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Kivételesen kreatív bőgősök – különösképp olyanok, 
akiknek legalább átmenetileg közük volt a free irányzathoz 
– alkalomadtán megmutatják, hogy a bőgő nem csupán
kíséretre és ensemble-játékra alkalmas, hanem nemes
szólóhangszer is. Az általam ismert legkövetkezetesebb
bőgős szólista az egyszerre elegánsan pengető és
kontemplatív, pizzicato és vonós technikában egyként
elsőrangú Barre Phillips, aki ötven éve publikálta első, úttörő
szólóbőgő-lemezét (Journal Violone). Ezt további szólók
követték 1983-ban és 1989-ben. Maga Phillips zenei
naplóknak tekinti magányos vállalkozásait, máshol pedig azt
mondja, „a pillanatot metsző történelmet” szólaltatja meg.
Nem kevésbé kifejező, ahogy kollégája, William Parker
értékeli a szólóbőgő-produkciókat. Szerinte ilyenkor
a művész a csenddel folytat párbeszédet. Különösen
megfontolandó Parker definíciója, ha tekintetbe vesszük,
hogy Phillips nyolcvanhárom éves, és bevallottan
az End To Endet szánja élete utolsó szólólemezének.
Összegzés volna tehát a három többrészes kompozíciót
tartalmazó gyűjtemény? Inkább értelmezendő a lemez
a naplóírási folyamat lezárásának.
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Éteri, mély és fájdalmasan gyönyörű zenét hallhatunk 
a mindössze 31 esztendős izraeli zongorista-zeneszerző, 
Shai Maestro triójának The Dream Thief című albumán. 
Minden ízében tipikus ECM-kiadvánnyal állunk szemben: 
Maestro muzsikájának klasszikus zenei mívessége szinte 
kiált az ECM katalógusa után. Csak szinte, hiszen kiáltozásról 
szó sincs, a zene csöndes, elmélyült, de érzékenységében 
is rendkívül dinamikus. A trió intim játékát hallgatva csakis az 
elragadtatottság legmagasabb szintjén tudunk nyilatkozni. 
Az egymás rezdüléseit pontosan érző muzsikusok,  
a kompozíciók tartalmassága, a hangszerkezelés és  
a dallamvilág líraisága, az intellektus és az érzelmek ilyen 
fokú harmóniája együtt valóban minden szempontból 
tökéletes zenét alkot. A The Dream Thief-re ráfoghatjuk, 
hogy valamelyest Keith Jarrett nyomdokain halad, ám annál 
lényegesen eredetibb, hogy ilyen könnyen beskatulyázhassuk. 
Shai Maestro alkotása mélységében, változatosságában 
egészen rendkívüli, s többek között ezáltal is az idei év egyik 
legragyogóbb zenei produktuma. Minden zenekedvelőnek 
kötelező!
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A címével a mára elfeledett 1966-os francia filmre  
visszamutató CD-n a hamburgi zongorista megalkotja 
PolyJazznek nevezett új zenefilozófiáját, melynek jegyében 
igyekszik az eltérő, egymást akár kölcsönösen semlegesítő 
zenei elemek koegzisztenciájára épülő posztmodern képlet 
meghaladására, mégpedig úgy, hogy gordiuszi csomókká 
szövi össze az eredetileg idegen hangzásokat, amiből 
műfajilag besorolhatatlan, polifon és poliritmikus zenei 
sokrétűség alakul ki. Ami az egyik pillanatban világzenének 
vagy etnojazznek hat, az másodpercekkel később már 
inkább minimalista kortárszene, vagy épp egy régi  
tánczenei szám szatirikusan eltorzított mása, zenei görbe 
tükör. A Traum im Traum például leginkább a repetitív 
hagyományokat idézi. A főként német és francia muzsiku-
sokból összetevődő oktett ideális formáció Lüdemann 
kezében, hogy kellően tág teret nyisson a zenei „csomók” 
improvizatív tolmácsolására. Harsona és fafúvók, hegedű 
és gitár színesíti a Lüdemann – Dejan Terzic (dob, ütők) 
– Sébastien Boisseau (bőgő) alaptriót, melyet egy másik,
szintén 2015-ben készült BMC-felvételről már jól ismerünk.
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Örülhetünk annak, hogy a jogdíjak megszűntével egyre 
több magyar muzsikus fordul ihlető forrásként Bartók  
– és a magyar nép – zenéjéhez. Szendőfi Péter esetében
ehhez Ligeti György is társul. Hét át- és feldolgozás kapott
helyet a CD-n: Bartóktól a Zene húros hangszerekre, ütőkre
és cselesztára, az Este a székelyeknél, A fából faragott
királyfi, a Román kolindadallamok, míg Ligetitől két
csembalómű, továbbá két magyar népdal szolgált alapul
a merítéshez. A kiváló dobos hidat kívánt verni a komoly-
zene és a 21. századi jazz/improvizációs zene közé,
de helyénvalóbb lett volna a 20. századot is említenie,
a létrejött zene ugyanis nagymértékben az 1970-es évek
fúziós/jazz-rock stílusában gyökerezik. Ennek eszköztárába
és ritmusvilágába illeszti be az immár klasszikus művek
témáit. Visszalépés ez nemcsak az időben, hanem
– az eredetiekhez viszonyítva – művészi koncepcióban és
minőségben is. Pedig a kivitelezésben kiváló muzsikusok
vettek részt, köztük Romhányi Áron, Tálas Áron, Szentpáli
Roland, Birta Miki, Szuna Péter, Kézdy Luca. A szaxofon-
szólamokat New Yorkban Chris Hunter játszotta szalagra.
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