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Elképesztő az a figyelem, amit ez a nemrég – Coltrane első 
feleségének, Naima Juanita Grubbsnak a hagyatékából – 
előkerült lemez kapott mind a nemzetközi, mind a hazai 
sajtóban. Az album címe a megtalálás tényére, valamint arra 
a tanácsra utal, amit Coltrane a nála fiatalabb szaxofonos 
barátjának, Wayne Shorternek adott: az improvizációban 
indulj egyszerre mindkét irányba. Sonny Rollins egyenesen 
a gízai nagy piramis egy új kamrájának felfedezéséhez 
hasonlította a tényt, hogy előkerült egy felvétel, amit 
mindenki rég elveszettnek hitt. Valóban a lemezen szerepel 
három olyan kompozíció, amit még soha sem hallhatott a 
közönség, a csupán munkacímmel rendelkező 11383, 11386 
és a Slow Blues. Ezenkívül a One Up – One Down című 
szám is izgalmas, amit csupán egy a Birdland klubban 
rögzített koncertfelvételről ismerhetünk. 1963 márciusában, 
kicsivel több mint egy évvel a zenetörténeti jelentőségű 
Love Supreme felvétele előtt ugyanazzal a felállással 
(McCoy Tyner – zongora, Jimmy Garrrison – nagybőgő, 
Elvin Jones – dob) és ugyanott, Rudy Van Gelder  
englewoodi stúdiójában, egy nap alatt rögzítették a lemez 
számait. Az egyetlen ezelőtt, 1965ben megjelent felvétel 
a mostani anyagból Lehár Ferenc A víg özvegy című 
operettjének Vilja című dalát feldolgozó Vilia. Az összesen 
tizennégy darabból álló kiadvány ezeken kívül a jól ismert 
jazz sztenderdet, a Nature Boyt és az Impressionst 
tartalmazza. Külön érdekesség, hogy ekkor még az  
Impressionst sem rendelkezett címmel, 11385ként volt 
katalogizálva. Megpróbáltam megfejteni az eddig ismeretlen 
darabokat. A 11383 egy rendhagyó Bb blues kromatikus 
hangok mikrotonalitásával a témában. A 11386 pedig egy 
csodálatos fmollbeli modális, középtempós swing kompo
zíció. Az album két formátumban, a hét számot tartalmazó 
normál és a deluxe verzióban jelent meg. A felvételek 
kiválasztása a zenekarvezető fia, Ravi Coltrane és a producer 
Ken Druker munkája. A második lemez új darabot nem, csak 
eltérő verziókat tartalmaz. Az, hogy miért számít ez a lemez 
ma a jazz „Szent Gráljának”, nem csupán Coltrane  
klasszikusnak számító kvartettjének zsenialitását dicséri.  
Arra is figyelmeztet, hogy mennyire hiányzik ma a sok 
tökéletesre gyúrt produkcióból a frissesség és az átütő erő.

Párniczky András

John Coltrane: 
Both Directions At Once – The Lost Album

Az elmúlt években ismeretlen vagy korábban csak kalóz
kiadásban hozzáférhető Coltranekoncertek sora látott 
napvilágot, és nyilván továbbiak várnak publikálásra, 
az azonban példátlan esetnek tűnik, hogy fél évszázadnál  
hosszabb lappangást követően kétlemeznyi stúdióanyag 
kerüljön a nyilvánosság elé 1963ból, vagyis a „klasszikus” 
kvartettidőszak közepéről. Sonny Rollins azt mondja, 
a felfedezés jelentősége akkora, mintha egy újabb halotti 
kamrára leltek volna a Kheopszpiramisban. Valóban igen 
örvendetes esemény, hogy 13 Coltranefelvétellel  
gazdagodtunk (a Vilia című Lehárfeldolgozás szoprános 
változata már régebben megjelent LPn és CDn).  
A lemezcímet nem nehéz megfejteni: Coltrane zenéjének 
kétirányúságára utal. Mély hagyományban  
gyökerezettségére és jövőbe mutatására, két alap
minőségre, amit e zene egyszerre tudott megvalósítani.  
Itt a Vilia vagy a walking tempós Slow Blues képvisel egyfajta 
tradicionalizmust, míg a One Up, One Down az 1964/65ös 
kvartettek szabadabb struktúráit előlegezi meg.
Mind a 14 szám 1963. március 6án keletkezett a Van Gelder 
stúdióban, egy nappal a Hartmanlemez felvételei előtt. 
Vajon Bob Thiele producer miért bérelte ki két napra 
a stúdiót Coltrane számára? Azt akarta, hogy gyakoroljanak 
a másnapi lemezfelvételre, vagy – ahogy a friss kiadványon 
írják – egy új, később elveszett lemez készítéséhez járult 
hozzá? A két CD meghallgatása után valószínűsíthető,  
hogy egy majdani hangverseny vagy stúdió session  
anyagának első vázlatai szólnak. Egy koncertet idéz  
a ritmusszekció szokatlan szerepe több dob, sőt,  
bőgőszólóval, tágabb játéktérrel, mint egy konvencionális 
songbookalbumon. A 11383as cím nélküli, bluessémára 
épülő nyitószámban pedig Jimmy Garrison vonós szólója 
érdemel figyelmet, ami viszonylag ritka az ismert  
lemezeken. A zongora nélküli Nature Boy egészen új 
élmény az ismert, későbbi változatokhoz képest.  
E korai verzió szólómentes, rövid és feszes szerkezetű, 
hiányzik belőle a kísérletező szellem. A négy változatban 
játszott Impressions mind egyedi, még tempójában is  
eltérő. Két verziót zongora nélkül rögzítettek. Ez az ismert 
Coltraneszám eddig csak élő felvételeken volt  
hozzáférhető.  Csodás lelet az utolsó hangig, még ha nem 
is főmű.

Máté J. György

Jelmagyarázat

5 pont = kiemelkedő művészi értékű produkció

4 pont = kiváló produkció, apró hiányosságokkal

3 pont = jó produkció, bírálható elemekkel

2 pont = vegyes megítélésű produkció, sok hibával

1 pont = gyenge, csalódást keltő produkció
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BMC Records

BMC CD 270

szerzői kiadás

Möntör Máté: 
Hungarian Jazz Transcriptions

Sokan sokfélét állítanak, de abban mindenki egyetért, 
hogy egy jazzmuzsikusnak készítenie, tanulmányoznia kell 
transzkripciókat – azaz lejegyzett improvizációkat.  
Egészen addig, míg ezzel a zenével kíván foglalkozni; 
tehát szerencsés esetben egy egész életen át. A Möntör 
Máté által lejegyzett transzkripciós füzet hiánypótló  
kezdeményezés a magyar zeneoktatás történetében. 
A mainstream jazz stíluselemeit vitathatatlanul New Yorkból 
diktálják immár 70 éve, ezért nem véletlen, hogy a világon 
mindenhol elsősorban az amerikai zenészek szólóit írják le 
és elemzik. Épp ezért rendkívül üdítő kezünkben tartani egy 
olyan kiadványt, amiben csupa magyar muzsikus szólója 
olvasható. Magyar zenészeknek ritkán jut ilyen meg
tiszteltetés, remélhetőleg a kezdeményezésből tendencia 
válik. Maga a kiadvány szép kialakítású. A legfontosabb 
aspektus ez esetben ugyebár a notáció, amit igen mostoha 
módon kezelnek a jazzben (hiszen performanszcentrikus 
zenéről van szó, ahol a kottázás általában személyre 
szabott és csak a leglényegesebb dolgokat tartalmazza). 
Ebben a füzetben kiváló, remekül olvasható kottaképpel 
találkozunk, talán csak a staccato és hasonló jelölések 
hiányoznak innenonnan. Fájó pont azonban  
a transzkripciók bárminemű elemzésének a hiánya.  
Egy kezdő, de érdeklődő zenész nem igazán tud mit 
kezdeni magukkal az improvizációkkal, hacsak nincs 
mellette egy tanár, aki elmagyarázza: mi miért és hogyan 
történik, mire gondolhatott a költő, azaz ez esetben 
a szólista. A másik hiányosság a muzsikusok bemutatásánál 
található. Az egészen rövid, lexikonjellegű bekezdésekből 
megtudjuk, hogy az adott zenész hol és mikor született, 
kikkel játszott és milyen zenekarokban. Ezek bár érdekes 
információk, a transzkripciókhoz és magához a művészhez 
nem viszik közelebb az olvasót. Érdemes lett volna leírni, 
hogy a zenész milyen stílust képvisel, játékára kik hatottak, 
improvizációs gondolkodása milyen jellegű. A szólókat Máté 
remekül válogatta össze a magyar mainstream jazz tíz nagy 
alakjától. Találunk trombita, gitár, de nagybőgőszólót 
is (mindegyik népszerű standardek körére játszódott), 
és külön öröm, hogy a füzethez járó CDmellékleten 
mindezeket meg is hallgathatjuk. A kiadvány szerkesztője 
méltó módon rótta le tiszteletét a magyar muzsikusok előtt.

Szentgallay György

Rozsnyói Péter: 
Serenity Prayer 

A veszprémi születésű zongoristazeneszerző azon képzett 
muzsikusok közé tartozik, akiknek műveltsége nem áll meg 
egy stílus alapos ismereténél. Rozsnyói Péter a jazz mellett 
a klasszikus zenének, különösen a Bachjátéknak is mestere. 
Oláh Kálmán mentorálása alatt végezte a Zeneakadémiát, 
s két triólemez elkészítése után (méltó módon) elérkezett 
mérföldkőnek számító szólólemeze, a Serenity Prayer életre 
hívásához. A túlnyomórészt saját anyagból (egy kompozíció 
és öt improvizáció) álló albumon helyet kapott egyegy 
Cole Porter, George Gershwin és Jimmy Van Heusen 
szerzemény is. A felvétel a BMC házban készült egy kon
cert keretében. A lemez egészére jellemző az intimitás  
és az őszinte, szentimentális hangvétel. Rozsnyói saját 
darabjaiban a muzsikus klasszikus és jazz szókincsének 
szintézisét tapasztalhatjuk meg ízléses szólamvezetésekkel 
és kreatív, ihletett dallam, harmónia és formaalkotás által. 
A zenei pulzusban is elasztikusan (és ugyanakkor pontosan) 
mozgó zongorista organikus módon fuzionálja a stílusok 
egyes jegyeit, s tisztán vezető balkeze teljesen szabadon 
közlekedik a modális kíséret, a swinglüktetés és a groove 
hangvétel között. Mindannyiszor adekvátan prezentálva 
azt a játékmódot, mely illő az adott zenei szituációban. 
Improvizált témái melodikusak és fülbemászóak, a giccs 
teljes mellőzésével. Harmóniái és az azokon táncoló 
dallamok összhatása izgalmas, de nem erőltetett, s az 
outjáték (ami egyébként visszafogott mennyiségben fordul 
elő) sokszor csak orgonapontszerű funkcióban jelenik 
meg, vagy egykét, igen ízlésesen elhelyezett dallamhang 
formájában, így az öncélúság gyanúja sem merül fel a lemez 
egyetlen barázdájában sem. A standardanyag jó arányban 
hangsúlyozza a zongorista tradicionális jazzkészségeit: 
témái és szólói egyediek, s eközben nincs szükségük arra, 
hogy extremitásokba bocsátkozzanak. A pontos  
és lüktető time szépen viszi a hátán a jó szájízzel  
elhelyezett alterációkat, emellett az időnként előtérbe  
kerülő akkordstruktúrák a balkézben érdekfeszítővé teszik 
a jazzklasszikusokat a modern jazz kedvelői és a swing vagy 
a Broadway zenei kultúrájának fogyasztói számára is. 
Rozsnyói Péter ismét egy elimerésre méltó munkát tett le  
az asztalra, tovább gazdagítva ezzel a magyar jazz értékes 
tárházát.

Pázmándi Gergely
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Universal

00602567588481

Charles Lloyd & The Marvels + Lucinda Williams:
Vanished Gardens

A 80 éves jazzikon valóságos reneszánszát figyelhetjük  
meg az utóbbi öt évben, amióta a nagy múltú márkához 
szerződött. Minden évben újabb – jobbnál jobb – album 
jelzi ezt a folyamatot, amelyekről mi is a legnagyobb 
elismeréssel szóltunk lapunk hasábjain. Nos, ennek 
az örömteli folyamatnak újabb állomása ez az album.  
Lloyd az a muzsikus és komponista, aki bármihez is nyúl, 
abból remekmű lesz. Ki gondolná, hogy a countryzene 
„házasítása” a jazzel ilyen nagyszerű eredményhez vezet? 
De miért is ne lenne így, hiszen Lloyd vonzódása a nép
zenéhez, de még az olyan „sweet music”hoz is, mint 
a hawaii melódiák (Song of the Islands) már az 1960as évek 
első felében kiadott Columbia lemezein is tetten érhető 
volt. A country pedig Amerika népzenéje. Különben is, 
a jazzben nem a „mi”, hanem a „hogyan” a lényeg:  
gondoljunk csak Lehár Viljadalára, amely a klasszikus 
Coltrane Quartet előadásban spirituális himnusszá nemesül. 
Lloyd spiritualitása pedig ugyancsak egész pályáján vörös 
fonálként húzódik végig. Ha van a Coltrane utódlásában 
szóba jöhető művész, ő az elsők között említhető.  
S ha már egy countryorientációjú albumról beszélünk, 
akkor el kell mondani, hogy az érdes hangú Lucinda 
Williams sem példa nélküli a modern jazzben. Kifejezetten 
emlékeztet a William Parker együttesében szereplő Leena 
Conquest művészetére… Ő a számok felében énekel, 
négyet maga is jegyez, egy pedig Jimi Hendrix Angel című 
klasszikusa. Persze a vokális számokban is nagyívű tenor
szólókat hallhatunk. A hangszeres darabok közül három 
Lloyd, egy Monk, a Ballad of the Sad Young Man pedig  
Fran Landesman szerzeménye. Utóbbiban Lloyd gyönyörű 
fuvolajátékát élvezhetjük. A kísérő zenészek sem akárkik:  
Bill Frisell gitáron, Reuben Rogers bőgőn és Eric Harland 
a doboknál.  Külön kell szólni a pedálos acélhúros  
(nálunk hawaii néven ismert) gitáron játszó Greg Leiszről, 
aki remekül színezi a produkciót. Frisell country „hajlama” 
már korábbról ugyancsak ismert. Vokális lemezről lévén szó, 
csak dicsérni lehet a kiadót, hogy a dalok szövege  
a kísérőfüzetben megtalálható. Nem mindegy ugyanis,  
hogy a gyanútlan hallgatónak vane fogalma arról, hogy 
voltaképpen miről is van szó az olyan veretes nótákban, 
mint a Dust vagy éppen az Angel.  

Márton Attila

Lukács Miklós Cimbiózis 5tet: 
Lux et Umbra

A magyar cimbalomjáték egyik legnagyobb ikonja,  
a Cimbiózis trió mellett a Dresch Quartetből is jól ismert 
Lukács Miklós bármihez is nyúlt eddig, az arannyá változott. 
A Cimbiózis alapformáció – mely a cimbalmoszeneszerző
ből, Orbán György nagybőgősből és Baló István dobosból 
áll – a kvintettanyag lemezén is változatlan.  
A Lux et Umbra (Fény és Árnyék) matériájának sok, 
 az alkotás minőségére és kifinomultságára vonatkozó 
tulajdonsága mellett szakamai értelemben vett nehézségi 
foka is igen magas. A fantasztikus magot alkotó alaptrió 
gravitációs mezejébe Klenyán Csaba klarinétjátéka és Jankó 
Attila fagotténeke organikus módon, szinte magától 
értetődve szerveződik. A zenei és hangszeres tudás azon 
szintjén, amit ez a kvintet képvisel, jelentőségét veszíti 
a műfaji behatárolásra vonatkozó próbálkozás. Világosan 
hallható, hogy a lemez anyagának számos területe a kortárs 
klasszikus zene hangulataiból táplálkozik, máskor pedig 
a jazz, vagy akár a groove kerül előtérbe. Hallgatói 
 energiáinkat azonban érdemesebb a hat költemény minél 
nyíltabb füllel és szívvel való befogadására össz
pontosítanunk. A kompozíciók (de hívhatnánk őket  
meditációknak, vallomásoknak, lélekképeknek) őszinte 
és érzékeny megnyilvánulásai az alkotó embernek.  
Ha még nem tudjuk, akkor tanuljuk meg értelmezni  
a különféle zenei stílusok univerzális muzsikává olvadó 
nyelvét. A lemezen elsőként megszólaló blokk mozgalmas 
kezdést prezentál, a legelejétől kezdve magas intenzitással. 
A hangszerek különböző kombinációkban szólalnak meg 
egymással, majd egymás nélkül; hol összekomponált 
szólamokban, hol pedig egy ideig szabadon. A tízperces 
költemény felénél csak a fagottének marad, s mintegy a csata 
után szétnézve a harcmezőn, kérdőn siratja környezetét. 
Ezután visszalép a bőgő, s megértő komplementerszólam
mal szolidál a lírai fagottal, míg végül mindketten eltűnnek 
az alkonyatban. A címadó szerzemény a polifon hangszerelés 
és az improvizáció házasításának tökéletes példája, híven 
tükrözi az egész lemez mögött meghúzódó spiritualitást és 
ihletettséget. Az album záróeposza egy meditatív szeánsz, 
ami terjedelmében is rímel a lemezt nyitó kompozícióra. 
A Cimbiózis 5tet egy olyan anyag, amit mindenkinek 
hallania kell, aki a tiszta és értékes zenét kedveli.

Pázmándi Gergely
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Marcus Miller: 
Laid Black

Marcus Miller nem öregszik, és ezt nem csak azért  
mondhatjuk, mert egy perccel sem néz ki többnek  
harmincnál, noha lassan 60 éves lesz. A nevével egybeforrt 
melodikus, énekszerű szleppstílus a zenei világ leg
magasabb szintjeire repítette a basszusgitárost, aki  
a kilencvenes években kialakított egy olyan sajátos,  
funkjazzsmooth hangzásvilágot, mely gyakorlatilag azóta 
is változatlan. Miller kitartóan készíti az újabb és újabb kiváló 
minőségű sorlemezeket, azonban ezek voltaképp mind 
az 1995ös Tales, de legalábbis a 2001es M2 folytatásai. 
De miért is változtasson a bevált recepten, ha ez a stílus 
ennyire jól ki lett találva? Laid Black című albuma 9 új 
felvételt tartalmaz. Nem meglepő módon ezúttal is  
a basszusgitáré a főszerep. Egészen csodálatos, hogy egy 
alig 60 éve létező hangszernek egyáltalán vannak olyan 
játékosai, akiket egyetlen hangjukból fel lehet ismerni, 
márpedig jelen kiadványt hallgatva még egy szakavatatlan 
zenehallgató és könnyen kitalálhatja, hogy csakis Marcus 
Miller játszhat rajta. Az a 21 éves fiú, aki 1980ban fel
játszotta Grover Washington Jr. legendássá vált Winelight 
című lemezének basszusait, bizony hosszú utat járt be 
azóta, Miles Davis, Dave Grusin és David Sanborn mellett 
csiszolta magát, de játéka még ma sem képes unalmassá 
válni, hiába másolják ezrek szerte a világban. Magára 
a zenére ez már csak részben igaz. Ugyan a Laid Black 
egyes felvételei egészen izgalmasak – néhol a vendég
művészek teszik azzá, a Que Sera Sera című ősrégi  
standard valódi dögös gospellé válik Selah Sue és Miller 
kooperációjában –, nehéz feledni, hogy ez sajnos ismét 
csak egy (bár kétségkívül nagyon színvonalasan összerakott 
és élvezetes) Marcus Miller sorlemez, ami meg sem próbál 
kitörni a „marcusmillerség” óvó komfortzónájából.  
Ezúttal is hallhatunk falrepesztően dögös funkzenét, 
smooth jazzes balladát, lírai fretless basszusgitározást 
és basszusklarinétozást, de ezek közül egyik sem hat 
az újdonság erejével. Basszusgitárosoknak szakmai  
szempontból értelemszerűen kötelező tananyag,  
és mindenki másnak is ajánlható a lemez, aki kedveli  
Marcus Millert. De annyira izgalmas lenne végre valami 
egészen mást hallani ettől a legendától, aki láthatóan 
túlságosan jól érzi magát a saját stílusában!

Szentgallay György

Brad Mehldau Trio: 
Seymour Reads the Constitution!

De ki az a Seymour és miért kell az alkotmányt olvasnia? 
Talán állampolgársági vagy jogi alapvizsgára készül?  
Biztos nem Seymour Simonsról van szó, aki egy régi jazz 
standard, az All of Me társszerzője. Mehldau persze nem 
róla beszél elmélyült és szellemes, honlapján olvasható 
kommentárjában, hanem a filmszínész Philip Seymour 
Hoffmanról. Ugyanis pár éve egy álmában ő olvasta fel neki 
az amerikai alkotmányt. Amikor felébredt, a felolvasás 
prozódiáját megragadva kottázott le egy dallamot, ebből 
lett a címadó szám. Hoffman halálhíre két héttel ezután 
érkezett, de azért az álmok jóslatként való értelmezésétől 
Mehldau óva int; a Biblia és az alkotmány olvasása kapcsán 
pedig egy hazudozó öreg bohócra is kitér. Amilyen egyéni 
a címadás, olyan különleges ez a lemez is. A Jeff Ballarddal 
és Larry Grenadiervel 2005 óta felálló trió elképesztően 
együtt lélegzik, és roppant rugalmassággal követi Mehldaut 
(saját számaiban kevesebb, a feldolgozásokban nagyobb 
szerepet juttat nekik), aki három eltérő rétegből cementezi 
össze ezt a lenyűgöző albumot. A nyitó szám (Spiral) 
a szokásosan fifikás, a kimódoltság határáig elmerészkedő 
saját szerzeményei közé tartozó tipikus darab.  
Ez a swingesen lüktető címadó szám és úgy nagyjából 
a lemez egésze mégis inkább nyugodt megközelítést nyújt. 
Még talán a Ten Tune feszíti leginkább meg a harmóniákat 
és nyit asztrofizikai távlatokat a két, teljesen függetlenített 
kézzel és a ritmusszekcióval. Rengeteget mondanak 
el céltudatos beosztással, sietség nélkül, mindez tovább 
fokozza azt az érzésemet, hogy bölcs emberek zenéjét 
hallom. A harmadik szám nyitja a jazz standardek  
és a zongoristára oly jellemző popfeldolgozások sorát, 
amelyek interpretációja kifejezetten színes. A trió ezeknél 
eljut a szenvedélyesen előadott szórakoztatásig  
(vö. hard bop), semmit fel nem adva a mélyértelműségből: 
a kecsességet megőrző romantika (Friends) és az extatikusan 
ritmizáló Great Day domborítják ki, hogyan születik újjá 
régi sláger Mehldauék kezében. Mehldau egyre nagyobb 
számú utánzóinak fel kell kötnie az övet, ha ilyen széles 
hangulati spektrumon, ilyen változatos stílusárnyalatokkal 
akarnak ilyen sok gondolatot közölni.  
A borítóra utalva: talicskával kell a könyveket bevásárolniuk, 
hogy lépést tartsanak. 

Zipernovszky Kornél
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Nonesuch – 
Magneoton

565047

ACT Music – 
Hangvető

ACT 60212

Emile Parisien Quintet: 
Sfumato live in Marciac

Az év lemeze volt Franciaországban 2017ben a kiváló 
szaxofonoszeneszerző Sfumato című CDje, és most 
DVDváltozattal kiegészülve itt az együttes legfrissebb 
opusa: a híres marciaci fesztiválon adott koncert felvétele. 
Az 1982ben született Parisienről felsőfokban ír a francia 
és a nemzetközi sajtó; az európai jazz új, meghatározó 
személyiségének nevezik, sikerének titkát leginkább 
nyitottságában és természetességében keresik. A szaxofonos 
díjainak száma folyamatosan gyarapszik, Marciacban ötezer 
néző ünnepelte kvintettjét és vendégeit, van tehát  
közönsége és fogadtatása az időnként eltemetett jazznek, 
ha ilyen módon és formában szólal meg. Már a felállás 
rendhagyó, különböző nemzedékeket fog át: a fiatalabbat 
Simon Tailleu bőgős, Mario Costa dobos és Vincent Peirani 
tangóharmonikás képviseli, akikhez az idősebb korosztályból 
Michel Portal basszusklarinétos és a német Joachim Kühn 
zongorista csatlakozott. Közéjük illeszkedik a negyvenes 
éveiben járó Manu Codjia gitáros. Megannyi egyéniség  
és a rocktól a szabad kifejezésig ívelő zenei irányultság, 
ami a különbözőségek ellenére koherens előadásban 
összegződik. A klasszikus zenét és jazzt tanult Parisienre 
egyfelől Wagner, Stravinsky és Schönberg, másfelől  
Coltrane, Shorter és Coleman volt hatással, de horizontja 
kiterjed a hagyományos francia zenére és a kortárs  
kompozíciós zenére is. Mindez tükröződik a koncert 
anyagában: a Balladiza I és II saját szerzeménye, a három
tételes Le clown tueur de la fête forain című darabot 
negyedmagával írta, a Transmitting és a Missing Page Kühn 
kompozíciója, a Temptation Rag Sidney Bechet révén vált 
ismertté. A repertoár – a két számban trombitán  
közreműködő Wynton Marsalis közreműködésével – a New 
Orleansi zenétől a free jazzig a jazz egész történetet 
átfogja. A lemez Peirani könnyed párizsi hangulatot idéző 
3/4es bevezetőjével indul, ami a fúvósok által intonált 
nagyívű témába vezet át. A Sfumato legfőbb vonzerejét  
alighanem a jazzben ritkán tapasztalhatóan magas hőfokú, 
drámai hatású témák adják, amelyeket lendületes  
improvizációk kötnek össze. Kühn és Portal, az európai jazz 
veterán szólistái markánsan leteszik a névjegyüket, de méltó 
társuk a szopránszaxofonján kivételes technikai felkészült
séggel és nagy átéléssel játszó Parisien. 

Turi Gábor

Joshua Redman: 
Still Dreaming

Tisztelgés a tisztelgők előtt. Joshua Redman, napjaink 
ünnepelt szaxofonosa édesapja, az ugyancsak tenor
szaxofonos Dewey Redman szellemét idézi meg legújabb 
lemezén. Okkal teszi: a nála fontosabb, újító szerepet vivő, 
2006ban elhunyt idősebb Redman életében nem kapta 
meg azt az elismerést, ami megillette volna. 1967–74 között 
hét évet töltött a free jazz úttörője, Ornette Coleman 
oldalán, majd az élmény hatására 1976ban az egykori 
játszótársakkal – Don Cherry trombitással, Charlie Haden 
bőgőssel és Ed Blackwell dobossal – létrehozott Old and 
New Dreams kvartettben a mester korai repertoárjának 
interpretálásával egy évtizeden át őrizte a lángot. A Still 
Dreaming kiváló hangszeresekből alakult csapata ezt 
a felállást követi: Joshua tenorszaxofonon, Ron Miles 
trombitán játszik, Scott Colley bőgőzik, Brian Blade dobol. 
A lemezen egyegy kompozíció hangzik el Colemantól 
(Comme Il Faut) és Hadentől (Playing), kettő Colley, négy 
pedig Joshua szerzeménye. Az emlékezés szándéka 
nyilvánvaló, egyértelmű a kapcsolódás Coleman és az Old 
and New Dreams határokat feszegető zenéjéhez. Mindjárt 
a lemezt nyitó New Year (Colley) úgy hangzik, mintha 
Coleman 1960as Change of the Century albumáról lépett 
volna elő. Az akkori életérzés és közlésmód persze nem 
rekonstruálható: ami ötven éve újdonságként hatott, mára 
beépült a jazz kifejezőkészletébe; harmóniák szabad kezelése, 
a ritmus tördelése, az interaktivitás követelménye széles 
körben érvényesülő normává vált. Az éthosz és a teljesítmény 
méltánylásán túl a cél ezért alighanem a történeti folytonos
ság hangsúlyozása.  A vezető szerepet itt is a szaxofon 
trombita kettős viszi, mindenekelőtt a remek szólisztikus 
képességű Joshua, akinek játéka virtuózabb, de kevésbé 
szabálytalan, mint édesapjáé volt. Ami egykor vérre menő 
vállalásnak számított, ma technikai feladványként jelenik 
meg a muzsikusok előtt. Óhatatlan az összehasonlítás Cherry 
trombitálásával is; Miles érzékeny, intelligens elő adásmódja 
simulékonyan illeszkedik a szaxofon szólamaihoz, de nincs 
meg benne annak robbanékonysága, kiszámíthatatlansága. 
A míves zene az elődök példáját megidéző, fergeteges 
tempójú első két szám után csendesebb, strukturáltabb 
mederbe terelődik, és sikerrel teremti meg az eltervezettség 
és a rögönzések spontaneitásának egyensúlyát.

Turi Gábor
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ECM Records – 
Hangvető

ECM 2440

Concord – 
Universal

0888072051331

Eliane Elias: 
Music from The Man of La Mancha

A többszörös Grammydíjas brazil zongorista/énekesnő 
ezen az albumán egyáltalán nem énekel.  
Aki jazzszempontból fenntartásokkal fogadja, hogy 
a hatvanas évek nagysikerű musicalje, a La Mancha lovagja 
kilenc dala teszi ki az album anyagát, nyugodtan félreteheti 
az aggályait, mert a dalok remekbeszabott és autentikus 
jazzfeldolgozásait hallhatja. Legfeljebb azon akadhatnak 
fent a megrögzött fanyalgók, hogy a zene egyáltalán nem 
kortárs szellemben fogant, nem nyit új fejezetet a jazz  
történetében, roppant melodikus és zenei képzettség, sőt 
az eredeti musical anyagának ismerete nélkül is azonnal 
élvezhető. Azon a szinten, amelyen annak idején André 
Previn és Shelly Manne átdolgozásában volt élvezhető  
a My Fair Lady, vagyis besorolható a Zipernovszky kolléga 
által „happy jazz”nek titulált kategóriába. Elias két  
különböző csapattal dolgozott az albumon. Öt számot 
a bőgős Eddie Gomez és a dobos Jack DeJohnette, négyet 
a Marc Johnson–Satoshi Takeishi ritmusszekcióval vett fel, 
míg nyolc felvételen a Weather Reporttal befutott ütős, 
Manolo Badrena is hallható. Elias fantasztikus jobbkeze 
és brazil lelke mindvégig evidenciában van.  
Az album korántsem kizárólag a bossa nova világából merít. 
A zongoristanő például az A Little Gossip átdolgozásában  
a kevésbé ismert frevo ritmusát használja Badrena  
szakavatott segítségével. Ugyanakkor földijénél és  
pályatársnőjénél, Tania Mariánál  visszafogottabb, kevésbé 
perkusszív, viszont a dallamképzése sokkal változatosabb és 
találékonyabb. Finomsága helyenként (kiváltképp a To Each 
His Dulcinea című nyitószámban) a néhai Bill Evanst idézi, 
ami talán azért nem meglepő ebben a közegben, mert  
Jack DeJohnette, Marc Johnson és Eddie Gomez is Bill 
Evans alumnus. Eddie Gomez szóló szerepben is remekel 
az I Am Only Thinking of Him című felvételen.  
Az album egyik fénypontja számomra a sokak által elcsépelt 
ballada, a The Impossible Dream, amely, mondhatni, 
átköltve és megtisztítva a popénekesek melodramatikus 
túlkapásaitól, valóságos kis remekmű. Nem meglepő, 
hogy  az album messze felülmúlja a művésznő közemúltban 
nyujtott teljesítményét, hiszen a felvételek 1995ben 
készültek az eredeti musical szerzője, Mitch Leigh kifejezett 
kérésére. Az album azonban különböző okokból csak most 
került piacra.

Pallai Péter

Ketil Bjørnstad: 
A Suite Of Poems

Kevés olyan zenész létezik, aki annyira közel engedné lelke 
legbelsőbb zugaiba hallgatóját, mint a 66 éves norvég 
zongorista, zeneszerző, Ketil Bjørnstad. A Suite Of Poems 
tizenkét duett honfitársával, Anneli Drecker énekesnővel, 
amelyek Lars Saabye Christensen költő verseire írt  
darabokként csendülnek fel, ráadásként pedig egy  
szólózongora opus zárja az albumot. A klasszikus alap
képzettségű Bjørnstad fontos figurája mind a norvég 
jazzéletnek, mind az ECM lemezkiadónak, és őt magát 
is jegyzik költőként. Bár pályája több pontján is játszott 
rockosra hangolt zenét, mégis a lírai megszólalás áll 
közelebb hozzá. Számos korábbi lemezén is alapvető 
szerep jut a zene mellett az irodalomnak, pl. John Donne 
költészetének. Anneli Drecker eredetileg színésznőként 
dolgozott, majd először a pop vonzásába került (alapítója 
volt a Bel Canto zenekarnak, de működött az AHAval is), 
később pedig a legkülönfélébb stílusokban próbálta ki 
magát. Lars Saabye Christensen Bjørnstad gyerekkori 
barátja, aki néhány évvel ezelőtt kezdett hotelverseket írni. 
A szövegek rögtön megragadták a zongoristát, hiszen maga 
is rengeteg időt tölt szállodai szobák vendégeként, minthogy 
tizenhét éves kora óta turnézó muzsikus. Drecker hasonló 
életmódot folytat, és számára is meghatározóak a hotel
élmények, amelyeket rendre megosztott zongorista 
kollégájával. Innen a közös nevező hármuk közt.  
A hotelvers mint műfaj felettébb eredeti ötletnek tűnik, 
hiszen a szállodai szoba otthonpótlékként szükségszerűen 
hasonló viszonyulásokat indíthat be az utazóban, mint 
a valóságos hazája, mégis lappang benne valamiféle 
idegenség, hiszen ezekben a szobákban az akárkik laknak. 
Legyenek ezek a helyek akárhol a világban, bizonyos 
mértékig egyformák. Elmondása szerint Bjørnstad ezeket 
a szobákat igyekszik minél hamarabb a saját képére formálni 
– ahogy a versekből is nagyon jellemzően bjørnstados 
szerzemények születtek. Levegős, lírai, lélekkel teli darabok. 
Furcsamód a záró szerzemény érint meg leginkább, 
amelyben nincsenek szavak. Mert nem hiányoznak.  
És a lemez végére érve azt kívánom, bárcsak egyszerűen 
szólózongorára készült volna a többi szerzemény is. 
Bjørnstad ugyanis képes egymaga elzongorázni bármilyen 
hangulatot, megidézni az otthonosság és az otthontalanság 
akárhány árnyalatát.

Bércesi Barbara
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Patché: Rendezvous

Hunnia Records
HRCD 1709

Urbán Orsi/Révész Richárd: 
I Know You Love Me

Szerzői kiadás 

Jamese: Bennem a világ

szerzői kiadás 

Indigo: Salt

Truelistener Records
TLRCD01

Saját zenei ösvényt tudott vágni magának a Jamese;  
Molnár Emese énekes és három kiváló hangszeres együttese 
a második CDjén. Mese, vízcsepp, eső, csend, napfény, 
levegő, tisztítótűz, szabad, lélek, madár – dalaikat saját 
szövegeikre, Szabó T. Anna és Lackfi János lírája köre 
építették. Ezek a toposzok, kozmikus, természeti és lelki 
folyamatok olyan érzést keltenek, mintha bemutatkozó 
lemezt, identitáskereső albumot hallgatnék – holott öt éve 
indultak, csak közben az énekesnőnek gyereke született, így 
idén fordultak rá megint erősebben a koncertezésre. 
Udvarhelyi Gábor gitáros, Éder Ferenc Lá basszusgitáros és 
Badics Márk dobos általában erőteljes, helyenként minima
lizmussal is kitűnő zenét tesznek Molnár egyenes, karakteres 
éneke köré (Lizz Wrighttól Palya Beáig terjed a példaképek 
sora). Ezek slágerképes, olykor fülbemászó darabok, nagy 
ötlet a pünkösdi rózsából a Nature Boy áttűnése, pontosan 
betalál a hangulatba Színész Bob rappelése, színesek, 
helyenként gyerekeket is megragadóak a számok.  
De a következő lemez lesz az igazi, amikor a zenekar még 
jobban elengedi magát és a kozmikus távlatokat.

ZK

Nincsenek is már olyan kevesen a hazai jazzéletben, akik 
tudják, hogy az Indigo művésznév Palágyi Ildikót rejti, a fiatal 
jazzénekesnőt, aki jó ideje saját szerzeményeit szólaltatja 
meg. Az Indigo egyben csapata neve is, melyben társa 
Gyémánt Bálint gitáros, Bartók Vince basszusgitáros és 
Szabó Dániel Ferenc dobos. Mindnyájan fiatal tehetségek, 
akik már nem is kevés tapasztalattal rendelkeznek, és még 
minden bizonnyal sokat fogunk hallani róluk. Természetesen 
Gyémánt Bálint a legismertebb tag, akinek gitárjátéka 
ez alkalommal is meghatározza a produkció hangulatát, 
és garancia a minőségére is. Ám nem különben figyelemre
méltó Bartók Vince kísérő és szólószerepben egyaránt.  
Egy számban Ávéd János ad további fűszert a zenéhez. 
Palágyi Ildikó képes arra, amire korosztályából kevesen: 
atmoszférát teremteni hangjával, kompozícióival. Leginkább 
valamiféle északi hűvösség, elegancia, melankólia rejlik 
a számaiban. Ahogy hallgatjuk a tíz darabot, bevillanhatnak 
a nu jazz skandináv előadói, néha Björk is egyegy pillanatra, 
de az Indigónak semmiképp nem célja rájuk hasonlítani. 
A Salt rendkívül ígéretes kezdés egy szerethető csapattól.

BB

Urbán Orsi és Révész Richárd párosítása ideális,  
mindkettőjük roppant sokoldalú művész. A duólemezek 
rengeteg buktatót tartalmaznak, mert a teljes ritmusszekció 
„védőrétegének” hiánya minden  hibát nyilvánvalóbbá tesz. 
Csakhogy ők nem hibáznak. Roppant változatos, mondhatni 
szokatlan repertoárt tálalnak sokszor igen eredeti  
feldolgozásokban. Orsi a szó legjobb értelmében fekete 
hangú énekesnő, előadása egyaránt rendelkezik érzéki 
és érzelmi töltettel. Mértéktartóan, ötletesen scattel, ami 
egyáltalán nem akadályozná meg a jazzhez nem szokott 
hallgatót a dalok élvezetében. Révész Richárd is helyzete 
magaslatán áll, hatalmas praxisa a latin zene világában 
gyakran pótolja az ütőhangszer hiányát, amely csak egy 
alkalommal bukkan fel a lemezen, Czibere József  
szakavatott tálalásában. Mivel jazz szempontból ez tekint
hető Orsi bemutatkozó albumának, talán még jobban 
kidomboríthatta volna nagyszerű adottságait egy teljes 
ritmusszekció, ami több szabadságot adott volna.  
De ez, gondolom, pénz kérdése, mint ahogy az is, hogy egy 
ilyen elsőrangú énekesnő lemezen történő bemutatkozása 
ilyen sokáig váratott magára.

PP

A Patché Pákai Petra énekesnő és Cséry Zoltán billentyűs/
zenei producer közös projektje, mely saját meghatározása 
szerint két hasonló lelkületű zenész eltérő zenei  
tapasztalatainak egyesítését tűzte ki célul. Második,  
Rendezvous című nagylemezüket hallgatva az embernek 
valóban az a benyomása, hogy a Patché bársonyos, modern 
popzenéjében sokféle stílus egyesül, de ebben az esetben 
nem egy eklektikus megamix a végeredmény. A lemez  
zenei szövedéke mindvégig egységes és kidolgozott. 
Az embernek könnyen eszébe juthatnak olyan elektronikus 
zenei stílusok, mint a downtempo vagy a chillout, melyek itt 
jazzes igényű hangszereléssel és gondosan kidolgozott 
hangszínekkel találkoznak, ám mindezek inkább csak 
szolgálják a szövegek mélységét. Ahogy a hangszerelés, 
úgy Pákai Petra is különböző arcait mutatja meg a világos 
és egyenes énekléstől a bluesos rekesztésen át egészen 
a jazzes játékosságig. Ha mindenképpen skatulyázni 
szeretnénk, a Patché eklatáns példája napjaink art pop 
műfajának, így aki nyitott a mai rádiózenék progresszív 
testvérére, annak igazán jó szívvel ajánlott a Rendezvous 
című album.

SzGy
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Geröly Virtual Trió: 
A ronggyá tépett idő

Hunnia Records
HRCD 1732

Fekete-Kovács Kornél & Kuba 
Stankiewicz: Bridges

Fonó
FA 4122 

Rafael Mário Trió: My Hope

Hunnia Records
HRCD 1742

Varga Bendegúz: Goldmund

Szerzői kiadás

A magyar fiatal generáció egyik legragyogóbb formációja 
a Rafael Mário Trió, akiknek első lemeze néhány hónapja 
látott napvilágot. A Rafael Mário – zongora, Bartók Vince – 
basszusgitár és Hidász Tamás – dob felállású együttes 
légies, szenvedélyes és érzelmes muzsikáját egyszerűen 
élmény hallgatni. Az album csak saját szerzeményeket 
tartalmaz, ám nemcsak a gyönyörű kompozíciókra  
és a virtuozitásra, hanem a számok dinamikai ívére is nagy 
hangsúlyt fektettek, ami egyik legfőbb ékessége zenéjüknek. 
Minden szám él és lélegzik, erős összhang érződik  
a zenekar tagjai közt, az egyes számok szerkezetében és 
a lemezanyagon egyaránt. Bár sok különböző forrásból 
építkeznek (latin zene, fúziós jazz, néhol akár drum’n’bass  
és egy csipetnyi gospelt is találunk), nehéz lenne 
bekategorizálni a trió hangzását. Egyfajta modern, mai, 
európai mainstream jazzt játszanak, melyben a hangsúly 
az individuális és a közös, dialógusszerű improvizációkon 
van. A nagy jövő előtt álló zenekar muzsikájából sokat 
tanulhatunk nemcsak a jazzről, nemcsak a zenéről, de 
magáról az életről is.

SzGy

A dobos Varga Bendegúz az albumot a harmincasnegyvenes 
éveiket taposó magyar jazzzenészek krémjével készítette.  
A mai mainstream  krédójába nagyszerűen beilleszkedő 
album Bendegúz néhai nagy pályatársának, Mohay Andrásnak 
állít emléket. Érzelmileg és hangulat szempontjából roppant 
egységes, aprólékos műgonddal kidolgozott muzsika, 
gyönyörű saját szerzeményekkel, melyek tág teret hagynak 
a rögtönzésre. A komoly érzelmi töltettel bíró zene meg
közelíthető és szerethető „vájatlan” fülekkel is. A zenészek 
szakmai alázata biztosítja, hogy egyetlen szólista sem gyűri 
maga alá a többieket. Ugyanakkor gyönyörű dolgokat 
hallunk mind a szaxofonos Ávéd Jánostól és Mester 
Dánieltől, mind pedig a két gitárostól, Fenyvesi Mártontól 
és Czirják Csabától. Az effektek olyan technikai tökélyre 
jutottak, hogy kénytelen voltam felhívni Bendegúzt, miért 
nem szerepel a borítón az énekesnő és a rezesek neve. 
Egyszerű választ kaptam: nem volt se énekes, sem rezes. 
Bögöthy Ádám bőgőn és a zenekarvezető dobos egyaránt 
a helyzete magaslatán állt, pedig lassú vagy középtempójú 
számokon ez nem könnyű feladat a ritmusszekciónak.

PP

A magyar trombitás/szárnykürtös és a Berkleenövendék 
lengyel zongorista együtt játszott már a V4 jeles jazzistáit 
tömörítő Central European Jazz Connectionben is, melyet 
többek között az Opus Jazzklubban hallhattunk. E csapatban 
a szlovák Matúš Jakabčic (gitár) és a cseh Tomáš Baroš 
(bőgő) kapott még helyet. Idén március 21én pedig 
a lengyelmagyar kulturális napok keretében lépett fel a duó 
a Fonó Budai Zeneházban. A két muzsikus – mintegy 
szembefordulva az árral – kamarajazzvállalkozásba fogott, 
egy olyan album létrehozásába, melyen a kompozícióra 
nagyobb hangsúly helyeződik, mint a rögtönzésekre. Csakis 
saját szerzeményeket játszanak – leginkább egy baráti zenei 
beszélgetés érzetét keltve, melyből hiányoznak a hosszabb 
monológok, inkább az egyetértő, szinte szimmetrikus 
megszólalások sorát halljuk. A drámai csúcspontok  
is elmaradnak; ha az igen melódiaérzékeny Stankiewiczen 
múlna, talán egyikmásik számot még a melankólia és 
a lírizmus is eluralná, de FeketeKovács Kornél szárnykürtje 
mindig kivezeti a zenét e hangulatból, és kevésbé  
hagyományos végkicsengést ad a daraboknak.  

MJGy

Szabadzenészek. Maroknyi csapat a szélben. Geröly Tamás 
Sándor triója, Kováts Gergő szaxofonossal és Ajtai Péter 
bőgőssel. Az 1954ben, Kőszegen született ütőhangszeres 
sohasem a járt utat követte: a Szabados Györggyel, 
a Délalföldi Szaxofonegyüttessel, Ágoston Bélával, Gadó 
Gáborral, a Trio Kontraszttal készített felvételek után 
63 évesen jutott el bejegyzett kiadónál megjelenő első 
önálló lemezéhez. Anyagát az amerikai Air Trio Air Lore 
című 1979es albuma ihlette. Ronggyá tépett idő, azaz 
ragtime. Az Air a jazz gyökereihez nyúlt vissza, Joplin és 
Jelly Roll Morton szerzeményeit az 1970es évek avantgárd 
szellemiségének jegyében értelmezte át. Gerölyék  
az intertextualitás egyedi példáját nyújtják a Ragtime Dance, 
a King Porter Stomp, a Buddy Bolden’s Blues és a Weeping 
Willow Rag átértelmezett változatának átértelmezésével. 
Megközelítésükben a stilárisan adott kor(ok)hoz kötődő 
témák nemcsak a szabadon bontakozó rögtönzések 
alapjául szolgálnak, hanem a magyar nép és katonazenére 
jellemző dallamképzés, hangszerkezelés és mentalitás 
hordozójaként szólalnak meg. Izgalmasan.

TG
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Papa Jazz: LET’S DANCE

Hunnia Records
HRCD 1729

Marcin Masecki & Jerzy  
Rogiewicz: Ragtime

BMC Records
BMC CD 256

Elina Duni: Partir

ECM Records – Hangvető
ECM 2587

Nik Bärtsch’s Ronin: Awase

ECM Records – Hangvető
ECM New Series 2603

Megannyi országból több száz előadó neve sorakozik 
az ECM jazzlistáján, de magyar csak egy van köztük  
– Snétberger Ferencnek ehhez Berlinbe kellett költöznie. 
A 37 éves, albán Elina Duni sem Tiranában él: a változások 
elől szüleivel Svájcba települt át. A Matanë Malit (2012)  
és a Dallëndyshe (2015) után ez a harmadik CDje a német 
kiadónál. A Partir jelentése magyarul távozás, elválás;  
e fájdalmas téma köré csoportosul a CD tizenkét dala. 
Szólólemezt hallunk, az énekesnő hol gitáron, hol zongorán, 
hol ütőhangszeren kíséri magát. A különböző országokból 
származó szerzemények – többségük népdal – albánul, 
angolul, németül, olaszul, örményül, portugálul és jiddisül 
hangzanak fel. Segít az értelmezésben, hogy a kísérőfüzet 
eredeti nyelven és angolul is közli a szövegeket, bár Duni 
érzelemdús, drámai előadásmódja önmagában is rendkívül 
kifejezésteljes. Mit sem von le a személyes hangvételű, 
bensőséges produkció értékéből, hogy az ECM két fő 
profiljának egyikébe sem illeszkedik. Nem jazz, de nem is 
klasszikus zene, még ha az előadót úgy tartják is számon, 
mint aki az albán folklórt és a jazzt ötvözi művészetében.

TG

A svájci zongorista elektronikus hangszereket alkalmazó 
Ronin zenekara jelenleg kvartettként működik – egy 
basszusklarinétosaltszaxofonossal kiegészített zongorás 
trió, melynek különleges stílusát a zenekarvezető  
„zen funk”nak, illetve „rituális groovezenének” nevezi. 
Halljuk tehát vagy sem, a nyugati repetitív kortárszene 
erős befolyását mutató keleti(es) muzsika szól a lemezen, 
melynek a címéből is az aikidóban való jártasságra  
következtethetünk, s Bärtschre pillantva olyasvalakit látunk 
magunk előtt, aki otthonosan mozog egy dódzsóban. 
A csöndes Modul 60, a 2016os Continuum album egy 
témájának csonka vátozata leginkább Sha számára nyújt 
alkalmat, hogy Garbarek soundját idézze; a rá következő 
közel húszperces Modul 58ban viszont már több lehetőség 
nyílik a mantraszerű repetícióra, illetve a finoman felépített 
minimalizmusra. Kevésbé nyers formában ugyanezt halljuk 
az A című Shakompozícióban is, az első Roninfelvételen, 
melyet nem a pianista írt. A zenekar egyszerű témáktól  
jut el tágabb dimenziókig, s azok variálásáig Bärtsch  
anti individualista pointilizmusának keretében. 

MJGy

Bármit értsünk is „ragtime”on: a zenei kíséret egy sajátos 
módját, egy korai (tánc)daltípust, egy speciális kompozíciós 
eljárást vagy épp a novelty rag vagy a stride rag későbbi, 
1920as években divatozó darabjait, esetleg az 1940–50es 
évek vagy az 1970es évtized revivalja idején keletkezett 
melódiákat, abban biztosak lehetünk, hogy amit  
a MaseckiRogiewicz páros zongoradob lemezén hallunk, 
az a fentiek közül egyik kategóriába sem sorolható.  
A virtuóz technikájú és nem mindennapi stiláris empátiával 
rendelkező lengyel pianista megteremtette a maga külön 
ragtimestílusát, melyet itt pianínón közvetít hallgatóihoz. 
A CDn nagyrészt saját szerzemények hallhatók, de ettől 
még Masecki nem lesz Joe „Fingers” Carr, aki az 1950es 
években több raget komponált, mint elődei közül bármelyik. 
Masecki csupán kiindul egy régi stílusból, hogy berendezze 
saját, szuverén zenei világát. Jellemző dekonstruktív 
eljárása, hogy „feldolgozásai” közül egyik dal sem volt 
ragtime eredeti változatában. A BMC e remek kiadvánnyal 
újabb lépést tett afelé, hogy nemzetközi lemezkiadóként 
jegyezzék. 

MJGY

A sokoldalú multiinstrumentalista, Korb Attila által alapított 
együttesre már 2006ban, bemutatkozó lemezük  
megjelenésekor felfigyeltem. Örültem, hogy a modern jazz 
fiatal hívei között is akadnak olyanok, akik számára a műfaj 
nem csupán Davis vagy Coltrane művészetével kezdődik. 
Nemcsak ismerik, de még művelni is merik a korábbi – nem 
kevésbé értékes – zenei irányzatokat. Az akkori négyeshez 
viszonyítva ma már kvintettről beszélhetünk, de az „alapító 
atyák” közül hárman megmaradtak: Korb Attila, aki  
kornetten, harsonán és basszusszaxofonon játszik, de még 
zongorázik és énekel is; Sidoo Attila gitáros és Kovács Péter 
tubás. Dennert Árpád (tenorszaxofon és klarinét)  
személyében olyan kiváló muzsikusra találtak, aki minden 
stílusban otthonosan mozog, és egyértelműen vonzódik 
a korai jazzmuzsikához is. A dobos Cseh Balázs pedig régi 
„swingelő”. A csapat új albumán igazi talpalávalót  
hallhatunk, amire a cím is utal. Dicséretes a repertoár 
megválasztása is, mert nem az unosuntalan felhangzó 
dalokat játsszák, hanem olyan standardeket, mint  
a Poor Butterfly vagy a Lulu’s Back in Town. 

MA


