
A minimalizmus találkozása 
 a jazz-zenével

A címben megjelölt, egymástól attitűdben látszólag távol eső irányzatok 
kétséget kizáróan a 20. századi művészettörténet kiemelkedően fontos 

vívmányai. Úgy tűnhet, egy konzervatív és egy progresszív iránnyal van  
dolgunk, ez azonban csak a minimalizmus és jazz-zene lényegének felszíni 
vizsgálatakor tűnhet igaznak, hiszen ebben az esetben nem ismerhetnénk 

olyan zenekarokat, mint az Esbjörn Svensson Trio, a The Bad Plus  
vagy a GoGo Penguin.

Hegyi Zoltán
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A minimalizmus a világháborúk után létrejött avantgárd 

mozgalom atonális törekvéseivel szemben született 

a ’60-as években. A folyamatosan atomjaira hulló tonalitás 

a schönbergi dodekafóniában érte el első csúcspontját, 

a disszonancia emancipációjával azonban a második bécsi 

iskolát követően is rengetegen foglalkoztak. Megjelent 

többek között a szerializmus és az aleatória, mely stílusok 

kompozíciói szintén az atonalitás jegyében fogantak – ezt 

a folyamatot számolta fel a minimalizmus, mely mind 

harmóniai, mind dallami szempontból visszakanyarodott az 

akusztikailag ősibb, diatonikus jegyekhez, ezzel más zenei 

összetevőket reflektorfénybe állítva. A jazz ugyanakkor 

a nyugat-afrikai kifejezésmód és az európai romantikus 

harmóniavilág fúziójának nyomán létrejövő tánczenét 

emelte a magaskultúra színvonalára, miközben tulajdon-

képpen minden zenei hatást, mely évszázados fejlődése 

során érte, magába szívott.

A minimalizmus fogalmát először 1968-ban Michael 

Nyman határozta meg. Nyman maga is alkotott ebben a 

stílusban, ugyanakkor a mára a minimalizmus legnagyobbjai 

közé emelkedő szerzők az Egyesült Államok nyugati partján 

már az 1960-as évek elejétől kezdődően kísérleteztek 

a műfajjal. Ennek legfontosabb sarokköve a 20. századi 

avantgárd irányzatok túlfeszített komplexitásával való 

szembefordulás, a tonális struktúrákhoz, áttetsző harmóniai 

szövetekhez való visszatérés volt. Az új zene legkarakterisz-

tikusabb eleme mégsem első sorban a diatónia újbóli 

meg jelenése, hanem a legegyszerűbb zenei textúrák 

folyamatosan ismétlődő formulákba ágyazása volt. Ez a 

repetitív technika kölcsönzött meditatív jelleget olyan 

szerzők műveinek, mint az új stílus talán legnagyobb 

élharcosának mondható Steve Reich, a filmzeneszerzőként 

is ismert, a minimalista szótól azonban tartózkodó Philipp 

Glass vagy La Monte Young és Terry Riley, csak hogy 

az amerikai vonal legnagyobb mestereit említsük. Utóbbi 

nevéhez fűződik a híres In C című alkotás, mely talán 

legjobban illusztrálja a kialakult stílus esszenciáját: a darab 

egy C hosszan tartó ismétlésén alapul, melyhez a hallgató 

– mondhatjuk – adaptálódik, így aztán a zenei szövet 

minden apró változása, más hangok beemelése elementáris 

erővel hat. A repetíció így a zene hipnotikus hatását 

eredményezi, melynek gyökerei vélhetően a népzenéből 

erednek. Több szerző tudatosan is alkalmazza a különböző 

népek zenéit, előszeretettel használják például az indonéz 

gamelán zenét vagy a Közép- és Nyugat-Afrikára jellemző 

poliritmikus megoldásokat, illetve az indiai tálarendszerben 

fellelhető összetettebb metrumokat. Jó példát kínálnak erre 

is Steve Reich művei, a Music for Pieces of Wood és a 

Clapping Music, melyek már-már klasszikusnak számítanak 

ebben a zenei közegben. (Reich gondolkodásmódja nem áll 

távol a jazz világától, hiszen dobosként maga is behatóan 

foglalkozott a műfajjal.) Az amerikai minta alapján a mini-

malista irányvonal hamar átterjedt az európai kontinensre, 

ahol olyan zeneszerzők neve fonódott össze a stílussal, 

mint Louis Andriessen, Henryk Górecki, John Travener vagy 

Arvo Pärt. 

A diatonikus zenei szerkesztésmód feltámasztása mellett 

a minimalista szerzők sokrétűen használják fel azon zenei 

lehetőségeket, melyek a repetitív struktúráknak köszönhe-

tően előtérbe kerülnek – gondoljunk akár a ritmikai, akár 

a hangszínbeli újításaikra. A hangzásképet sok esetben 

a korszakot megelőző, leginkább a kölni rádió stúdiójának 

falai közt kidolgozott elektronikus és elektroakusztikus 

zenei elemek felhasználása is színesítette. Így elmondható, 

hogy a felszínen mutatkozó konzervativitás (vagy inkább 

archaizálás) mellett igen erőteljes fejlődés tapasztalható 

több zenei összetevő szempontjából is. A minimalizmus 

és az egyéb klasszikus zenei irányok különbsége leginkább 

a hallgatóság figyelmének zenei eszközökkel való fókuszá-

lásában rejlik.

A konzervativitás és progresszivitás kettőssége a jazz-zenét 

is jellemzi, noha fordított előjellel – makronézetben 

láthatjuk töretlenül haladó szellemiségűnek, részletesebben 

megvizsgálva azonban észrevehető a hagyományra való 

vissza-visszakacsintása. Egy olyan zenei nyelvezetről van 

szó, mely természeténél fogva szív magába minden zenei 

stílust, mellyel kapcsolatba kerül, ráadásul a jazz volt  

az a közeg, melyben az improvizáció tovább élt, miután 

a klasszikus zenéből a 19. századot követően kihalni 

látszott. Noha az improvizációs eszköztár folyamatos 

fejlesztése és a legkülönbözőbb zenei világokkal való 

fuzionálás révén a jazz esetében valóban egy nagyon 

előremutató műfajjal van dolgunk, nem mehetünk el szó 

nélkül amellett a tény mellett, hogy bizonyos időszakaiban 

az ideál a hangzáskép áttetszőbbé alakítása, egyszerűsítése, 

a régi formákhoz való visszatérés volt, ahogyan a klasszikus 

zene történetében is. A ’40-es évek bebop-korszakától 

a jazz végleg kilépett a tánczenei skatulyából, a Dizzy 

Gilespie és Charlie Parker nevével fémjelzett korszakot 

rendkívül sűrű kromatikával átszőtt dallamvezetések és 

az ezt lekövető bonyolult harmóniarend jellemezte. 

Erre válaszként érkezett azonban az ’50-es évek cool jazz 

irányzata, ami visszafogottabb hangzást hozott magával, és 

az ösztönös, virtuóz zenei teljesítmény helyett a tudatosabb 

szerkesztés és hangszerelés vált meghatározóvá, aminek 

olyan kiemelkedő alkotói voltak, mint Gil Evans vagy Gerry 

Mulligan. 

Talán némileg váratlan példa a klasszikus zene minimalista 

ágával történő összevetés tekintetében a free jazz említése. 

Ez az 50-es, 60-as években létrejövő irányzat a maga 

idejében meglehetősen avantgárdnak hatott, hiszen 

szakított a jazz korábbi stílustörténeti korszakainak kötött-

ségeivel, mint például a harmóniai rend vagy a tempó. 

Esszenciája ugyanakkor a jazz gyökereihez való vissza-

kanyarodásban rejlik: a kollektív improvizációhoz, ami már 

a stílus kialakulásánál is kulcsfontosságú volt. Úgy hozott 
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fejlődést a jazzbe, hogy annak eredeti, az évek során 

átalakult lényegi elemét emelte vissza, lecsupaszítva vagy új 

zenei eszközökkel felruházva. 

A jazz tulajdonképpen – szem előtt tartva, hogy a klasszikus 

zenetörténettel szemben jelen műfaj esetében csak szűk 

másfél évszázados fennállásról beszélhetünk – modellezi 

az egyetemes zene történetét. Az egymást követő stílustör-

téneti korszakokban ugyanúgy megtalálható a hegeli tézis 

és antitézis, amennyiben azokat formateremtő és forma-

bontó időszakokként vizsgáljuk. A középkori gregorián 

és a Notre Dame-i iskola kezdeti többszólamú törekvései 

hosszú folyamatot követően a reneszánsz vokális kompo-

zícióiban kristályosodtak ki. A reneszánszban bevett 

szólamvezetéseket végül a barokk zene szélsőséges polifón 

gyakorlata zúzta szét. A barokk zene monumentalitását, 

díszítettségét és mozgalmasságát a 18. századi bécsi 

klasszika kezdeti könnyedsége váltja fel, hogy aztán rögzült 

formái a romantika programzenéjében oldódjanak fel – 

hogy csak a legkézenfekvőbb példákat említsük. 

Ugyanez a periodicitás jellemzi a jazz történetét is. A két 

zenei nyelvezet egymáshoz való viszonyulását legjobban 

az egyed- és törzsfejlődés analógiájával lehet szemléltetni. 

A jazz fejlődése során hasonló pályát jár be, mint a klasszikus 

zene, noha az állomások különböznek egymástól, szinteti-

záló hajlama révén pedig meghatározó a két zenei világ 

gyakori összefonódása. Ily módon, röviddel a 60-as évek 

amerikai iskolájának megjelenését követően a minima-

lizmus jegyei szükségszerűen jelentkeztek az akkorra már 

sokszorosan túlfűtött jazz zenei nyelvezetében. 

Az Esbjörn Svensson Trio 1993-ban alakult. A svéd együttes 

kompozícióiban az áttetsző, diatonikus témákat sokszor 

a pop, rock és techno zenék sajátos elemeivel ruházza fel. 

Ennek a kevert műfajiságnak köszönhetően a jazz közönsége 

mellett szélesebb tömegeket is képesek voltak megszólítani, 

amit jól mutat, hogy pop-rock zenei fesztiváloknak is 

rendszeresen visszatérő vendégei voltak. Főbb inspirációs 

forrásaik között az amerikai iskola szerzői mellett megtalál-

ható Bartók zenéje vagy akár a Radiohead. A bőgős Dan 

Berglunddal és a dobos Magnus Öströmmel teljes trió 

vibráló, minimalista jegyeket felvonultató zenéje a közön-

ség visszajelzései mellett a szakma elismerését is kiváltotta, 

első európai zenekarként kerültek a nívós Down Beat 

magazin címoldalára. A nemzetközi áttörést az 1999-es 

From Gagarin’s Point of View című 4. stúdióalbum hozta 

meg a zenekarnak, melyet további 5 nagylemez követett 

2008-ig. Ebben az évben az ekkorra már az európai jazz 

egyik legnagyobb alakjának számító Esbjörn Svensson 

búvárbalesetben életét vesztette. A trió két poszthumusz 

kiadványa a Leucocyte és a 2012-es 301 című lemez.

Svensson halálát követően az E.S.T. zenei örökségét Dan 

Berglund, a zenekar nagybőgőse vitte tovább Tonbruket 

nevű formációjában, mely a Svensson által kialakított zenei 
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kifejezés mellett bizonyos etnozenei elemeket is felvonultat. 

A máig aktív zenekar eddig 5 lemezzel örvendeztette meg 

a repetitív zene és a jazz fúziójának kedvelőit.

Az ezredforduló másik kiemelkedően fontos zenekara 

az amerikai Minnesotából származó The Bad Plus, akik 

Svensson triójától egy merőben eltérő úton fedezték fel 

maguknak a tárgyalt zenei struktúrákat. Míg az E.S.T már 

viszonylag korán rálelt a rájuk jellemző megszólalásmódra, 

és stílusát éveken át kristályosította, addig a The Bad Plus 

zenekar folyamatosan kísérletezett olykor az őket aktuálisan 

érdeklő műfajokkal, olykor pedig konkrét zenei anyagokkal. 

Több lemezt jelentettek meg, 

melyeken olyan, már ismert előadók 

szerzeményeit dolgozták fel, mint a 

Nirvana, a Pixies, David Bowie vagy 

a Bee Gees. Talán nem is a feldolgo-

zás a legjobb szó, hiszen a saját 

experimentális nyelvezetüknek 

megfelelően teljesen újragondolták 

az említett előadók dalait, azokat 

sokszor csak kiindulási pontként 

felhasználva. A későbbiekben az 

Ethan Iverson zongorista, Reid 

Anderson bőgős és Dave King dobos 

nevével fémjelzett zenekar nagyon 

nehezen vetkőzte le magáról a 

popszámokat feldolgozó jazz-zene-

kar skatulyáját, noha az említett 

munkáik mellett erősen dolgoztak 

sokszor meglehetősen avantgárd 

zenei elképzeléseiken is. 2010-es 

Never Stop című lemezük már csak saját szerzeményeket 

tartalmazott, melyeken visszaköszönnek az általuk 

ugródeszkaként használt pop és rock hatások, illetve a rájuk 

jellemző harmonikus folyamzene is, mely már szintén 

magán hordozta az „új egyszerűség” jegyeit. Ugyanakkor a 

folyamatos kísérletezés mellett nem állíthatjuk fenntartások 

nélkül, hogy ez vagy bármelyik másik stílus határozná meg 

a zenekar tevékenységét, hiszen az utóbbi évtizedekben 

már Ligeti, Stravinsky vagy éppen a már említett Ornette 

Coleman zenéjével is tevőlegesen foglalkozott a zenekar. 

2017-ben Iverson kilépett az 1989 óta – The Bad Plus 

néven csak 2000 óta – együtt játszó trióból, helyét Orrin 

Evans vette át.

Szintén minimalista jegyeket vonultat fel a manchesteri 

GoGo Penguin zenéje. A fiatal angol zenekar egyedi  

stílusa a sokszor elektronikát, nagy tereket használó 

repetitív zongoratémákon, a feszesen ellenpontozó bőgő 

groove-okon és a gyakran drum and bass és triphop 

elemeket tartalmazó dobjátékon alapul. Chris Illingworth, 

Nick Blacka és Rob Turner így egyfajta komplementerszerű 

ritmikával dolgoznak, s töltik meg élettel a lassan fejlődő és 

átalakuló zenei folyamatot. A témákon Philipp Glass hatása 

éppúgy érezhető, mint az aktuális elektronikus zenei 

trendek. Bemutatkozó, Fanfares című lemezük  

és a v2.0 sikere után 2015-ben a Blue Note Records-szal 

kötöttek szerződést, és olyan kiadványokat jelentettek  

meg, mint a talán legsikeresebb, Man Made Object  

című albumuk, vagy a legutóbbi A Humdrum Star.  

Ezeken a lemezeken a különböző effektekkel ellátott 

minimalista billentyűs témákat egyre szélsőségesebb  

metrikai megoldások ruházzák fel a ritmusszekció  

részéről, ami dallamosságával együtt egy nagyon  

izgalmas, mégis közérthető zenei anyagot  

eredményez.

Az említett zenekarok a minimalizmus és a jazz találkozásá-

nak talán legmarkánsabb képviselői, akik a repetitív zene 

fluid hangzását házasították a jazz improvizatív attitűdjével, 

s ezzel megteremtették egy új stílus alapjait, ami ma már 

számos zenekar kiindulópontját jelenti. A Tonbruket, a svéd 

Tingvall Trio vagy a dán Phronesis egyértelműen az Esbjörn 

Svensson-i hagyományokon halad tovább, de említhetnénk 

az izlandi AdHd zenekart, illetve a lengyel Leszek Możdżer 

zongorajátékát is. 

Az új stílus frissességét pedig garantálja az a tény, hogy 

lényegéből adódóan minden zenekar a saját képére 

formálhatja, a ritmikai lehetőségek széles tárháza, valamint 

az egyszerű harmóniai felépítés pedig nagy teret enged 

az előadóknak az egyéb stílusokkal való kísérletezésre  

és az azokkal való esetleges fuzionálásra. Ily módon 

a minőség már nem a minél újszerűbb zenei eszközök 

felkutatásának és felhasználásának, sokkal inkább  

az eklektika stílusos alkalmazásának függvénye, ami 

a posztmodern gyakorlat egyik alapvető motívuma.  

Ha pedig a klasszikus és jazz-zene egymásra hatása 

és összefonódása ilyen utakat képes megnyitni, akkor 

bizakodással tekinthetünk a jövőbe.
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