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Amennyiben a jazz-zenét mint korunk sajátos népzenéjét
tartjuk számon, nem kell tovább keresgélnünk a nagy zenei
stílushatározóban. De az is lehet, hogy lassan bele kell
törődnünk az emberi lélek szabadság és igazság utáni
epekedésébe; abba a késztetésbe, amely őszinteséget
vágyik adni és kapni. Ebben az esetben viszont egy pilla
natot sem érdemes pazarolni azzal, hogy megpróbáljuk
a Bartók Impressions anyagát belekényszeríteni egy kis
felcímkézett fiókba, mivel ez valószínűleg lehetetlen.
A legjobb, amit tehetünk, hogy kikapcsoljuk prekoncep
cióinkat a jazzt – és általánosságban véve mindent –
illetően, és átengedjük magunkat a szokatlan
(vagy páratlan?) felállás varázsának. A Szandai-Lévy-Lukács
trió közvetlen közelségbe kerül a hallgatóval; intim
dinamikáival, már-már zavarba ejtően sikeres összjátékával
olyannyira valódi, mint kevés dolog a hétköznapokban.
Szandai Mátyás nagybőgős és Lukács Miklós cimbalmos
régóta muzsikál együtt, s a közös aranyfonalat a Francia
ország és Magyarország közti távolság sem tudta elszakítani.
Mathias Lévy hegedűs játéka élénk, vivid, ugyanakkor lírai
és kristálytiszta. A lemez anyagának egésze a bartóki
szellemiség előtt tiszteleg, s ebbe a három saját kompozíció
is beletartozik. A tengelyrendszer szimmetrikus hangzása
és számos stílushűen – már amennyiben lehet ezt a kifejezést használni – eljátszott vezérmotívum amolyan biztos
pontként szolgál Bartók örökségének lokalizálásakor, de
az improvizációk és a variációk sem öncélúak, tisztelettel
és szeretettel térnek el, majd kerekednek vissza a nagy
zeneszerző tollvonásaihoz. A meghangszerelt kollektív
passzázsok is bizonyítják, hogy időt és energiát nem
sajnálva született a felvétel koncepciója és zenei anyaga.
Lévy sok, Bartók által is használt effektet valósít meg
a hegedűn, és szólista státuszát a – sajnos egy leheletnyit
rövid – lemezen mindevégig teljes egyenjogúsággal kezeli
társai aktuálisan betöltött szerepével. Lukács Miklós ízléses
és letisztult hangválasztásai azt az érzést keltik a hallgatóban, hogy a cimbalom a legtökéletesebb hangszer.
Ez a lemez erősen ajánlott a jazz-kedvelőknek, de
a Bartók-rajongók sem fognak csalódni, ha nyitnak felé.

Két nagy nemzeti kincsünk, Borbély Mihály és Dresch Mihály
– akik legszívesebben a magyar népzene és a jazz határ
területén szeretnek alkotni – ezúttal újra egyesítették
erejüket, és egy nagyszerű, harmóniahangszert nélkülöző
ritmusszekcióval (Horváth Balázs és G. Szabó Hunor)
kiegészülve elkészítették a Körbe-körbe című albumot.
A lemezanyag a két szaxofonos szerzeményeiből tevődött
össze. Két Dresch és négy Borbély-szerzeményt hallhatunk,
valamint egy közös művet, ami teljes egészében kettejük
zenei párbeszédére épül. A számok igazán széles érzelmi
és dinamikai spektrumon mozognak: a lassú, lírai témák
és a feszes, friss dallamok egyaránt nagy műgonddal készültek el. Ha egy külföldi érdeklődne arról, hogy milyen
a sajátosan magyar ízű jazz, más Dresch- és Borbély-
produkciók mellett bátran megmutathatjuk neki ezt a lemezt is. A népies szaxofonjáték vegyítve az amerikai
improvizatív dallami felfogással, az Ornette Coleman
szellemi hagyatékát idéző szabad játék találkozása a pre
cízen megkomponált témákkal és a szenvedélyes, tiszta
forrásból érkező előadásmód együttesen olyan zenei
egyveleget alkot, amelyet igen nehéz nem szeretni. Mint azt
már megszokhattuk, Borbély és Dresch ezúttal is elhozta
számunkra a fuvóshangszerek egész arzenálját: hallhatunk
szoprán-, alt- és tenorszaxofont, basszusklarinétot és
kromatikus furulyát, valamint a Dresch által feltalált fuhunt,
ami alapvetően egy fafurulya, amit szaxofonbillentyűkkel
szereltek fel. Az album egyik nagy csúcspontja a címadó
szerzemény, amely fokozatosan épül fel egyetlen nagybőgő-ostinatóból vérpezsdítő, a táncházak szellemiségét is
magában hordozó sodrásba. Azonban hiába a míves
kompozíciók vagy a változatos hangszerelés, ha a zenészek,
és különösen a szólisták nem lennének ennyire összhangban. Szerencsére Borbély és Dresch nemcsak a stílust, de
egymás játékát is mindvégig nagyon érzik. Dialógusuk az,
ami lelket önt a puszta zenei vázba és bizonyosságot nyújt
arról, hogy nemcsak tudásuk, de szívük is hatalmas. Habár
tudvalevő, hogy Bartók nem rajongott a jazzért, biztos
vagyok benne, hogy ezt a lemezt nagyon szeretné.
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