicsérik. Az egész album hangulata – talán  
a nyitószámtól és a bossa novaklasszikustól eltekintve – 
merengőnek, elégikusnak mondható. Olyan lemez ez, 
amely második, harmadik hallásra nyílik meg teljesen 
a hallgató számára.

Pallai Péter
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Joe Lovano-Marilyn Crispell-Carmen Castaldi:  
Trio Tapestry

Manfred Eicher újabb „hódítása”: a nagy amerikai tenor 
szerződtetése. Keith Jarrett, John Abercrombie, Jan 
Garbarek, Chris Potter és Mark Turner után Joe Lovano is 
bekerült a „versenyistállóba”. Az új környezetben történő 
bemutatkozás természetesen tizenegy saját kompozícióval 
történik, ebben is találkozik Lovano korábbról is jól ismert 
zeneszerzői gyakorlata és a kiadó elvárása. Persze nem 
agyonkomponált albumról, inkább zseniális ötletek felvo
nultatásáról van szó, amelyek egyben táptalajt is jelentenek 
az improvizációk számára. 
Lovano sokoldalúságát több évtizedes munkássága bizonyítja. 
Formációk sokasága működött a keze alatt, sidemanként 
pedig megszámlálhatatlan projektben működött közre, és 
ezeknek túlnyomó többsége szerencsére rögzítésre is 
került. Harminc nagylemezzel és tizenhárom Grammy 
jelöléssel ő napjaink tenortitánja, akinek művészetét itthon is 
sokszor megcsodálhattuk. Ezúttal is kedvenc triófelállásában 
remekel, kísérői pedig a mai kortárs jazz divatos képviselői: 
egy kitűnő zongorista hölgy és Lovano gyerekkori barátja 
még Clevelandből, a dobosütőhangszeres Castaldi  
(az ő esetében a Carmen név nem hölgyet takar).  
Egyébként ő volt Lovano dobosa két éve a Budapest Jazz 
Clubban adott fergeteges koncerten is. Marilyn Crispell jól 
ismert avangárd körökben az Anthony Braxton együttesé
ben eltöltött tíz év miatt. Ha valamit kifogásolhatunk a 
lemezzel kapcsolatban, az lehet, hogy a partnerek kifejezetten 
kevés szerepet kaptak. Így aztán voltaképpen alig tudtak 
hozzájárulni a produkció egészéhez. A két kísérő művész 
csak egy Piano/Drum Epiosode révén kapott némi lehető
séget „oroszlánkörmeinek” megmutatására.
Leszögezhetjük, hogy minden kiadónak megvan a maga 
karaktere, az ECMnek különösen. Joggal mondható, hogy 
ez esetben Lovanót is ECMesítették. Többnyire lassú,  
elmélyült, békét és nyugalmat árasztó, olykor melankolikus, 
sejtelmesen érzelmes, nagyon visszafogott muzsikát 
hallunk. Jellegzetes ECMalbum valahol félúton a kortárs 
mainstream jazz és a free között. Ami viszont szívetlelket 
melengető a magyar hallgató számára, az a tárogató 
intenzív használata. Azt hiszem, ez a sound ideális 
az ECMhangzáshoz, nem is beszélve arról, hogy Lovano 
különféle gongokat is használ (Gong Episode), ami ugyan
csak fokozza a zene egzotikumát. 

Márton Attila

Ambrose Akinmusire:
Origami Harvest

Van, akinek az Egyesült Államok a demokrácia bölcsője, 
a szabadság letéteményese, a lehetőségek hazája; és van, 
akiknek a faji megkülönböztetés, a megosztottság,  
az erőszak és az érzelmi terror földje. Ambrose Akinmusire 
negyedik Blue Notelemezén az utóbbi tulajdonságok 
hordozójának látja és láttatja hazáját. Viszonyulásának 
mozgatórugói aligha az ifjúság lázadó természetében 
keresendők, hiszen harminchét évével már inkább a közép
nemzedékhez tartozik. A kiugróan tehetséges trombitás és 
zeneszerző keserűségét és haragját vélhetően a saját maga 
és (fekete) sorstársai által megélt tapasztalatok érlelték meg. 
A brutális rendőri intézkedések következtében elhunyt 
ártatlanok ügye különösen foglalkoztatja: a kiváltságokra 
utaló Free, White and 21 című szerzeményének gerincét 
az áldozatok nevének felsorolása adja. Ritkán kap hangot 
a jazzben ilyen nyílt, szarkasztikus, helyenként durván 
fogalmazott társadalomkritika. A verbalitás a rap és  
az ének beszéd formájában az első három, terjedelmes 
szerzeményben az üzenetek elsődleges közvetítője; 
a szövegek szerzője, előadója Kool A.D., egykori rapper. 
Akinmusire nemcsak kiemelkedő hangszeres, hanem a 
zenéről koncepcionálisan gondolkodó, kísérletező muzsikus. 
Az Origami Harvest eddigi legnagyobb szabású, merész 
vállalkozása, amely a jazz (Sam Harris – billentyűsök, Marcus 
Gilmore – dob, Walter Smith III – szaxofon), a kortárs 
kamara zene (Mivos Quartet), a repetitív zene, a szabadzene, 
a rap, a funky, a hip hop és a soul elemeinek felhasználásával 
új értelmezési keretbe helyezi a jazzt. A modern jazz 
markáns vonulata a különféle kulturális és zenei hatások, 
kifejezőeszközök ötvözése, Akinmusire azonban más úton 
jár: az Origami Harvest nem az eredők fúziójára, hanem 
együttélésére vagy kontrasztjára épül. Az afroamerikai 
népesség városi zenéjeként polgárjogot nyert rap jó ideje 
a fiatal jazzmuzsikusok látóterében van, és az európai 
klasszikus zenében meghonosodott vonósnégyes  
szerepeltetése sem mai törekvés. Akinmusire is élt ezzel 
avmódszerrel korábban, de a húros hangszerek jelenléte – 
akár magányos szólamként, akár közös, drámai hanghordo
zóként, itt minden korábbinál meghatározóbb. A különböző 
esztétikai minőségeket zavarba ejtő természetességgel 
egymás mellé rendelő zene legjobb pillanataiban a nagyság 
jegyeit viseli magán.

Turi Gábor
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Tóth Viktor Mahasimbadavi Players:
Lamu – Live At Lamantin Festival

elNegocito Records
eNR090

Halper-Hendrix Experiment Feat. 
Ric Toldon:
Concert In Budapest Jazz Club

Deák Márta kiadása
MV CD001

Yonathan Avishai:
Joys and Solitudes

ECM Records – Hangvető
ECM 2611

Gregory Porter: 
One Night Only

Blue Note – Universal
002905002

Yonathan Avishai izraeli jazzzongorista olyan alakja a fiatal 
zenészgenerációnak, akinek különleges hangzás 
és érzelem világa garantálja felvételeinek mély tartalmát és 
kimagasló minőségét. Avishai tizennégy éves korában már 
Izraelben turnézó amerikai jazzmuzsikusokat kísért, emellett 
tudását mára a zenepedagógia és a zeneterápia területén 
is kamatoztatja. Ezen kívül ismerhetjük a Third World Love 
Quartetből, melyben többek között Avishai Cohen trombi
tással működnek együtt. Ezzel a zenekarral öt lemezt vettek 
fel. Az időközben Franciaországban letelepedett muzsikus 
2019ben napvilágot látott lemeze a Joys and Solitudes 
címet viseli, s Avishai mellet Yoni Zelnik nagybőgős, illetve 
Donald Kontomanou dobos játékát hallhatjuk rajta. 
Egy kompozíció kivételével valamennyi darabot Yonathan 
Avishai jegyezheti magának, az album első száma pedig 
tisztelgés a nagy mester, Duke Ellington előtt.
A lemez elejétől a végéig mély érzelmi tartalommal  
és kifinomult zeneiséggel bír. Noha az anyag nagy része 
balladatempóban fekszik, egy pillanatra sem válik egy
hangúvá. Erősen ajánlott lemez.

PG

Mit lehet elmondani a jazzrovatban egy gyönyörű hangú, 
nagyszerű énekesről, aki – noha a jazz kategóriába lett 
elkönyvelve, és napjaink legnagyobb kasszasikerét arató 
jazzművészeként emlegetik – jóformán nem improvizál? 
Félreértés ne essék, Gregory Porter lemezén nem  
a scattelést hiányolom, hiszen a néhai Billie Holiday sem 
scattelt, viszont amit itt hallunk, az remekbeszabott, 
örökzöld slágerek, szívhez szóló, de jazzes fordulatokat 
teljesen nélkülöző előadása. Kivétel talán az LOVE.  
Igaz, elvétve, néhány taktus erejéig a szaxofonos úgy tesz, 
mintha jazzt játszana. Tegyük hozzá, az albumon található 
számok kétharmadát ugyanebben a hangszerelésben 
és ugyanezzel a kísérettel fellelhetjük az énekes előző,  
Nat „King” Cole emlékének dedikált albumán, a többit pedig 
egyéb előző lemezein. A különbség csak az, hogy ez 
esetben a felvételek élőben készültek a londoni Royal Albert 
Hallban, és maga a kiadvány attól lett dupla album, hogy 
egy tokban árulják a koncert videofelvételét tartalmazó 
DVDvel. Ha eltekintünk a félrevezető „jazz” megjelöléstől, 
akkor ez egy kiváló album, amelyet akár a Frank Sinatrán 
felnőtt generáció is élvezhet. 

PP

Halper László vagy egy évtizede szilárd következetességgel 
képviseli a rockkolosszus zenei örökségét. Először a Band 
of Gypsys Reincarnation, majd pár éve a HalperHendrix 
Experiment együttesével teszi ezt. Ez idő alatt többször 
változott a formáció felállása. Jimi Hendrix halálának 40. 
évfordulóján még Fekete István, Lukács Miklós, Oláh Péter 
és Kőszegi Imre voltak a partnerei, később olyan magyar 
amerikai emlékzenekarral lépett fel a Müpában, ahol 
a ritmustandemet Eddie Gomez és Steve Gadd képviselte. 
Az Experiment viszont már klasszikus jazzszextett felállás 
trombitával, alt és tenorszaxofonnal. A fúvósok a hazai 
élvonal jelesei: Fekete István, Kollmann Gábor és Csejtey 
Ákos. A Budapest Jazz Clubban tavaly nyáron rögzített 
felvételeken kilenc Hendrixszerzemény hangzik el össze
sen nem kevesebb, mint 75 percben, Ric Toldon amerikai 
énekes közreműködésével, köztük olyan klasszikusok, mint 
a Foxy Lady, a Purple Haze vagy a Red House. Hendrix zenei 
hagyatékának adaptálása mesterien sikerült, a briliáns 
gitárjáték mellett vérbő jazzt hallhatunk a három fúvós 
szólóiban is. Érdekesség, hogy a lemez borítóját Toldon 
rajza díszíti.

MA

Öt éve várjuk már ennek a lemeznek a megjelenését. Tóth 
Viktor  ezzel a különleges nemzetközi formációval koncer
tezett 2014/15ben az Opus Jazz Clubban, a szombathelyi 
Lamantin fesztiválon és az újbudai Mu Színházban. Az 
egzotikusan csengő elnevezés a zenekari tagok utóneveinek 
kezdő betűcsoportjaiból állt össze: a bőgős, Szandai Mátyás, 
az amerikai dobművész, Hamid Drake, a berlini rapper, 
Simple One, Bart Maris belga trombitás, Hodek Dávid a 
révkomáromi csodadobos és maga Viktor alkotja a csapatot. 
A hazai jazzélet egyik legkreatívabb művésze már számos 
projektben bizonyította, hogy csak tiszta forrásból merít: 
a Kárpátmedence és a Balkán népdalkincse, az amerikai 
jazz autentikus megszólalási formái vagy akár a buddhizmus 
és a szúfizmus egyaránt kimeríthetetlen inspirációt jelentenek 
számára. Legújabb lemeze is a belső szabadság és 
a spiritua lizmus zenei megnyilvánulása. Nem véletlen az 
album címe sem, hiszen a darumadár rokona, a lamu éppen 
erre utal. Viktor vonzalma a szó művészetéhez közismert: 
ezt jelzi a borítón olvasható Diadaldal című írása, és így 
került a képbe Simple One is, aki még inkább rendhagyóvá 
teszi a produkciót.

MA
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Graupe/Ceccaldi/Lillinger/Ceccaldi: 
qÖÖlp

BMC Records – MG Records
BMC CD 257

Fabian Rucker 5:  
Hypocritical Mass

BMC Records – MG Records
BMC CD 266

Semmi kétség, Jeff Goldblum a legjobb jazzzongorista 
a ma élő hollywoodi színészek közül. Hogy ez mire elegendő, 
és mennyiben befolyásolja az élményt, amelyet az évek óta 
működő zenekarával 2018ban megjelentetett debütáló, 
The Capitol Studios Sessions című albumon hallunk, más 
kérdés. Nyerő elgondolás volt, hogy a felvétel alkalmával 
egy kisebb közönség is helyet foglalt a stúdióban, így ez 
alkalommal éppúgy számíthatott arra Goldblum, hogy 
személyiségének varázsa lehengerli az egybegyűlteket, 
amint koncertjein, ahol megfigyelhetjük, hogy több időt tölt 
a nézők, mint a billentyűk felé fordulva. A siker további 
zálogai a jó érzékkel megválogatott repertoár, amely 
népszerű instrumentális és vokális darabokat is felvonultat, 
a vendégművészek színes kavalkádja, köztük a Postmoder 
Jukebox mellett nemzetközi hírnévre szert tett Haley 
Reinhart, a rockabilly díva Imelda May, a humorista Sarah 
Silverman és a trombitás Till Brönner szerepeltetése, illetve 
nem utolsósorban a valóban profi zenészekből álló Mildred 
Snitzer Orchestra közreműködése. A kidolgozott, stílusos 
szólók többségét és a megbízható zenei alapszövetet nekik 
köszönhetjük. 

BB

Jeff Goldblum & the Mildred 
Snitzer Orchestra:
The Capitol Studios Sessions

Decca – Universal
6792593

Vincent Peirani:
Living Being II – Night Walker

ACT – Hangvető
ACT 98582

A tangóharmonika nem kimondott jazzhangszer; leginkább 
ott jut szerephez, ahol szerves része a napi zenei gyakorlat
nak. A klasszikus zenében és a jazzben egyaránt képzett 
Vincent Peirani nem tagadhatja le francia hátterét, jóllehet 
ezen a lemezen csak jelzésszerűen idéz párizsi hangulatokat. 
Az eklektikus érdeklődésű muzsikus kamara rockzenekarnak 
nevezi együttesét, és valóban, a Night Walker tizenkét 
szerzeményében a rock és a jazz a meghatározó zsáner. 
Így kerülhetett egy asztalra Cher, Henry Purcell és a Led 
Zeppelin. A lemezt nyitó, nosztalgikus Bang Bang drámai 
hangvételű instrumentális letétté lényegül át a feldolgozás
ban; Purcell operájának áriája nagy ívű jazzszaxofonszólóban 
csúcsosodik ki, a hard rock úttörő csapatának klasszikus 
Kashmir és Stairway to Heaven című számai pedig az eléjük 
komponált nyitánnyal szvitté formálva állnak a lemez 
tengelyében. Peirani nem hagyományos módon kezeli 
a tangóharmonikát: kevés szólóra vállalkozik, inkább 
a harmóniai hátteret gazdagítja ritmikus akkordjátékával. 
Az elektronikus hangzásokkal is élő zenét Emile Parisien 
szenvedélyes szopránszaxofonjátéka emeli magasabb 
dimenziókba.

TG

Bobby Previte jazzdobos 2015ben Greenfielddíjat kapott 
egy új mű létrehozására. Ez lett a 2018as Rhapsody album, 
melyen John Medeski, Nels Cline és Zeena Parkins mellett 
feltűnt egy kevésbé ismert salzburgi születésű altszaxofonos 
is, Fabian Rucker. Az 1985ben született muzsikus ezzel 
máris beírta magát a jazztörténetbe: John Zorn és Elliott 
Sharp egykori munkatársával zenélni történelmi esemény. 
Rucker azonban nem Previte oldalán ismerkedett a műfajjal. 
2009ben Philipp Nyrkin billentyűssel és Andi Lettner 
dobossal megalapította a Namby Pamby Boy elnevezésű 
zenekart. Mindkét muzsikustársa hallható a tavaly felvett 
budapesti CDn is. 
Rucker mai kvintettjében Chris Neuschmid gitáros a másik 
szólista. A gitárszaxofonritmusszekció felállás minden
napos gyakorlat a mai jazztérképen, s Ruckerék csupa 
hagyományos megoldást választanak témáik tolmácso
lásához. Van hosszabb kontempláció (Chant) és vérbő free 
ensemblejáték (23:50), a szólóhangszerek ellenpontjaira 
épülő grooveos improvizáció (Mantra) és blues (Mo). 
A négy pont nem a témák különlegességének, inkább 
az elegáns kivitelezésnek és a virtuóz szaxofonosnak szól. 

MJGy

A német és francia zenészekből álló kvartett minden tagja 
figyelemre méltó múlttal rendelkezik az európai avantgárd 
jazz/posztjazz szcénában. Ronny Graupe és Christian 
Lillinger (gitár és dob) például játszott már együtt  
a Hyperactive Kid trióban. A tekintélyromboló hegedűs 
Théo Ceccaldi újszerű játékáért két éve jelentős francia 
zenei díjat vehetett át, és Roberto Negro zongoristával 
duóban már Budapesten is koncertezett. Csellista testvérét, 
Valentint többek között az In Love With trióban lehetett 
hallani. A formabontó CDn bricolagejellegű új improvizatív 
zene hallható. Minden kompozíció egyegy külön totalitás, 
egymással nehezen összevethetők, sőt egy számon, 
különösen a hosszú Il se trouve que les oreilles n’ont pas de 
paupièresen belül is széttartó minőségek kerülnek egymás 
mellé. Minimalizmus és izgatott free jazz váltakozik rockos 
és kortárszenei effektekkel, dallamtöredékek indusztriális 
zajhatásokkal.
A BMC kiadáspolitikáját dicséri, hogy a lengyel Not Twohoz 
hasonlóan a hazai jazz és kortárszene propagálása mellett 
bátran vállalja a legfrissebb nemzetközi zenei stílusok 
és előadóik megjelentetését is.

MJGy
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CAECILIE NORBY:
SISTERS IN JAZZ

ACT – Hangvető 
ACT 97382

Ralph Alessi:
Imaginary Friends

ECM Records – Hangvető
ECM 2629

Jakob Bro:
Bay Of Rainbows

ECM Records – Hangvető
ECM 2618

Nils Langren:
Christmas with my friends VI

ACT – Hangvető 
ACT 98722

A rubato előadásairól ismert dán gitáros világa tökéletesen 
illeszkedik az ECMesztétikába. Meglepő módon egy 
koncertlemezen (a mostani a New Yorki Jazz Standard 
klubban készült 2017ben) se változik az atmoszféra.  
Bro trióvá zsugorította együttesét, és nagyrészt saját korai 
szerzeményekből állította össze repertoárját. Példaként 
említhetjük a nyitó Mildot, egy varázslatos melódiát, melyet 
ujjal játszik a szólista, majd a szám közepén looperrel dúsít. 
Végig elsőrangú a kíséret is. Thomas Morgan állandó 
bőgőse Bro zenekarainak, és Joey Baron annyi empátiával 
dobol, mintha nem évekkel ezelőtt játszott volna utoljára 
a gitárossal. 
A program egyetlen új száma a Dug: itt Bro energikusabban, 
nagyobb sounddal dolgozik, de az éteri minőség ezúttal 
sem hiányzik. A keretes szerkezetű műsor a Mild melan
kolikusabb verziójával zárul. A jelentős diszkográfiával 
rendelkező Jakob Bro ismét arról győzi meg hallgatóit, hogy 
a virtuozitás nem kötelező érvényű minősége a hangszeres 
szólistának, különösen akkor, amikor a művész már pályája 
kezdetén nyilvánvalóvá tette: a tartalmat sokkal többre 
becsüli a stílusnál.

MJGy

A svéd jazz fenegyereke még 2017 karácsonya előtt vette fel 
ezt az albumot – mint azt a címben is deklarálja – barátaival.  
Érdekes, eklektikus produkció tizenhat dallal, amelyben 
mindössze egy hangszeres szám akad, a többiben a négy 
vokalista vagy a zenekari tagok valamelyike énekel. A szerzők 
között Bach és Mendelssohn éppúgy megtalálható,  
mint Bobby Troup vagy Dave Grusin, de persze vannak itt 
a nyugati világban jól ismert karácsonyi dalok, a zenekari 
tagok és más skandináv szerzők kompozíciói, sőt még egy 
népdal is akad. (Hogy Bachtól miért éppen a húsvétra utaló 
Mátéevangélium részlete került be, fel sem foghatom.)  
Egy biztos: nagyon szép, igazán minden zenekedvelőt 
kielégítő, igényesen elkészített albumról, kellemes hallgatni
valóról van szó, de – a műfaji határok manapság elfogadott 
fellazulása ellenére – ez nem jazzlemez. Ittott azért 
felcsillan a jazz igénye, hiszen a nyolc művész mindegyike, 
különösen a zenekarvezető ebben a műfajban (is)  
tevékenykedik. Így aztán akadnak rövid és nagyon is ízes 
hangszerszólók (pl. éppen harsonán), de – mivel még 
a leghosszabb darab is mindössze négyperces – ezek 
tényleg csak jelzésszerűek.

MA

Manfred Eicher producer 2010 táján újból felismerte, hogy 
Amerikában Keith Jarretten kívül is léteznek számottevő 
jazzmuzsikusok, és gyors egymásutánban leszerződtette 
Vijay Iyert, Chris Pottert, David Virellest, Craig Tabornt, Mark 
Turnert és másokat. A New Yorki jazzszcéna tekintélyes 
trombitása, Ralph Alessi 2013ban Baida című lemezével 
lépett be a körbe, amit 2016ban a Quiver követett.  
A két kvartettalbum után új lemezét régi játszótársaival,  
Ravi Coltrane szaxofonossal, Andy Milne zongoristával, 
Drew Gress bőgőssel és Mark Ferber dobossal készítette el. 
Tapasztalt muzsikusok, az avantgárdon innen, a mainstreamen 
túl. A kvintett az összeszokottság lendületével, kiérlelt 
anyaggal érkezett a stúdióba. Mind a kilenc darab Alessi 
szerzeménye többnyire 58 percnyi időtartamban, tehát 
nem parttalan rögtönzésekkel, hanem hangszerek szoros 
együttműködésére épülő, mívesen megkomponált zenével 
van dolgunk – amely akár az ECM epitheton ornansa 
lehetne: a hagyományokon alapuló, a bevett formulákat 
kerülő, többnyire lassú tempójú, meditatív, olykor drámai 
hatású, éterien tiszta hangzású, levegős zene szól a korongról. 
Mesterek munkája.
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Régóta tudjuk, hogy a gyengébb nem képviselői között nem 
csak énekesek, de éppolyan remek hangszeres zenészek 
is találhatók, akik semmiben nem maradnak el férfitársaik 
mögött. Íme a bizonyíték: a jeles dán énekesnőt kísérő 
kvintett minden tagja hölgy – valamennyien európai 
zenészek, mégpedig hat különböző országból érkeztek. 
Alighanem Marilyn Mazur a legismertebb közülük, aki négy 
számban ütőzik. Mindegyikük avatott mestere hangszerének, 
különösen kiemelkedő a trombitás, Hildegunn Öiseth játéka. 
Tizenkét remek jazzmelódia, Abbey Lincoln, Betty Carter, 
Nina Simone, Joni Mitchellszerzemények, három pedig az 
énekesnő saját kompozíciója. Tehát nemcsak a zenészek, de 
a szerzők is hölgyek; igazi „feminista projekt” a szó leg
nemesebb értelmében. Az 55 éves Norby tucatnyi lemezzel 
a háta mögött a rangidős a harmincas éveikben járó hölgyek 
mellett. Most is tökéletes biztonsággal kommunikál a kísérő 
zenészekkel, akik között korábban olyanok is akadtak, mint 
Chick Corea vagy Rick Margitza. A rendkívül kellemes 
orgánumú énekesnő a nagy dívákat idéző elő adás móddal, 
de mai, modernebb hangvétellel és zenekari kísérettel ismét 
emlékezetes lemezzel gyarapította életművét.
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