Érdemtelenül kevés lemczíélvételi lehetőséget kapott eddig az egyik
legkiválóbb magyar szaxofonos, Grencsó István.
Triójának jelentkezését
hiánypótlásnak is tekinthetjük, valójában sokkal több annál.
Kár, hogy egyik-másik számot (így az utóbbit is) csak rövidített változatban
hallhatjuk ezen a mini dzsessztörténeti kuriózumon. A teljes CD-sorozatról Simon
Géza Gábor nyújt bővebb fekvilágositást. Címét és telelbnszámát a Jazz Time rovat
írásában találod.
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W olfram K nauer: Jazz ésjazzrokon w ie Magyarországról*
* A cikk. eredetije a .hízz Pódium (Stuttgart) 44. évfolyamának 3. számában (1995. március) jelent
meg. Fordította: Simon Géza (tá b o r

AT: Alia Terra. Tandem Records TR-HSJR 2005 (1 )
S/.аМаВн Trio: Hypnos. Tandem Records TR-HSJR 2002 C D
Talizmán: In Concert. Tandem Records TR-11SJR2003 CI)
Makäin. Divertimento. Fragile 001
Palermo Boogie Gang: Red Hol Blues. Mafioso Records MRC'D 1001
Palermo Boogie Gang: Bottle Cp And Go. Mafioso Records MRCD 1002
George Vukän: Dunapalota Ragtime. Hotelinfo Fcrdinandus HSJR 2001 CD
Dresch Dudás Mihály Quartel: Zeng a lélek. Adyton 006
Szabados György és a MA KHZ: Homoki zene. Adyton 005
Magyarország zenei színpada természetesen netn csak a csárdást és Bartók
Bélát hozta létre, hanem jazzmuzsikusokat is, akik az amerikai zenél a szó legigazibb
élteimében "a sajátjukká" tettek. Az előttünk levő CD-к alapvetően különböző
magyarországi stílusirányzatokról adnak áttekintést - van közöttük visszatekintés a
hagyományokat szemléltető amerikai jazzre és bluesra, egy Osztrák-Magyar
Monarchia korabeli ragtime kompozíciókból álló gyűjtemény, sok meditativ, a New
Age-dzsel kapcsolatban levő zene, valamint a kortársi magyar jazzszinpad
legjelentősebb zenészeinek (Dresch Mihály, Szabados György) kél kiváló produkciója.
Az AT együttes a folklórvonatkozások különleges formájával lep meg: "Alia
Terra" című CD-je Walter von der Vogelweide egy témájával kezdődik, amelynek
középkori világából szép lassan fejlesztik ki az improvizációkat. A "Palettá"-ban
spanyolos hatású gi tát hangzásokat hallunk, amelyhez egy idő után azután klarinét- és
hegedűmelódiák csatlakoznak. Az AT hegedűvel, klarinéttal, két gitárral és zongorával
átlátszó hangspektnunról és kamarazenei atmoszféráról gondoskodik. A jazz swingelö
jellege egyébként csak igen ritkán, például a "Bidonville"-ban érhető utol. A magyar
lemezszövegben egyáltalában netn ok nélkül tűnnek fel az olyan fogalmak mint "New
Age" és "posztmodemek", amelyektől egyébként nem kell a hallgatónak megijednie,
mert a a zenének megvan a maga sajátságos képe. zenei karaktere, amely a hallgatóra
nagyon megnyugtatóan, behálózóan, meditatívaii hat és a saját stíluson belül rendkívül
profi módon van előadva.
A SzaMaBa Trió név a gitáros Szabó Sándor, az ütős Major Balázs és a
basszusgitáros Bagi László nevéből keletkezett. A lemezborító szövege stilisztikai
hovatartozásként az "etnojazz" fogalmát jelöli meg. Szabó nyolc- és tizenhat hűm
gitáron játszik, amelynek hangzása időnként Ralph Townerére emlékeztet. A zene
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karaktere meditativ, a három zenekari tag mellett az olasz fuvolás, Massimo de Mattia
is hozzájárult a CD hangzásvilágához. Л CD címe, a "Hypnos" egy olyan program,
amely kissé szűkölködik a zenei kontrasztokban. Mindent összevetve ez olyanfajta
zene, amelyben bizonyára a jazznek van a legkisebb szerepe.
Szabó Sándor a "Talizmán: In Conceit" című CD-n producerként is
bemutatkozik Ezen csoport zenéjének középpontjában Stein Ferenc lírai, klasszikus
ihletcttségű zongorajátéka áll, aki ezenkívül a repertoár nagy részéhez is hozzájárult.
Rajta kívül a szintén klasszikusan képzett fuvolás, lttzés Gergely határozza meg a
hangképet. Anélkül, hogy a kamarazenei játékirányzatot elhagyná, a Talizmán zenéjét
bizonyos jazzrock elemek határozzák meg. Jellemző, hogy a band zenéjében a
megliangszerelt részek sokkal élőbbek mint az improvizált részek, amelyekben a
zenészek újra és újra klisészerű klasszikus frázisokat adnak elő.
A Makám együttes is a "világzene" birodalmának befolyása alatt áll:
balkáni aszimetrikns ritmusok, az indiai klasszikus zene metrikus struktúrái, a perzsaarab hagyományok hangrendszere (a perzsa "Maquams"-ból származik az együttes
neve is). Afrikai, maláj vagy középkori európai zenei Ilefolyások. A "Divertimento"
című CD Krulik Zoltán gitáros által komponált darabjaiban néhány meggyőző
szopránszaxofou szólót lehet hallani Grencsó Istvántól - egyébként itt is az együttes
meditativ hangzóskaraklere áll az előtérben.
Egészen másfajta zenei hagyományok szolgálnak példaképül a következő két
CD-hez. A Palermo Boogie Gang alig különbözik valamilyen a hasonló, zydecobefolyásoltságú bluesbandáktól. Az 1985 óta létező együttes igazim jól uralja a
Louisiana Blues idiómáit - még akkor is, ha a nem kimondottan amerikai kiejtés a
hallgatónak nagyon hamar nyilvánvalóvá teszi, hogy nem a Mississippi Delta mocsarai
muzsikusainak zenéjét hallja. A "Bottle Up And Go"-ban a Boogie Gang olyan
klasszikusok számait adja elő mint Jolin Lee Hooker, Willie Dixon és mások, de
mellett néhány saját kompozíciót is bemutatnak. Játékuk meggyőző például a "Key To
The Highway"-beii vagy a jumpoló "Walking Down Blues"-ban. A "Red Hot Blues "
című második CD-jükön a Gangot néhány darabban a jazz-tangőhannonikas Tabányi
Mihály és a gitáros Bocsay István erősítik. A repertoár itt Clifton Chénierlől J.B.
Leuoiron és Otis Rushou keresztül a saját darabokig terjed. Ki kell emelni a
jólsikerült "Blues With A Feeling"-et és Mihály nosztalgikus hozzájárulását a “Lady
Be Good"-dal. A Palermo Bbogie Gang a blues tradícióban gyökeredző jó tánc- és
hangulatteremtő zenét játszik és a lemezek kísérőszövegében minden bizonnyal nem
jogtalanul használják a Party-Hit kifejezést.
Vükén György a "Dunapalota Ragtime"-bau történelmi nyomdokokba lép.
Az Osztrák-Magyar Monarchia korszakának 2d ragtime kompozícióját halljuk. Székely
Aladár tíz darabbal szerepel a lemezen, de róla sajnos többet nem közöl a lemezborító
szövege. Jó lenne többet tudni a kompozíciókról és legalább a koltukiadások dátumát
ismerni. A dunai monarchia ragtime-jai esetében nem várhatjuk el azt a fajta zenét,
amelyet Scott Joplin példája mutat. Többnyire novelty ragtime darabokról van szó,
gyors, erősen klisészerű darabokról, amelyek konkrét példaképei ritkán tagadhatok le.
Már két darab után elfárad a hallgató, amikor megint utalást talál az eredetiekre,
ahonnan a frázisokat átvették (majdnem azt mondva: koppintották), meglepő, hogy
milyen gyakran idézik a "Twelfth Street Rag"~et és a "Russian Rag"-et. A címek
jellemzőek а копа: "Nervous Rag", "Grotesk Rag", "Hungarian Rag", "Die lustigen
Neger”, "Neger-Hochzeit" stb. Vukän a legjobbakat kísérli meg kihozni a darabtikból.
A felvételek ennek ellenére valószínűleg elsősorban a ragtime történészeknek
érdekesek, akik az amerikai zene átvételének európai nyomait keresik.
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A kortársi magyar zenészek közül ketten tűnnek ki: a szaxofonos Dresch
Mihály és a zongorista Szabados György. Dresch Mihály "Zeng a lélek" című CD-je
a "Cymbalo Music"-ban a népi cimbalommal kezdődik. A kompozíció és hangszerelés
tekintetében a népi vonatkozások állnak előtérben, a darab improvizációs részei ezzel
ellentétben a kortársi improvizációs hagyományokat követik. Ennek kiváló példája a
basszusklarinét-hegedű rész a "Put It OuP-ban. A hegedűssel, bőgőssel, dobossal és a
cimbalmon, basszusklarinéton, valamint szoprán- és tenorszaxofonon játszó Dresch
Mihállyal felálló kvartett olyan zenét játszik, amelyben a folklórisztikus gyökerek
semmiképpen sem stilizáltak, hanem azok a zene integrált részei. Stilisztikai
beskatulyázást igen nehéz, találni: vajon ez most a magyar folklór jazzelemekkel
gazdagított formája, vagy a kortárs jazz folklórisztikus pillanatokkal fűszerezett
formája? Dresch Mihálynál számos olyan zenei elem megtalálható, amelyek a most
recenzált többi CD-nél is megtalálhatók: A klasszikus intonációra való utalások,
átlátszó /elgondolkodtató meditativ fázisok. Az AT-vel, a SzaMaBa Trióval, a
Talizmánnal vagy a Makómmal ellentétben Dreschnél a játékos mozzanat, az.
improvizáció és a zenei kommunikáció állnak az előtérben. Dresch kompozíciói a
kelet-európai és az afro-amerikai zenei hagyományok vegyületének legmeggyőzőbb
példái.
A folklórisztikus hangzás átcsillan Szabados György zenéjén is, nála
azonban nem áll a középpontban. "Homoki zene" című nagyformátumú szvitjében a
pillanatnyi magyar jazzelit, közöttük Dresch Dudás Mihály működik közre. Szabados
kompozieójának alcímei sokat elárulnak inspirációs forrásairól. Közöttük egyaránt
találunk hódolatot Stravinsky, Lutoslawski, Bartók, Sosztakovics előtt. Szabados
lemezborító szövege egészen konkrétan hivatkozik a magyar vidékre, "a puszta
szeretetére, a szív hangjára". Zenéje karakteréhez sokfajta elemet kellene citálnunk,
amelyekből most csak néhányat nevezünk meg: például a kiváló szólókat (az
altszaxofonos Grencsó István az "Istenek a Nagy Hortobágyon"-ban hallható), a
Stravinsky emlékének szentelt "Mákvirágok"-ban a sok kollektív improvizációval és
himnikus kórusátmenettel szolgáló kíséret nélküli fúvósegyüttest, az egyetlen
csillogó hangképre felépített "Délibáb"-ot, a "Legelő lovak" általában átlátszó-feszes
hangsúlyokból álló hangszerelését, a "Halott madár" szabadon swingelő nagybőgőjét.
Szabados zenéje a szó legszorosabb értelmében hallgatásra való zene. Ez a zene
egyúttal a zenei integráció - kompozíció és improvizáció, folklór és jazz - mesteri
példája. A magyar jazz és improvizált zene sokarcú. Mindenekelőtt azokban a
pillanatokban, amikor a magyar zenészek nyíltan vagy látensen visszatérnek
szülőhazájuk zeneszerzési- és játékgyakorlatára, akkor az eredmény egyéni, példa arra.
hogy a nemzeti hagyományok hatása a jazzben nemcsak manírokhoz, hanem meggy őző
eredményekhez is vezethet.
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Jávorszky B éla Szilárd: Dudás fújja a magáét*
*A szerző cikke az Új M agyarország 1995. április X-i számában,

(jé) aláírással jeltől meg.

Dudás Lajos nevét viszonylag kevesen ismerik Magyarországon. Pedig
különösebb elfogódottság nélkül állíthatjuk, egyike Európa legfelkészültebb és
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