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Chopin: Zongoraversenyek 
Benjamin Grosvenor – zongora, Royal Scottish National 
Orchestra, Elim Chan

Benjamin Grosvenor – nevéhez híven – fiatalon nagy sikert 
ért el; új Decca-lemeze sokadik már a sorban. Chopin két 
zongoraversenyét játssza. Véleményem a lemezről kettős. 
Egyrészt nem sorolom a két zongoraverseny legizgalma-
sabb olvasatai közé. Egészében véve első helyen Samson 
François felvételei vannak a listámon, a legforróbb, leg-
romantikusabb előadások. Aztán Rubinstein, Ax, Zimerman, 
Ashkenazy, Weissenberg. Grosvenor előadásában nemigen 
van meg a Chopin esetében nem elhanyagolható romantika. 
A szerelem szívdobogása, a részleteknek a finomodott 
érzékek révén megnőtt szerepe. Ám ezt cseppet sem jelenti 
azt, hogy a lemez ne volna kiemelkedően jó és értékes. 
Grosvenor delikát zongorista: technikailag felkészült, de ami 
ennél több, stilisztikailag is, nem annyira a konkrét szerző 
világát illetően, hanem általánosságban. Sokszor testesen, 
mégis mindig finoman billent, és stílusában van valami 
nemes, elegáns, ami sosem szorul háttérbe. Még angolosnak 
is mondhatjuk. A játék végig meggondolt, higgadt, ugyan-
akkor nem hűvös. A jó szó az elegáns, és ez bizony nincs 
mesze Chopin világától, még akkor sem, ha hevesnek 
nem mondható. Tulajdonképpen korszerű ez az előadás, 
ha a művek keletkezésének idejére gondolunk, amihez még 
közelebb van Beethoven, Weber és Mendelssohn, mint 
Brahms és Csajkovszkij. Még akkor is, ha a művészet 
mozgása nem párhuzamosan halad az abszolút idővel – 
már ha van ilyen, hiszen a képet Schumann és Liszt minden-
képpen módosítja. Grosvenor interpretációja leginkább a 
Weberrel, Mendelssohnnal való időbeli rokonságot mutatja 
meg. Igazán nagy élvezet Grosvenor differenciált billen-
tését, nyugodt megközelítését, nemes felfogását hallgatni, 
ahogy sosem billen ki a megközelítés klasszikusnak mond-
ható pozíciójából. Az előadások csúcspontját logikusan 
a lassú tételek jelentik, ahol mintha bátrabban élne  
a szabadabb kifejezési eszközökkel, csodálatos kis íveket 
hozva létre, szépen kihasználva a zongora szólamainak 
térbeli elkülönítését. A Királyi Skót Nemzeti Zenekart  
a fiatal hongkongi karmester(nő), Elim Chan vezényli, aki 
a bevezetésekben kicsit darabos, megközelítése általános. 
Egyébként nagyon precíz és megbízható, olyan karmester, 
akit könnyű követni.  

Zay Balázs

The Wanderer
Seong-Jin Cho – zongora

Hajdanán jelentős művészek akár évtizedeket is vártak 
egy-egy nagy mű előadásával, hogy „megérjenek rá”. 
Manapság ez mintha épp fordítva volna. Yundi Li és Yuja 
Wang után Seng-Jin Cho a harmadik fiatal kínai pianista, aki 
hamar belevág a h-moll szonátába. Ám a 2015-ös Varsói 
Nemzetközi Chopin-verseny győztese ezúttal sem okoz 
csalódást. A vándor címet viselő lemeze Schubert 
Wanderer- fantáziájával kezdődik, azt követi Berg op. 1-es 
szonátája, majd a Liszt-mű. Cho koncepciója a romantika 
ívére (korai, középső és késő), illetve Berg és Liszt műveinek 
azonos hangnemére épül. Berg első opusza nem kifejezetten 
romantikus, ahogy nem is kifejezetten h-moll, ám éppen 
haladó jellege miatt logikus a két másik darabhoz kapcsolása. 
Cho nagyon tisztán billent, igen differenciált az általa 
produkált dinamikus, zengő, de az orosz iskolánál kevésbé 
súlyosnak mondható hangkép. Zongorázásával szigorú 
mintát követ; az ember szinte látja maga előtt, ahogy jó 
előre megformálta a darabokat, ahogy meghatározta 
a szóban forgó epizód „regiszterezését.” Ez leginkább 
a Schubert- és a Berg-mű elején mutatkozik meg – utóbbi 
indítása ráadásul kifejezetten nem romantikus, hanem 
modern. Szemben például Daniel Barenboim vagy Hélène 
Grimaud előadásaival, amelyekben azonnal ívek jelennek 
meg, dallamok mutatkoznak meg. Ám ez rámutat Cho azon 
folyamatos törekvésére, hogy az előadást a darabok 
struktúrája mentén határozza meg és építse fel. Idővel 
a Berg-műben is megjelenik az involváltság, Cho ugyanis 
nem hűvösen játszik, hanem odaadással, mely azonban a 
struktúra által meghatározott elképzelés mentén bontakozik 
ki. Cho érezhetően élvezi a hangszer megszólaltatásának 
pillanatnyiságában rejlő lehetőségeket is: a hangszer 
zengését, a spontán dinamikai vagy hangsúlyozásbeli 
variációk nyújtotta alternatívákat. Ez azonban soha nem lépi 
át azt a határt, amely az elsősorban strukturálisan orientált 
megközelítés feladását jelentené. A három mű előadása 
lényegében azonos tőről fakad, nincs eltérés sem a hang-
szer hangi megszólaltatása, sem a darabok felépítése terén. 
A Schubert-Berg-Liszt sorrend nem kronologikus, inkább 
egyfajta A-B-A formát ad. Kétségkívül kvalitásos albumról 
van szó, és egy olyan fiatal zongoristáról, akire érdemes 
figyelni. 

Zay Balázs

Decca – Universal

4850365    

Deutsche 
Grammophon – 
Universal

4837909
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Liszt: Dante-szimfónia, Künstlerfestzug, Tasso
Staatskapelle Weimar, Kirill Karabits

Liszt két nagyszabású műve és egy alkalmi kompozíció 
szerepel a lemezen. Az összeállítás Liszt három formai  
és műfaji megoldásába nyújt bepillantást, weimari alkotó-
periódusának darabjain keresztül. Liszt legnagyobb szabású 
zenekari művei közt tartják számon a Dante-szimfóniát. 
Liszt az 1830-as évek közepétől már Dante bűvöletében élt, 
egész életében csodálta az itáliai költőt. A mű előzménye 
a Zarándokévek ciklus darabja, az egytételes Dante-szonáta. 
A zongoramű írásával egyidejűleg készített a szimfóniához 
vázlatokat, és egy operát is tervezett írni. A szimfóniát 
1855/56-ban komponálta Liszt, a művet Wagnernek 
dedikálta. Wagner azt mondta, hogy „valóságos csoda volt 
hallanom, ahogyan partitúrából elzongorázta” a szimfóniát 
(és a Faust-szimfóniát). Az 1857-es drezdai bemutatón  
a mű megbukott, ennek az lehetett az oka, hogy a zene-
karnak nem volt elég ideje felkészülni. Az 1854-ben  
befejezett Tasso szimfonikus költemény, és ennek a műnek 
is volt előzménye: egy nyitány, ami Goethe születésének 
100 évfordulójára készült. A mű talán nem olyan sikeres, 
mint a Les préludes, de Liszt stílusjegyei markánsan felsora-
koznak. A darabokat Kirill Karabits vezényli, a Staatskapelle 
Weimar játszik. Kétségtelen, hogy vannak nagyszerű 
pillanatok a zenekar előadásában, de mégiscsak olyan 
előadásokat hallunk, amik nem fognak visszacsengeni 
a fülünkben. Karabits nem tudja a végsőkig fokozni  
az érzelmeket, nincs meg az az ív, ami végigvonulna 
a darabokon. Szép, kiegyenlített a zenekari hangzás, 
a hangszerszólók kifejezőek, a két énekkar csodás, tehát 
nem az előadókon múlt a minőség. Például az éteri  
Magnificat zenekari alátámasztása nem lélegzik, a hallgató 
nem kapja meg azt az áhítatot, amit kifejez a zene, de 
számos szakaszt említhetnénk a darabokból. A legkevésbé 
kidolgozott a lemezen elsőként megszólaló, azonban 
a kísérőfüzet borítóján záró számként feltüntetett  
Künstlerfestzug zur Schillerfeier. A közönség nagyon  
szereti a romantika, különösen a késő romantika  
korszakában született zenekari darabokat, hiszen rendkívül 
érzelemdúsak, váratlan dinamikai és sokszor faktúrabeli 
megoldásokat tartalmaznak. A hallgató ezt meg is kapja, de 
a finomságok, az a bizonyos plusz csak nyomokban van 
meg.

Lehotka Ildikó

Mozart, Danzi és Beethoven művei
Christian Ihle Hadland – zongora, Oslo Kammerakademi

Christian Ihle Hadland ifjú norvég zongoraművész és az 
Oslo Kammerakademi különleges lemezt bocsájtott útjára. 
Felvételükön három zongorás kvintett szólal meg, a ritkáb-
bik fajtából. A zongorás kvintett az esetek többségében 
a billentyűs hangszer és négy vonós instrumentum hang-
zását juttattja eszünkbe, pedig – ha nem is nagy számban 
– a bécsi klasszika korszakától ismert a zongorára, oboára, 
klarinétra, kürtre és fagottra komponált kamarazenei 
formáció is. Az öt hangszer együttmuzsikálása értő kezekben 
pazar és izgalmas hangzást eredményez – joggal vetődik fel 
hát akkor a kérdés, miért kell mégis nagyítóval keresni 
ezt a fajta felállást a zeneirodalomban. Hadland szerint 
azért, mert Mozart Esz-dúr kvintettje (K. 452, 1784)  
és szintén Esz-dúrban írt ötöse (op. 16, 1796) a műfajt 
a legmagasabb szinten mutatja meg, és ehhez a hang szer-
összeállításhoz a későbbi korok komponistái egyszerűen 
nem mertek hozzányúlni, az összehasonlítást elkerülendő. 
Az utókor zeneszerzőinek dolgát az sem könnyítette meg, 
hogy Mozart maga is rendkívül elégedett volt darabjával. 
„A kvintettet […] magam is a legjobbnak tartom, amit 
életemben írtam. Bárcsak hallaná!” – írta apjának. A fúvósok 
szerepének megnövekedésében óriási szerepe volt  
Mannheimnak, ahol Karl Theodor választófejedelem bőkezű 
támogatásának köszönhetően Európa legjobb zenekara 
működött. Itt töltötte gyermekkorát muzsikuscsalád 
sarjaként Franz Danzi, akit d-mollban írott kvintettje (op. 41) 
képvisel a CD-n. A három komponista a műfaj különböző 
lehetőségeit mutatja meg: a 28 éves Mozart sikeres, érett 
zeneszerzőként és hangszeres művészként már meg-
engedhette, hogy ne csak saját magának, hanem a másik 
négy hangszernek is mutatós megnyilatkozásokat biztosít-
son. A 26 éves Beethoven jószerivel még pályája elején 
tartott, nem meglepő, hogy meg akarta mutatni zongora-
művészi képességeit – terjedelmes cadenzákat rögtönzött 
szólamába. Danzi pedig felnőtt a feladathoz és derekasan 
állja a sarat a két géniusz árnyékában. A lemez közreműkö-
dői magabiztos, soha nem öncélú virtuózitással, ihletetten 
és felszabadult örömmel szólaltatják meg a darabokat. 
Tökéletesen simul egymáshoz az öt hangszer, egymásra 
figyelve, a kamarazenélés igényes, minőségi megnyilatko-
zásaként.

Kovács Ilona

Audite 

97.760

LAWO 

LWC1187
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Beethoven: Dalok
Matthias Goerne, Jan Lisiecki

Kollektív Canossa-járás a jószándékkal kikövezett, pokolba 
vezető úton. Ami kétségkívül nem hiányzik, az a jószándék 
(mindenki részéről). Beethoven születésének 250. évfor-
dulója ideális lehetőség arra, hogy reflektorfény jusson 
az olyan műveknek/műfajoknak is, amelyeknek egyébként 
a (méltán) népszerűek árnyékában jutott csak hely. A dalok-
nak új megítélést biztosítandó, a dalénekesként rangos 
Matthias Goernére esett a kiadó választása, ő pedig 
zongora kísérőként a fiatal kanadai Jan Lisieckinak biztosított 
megtisztelő feladatot. A Beethoven-muzsika kedvelője 
pedig örömmel pótolja esetleges mulasztását… Miként 
a kísé rő szövegből kiderül, Goerne maximálisan tisztában 
van a Beethoven-dalok megítélésének sajátosságaival. 
A tőle idézett lényeglátó meglátások ellenére korántsem 
sikerül a dalok rehabilitálása. Talán néha a túlzott felelősség-
érzet is hátrányos lehet? Mindkét előadó „túlsminkeli” 
a dalok többségét. Néha már-már szájbarágósan hívják fel 
a figyelmet egy-egy szövegfordulat érzékeny megzené-
sítésére, máskor a túl aprólékos hangképfelbontással  
mintha megfeledkeznének a nagyobb formai egységekről. 
Az egyszerű harmóniai kapcsolatok túlzott kidolgozásával 
pedig szinte meggátolják, hogy a helyi értékű gesztusok 
közül kiemelkedhessenek az esetleg tudatos csúcspontok. 
A strófikus megzenésítések szinte unalomba fulladnak. 
A zongoraszólam szólista igényű kidolgozottsága néha 
szinte eltereli a figyelmet az énekszólamról, amely viszont 
elsődlegesen Goerne hangjának biztosít teret. A szépéneklés 
szempontjából másodlagosnak tűnik a szövegtartalom. 
A kétségtelenül nagy irodalomismerettel rendelkező előadók 
számára megannyi asszociációs lehetőség kínálkozik – ezek 
viszont olyan áthallásokat eredményeznek, amelyek  
megintcsak a tényleges hallgatnivalóról terelik el a figyelmet. 
A tipikus fordulatok sematizálása minden bizonnyal a hatá-
sosság növelése érdekében történik – ám ezáltal ismételten 
háttérbe szorul az egyes dalok (részletek) egyedisége. 
Az interpretáció felelősségteljes kidolgozottsága ellenére 
sem képes elérni, hogy revelációként hasson a hallgatóra 
egyik-másik (vagy épp valamennyi) dal. A gyűjteményjelleg 
legnagyobb haszna abban rejlik, hogy számos ritkán 
hallható dalt is megismerhetünk.

Fittler Katalin

Dubrovay László összes zongoraműve II.
Balázs János – zongora, km.: a szerző

A Fonó gondozásában megjelent azonos című, de sorszám 
nélküli kiadványt követően ezt a folytatást egy másik 
független kiadó jegyzi. A lemezen szereplő művek többet is, 
kevesebbet is kínálnak, mint amit a cím ígér. A program két 
részből áll össze: az első (a terjedelem mintegy kétharmada) 
a szó szoros értelmében vett zongoramuzsika Balázs János 
előadásában, a folytatás viszont egy kicsit másfajta hallgat-
nivaló. A Felhangok II a korábbi CD-n hallható zongoramű 
alapján készült a Berlini Technikai Egyetem elektronikus 
stúdiójában; a zongorára és szintetizátorra szánt Szvit 
felvétele pedig a Magyar Rádió elektronikus stúdiójában 
(a szerző és Kiss Zsuzsanna realizálásában). Mindkettő 
az 1980-as évek termése – hangzó dokumentumai annak 
az érdeklődésnek, amely a hetvenes évek óta jellemzi 
a zeneszerzőt. Ugyanakkor az elektronikus zene lehetőségei 
korántsem késztették arra, hogy bármit is feladjon a hagyo-
mányosan átörökölt, továbbélő értékes kompozíciós 
lehetőségekből. Dubrovay, aki már diákkorában maga is 
remekül zongorázott, nem mond le a virtuozitás kínálta 
hatásokról. Mint a rövid ismertetőben írja, zongoraművei 
avatott előadójának, Balázs Jánosnak nem kis része van 
abban, hogy Liszt h-moll szonátája (19. század) és Bartók 
Szonátája (20. század) után vállalkozzék olyan nagyszabású 
mű komponálására, amely akár a „21. század magyar  
szoná tájá”-nak tartható. A 2018-ban komponált Sonata di 
felicità egyszerűen lenyűgöző kompozíció! Napjaink 
megítélése szerint „transzcendensnek” is tekinthető, de 
mindenképp célszerű, ha a Liszt-szonáta koncertkész 
ismeretében kezd vele ismerkedni valaki. A Dalok szöveg 
nélkül ciklusát, amely a Gyurkovics Tibor verseire  
komponált Fecske-dalokon alapul, szívesebben nevezném 
„zongoradaloknak”. Dubrovay életművének színpadi  
szeletét idézi a Nimfák tánca – s ha nem ismernénk 
eredetét, akkor is észlelnénk a mozdulatszerűség láttató 
gesztusait. Mesterségbeli tudást és magas művészi szín-
vonalat egyaránt igényelnek a zongoraművek – ebből 
adódóan megismerésükhöz ideális fórum a hangfelvétel. 
A virtuozitás korántsem korhoz/stílushoz kötött kategória, 
az általa nyújtott élmény pedig képes a szakmabeli és zene-
barát hallgatóság elkápráztatására.

Fittler Katalin

Deutsche 
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Zeneműkiadó 
Koncert 1234 Kft.
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Before Farewell – Hollós Máté portrélemeze

Köztudott Hollós Máté remek (frappáns-szellemes) címadó 
készsége. A letisztult gondolati pályák hatékonyságát talán 
az irodalmi örökség is erősíti – mindenesetre a zeneszerző 
és a publicista Hollós Máté egyaránt telitalálat-jellegű 
címekkel látja el munkáit. Így volt ez a könyvvé formált 
rádióműsor-sorozat esetében is (Az életmű fele), és 
hasonló képp értékelhetjük új szerzői CD-je esetében, hogy 
60 évesen komponált zongoradarabját választotta címül. 
Konkrét programot aligha érdemes keresni, megelégedhe-
tünk a kísérőfüzet szerzői szövegével. A kilenc kompozíció 
az ötvenedik életévét már betöltött szerző alkotása. 
Valamennyi a szerző egyéni hangján szól, amely akkor is 
sejteti a jelentős szókincset, ha az adott alkalommal 
viszonylag keveset használ belőle – vonatkozik ez a 
dallam- és harmóniavilágra egyaránt. Ami valamennyiben 
erőteljesen érvényesül: a vállalt közlésmód, amely szemé-
lyességével érinti meg a hallgatót. Aki elsősorban a darabok 
hangzására figyel, s eközben aligha foglalkoztatják olyasfajta 
kérdések, hogy a napjainkban érvényesülő irányzatok közül 
vajon melyik skatulyába lehetne őket beszuszakolni. 
A „hogyan”: a komponista számára fontos kérdés, és jó 
esetben megválaszolható az értő előadásokkal – a „mit” 
viszont elsődleges a hallgató számára, aki megszólítva érzi 
magát a művek által. Az Egri-Pertis duó ösztönzésére 
komponált Doppiano megszólaltatásához nem szükséges 
a hangszerkülönlegesség, az egy testbe zárt duplazongora 
– két hangszer sajátos elrendezésével is speciális hangzás-
tér hozható létre. A Clarinetristesse előadójaként Klenyán 
Csabának köszönhetünk emlékezetes perceket. Gyönyör-
ködtető hangszínek gazdag tárháza az Angol dalok angol-
kürttel, amelyben Baráth Emőkét halljuk testvére, Baráth 
Nóra (angolkürt) és Virág Emese (zongora) együtt muzsikáló 
kíséretével. Virág Emese tolmácsolásában csendül fel két 
zongoramű (Könnyek, Búcsú előtt), s ő a zongorakísérője 
Meláth Andreának (John Anderson, szívem, John), míg 
Miksch Adrienn énekéhez clavinova társul (az előre felvett 
szólamot a szerző játssza). Hallunk még egy triót (Klenyán 
Csaba, Somogyi Péter és Tóth Balázs előadásában),  
és itt kerül megörökítésre a szerző első megnyilatkozása 
a vonósnégyes műfajában (Somogyi Vonósnégyes). 

Fittler Katalin

Dalos Anna: Ajtón lakattal
Zeneszerzés a Kádár-kori Magyarországon (1956–1989)

A Musica scientia sorozatban megjelent könyvet szerzője 
előszeretettel nevezi monográfiának, ám az olvasó számára 
elsődlegesen tanulmánykötet-értéke van. Olyan gyűjte-
ményé, amelynek mind a 30 fejezete önmagában komplett 
egész. Közülük 23 már megjelent (kötetben, folyóiratban 
vagy épp a Zenetudományi Intézet honlapján), mégis bizton 
feltételezhető, hogy valamennyi írás tanulságos újdonságot 
jelent a zenésztársadalomnak is (leszámítva a muzikológu-
sok kis körét). Az írások jelentős részének külső inspirációját 
hazai és nemzetközi konferenciák adták, ám elsődlegesnek 
a muzikológus koncepciózus elképzelése bizonyult, aki 
közel 13 éves munka eredményét teszi közzé e kötetben. 
„Tudatosan nem vállalkoztam arra, hogy a korszak zene-
életének és zeneszerzésének kronologikus rendbe illesztett, 
folyamatos narrációját adjam” – bocsátja előre, és minden 
bizonnyal ennek az elképzelésnek is köszönhető, hogy 
a pillanatfelvételek, esettanulmányok a témaválasztásnak 
megfelelően különbözőek. Van köztük áttekintő, történeti 
jellegű olvasmány, máskor egy-egy szerző életművének 
kisebb-nagyobb szeletét veszik nagyító alá. Érdemes 
zeneirodalmi olvasmányként kezelni, de legalább annyira 
tanulságos, ha valamiféle dialóguskapcsolatba lép  
egy-egy tanulmány esetében az érdeklődő a leírottakkal. 
Mert valamennyi írás közös vonása, hogy többfajta érvé-
nyességi körrel rendelkezik. A téma iránt részletesebben 
érdeklődőt a gazdag jegyzetanyag további olvasmányokhoz 
irányítja, az elemzések pedig kimondatlanul is alapkövetel-
ménnyé teszik a kompozíciók ismeretét, hiszen hangzó 
élményanyag nélkül a leglényeglátóbb elemzés sem éri el 
célját. Ugyanakkor a munka alapossága is inspiráló lehet: mi 
az, ami ilyen teljesítményre készteti az elméleti szakembert. 
Elgondolkodtatóak a kottapéldák is, amelyek nemritkán 
inkább csak az illusztráció funkcióját töltik be; a szakember 
felmérheti, milyen felkészültség szükséges a szerzői 
szándékok/elképzelések dekódolásához az effajta komplex 
notációból. Ilyeténképpen zenehallgatásra inspirál vala-
mennyi tanulmány – már csak a történetileg jelentős 
(időtálló avagy a maga korában továbbgondolásra késztető) 
alkotások címeivel is. A gyakorló muzsikus pedig megisme-
résre érdemes játszanivalóhoz is kap ötletet.

Fittler Katalin

Korvin Művészeti 
Kkt.

KCD 00100

Rózsavölgyi  
és Társa

432 oldal
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Eagle Rock – 
Universal (DVD)
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Blue Note –  
Universal

00602508001543

Charles Lloyd
8: Kindred Spirits – Live from the Lobero Theatre

A nagyformátumú szaxofonos-fuvolistának több mint hat 
évtizedes pályáján volt Columbia-, Atlantic- és ECM- 
korszaka, pár éve pedig a nagy múltú Blue Note lett  
a kiadója. Legújabb lemeze, a pontosan egy órányi élő 
koncertfelvétel mind CD-n, mind DVD-n élvezhető, és 
számos művészi fotót tartalmazó, vaskos füzettel jelent 
meg. Lloyd most is a tőle megszokott magas színvonalú 
produkciót nyújtja, amelyet az évtizedek óta lakóhelyének 
számító kaliforniai kisváros, Santa Barbara színházában 
rögzítettek két éve, pontosan 80. születésnapján. (A címben 
szereplő 8-as szám életének nyolc évtizedére utal.) A lebi-
lincselő zenefolyam a Lloyd-rajongók számára oly’ kedves, 
húsz percet is meghaladó Dream Weaverrel indul. Ez a szám 
gyakorlatilag végigkísérte egész pályáját, 1966-os albumának 
címadó dala volt. Ahogyan ez Lloydnál lenni szokott, 
most sincs „hozott anyag”: további két saját kompozíció 
(Requiem és Part 5 – Ruminations), valamint egy mexikói 
dal (La Llorona) meseszép feldolgozása bizonyítja a zene-
karvezető kreativitását. A négy terjedelmes darab egyben 
művészetének keresztmetszetét hivatott bemutatni. 
Az Álomszövő a modern jazzt, a Requiem a meditatív, 
szakrális kötődését, a Llorona a melódiához való vonzódását, 
az Elmélkedések pedig a free jazzt, Ornette Coleman 
hatását reprezentálja. Érdekes, hogy az együttesben ezúttal 
zongorista és gitáros is helyet kapott. Ennek kapcsán 
szívmelengető arra emlékezni, hogy pályája elején Szabó 
Gábor remekelt ezen a poszton. Julian Lage az együttes 
benjáminja, és a ritmustandem is az új arcokat szívesen 
látó Lloyd pár évvel ezelőtti választása: Reuben Rogers 
és Eric Harland. De a zongorista sem akárki: Gerald Clayton, 
akinek ugyancsak főszerep jutott a koncerten. Lloyd 
összetéveszthetetlenül egyéni sounddal szólaltatja meg 
hangszerét, amely jóformán semmit sem változott az elmúlt 
évtizedek során, bármilyen formációban és kontextusban is 
szerepelt. Visszafogott és lehengerlő is tud lenni egyszerre, 
megrendítő és spirituális, mindig önmagát adja a tőle jóval 
fiatalabb zenésztársai körében is. A fontos csak az, hogy 
amint a lemez címe is erre utal: „rokonlelkek” játsszanak 
vele. Lloyd tényleg unikális a műfaj történetében: hozzá 
hasonló sohasem lesz. 

Márton Attila 

Miles Davis: Birth of the Cool
Stanley Nelson filmje

A Miles Davis pályáját bemutató film nem sok újdonsággal 
szolgál azoknak, akik olvasták a róla szóló könyveket, látták 
az életéről szóló korábbi dokumentumfilmeket, illetve 
hallgatják a lemezeit. Induljunk ki abból, hogy aki megnézi 
a filmet, szereti Miles Davis zenéjét, és tisztában van vele, 
hogy a jazztörténet egyik géniusza a film tárgya. Olyasvalaki, 
aki alapvetően határozta meg a modern jazz alakulását. 
A trombitás zenéjének hívei tehát szívesen nézik a többedik 
dokumentumfilmet kedvencükről, s amikor megszólal a 
szordínós trombita, könnyek szöknek a szemükbe. És ez 
így is van rendjén. Amennyiben távolságtartással nézzük 
Nelson alkotását, némileg más következtetéseink adódnak. 
Elegendő-e 115 perc egy ilyen példátlanul gazdag életmű 
akár vázlatos áttekintéséhez? Nem esett abba a hibába 
a producer-rendező, hogy túl sokat markolt és keveset 
fogott? A néző kicsit úgy érzi, mintha egy mesterien 
megvágott ötrészes Davis-biopic zanzásított változatát  
látná – mindenből egy kicsit. Csipetnyit a növendék zenész 
ifjúkori kalandozásairól (Billy Eckstine, bebop), néhány 
kockányit a cool 1950-es évekről, ugyanennyit a modális 
1960-as évekről, majd az elektromos/funk periódusról  
és a 1980-as évekbeli visszatérésről. A rendező módszerét 
a zenei bejátszások sínylik meg leginkább. E művek ismerői 
keveslik az alig félperces snitteket, a Davist most meg-
ismerők pedig nem sokat tanulnak majd a miniatűr zenei 
illusztrációkból. A tájékozatlan nézőt az se nagyon tudja 
meggyőzni, hogy a zenék között boldog-boldogtalan 
(szeretők, élettársak, zenész kollégák, rokonok) dicséri 
a muzsikus zsenijét. Sokkal ügyesebben oldja meg  
a rendező a rajongókat leginkább foglalkoztató életrajzi 
problémákat. Viszonylag nagy terjedelemben foglalkozik 
Davis kábító szerélvezetével, valamint az első feleségével 
(Frances Taylor) szembeni brutalitásával. Az ezekről  
a témákról szóló képsorok azonban esetleg azokat  
is elidegenítik Davistől, akiket a rövid zenei bejátszások 
meggyőztek, érdemes lenne valamit meghallgatni tőle. 
Elgondolkodtató filmek már korábban is készültek  
a trombitásról. Nelson művének talán az a fő tanulsága, 
hogy az életmű befoghatatlan egyetlen perspektívába. 
A lemezekből érvényesebb tudás szerezhető.

Máté J. György
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Krin Gabbard: Better Git It In Your Soul
An Interpretive Biography of Charles Mingus

A jazz története bővelkedik az életnagyságúnál is nagyobb, 
zseniális, ellentmondásos figurákban, de a bőgős, zenekar-
vezető és zeneszerző Charles Mingus még ebből a sorból 
is kimagaslik. Nagy port felvert önéletrajzából nem derül ki, 
miből fakadt a számost hatást integráló és mégis teljesen 
egyedi zene, amely Mingus sajátjának mondható.  
Krin Gabbard roppant alapos kutatómunkán nyugvó, sajnos 
egyelőre csak angolul olvasható monográfiája végzi el ezt 
a feladatot. A szerző a jazztanulmányok amerikai professzor 
emeritusa, aki februárban a budapesti Jazztanulmányi 
Szimpóziumon is járt. Mingus édesapja svéd anya és egy 
felszabadított fekete rabszolga kékszemű, világosbőrű 
gyermeke volt, édesanyja pedig kínai férfi és afro-amerikai 
asszony lánya. Az Amerikában akkor dívó rasszizmus  
a fiatal Charlest elkerülhetetlenül a fekete identitás  
vállalására terelte, édesapja hatására pedig klasszikus 
csellistának készült. Az utóbbi ambícióval csodabogárnak 
számított fekete kortársai között, míg a klasszikus zene 
világában afro-amerikai zenész annak idején nem  
érvényesülhetett. A két szék között pad alá került Mingust 
végül Duke Ellington zenéje terelte a jazz irányába.  
Gabbard könyve végigvezet Ellingtonon, Armstrongon, 
Lionel Hamptonon, a Red Norvo Trión, Charlie Parkeren és 
Gunther Schuller Third Stream kísérletein keresztül Mingus 
saját rapszodikus, eklektikus, de mégis integrált és kiforrott 
zenéjéig. A rasszizmus is elkerülhetetlen téma. A szerző 
érdekes kitérőket is tesz. Megismerkedhetünk az analfabéta, 
excentrikus, amatőr olasz építész, Sam Rodia életpályájával, 
vagy hogy melyik filmek fehér sztárjainak szerelmi jeleneteit 
hevítette fekete zenészek muzsikája. Mindezeket a szerző 
szervesen építi be az épp ettől élvezetesebbé váló műbe. 
Gabbard rövid életrajzokat is betold hőse életének  
fontosabb szereplőiről, többek közt a harsonás Jimmy 
Knepperről, kinek egyik fogát Mingus egyszer dührohamában 
kiverte; Eric Dolphyról vagy a dobos Dannie Richmondról. 
Örvendetesen ritka a zeneelméleti ismeretet követelő 
szakszöveg, Gabbard a zenéről színesen és közérthetően ír. 
Rajongó, de nem kritikátlan rajongó könyve ez,  
amely társadalmi, politikaiés pszichológiai környezetben is 
vizsgálja a zenét.

Pallai Péter

Santa Diver: Blue Horizon

Persze könnyű úgy életben tartani egy zenekart közel 
tizenöt éven keresztül, ha az alkotótársak a mindennapokban 
is társak. Fél szavakból is megértik egymást, bizalommal, 
jóhiszeműen fordulnak a másik felé, egyfelé húznak, mert 
ugyanaz a céljuk: együtt boldognak lenni. Persze egyáltalán 
nem könnyű úgy életben tartani egy zenekart akármennyi 
ideig, ha az alkotótársak a mindennapokban is társak. 
Mindennek sokkal nagyobb a tétje, még inkább belelát az 
egyik ember a másik veséjébe, egy balul elsült vacsora 
megmérgezheti a próbafolyamatot, egy rosszul lefogott 
hang elronthatja a hétvégi kirándulást. Együtt boldognak 
lenni nehéz. A Blue Horizon, a Santa Diver negyedik lemeze 
újfent bizonyítja, hogy Kézdy Luca hegedűs és Szesztay 
Dávid basszusgitáros komolyan veszi a zenélést, és sugallja, 
hogy komolyan veszi az együttlétet is. Szegő Dávid dobos 
hasonlóképp elkötelezett, odaadó tagja a csapatnak, 
amelyben mindenkire egyformán fontos feladat hárul, még 
ha tagadhatatlan is Kézdy egyre meghatározóbb szerepe. 
Amint a nyitó, címadó szám kezdő hangjai megszólalnak, 
muszáj letennie a hallgatónak a kezéből bármit, amivel 
szimultán pepecselt volna. És a záró zongoradarab után 
sem fogja kézbe venni. Tapintható a megéltség, a rengeteg 
lélekkutatás, a repülések és mélyrepülések lenyomata a 
hangokban, mégis befogadható a zene, nem válik túlságosan 
elvonttá, hogy csak az előadók magánügye lehetne. 
Azok a stíluselemek, amelyekből táplálkozik, könnyebbnek 
mondott zenékre is jellemzőek: groove-os alapok, blues, 
world fusion-színek is felbukkannak – amúgy Santa  
Diver-esen. És mindenekelőtt dallamokat hallhatunk, 
amelyek közel hoznak, de még talán az imporvizatív, 
„elborultabb” részek sem távolítják el a gyakorlatlanabb 
hallgatót sem. Nem újdonság, hogy Kézdy Luca hegedű-
játéka bőven kiterjeszti azt a horizontot, amelyet a hang-
szernek a jazz- vagy rockzenében ismert szerepe nyit, 
és nem csak az általa alkalmazott elektronikus effektek által. 
A sokrétű, fordulatos kompozíciók (többnyire Kézdy 
szerzeményei, egy Szesztay- egy pedig közös opusz) is tág 
teret adnak számukra. Jó ráhangolódni erre a zenére, 
„belemenni a játékba”, mert sosem hagy cserben. Merhetjük 
odaadni magunkat neki, mert fel fog emelni a hátára, és 
mindvégig vigyáz ránk, le ne essünk.

Bércesi Barbara
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A GrAmofon KönyveK újdonsáGAi:
Réfi Zsuzsanna: Da capo – Negyedszázad, félszáz beszélgetés

Turi Gábor: Amerikai jazznapló
Máté J. György: Készíts salátát! (Jazz, történet, kritika) 

A megújuló www.gramofon.hu  

a klasszikus zene és a népzene portáljaként jelentkezik friss  

és az eddigiekhez képest is bővebb,  

minőségi tartalommal, sok-sok hanglemezkritikával.

A Gramofon szerkesztősége által gondozott hanglemezkritikák  
2020 januárjától túlnyomórészt online felületeinken jelennek meg:

A 2019 nyarán létrejött www.magyarjazz.hu  
a Gramofon Kiadó támogatásával áll a jazz szolgálatába. 

Hírek, interjúk, koncertbeszámolók és még több hanglemezkritika 

az improvizatív zene világából!

A Gramofon Könyvek 2001 és 2019 között megjelent kiadványairól  

bővebb információ, megrendelés: www.gramofon.hu

GRAMOfON – 1996 óTA A KLASSZIKUS ZENE éS A JAZZ SZOLGáLATáBAN
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