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Szerzői kiadás Atelier Sawano
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Gányi Miklós Trio: 
The Angle of Reflection

Ezen az egyszerű, de nagyszerű albumon – két kivétellel – 
jazzstandardek helyett popdalok jazzes átdolgozásait és 
saját szerzeményeket hallhatunk modern mainstream 
felfogásban, egy olajozottan működő triótól, amelyben 
minden zenész érvényesülhet anélkül, hogy elnyomná 
a többieket. Ez sokat elmond a zongorista Gányi Miklósról, 
az együttes vezetőjéről.  A számok a Thelonious Monk  
emlékének ajánlott, szvingelő nyitó darabtól eltekintve, 
elmélyültek és visszafogottak. A szóban forgó Blues For 
Monk Gányi saját szerzeménye, és kisebb flotta
demonstráció a trió erényeiből. A második szám, a Swedish 
House Mafia slágere, a Don’t You Worry Child balladisztikus 
átdolgozása már tükrözi az album fő vonulatát, a különböző 
műfajok közötti átmenet lehetőségeinek feltárását.  
Pecek Lakatos András poliritmikus és ötletes dobjátékára 
épül fel a téma, Oláh Péter rövid, de roppant ízléses 
bőgőszólójával fűszerezve. Megjegyezném, a Gányi Trió 
kezelésében jobban kidomborodik a téma szépsége, mint 
az eredetiben.  Simon és Garfunkel emlékezetes Sound Of 
Silencee szintén gyönyörű átdolgozásra talál, melynek 
hangulata közel áll az eredetihez. Gányi saját szerzeménye, 
a Tango engem leginkább az egykori Dave Brubeck Quartet 
klasszicizáló megközelítésére emlékeztet. Ezt követi egy 
remekbeszabott főhajtás a nálunk érdemtelenül kevéssé 
ismert, korát megelőző zongorista, a néhai Paul Bley előtt. 
A két Stevie Wonderszám, a Ribbon In The Sky és az I Can’t 
Help It szívhez szóló, megható, színtiszta jazzballada, de 
valamilyen szinten teljesen hű a nagy énekes–komponista 
szelleméhez. Az albumot az elején említett két jazzstandard, 
a múlhatatlan szépségű I Fall In Love Too Easily és a Stella 
By Starlight fejezi be, az utóbbi Gányi Miklós szóló
tolmácsolásában. Gányi játéka pontos, nagyon kifejező, 
minden sallangtól és maszatolástól mentes. Oláh Péter 
bőgő játéka maga a tömör gyönyör, és Pecek Lakatos 
András az ötletesség és visszafogottság magasiskoláját 
nyújtja. Akinek derogál magyar lemezt venni, emlékeztetném, 
hogy ez már a második albumuk, amely a japán Atelier 
Sawano kiadó gondozásában jelent meg.  A kiadó Szőke 
Niki öt albumát forgalmazza, amelyből három az utolsó 
szálig elkelt, Robert Lakatostól (Szakcsi Robi) pedig nyolcat, 
amelyből szintén hármat már felvásárolt a közönség.

Pallai Péter

Juhász Márton: 
Discovery

Ahogyan azt évekkel ezelőtt Juhász Márton maga  
fogalmazta meg egy interjúban, ő igazi zenei kaméleon. 
Hihetetlen munkabírással a muzsika legkülönfélébb  
területein szlalomozik kimagasló eredménnyel. Felsorolni 
sem lehetne azt a számtalan hazai és külföldi produkciót, 
amelyekben részt vett. Szerényen, szürke eminenciásként 
egyike azoknak a magyar zenészeknek, akiket valóban 
jegyeznek a külföldi „jazztőzsdén” is. Kitűnő képzést kapott 
először Londonban, majd diplomáját a bostoni Berklee 
zenei főiskolán szerezte meg 2011ben. Tanulmányai során 
számos barátra és kollégára, kitűnő kapcsolatokra tett szert, 
amelyeket aztán kamatoztatni lehet a nemzetközi jazzvilág
ban. Ez a lemez éppen ezt bizonyítja, hiszen a Wolfgang 
Muthspiel vezette ösztöndíjprogram során megismert hét 
zenésztársával készítette el Baselban. A trombitásszárny
kürtös Sergio Wagner brazil, Paco Andreo francia harsonás, 
a tenorszaxofonos Enrique Oliver pedig spanyol. Lengyel az 
együttes gitárosa, Szymon Mika, orosz hölgy a zongorista, 
Olga Konkova, a bőgős viszont amerikai: Danny Ziemann. 
No, és persze a doboknál a magyar doboszenekarvezető, 
Juhász Marci.
Minden hangszeres zenész remek szólókkal kápráztatja el 
a hallgatót, mégis kiemelném Sergio Wagner trombita és 
szárnykürtjátékát, amely közel Miles Davisi magasságokba 
repít, mindjárt az indító Sea of Uncertainty című számban. 
A tizenegy veretes kompozíció mindegyikét a zeneszerzői 
képességekkel is megáldott magyar dobos jegyzi.  
Mesteriek a hangszerelések is, a hangzásvilágot pedig 
igazán különlegesé teszi a japánsvájci Yumi Ito éneke, 
amelyhez olykor a zenekari tagok is csatlakoznak. Nem 
szöveges ének, nem is scatvokál, hanem az emberi hang 
instrumentumként való használata. Külön érdeme a lemez
nek az, hogy a zenekarvezetőkomponista egyáltalán nem 
tolakszik az előtérbe, „első az egyenlők között”, ami 
dobosok esetében nem mindig jellemző… Üdítő egy olyan 
lemezt megismerni, amely mit sem törődik az elvárásokkal, 
nem kíván a futó trendekkel versenyezni: a fiatal művészek 
önálló kreatív munkája találóan viseli a „Felfedezés” címet. 
Az utóbbi évek egyik legkiemelkedőbb jazzalbuma, egyben 
a magas szintű mai jazzoktatás dicsérete is, amely a műfaj 
biztató jövőjének záloga! 

Márton Attila
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Tom-Tom Records

TTCD324

Indaba Music

Balogh Roland Finucci Bros Quartet & Chico: 
I stand at the door

A 2008ban alapított együttes a mai napig változatlan 
felállásban működik. A Balogh Roland gitáron, fivére, Zoltán 
zongorán játszik, Horváth Plutó József basszusgitározik 
és Bordás József dobol. A vendégművész Chico, azaz  
Havas Lajos énekes, zeneszerző és szövegíró, aki emellett 
még tehetséges harsonás is. A Back II Black és a Bolyki 
Brothers jó iskolát jelentett számára tehetségének kibonta
koztatásában. Szöveg nélküli énekszólama, illetve a technika 
segítségével megsokszorozott kórusszerű háttérvokálja 
nagyon feldobja a produkciót. Balogh Roland egyike 
a legsikeresebb hazai jazzzenészeknek, aki külföldön is 
öregbítette hírnevünket. Már 2011ben, a Twin Effect című 
debütáló lemez kapcsán is felsorolhattuk figyelemreméltó 
eredményeit: ő nyerte a Montreuxi Jazzfesztivál gitár
versenyét, sőt azóta versenyt nyert német földön, második 
lett egy New Yorki és első egy Los Angelesi meg
mérettetésen is, itthon pedig Junior Príma Díjat kapott. 
Jogos büszkeséggel került fel a belső borítóra két világhírű 
gitáros, Lee Ritenour és Pat Martino véleménye Roland 
művészetéről, akik zsűritagok voltak a versenyeken. Ro
land igen tehetséges komponista is egyben, a lemezen 
hallható mind a nyolc számot ő jegyzi. A lemez az ikerpár 
mélyen megélt hitét tükrözi, amely a darabok jellege mellett 
abban is megnyilvánul, hogy a köszönetnyilvánítás első 
helyén a Mindenható áll. Persze Roland ikertestvére, Zoltán 
sem akárki. Harmadik lett Montreuxben a zongoraversenyen 
éppen akkor, amikor Roland a gitárversenyt nyerte meg, 
2017ben pedig második helyezést ért el egy floridai 
zongora versenyen. Bármennyire is imponálóan virtuóz 
játékkal remekelnek a fivérek, azért tudniuk kell, hogy 
„a kevesebb (olykor) több”. Az egymást követő túlzottan 
virtuóz számok megterhelik a gyanútlan hallgatót, aki szinte 
már megkönnyebbüléssel nyugtázza a kiegyensúlyozottabb 
megszólalást. Érdekes, hogy ezt már nyolc éve is felvetettük. 
Egy biztos: a legnagyobb elismerésünk jár a fivéreknek, 
akár akceptálják jóindulatú javaslatunkat, akár nem.  
A My Son című dal tipikus példa arra nézve, hogy a virtuo zitás 
visszafogása milyen világszínvonalú muzsikát eredményez. 
Kiemelendő még a záró szám, az I Show You Who Is My 
God, egy zenei gyöngyszem, a muzsikusok spirituális 
elkötelezettségének himnusza.

Márton Attila

Dés László Free Sounds Quartet: 
Capricci

Művészi kiteljesedésben, elismertségben és népszerűségben 
vélhetően gazdagodott Dés László azzal, hogy jazzmuzsikusi 
énjét háttérbe szorítva a magyar populáris zene sokoldalú 
szereplőjévé, zeneszerzőjévé és előadójává vált; de az 
bizton állítható, hogy a magyar jazzélet sokat veszített ezzel 
a pályamódosítással. Nem mintha végleg elszakította volna 
a köldökzsinórt az improvizatív előadási gyakorlattal, 
ám szórványos jelentkezései inkább látszanak alkalmi 
kapcso lódásnak, mintsem életformaként vállalt tartós 
elkötelezettségnek. Az egykori vonzalom időről időre mégis 
felszínre tör benne: a Free Sounds Quartet létrehozása és 
a Capricci című CD megjelenése annak jele, hogy nemcsak 
rajta tartja kezét a kortárs jazz ütőerén, hanem originális 
megnyilatkozással kívánja a hangját újra hallatni. A szabad 
hangok elnevezés arra utal, hogy a két nap alatt rögzített 
zenedarabok előzetes egyeztetés és formai megkötöttség 
nélkül, négy muzsikus spontán együttzenéléséből és 
egymásra tett hatásából a stúdióban születtek. A lemez 
címe találóan fejezi ki a zene természetét: szeszélyes, 
csapongó, kötetlen darabok szólnak a korongról.  
Tizenhárom egység, tizenhárom olasz írású zenei műszó és 
kifejezésmód, mint Toccata, Adagio, Elegia, Rondo, Fantasia, 
Invenzione, Bagatelle, Etude cantabile. Az elnevezések 
feltételeznek bizonyos formai előírásokat, de hát még a 
legszabadabb zenék sem mentesek bizonyos kötöttségek
től. A Capricci anyaga jellegében és karakterében szerte
ágazó; az európai klasszikus és kortárs zene stílusjegyei épp 
úgy felbukkannak benne, mint a világzenei utalások vagy 
a technikai újítások. Mondhatni, nincs benne semmi eredeti 
– csak a hangok, hangzatok keletkezése, ölelkezése, 
perlekedése, elhalása; a kiszámíthatatlan folyamat, amely 
mindig eljut valahová. Jazz ez, a spontaneitás olyan fokán, 
amire csak kivételesen kreatív muzsikusok képesek.  
A szopránszaxofonon játszó Dés maga mellé hívta Lukács 
Miklóst, a cimbalomjáték páratlan fantáziájú mesterét; 
Fenyvesi Mártont, a gitár hangzását drámai effektekkel 
gazdagító muzsikust és saját András fiát, a különleges 
ütőhangszerek kezelőjét. Lukács cimbalmozása ezúttal is 
lenyűgöző; Dés hol tudatosan építkező, hol szabadon 
szárnyaló, szenvedélyes szólói pedig egyértelművé teszik, 
hogy semmit nem veszített rögtönzőképességéből.

Turi Gábor
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Equinox: Travel Through Time

Márkus Tibor zongoraművészzeneszerző együttese, 
az Equinox 1993as alakulása óta egyre markánsabb arcéllel, 
egyre kiforrottabb produkciókkal van jelen a hazai jazz
életben. Örömmel követhetjük Márkus alkotóművészi 
fejlődését, amelynek lényege, hogy a megszokott  
sablonokból kilépve mind bátrabban kísérletezik, tágítja 
horizontját. Míg az eredeti kvartett tagadhatatlanul – és 
egyébként vállaltan – John Coltrane és Wayne Shorter 
köpönyegéből bújt elő, az utóbbi tíztizenöt évben egyre 
inkább körvonalazódik az „Equinoxhangzás”, amelynek 
vannak ugyan szerencsésebb és kevésbé szerencsés 
megnyilvánulásai, de a sajátjuk, s ez mindenképpen üdvöz
lendő. A magyar jazz közép és idősebb generációjának 
– néhány kivételtől eltekintve – még mindig problémája, 
hogy évtizedekkel korábban tanult patternekből építkezik, 
s ezért túlságosan kiszámítható. Ezért is hallgattam öröm
mel az új Equinox albumot, amely a Budapest Jazz Clubban 
rögzített 25. születésnapi koncert részleteiből, illetve 
stúdiófelvételekből nyerte el végleges formáját. Márkus 
zenekarvezetőként megengedte magának azt a luxust, hogy 
a kilenc kompozícióból hármat nem ő jegyez, s ezek nem is 
amerikai örökzöldek, hanem magyar  
zenésztársak alkotásai. Közülük Juhász Gábor a hazai jazz 
talán legérzékenyebb „kamaramuzsikusa” (On Wheels); 
Kovács Linda énekesnő egyre figyelemre méltóbb,  
egészen egyedi tónusú zeneszerző (Solitary);  
Prieger Zsoltot pedig más műfajból (az Anima Sound 
System frontembereként) ismerhetjük, de már ezerszer 
bizonyította, hogy mennyire innovatív zeneszerző  
(Good Luck Boy). Az érzékeny, szövegcentrikus megközelí
tés is kifejezetten előnyére válik a lemeznek. Eszes Viktória 
és Kovács Linda mellett egyegy szám erejéig Molnár Enikő, 
Király Martina és Winand Gábor hangja is gazdagítja a 
soundot, miközben Enyedi Sugárka, Kanizsa Georgina,  
Király Martina és Németh Tamás szövegei is jónak, ízlésesnek 
mondhatók. A hangszeres közreműködők – bár helyenként 
virtuózan szólóznak – ezúttal szándékosan nem kaptak 
főszerepet: a két szaxofonos (Elek István, Zana Zoltán) és a 
ritmusszekció (Csuhaj Barna Tibor, Jeszenszky György) 
is professzionálisan, hibák nélkül teljesít. Említést érdemel, 
hogy a címadó dalban az a Héder Imre szaxofonozik, aki 
alapítója volt az Equinoxnak.   

Retkes Attila
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Nonesuch –  
Magneoton
 
7559792635

Brad Mehldau: Finding Gabriel

Brad Mehldau szigetként emelkedik ki a tengersok pianista 
közül, szerepe vitathatatlanul meghatározó a műfaj legújabb 
történetében. Oroszlánrésze volt az akusztikus zongoratrió 
rangja, kiemelkedő művészi értéke visszaállításában, 
de olykor neki is tovább kell lépnie, mint tette ezt öt évvel 
ezelőtt a Mark Guiliana dobossal készített rendhagyó 
duólemez, a Mehliana – Taming the Dragon esetében. 
Mostani albuma is efféle kuriózum, ha úgy tetszik, a Taming 
the Dragon folytatásaként is felfoghatjuk. Különlegessége 
egyrészt abban rejlik, hogy egész billentyűs arzenált 
használ: Fender Rhodes, Moog Little Phattyszintetizátor, 
mellotron, Hammondorgona, Yamahapianínó és termé
szetesen a jól bevált Steinwayhangversenyzongora, 
sőt még xilofon és dob is szerepel a listán. Mindezek 
egyidejű megszólalását természetesen a mai csúcstechnika 
tette lehetővé. Másfelől a szólójátéktól a szeptettig  
a legváltozatosabb formációk adják elő a tíz darabot, 
amelyben pop, jazzrock és klasszikus elemeket is 
felfedezhetünk. Hősünk éppen a címadó darabot szólóban 
játssza az említett hangszerkészlet segítségével, de még 
énekhanggal és tapssal is közreműködik. A felvételek másfél 
éven át készültek egy brooklyni stúdióban. Csak néhány  
név a legismertebb vendégművészek közül: a sztárénekes 
Kurt Elling, a trombitás Ambrose Akinmusire, és persze 
a korábbi partner, a dobos Mark Guiliana. Néhány számban 
hegedű, brácsa és cselló is közreműködik, másokban fuvola, 
basszusklarinét és szaxofonok. Több darabban két énekest is 
hallhatunk: Becca Stevens és Gabriel Kahane személyében, 
Kurt Elling pedig két alkalommal szerepel.
A zenefolyam Mehldau spiritualitását kifejező, bibliai tárgyú 
saját szerzeményeinek fűzére, mély istenhitének bizonyí
téka. Az általa írott szöveg a kísérőfüzetben minden számra 
vonatkozóan tartalmaz egyegy ószövetségi idézetet. 
A lemezen hallható egész zenei anyag fényesen bizonyítja, 
egyáltalán nincs igazuk azoknak, akik vitatják a jazz lét
jogosultságát, megkérdőjelezik jövőjét.  
Mehldau megmutatja, hogy létezik egy újfajta megközelítése 
az egyetemes zenének, akár elfogadja ezt az intézmé
nyesített zenei közvélemény, akár nem. A progresszív 
törekvéseket mindig is támogató Nonesuch kiadó új 
Mehldaulemeze ennek irányába mutató, rendkívül  
figyelemreméltó alkotás.

Márton Attila



87GRAMOFON

ECM Records – 
Hangvető

ECM 2642  

7740423

Concord –  
Universal

00888072082106

Esperanza Spalding: 
12 Little Spells

Egyre kevésbé akar tetszeni közönségének Esperanza 
Spalding, ehelyett sokkal inkább tesz erőfeszítéseket arra, 
hogy a valódi Esperanza Spalding szóljon belőle. Legalábbis 
így tűnhet a 12 Little Spells, a bőgősénekeszeneszerző 
szövegíró hatodik szólólemezének hallgatása közben. 
Mindez nem jelenti azt, hogy az anyag egy cseppet is kevés
bé lenne kidolgozott, mint korábbi opusai. Temérdek munka 
előzte meg a nyilvánosság elé kerülését – külső és belső 
egyaránt. Éppen csak az ihlető források egyre inkább 
kereshetők és találhatók a művészben magában, mintsem 
külső helyeken; nem szándéka távolról sem a jazz (amúgy 
közel meghatározhatatlan) értelmezési körébe tartozni, 
ahogy az avantgárd, az art rock vagy a neoprog halmazokba 
sem, bár a 12+4 számban sok eleme megtalálható ezeknek 
az irányzatoknak, amelyeket a főhősnő önmagán, saját 
ízlésvilágán, érzékenységein átszűrve kevert új matériává. 
Hasonlóan egykor Princehez vagy David Bowiehoz, sőt 
akár az újabb kori Wayne Shorterhez, Spalding olyan 
víziókkal bír, amelyeknek köszönhetően zenéje kiszámítha
tatlan, még ha a főbb alkotórészei ismerősek is. Az album 
koncepciója egyfajta univerzalitásra törekszik: a 12es szám 
bűvkörében fogant, de nem pl. a zodiákus jegyei, hanem 
12 különböző testtáj került egyegy darab középpontjába. 
A dalszövegek (kár, hogy nem olvashatók a füzetben) 
költőiek, több rétegűek, látomásosak. Test, szellem és lélek 
egymásra hatása, egymással való birkózása rajzolódik ki 
belőlük. Eredeti, bátor, ha nem is korszakalkotó gondolatok 
burjánoznak bennük (Spalding mégis csak zenész, nem 
filozófus), a hallottak viszont szerves egységet alkotnak. 
Sőt a szemnek is jut táplálék, hiszen minden számhoz 
készült hasonlóan igényes, egyéni, kreatív képi világú klip is, 
amelyek a legismertebb videomegosztón láthatók. Vissza 
a zenéhez: Spalding félretette a bőgőt, basszusgitáron, 
zongorán, orgonán, zenekari nagydobon játszik, meg 
persze énekel, és ő írta az összes számot, szöveget.  
A zeneszerzői feladatokat pár darabban megosztotta Justin 
Tyson dobossal, mellettük még Matthew Stevens gitáros 
képezi a zenekar magját. Aaron Burnett hallható szaxofonon, 
Burniss Travis további basszusszólamokat terít elénk. 
Mindenki a kis spaldingi varázslatok megformálásán dolgo
zik – kiválóan. Sokat fognak még beszélni erről a lemezről.

Bércesi Barbara

Paul Bley–Gary Peacock–Paul Motian: 
When Will The Blues Leave

A Paul Bley trió húsz éve rögzített élő felvétele az első 
posztumusz lemez a zseniális művész három éve bekövet
kezett elhunyta óta. Manfred Eicher előrelátásának ismét 
egy remekművet köszönhetünk, mint pár éve, amikor Keith 
Jarrettnek egy 1972es tokiói koncertjét publikálták. (Aligha 
véletlen, hogy a Down Beat kritikusainak idei szavazólistáján 
a kiadók közül az ECM, a producerek sorában pedig Eicher 
nyert.) Az utóbbi évtizedek igazán jelentős zongoratrióinál 
magától értetődővé vált, hogy teljesen egyenrangúaknak 
minősülnek a zenészek – messze túl a Petersonféle 
nyomasztó fölényen, amelyet a zongorista képviselt. Nincs 
ez másképpen ennél az elit hármasnál sem: Paul Bley 
triójában Gary Peacock bőgőzik és Paul Motian dobol, 
akiknek már a neve is garancia az említett kiemelkedő 
szerepkörre. 
Bley a modern kreatív művészet kiemelkedő mestere, 
az intellektuális improvizatív kamarazene, a progresszív 
törekvések egyik legnagyobb alakja volt. Olyan jazzikonokkal 
dolgozott, mint Ornette Coleman, George Russell, Jimmy 
Giuffre, Don Ellis, Sam Rivers, Marion Brown, Sun Ra, és két 
fontos hölgy: Carla Bley és Anette Peacock. Részt vett 
érdekes kísérletekben, kirándult az avantgárd és free jazz 
irányába, de később visszatért az akusztikus zenei formák
hoz és ennek ragyogó példája ez a lemez is. A számok fele 
Bleyopus, egyet Peacockkal együtt komponált, egyet 
pedig Peacock maga jegyez. A jazzstandardek közül a Porgy 
& Bess egyik betétdala került a repertoárba, a címadó darab 
pedig egy korai Ornette Colemankompozíció még az 
50es évek végéről.
Ez az organikus zene a spontaneitás és a tudatos együtt
működés magasiskolája. Ha egy trió teljesítményének 
értékelésénél azt vesszük górcső alá, hogy az alkotómunka 
súlya hogyan oszlik meg a résztvevők között, akkor ennek 
a produkciónak az egyenlő szárú háromszög lehetne 
a geometriai megfelelője. Külön ki kell emelni azt a két 
gyöngyszemet: az I Loves You, Porgyt és a pianista saját 
Told You So című kompozícióját, amikor ritmustandem 
nélkül gyönyörködhetünk Bley zseniális szólójátékában. 
Az ECM tíz éve azzal tisztelte meg Paul Bley 75. születés
napját, hogy kiadta Solo in Mondsee című albumát, ami 
az egyetemes modern zene egyik csúcsteljesítménye. 
Ez a lemez is méltó darabja a zseniális művész hangzó 
örökségének. Márton Attila
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Hugues Mayot: L’arbre rouge

Bizonyára nyomós oka van annak, hogy a BMC kiadványai 
között kitüntetett helye van a francia jazz képviselőinek. 
Jobban kellene ismernünk a nagy ország jazzéletét ahhoz, 
hogy meg tudjuk ítélni, milyen rendű és rangú muzsikusokat 
vesz pártfogásába a kiadó, ráadásul a Nemzeti Kulturális 
Alap anyagi támogatása nélkül. Hugues Mayot szaxofonos 
klarinétosnak, aki egyebek között a Radiation 10 nevű 
csoport és a Magma együttes tagjaként, Marc Ducret 
és André Minville partnereként is ismert, ez a második 
lemeze, amelyet 2017ben egy francia stúdióban vettek fel. 
Az együttes több tagja ilyenolyan módon kötődik  
a BMChez, az előzmények ismeretében a hangszerössze
tétel már nem is tekinthető különlegesnek. A kvintettben 
Theo Ceccaldi hegedül, Valentin Ceccaldi csellózik,  
Joachim Florent bőgőzik. Ütőhangszer nincs, van viszont 
fagott, amely köztudomásúan nem tartozik a jazz házi 
hangszerei közé. Szerepeltetésének oka nem az, hogy 
megszólaltatója Sophie Bernado, Mayot élettársa;  
a szimfonikus zenekarok nélkülözhetetlen instrumentuma 
a jazz és a kortárs zene kapcsolatát érzékelteti. Ez az elejétől 
a végéig megkomponált zene messze áll a jazz törzs
vonalától, amely jószerivel csak Mayot szaxofonfrázisaiban 
és rögtönzéseiben jelenik meg. A többi hangszer,  
a kompozíciók és a hangszerelés inkább a klasszikus, még 
inkább a kortárs zenéhez kapcsolják a hat szerzeményt; 
más szóval a klasszikus zene és a jazz korántsem egyedül
álló ötvözetével állunk szemben. Az amerikai eredetű jazz 
megszüntetve meghaladásának igénye elsősorban  
az Európa nyugati felében élő muzsikusokat készteti 
folyamatos útkeresésre. A L’arbre rouge jelentése magyarul 
Vörös fa, ami termékeny zöld gondolatokat indíthat el 
érzékeny fejekben, ahonnan már csak egy ugrás a klíma
változás. Közelebb juthatunk a lényeghez, ha a repetitív 
zene erős hatására mutatunk rá a gondosan megmunkált, 
izgalmas hangszerelési megoldásokkal élő, a figyelmet 
ébren tartó, nagyszerű akusztikus hangzást nyújtó darabok
ban. A prímet érthetően a fúvós és vonós hangszerek viszik, 
de a zene egyaránt bővelkedik kiállásokban és polifonikus 
részekben. Remek hangszeresek alkotják az együttest, 
bármelyikük kiemelése a többiek rovására történhetne. 
Ha mégis, már csak az érdekesség okán, a fagott ritkaság
számba menő szólamai külön érdemesek a figyelemre.

 Turi Gábor

Dominic Miller: Absinthe

Dominic Millert az is ismeri, aki nem ismeri. Az amerikai és ír 
felmenőkkel rendelkező, de Argentínában született gitáros 
1991 óta dolgozik Stinggel, közreműködött a legfontosabb 
lemezein, és közösen jegyzik a Shape of My Heart című 
számot. Még mielőtt a popikon mellé sodorta tehetsége 
és jó szerencséje, szintén részt vett lemezfelvételeken 
és koncertturnékon a Level 42val, a World Partyval, 
a Pretenderszel, Phil Collinsszal, Paul Younggal és másokkal. 
Szólóalbumokat 1995 óta jelentet meg, az Absinthe a tizen
harmadik, az ECMnél pedig a második lemez. Ezeken 
akusztikus gitáron remekel, de korábban készített kifejezetten 
elektronikus albumokat is, sőt klasszikus zenei jártasságát is 
bemutatta a Shapes című korongon.
Az Absintheen felcsendülő legelső hangok által keltett 
benyomásaim egy szót idéztek fel bennem: impresszioniz
mus. Nyilván szándékolt volt e hatás Miller részéről, innen 
az albumcím is, amely – mint olvasható a kísérőfüzet 
szövegében – még azelőtt megszületett, hogy egy hangot 
is papírra vetett volna a tíz darab egyikéből. A finom 
szövésű, elemelt hangulatot árasztó zenét Miller gitárja  
mellett Santiago Arias bandoneonja, Mike Lindup billentyűi, 
Nicolas Fiszman basszusgitárja és Manu Katché dobja 
szólaltatja meg – mondhatnánk, festi meg a legkülönbö
zőbb, kiválóan harmonizáló színekkel. Igen, a zenekarban 
további ismerős neveket találunk. Lindup a Level 42 billen
tyűse, akinek falsettója a banda egyik védjegyének számít. 
Manu Katché szintén dolgozott Stinggel, meg nagyjából 
mindenkivel Peter Gabrieltől a Tears For Fearsen át a Simple 
Mindsig. Fiszman a belga jazzélet oszlopos tagja. A csapat 
legfiatalabb művésze Arias, akire Miller kulcsfontosságú 
feladatot bízott a dallamok megformálásában. Azért is 
döntött e hangszer mellett, mert a gitárokkal ellentétben 
nem hangolódik el, az akusztikai élmény tökéletes mivolta 
pedig elsődleges cél volt a főnök számára. A hangzás 
tényleg szép, csak végig az az érzésünk, mintha háttérzenét 
hallgatnánk, mintha akkor válhatna teljessé az élmény,  
ha a hangokhoz képkockák is peregnének, vagy egy valódi 
témákat, dallamokat játszó szólista csatlakozna a kvintetthez. 
Arias keze érezhetően meg van kötve. Olyan az egész 
anyag, mintha egy úgynevezett „minus one” album pörögne. 
Így elmarad a várva várt, bódító hatás.

Bércesi Barbara
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STAN GETZ: 
Getz At The Gate

Ezek az 1961es koncertfelvételek 58 éven át porosodtak 
a polcon, mert nem egészen három hónappal azelőtt 
készültek, hogy Getz beült volna a stúdióba a gitáros Charlie 
Byrddel első bossa novaalbumának felvételére, ami akkora 
kasszasikernek bizonyult, hogy a lemezvállalat egyszerűen 
ejtette a projektet. Pedig nagyon érdekes, útkereső periódust 
örökít meg az előző évtizedben még etalonnak számított 
szaxofonos életében. Getz abban az évben tért vissza 
Amerikába háromévi távollét után, ahol olyan kihívókkal volt 
kénytelen szembesülni saját hangszerén, mint Sonny Rollins 
és John Coltrane. Élőben gyakran vállalta is a műfajban 
eluralkodó keményebb játékkal járó kihívásokat, noha erre 
már az ötvenes években is volt példa. Ezen a koncerten 
„mindkét” Stan Getz hallható. Coltrane Impressionsén vagy 
Sonny Rollins Aireginjén Stan érdesebb, vaskosabb tónusban 
és néha nyaktörő sebességgel játszik, noha tegyük hozzá, 
Getz a legszédületesebb tempóban is a szó hétköznapi 
értelmében dallamosabb volt, mint említett vetélytársai. 
Ezt a kemény Getzhangzást nagymértékben elősegíti 
az akkor még fiatal zongorista, Steve Kuhn, aki előtte nyolc 
hetet töltött Coltrane kvartettjében. Ez hallatszik is inspirált, 
helyenként boszorkányos, de mindig pontos játékán, nem 
szólva a roppant sokoldalú dobos Roy Haynesről, aki kísérte 
már Charlie Parkert és Thelonious Monkot is, és lényegileg 
azzal a tüzes, poliritmikus vénával dobolt, amely Elvin 
Jonest is jellemezte. A kevésbé ismert bőgős, John Neves 
is helytállt ebben a magasfeszültségű atmoszférában. 
Megtévesztő lenne azt állítani, hogy a dupla album egészén 
Getz a hard bop normáihoz próbál igazodni. A 15 felvétel 
közül csak három  ilyet hallhatunk, míg az olyan közép
tempójú számokon vagy balladákon, mint a Where Do You 
Go, a Yesterday’s Gardenias vagy a Stella By Starlight 
ugyanaz a lírai melodista szólal meg bársonyos tónusban, 
akiről maga Coltrane mondta, hogy “mindnyájan úgy 
játszanánk, mint Stan Getz, ha tudnánk”. A legérdekesebb 
talán a zárószám, a Jumpin’ With Symphony Sid, amely 
részben főhajtás a nagy tenoros előd, Lester Young előtt, 
időnként érdes és gyorsuló, majdnem freebe hajló hard 
bopbetétekkel cifrázva. Az album csodálatos ízelítőt ad – a 
küszöbön álló bossa nova kivételével – a mester tenoros 
sokoldalúságából.

Pallai Péter

Michele Rabbia-Gianluca Petrella-Eivind Aarset: 
Lost River

Amióta Thalész kifejtette azon vélekedését, hogy a víz 
az élet őselve, gondolkodók és művészek sokasága elemez
te a cseppfolyós alapelemet, mely formák sokaságában 
határozza meg az ember életét. Isteni tulajdonságokkal 
rendelkezik: életet ad, megtisztít, fenntart, vagy éppen 
elpusztít. Nem meglepő tehát, hogy a jazzt gyakran a 
bölcselet egy lehetséges kifejezési formájának tekintő 
ECM kiadó lemezein különböző művészek visszavissza
térnek a vizek világához. John Clark kvartettje közel 
negyven évvel ezelőtt rögzített egy Silver Rain, Pt. III című 
darabot, Ketil Bjørnstad pianista pedig lemezei egész sorát 
szentelte a víz motívumának. 
A Manfred Eicher producer javaslatára összeállt, ütősből, 
harsonásból és gitárosból álló olasznorvég trió olyannyira 
folytatja a víz szimbolikájára alapozott hagyományt, hogy 
a Lost River mind a tíz szerzeményét az elem megjelenési 
formáiról nevezi el. A lemezt nyitó Nimbus egy esőfelhőt, 
más darabok tengereket, folyókat, áradást és a víz színén 
levegő apró tárgyakat, talán egy szerencsétlenül járt hajó 
utasainak szomorú emlékét idézik meg. 
Mindhárom muzsikus az ECM tágan értelmezett közép
nemzedékének fontos alakja. Eichert azonban nem az 
életkor, hanem a közös zenei felfogás motiválta. A trió tagjai 
mind érdeklődnek a jazz, az ambient és a minimalizmus 
határterületei iránt, vagyis olyan formanyelvekkel dolgoznak, 
melyek közismerten vonzóak a müncheni kiadó számára is. 
A jellemzően rövid, etűdszerű kompozíciókat leginkább 
elektromos effektusokkal való kísérleteknek nevezhetnénk, 
melyekben a trió fő hangszerei csupán a hanghatások 
egy részét adják. Petrella szerepe a legkonvencionálisabb: 
egyegy rubato harsonamotívumot, szólónak alig nevezhető 
dallamtöredéket alkalmaz (Nimbus, Lost River, Fluvius stb.), 
s ezzel olyan pozícióba helyezi hangszerét, mint korábban 
John Clark, Arve Henriksen és Nils Petter Molvær bizonyos 
ECMkiadványokon. Azonban a lemez számos pontján 
úgy érzi a hallgató, gyakorlatilag semmi sem történik. 
A két vagy háromszereplős kommunikáció megfejthetetlen 
hanghieroglifák benyomását kelti. Az ilyen szerzeményekből 
talán kettőt visel el egy tízszámos stúdiólemez. Élőben 
érdekesebbek lehetnek a hasonló kísérletek, vizuális élmény 
híján viszont kicsit egyhangúnak érezzük őket.

Máté J. György



90 GRAMOFON

Edmar Castaneda / Grégoire Maret: 
Harp vs. Harp

ACT – Hangvető
90442

Jazz at Berlin Philharmonic IX: 
Pannonica

ACT – Hangvető
98892

Fool Moon: Return 2 Acappelland
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A Fool Moon énekötös kiállja az összehasonlítást a világ 
legkiválóbb a cappellaegyütteseivel – könnyű az össze
hasonlítás, hiszen idén nyáron láthattuk a Müpában  
az amerikai Take 6 koncertjét. Kristálytisztán megszólaló 
többszólamúságában lefedi a férfi énekhang teljes terjedel
mét: három tenor, bariton és basszus. Az együttes az 
„a cappellaföldön” járva igazán változatos repertoárral 
jelentkezik: Sting, Eric Clapton, Madonna és SzolovjovSzedoj 
(a ’60as években világsikert aratott Moszkvaparti esték 
című dal zeneszerzője) nevét olvashatjuk a komponisták 
között. Szirtes Edina Mókus is fontos szerepet kapott: 
a hangszerelések mellett szólót is énekel az A csitári hegyek 
alatt kezdetű népdalfeldolgozásban. A Fool Moon művészei 
hihetetlen biztonsággal éneklik a legnehezebb szólamaikat 
is, mindezt az öncélúság legkisebb jele nélkül. Ez annál 
dicséretesebb, mert a popzene mindennapi gyakorlata 
a népszerű és hatásos vokális elemek, kommersz meg
oldások felvonultatása. A Fool Moon tagjai azonban tartják a 
színvonalat, intonációs és technikai tudásuk képessé teszi 
őket arra, hogy bármely zenei alapanyagból a legmagasabb 
vokális művészetet hozzák létre.

MA

Irodalmi vonatkozású zene. Az olasz jazz veteránjainak 
lemezét Umberto Eco író Loana királynő titokzatos tüze 
című, önéletrajzi, képes regénye ihlette. A klarinét és 
tangóharmonikakettős utóbbi tagja, Gianni Coscia kor és 
játszótársa, életen át tartó barátja volt az amatőr zenészként 
trombitán, csellón és blockflötén is játszó írónak. Az Eco 
rajzaival illusztrált, filozofikus mű hőse múltját keresi 
gyermekkora vidéki házában, és a régi anyagok között 
rábukkan a ’40es, ’50es évek Olaszországában népszerű 
dalok, szerzemények kottájára, vinyl lemezeire. Eco több
ször személyesen is megjeleníti Cosciát a regényben. 
Hívükként a „nem létező zenei családok szellemét” látta 
összegződni a két jeles muzsikusban. Tizenkilenc inkább 
rövid szerzemény, a regény zenei hivatkozásaira reflektáló, 
ismert darabokra rakódó, azokat továbbgondoló, kamara 
jellegű darab, köztük mozgalmi dalok és percnyi etűdök. 
Ez nem a jazzimprovizációk terepe, még ha akadnak is 
szabadabb rögtönzések. Trovesi kristálytiszta klarinéthangja, 
Coscia melankolikus, mégis energikus harmonikázása azt 
üzeni: a zene nem technika kérdése. Gondolat és érzelem 
nélkül keveset ér.

TG

Könyvek és filmek visszatérő témája a Rotschild családból 
származó Pannonica de Koenigswarter (19131988) bárónő, 
aki az 1950es évek első felétől New Yorkban élt, s kulcs 
szerepet játszott Thelonious Monk életében, de más 
jazzistákat is támogatott. A harminc éve halott extravagáns 
Nica lett a főszereplője a IX. részéhez ért, 2012ben indult 
Jazz at Berlin Philharmonic lemezsorozat új albumának 
is, melyen a finn zongorista nagyság, Iiro Rantala vezette 
zenekarnak az idén február 6án a Berlin Philarmonieban 
rendezett műsora hallható. 
A harsány moderneskedést kerülő előadáson öt nemzet 
muzsikusai idézik fel a Monk–Rollins–Powellhagyományt 
zeneileg kifogástalan, ugyanakkor a választott tradícióhoz 
hű tolmácsolásban. Rantala az összes szükséges jazznyelvet 
(bebop, hard bop, modern post bop) jól beszéli, amellett 
virtuóz, de alázatos hangszeres művész. Zenekarából 
kiemelhető a veterán tenoros Ernie Watts, aki ifjú korában 
még egy színpadon állhatott Monkkal. A műsor a ’Round 
Midnighttal kezdődik, azzal a dallal, amely Nica életében 
sorsfordító jelentőségű lett. E számban Charenée Wade 
ihletett éneklését élvezhetjük.

MJGy

Mindenekelőtt vitatkoznék a címmel, hiszen a két hangszer 
nem egymás ellen feszül, mint Alien és Predator, hanem 
nagyon is összhangban, egymást kiegészítve zengenek 
egészen kivételes hangzásvilágot teremtve. Nem csak az 
köti össze őket, hogy hangszereik nevei angolul története
sen azonosan hangzanak (így lett Deborah HensonConant 
hárfás, aki csak egy szájharmonikát akart kérni édesapjától 
karácsonyra), de megszólaltatóik élettörténete is hasonló. 
A kolumbiai Castaneda édesapja is hárfás volt, általa hazája 
népzenéje, a joropo, a jazz és más latin zenék alapjait is 
megismerte. Maret Svájcban született, és a genfi konzerva
tóriumban szerzett diplomát. Mindketten fiatalon költöztek 
át New Yorkba, mindketten hamar beilleszkedtek a metro
polisz zenei életébe, és rövidesen a legnagyobb nevek 
mellett találták magukat. Castaneda dolgozott Stinggel, 
Wynton Marsalisszal, Paco de Luciával és Hiromival, Maret 
listáján szerepel George Benson, Pat Metheny, Marcus Miller 
és Herbie Hancock. A lemez, amelyen Béla Fleck és Andrea 
Tierra is vendégeskedik, óhatatlanul a két főhős virtuozitását 
állítja a középpontba, de a zenei élmény is nagyszerű.

BB
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Czirják Csaba Trió: Emma

 
Szerzői kiadás

A gitárművész, zeneszerző, hangszerelő Oláh Szabolcs 
egyedi hangja egyszerre emelkedik ki és simul bele a 
modern mainstream jazz világába. A végletekig kidolgozott 
megszólalás sokéves munka eredménye, a gitáros  
a Modern Art Orchestra alapító tagjaként egy mindenre 
nyitott, mégis koncentráltan dolgozó zenei közegben 
szerzett rengeteg tapasztalatot, melyet 2012 óta saját 
kvintettjében is kamatoztat. Az Oláh Szabolcs Quintet 
2019ben új fellálással és lemezzel jelentkezett,  
Bögöthy Ádám bőgős és Csízi László dobos hozott friss 
energiákat az együttes életébe. Bár az eddigi Dés András 
ütőhangszeres és Soós Márton bőgős kettőséből álló 
ritmusszekció sem hagyott kívánni valót maga után,  
a jelenlegi páros precíz és légies játéka is tökéletesen 
illeszkedik Oláh Szabolcs, Ávéd János és Cseke Gábor 
triójához. Ebben az összeállításban a kvintett mindegyik 
tagja a MAO muzsikusa is, nem csoda hát, hogy kivételes 
összhang van közöttük. Az album címe jól jellemzi az 
anyagot: mind a témák, mind az improvizációk tekintetében 
megállíthatatlanul, de csendesen áradó zenefolyam, 
kristálytiszta hangszerelésben.

Józsa Botond

Oláh Szabolcs Quintet:  
Crystal Brook

Szerzői kiadás

Nagy öröm, hogy Czirják Csaba triójának, ennek az igényes, 
nem hétköznapi zenét játszó zenekarnak röviddel a Markoláb 
című lemez megjelenését követően máris itt az újabb 
albuma – mégpedig ismét a gitároskomponista nagyon 
karakteres szerzeményeivel. Minden szám történeteket 
mond el, de nem elvont, álintellektuális, művészkedő 
attitűddel. Nem óhajt a pop vagy a divatos világzene 
irányába sem elmenni. Modern mainstream jazz ez a 
javából, bár nem swinges lüktetésű zene, de a kompozíciók 
szerkezete és az improvizációk felépítése egyértelműen 
kötődik a kortárs jazz fősodrához. Egy jazztrió megkívánja, 
hogy mindhárom tagja ötletgazdag, kommunikatív egyéni
ség legyen. Csaba mellett a jól bevált sidemaneket találjuk: 
Bögöthy Ádám bőgőzik, és Czirják Tamás dobol. Az utolsó, 
De sok eső című számban Basits Branka szigetbecsei – 
első sorban – folk énekesnőt hallhatjuk, aki figyelemre méltó 
tehetség. A Junior Prímadíjas magyarszerb identitású 
énekesnő nagyon színesíti a produkciót, kár, hogy csak egy 
számban kapott szerepet. Apró, de fontos kifogás: a nagyon 
reprezentatív borító annyira minimális információt tartal
maz, hogy az már kifejezetten zavaró.

MA

Egy valódi hangszerbolt
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