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Gadó Gábor – Laurent Blondiau: 
Veil and Quintessence

Hosszú évek után újra BMC-lemezzel jelentkezett Gadó 
Gábor, az utóbbi két évtized kérlelhetetlenül idioszinkratikus 
alkotója. Ilyen gazdag életművel persze nem lehet nem 
észrevenni az utalásokat eddigi munkáira. Az a benyomá-
som, hogy Gadó részleges és viszonylagos visszavonulása 
arról szól, hogy van visszatérés a végpontból, márpedig 
a gitáros több ilyenhez is eljutott. Rendszeres duói Dukay 
Barnabással azt mutatták meg, hogy megközelíthető az 
abszolút nulla pont, a „tabula rasa”, a teljes kiüresítés alapján 
játszott tiszta improvizációval – persze ezek a koncertek 
aligha volnának digipakba gyömöszölhetők. Viszont más 
szempontból összegző és talán lezáró lemez is volt kvartett-
jének Dave Liebman közreműködésével felvett koncertje, 
amiről tényleg csak a legmagasabb elismeréssel lehet beszél-
ni. A korábbi sorlemezek (a szerzőként való közreműködését 
is ideszámítva) megmutatták, hogy Gadó témái mindig újabb 
távlatokat hódítanak meg. Így szerzői pályájának folytatható-
sága ragadható meg abban, hogy duó partnere az a Laurent 
Blondiau, akivel már másfél évtizede is együtt dolgozott, 
a-Unit nevű együttes BMC-lemezén. A belga trombitás- 
szárnykürtös a Mâäk’s Spirit (újabban Mâäk Quintet) nevű 
zenekarával lett az egész kontinensen ismert. Azóta is 
hihetetlenül produktív: az együttes kibővített világzenei 
verziójával a DeWerf-nél, a BMC-vel több szempontból 
szövetséges műhelynél vettek fel utóbb lemezt. Afrikai 
táncosok működnek együtt Blondiau Electro Project-jével, 
és ezeken túl is több más produkciója fut. A trombita-gitár 
duóban mindig van valami klasszicizálás; nekem persze 
Snétberger Ferenc és Markus Stockhausen jut eszembe, de 
ez egész más, hiszen Gadó elektromos gitáron játszik, de 
ujjal penget. A hangszer-összeállításból adódó várakozásai-
mat sokszorosan megerősíti a címadó, vagy a Chanson című 
szám, ahol is – gyanítom – JSB kép lógótt a stúdió falán. 
Feldolgozás? Dehogyis. Gadó és partnere absztrakciós 
szintje annál sokkal magasabb, a meghaladhatatlan klasszikus 
szellemiségének és egy kevés zenei elemének belsővé 
tételéről van szó. A lemez sűrűsége elképesztő. Analitikus 
hallgatást javaslok, az összes szépség nem is kibontható első 
hallásra, arról nem beszélve, hogy a címek nyomán felsejlő 
gondolati síkok, a fátyol mögül felsejlő esszencia izgalmas 
asszociációkra biztat.

Zipernovszky Kornél

Czirják Csaba Trio: 
Markoláb

A remek gitárosokban soha nem szűkölködő hazai jazz- 
szcéna egyik kiemelkedő képviselője Czirják Csaba, aki még 
mindig nem kapta meg az őt megillető helyet és megbecsü-
lést. Olyan ritkán találkozhatunk vele a pódiumon, hogy 
lemezének megjelenése is szinte hihetetlen volt számomra. 
Pedig a Bartók Rádió 2000. évi Jazzgitár Tehetségkutató 
Versenyének második helyezettje ezt követően ösztöndíjas-
ként előbb Perugiában, majd Bostonban is tanulhatott. 
Hazatérése után kvartettjével 2003 végén készített Work in 
Progress című lemeze egy fényes karrier beindulását ígérte. 
Társai akkor Zana Zoltán, Szandai Mátyás és a később 
tragikusan elhunyt Mohay András voltak. A komponálással 
mindig is intenzíven foglalkozó Csaba akkoriban még nem 
akart saját szerzeményekkel előállni, inkább kilenc olyan 
darabot játszott fel, amelyeknek szerzői a műfaj aranykorá-
nak legnagyobb muzsikusai – Coltrane, Monk, Shorter vagy 
Hancock. Most azonban mind a nyolc számot Csaba jegyzi; 
szerzői lemez ez a javából. Egy beérett művész mestermun-
kái, hiszen azok a karakterisztikus jegyek, amelyek egyedivé 
teszik játékát, itt bontakoznak ki igazán.  A lemez címe némi 
magyarázatra szorul, amelyet eddig semelyik recenzió,  
kritika nem tett meg. A Szeghalmon született Csaba ismeri 
azt a népi hiedelmet, amely az égitesteket elnyelő, a rossz 
gyerekek számára mumust jelentő markolábra vonatkozik.  
Az egész lemez egységes mű benyomását kelti. Csaba 
gitárjátéka merész és egyéni, dallam- és ritmusvilágában 
váratlan invenciók tűnnek fel. Szenvedélyesen áradó szólói 
nem kereskedelmi megfontolásokból született „modern-
kedések”, hanem a progresszív hangzások és hangszerelési 
megoldások keresése motiválja őket. A trió összeszokottsága 
tetten érhető. Csaba szerencsére két nagyszerű muzsikustár-
sat talált, akik hozzá hasonlóan zeneiségben és a kompo-
zíciók egészében gondolkodnak. Ők még a Csabánál is 
fiatalabb generáció jeles képviselői. A bőgős Bögöthy Ádám 
és Czirják Tamás dobos, mindketten a hazai jazz-utánpótlás 
nagy ígéretei. Ádám a legkeresettebb bőgősök egyike, aki 
számos formációban bizonyította rátermettségét. Tamás 
erőteljes time-ja, szenzitív játéka a lemez egyik nagy meg-
lepetése.  (Csaba triójában olykor Benkó Ákos tűnik fel,  
Monk Pannonica-ja a Youtube-on egyszerűen varázslatos.)  
Várjuk a mielőbbi folytatást. 
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