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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. 
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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. 
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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. 
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