
94 GRAMOFON

BMC Records

BMC CD 265

BMC Records

BMC CD 260

Párniczky Quartet:  
Bartók Electrified

Párniczky András jazz-gitárost valószínűleg Nigun nevű 
zenekarából ismerik a legtöbben, s akik kedvelik a jazz  
és az autentikus zene fúzióját, azok a Bartók Electrifieddal 
egy újabb gyöngyszemet tudhatnak magukénak.  
A muzsikusok névsorát végigböngészve máris garanciát 
kapunk a minőségre. Bede Péter szaxofonos úgy a jazz, 
ahogyan a népzene területén is elismert egyéniség, művelt-
sége mindenfajta zenei szituációban csillog. Hock Ernő 
nagybőgőst a legkülönfélébb formációkban hallhattuk már, 
s külön öröm, hogy most egy Bartók-központú anyaghoz 
teszi hozzá értékes hangjait. Baló István nagymúltú dobosa 
hazánknak, aki szintén jártas az autentikus zene és a jazz 
fúziójában. Ha valaki esetleg félve helyezné a lejátszóba 
a lemezt, mert a bartóki oltár szentségének megtörésére 
számít, az nagyon meg fog lepődni. Az album zenei anyaga 
vitán felül állva megfelel a Bartók szellemisége előtt való 
tisztelgésnek, a zeneszerzőtől idézett darabok és témák a 
lehető legjobb hozzáállással és szakértelemmel kezeltetnek. 
A zenekar a lemez legelső hangjától kezdve megteremti és 
fenntartja annak egyedi hangzását és atmoszféráját, s remek 
érzékkel közlekedik a pontos tartalmi hűség és az improvi-
zatív passzázsok között. Időnként nehéz megállapítani,  
hogy megírt vagy teljesen improvizált részletet hallunk-e, 
ez pedig egy jazz-felvétel esetében igen jót jelent.  
A zenei anyag intellektuális és technikai nehézségének foka 
egyaránt magas, de szerencsére ez nem megy a hallgatás 
rovására. Ennek oka – a kiváló zenei megvalósítás és 
előadás mellett – a bartóki elme és szív ősisége. Olyan  
zene ez, mely minden pillanatban képes újat mutatni és 
meglepni a hallgatót, ugyanakkor elementáris energiákból 
táplálkozik és örökérvényű „szabályok“ szerint él.  
A változatos ütemmutatók organikusan lüktetnek Baló 
István és Hock Ernő keze alatt, a két szólista pedig alázatos 
figyelemmel tesz eleget a bartóki érzésvilág kritériumainak. 
A zenekar feltűnés nélkül, kedvére közlekedik az autentikus, 
a kortárs és a jazz ízek között, ezzel is bizonyítva, hogy 
mindnek mestere. Hálásak lehetünk a jelen magyar  
zenészeinek azért, hogy egyszerre ápolják a kortárs impro-
vizatív muzsikát és népzenei hagyatékunkat is, folytatva 
Bartók küldetését.

Pázmándi Gergely

Modern Art Orchestra Plays Béla Bartók:  
15 magyar parasztdal

Feldolgozások esetén a hallgatónak először a saját pozíció-
ját kell tisztáznia. Vagy az eredeti művet veszi alapul, és 
annak tartalmához, szellemiségéhez méri az új változatot 
vagy önálló alkotásként teszi azt a mérlegre. További 
kérdések is adódnak: szabad-e számon kérni az eredeti 
darabot egy más műfajú feldolgozás esetén; illetve függet-
leníthető-e a létrejött változat a kiindulópontul vett, 
önmagában teljes szerzeménytől? Különösen, ha annak 
interpretációjára olyan példák akadnak, mint a szerző vagy 
Szvjatoszlav Richter, Fischer Annie és mások kotta-értelme-
zései. A tizenegy éve működő Modern Art Orchestra 
a lemez avatott kísérőszövegében egyértelmű választ ad 
a dilemmára: tiszteletben tartották a Bartók által gyűjtött, 
megharmonizált, műzenévé formált (feldolgozott) népdal-
csokrot; ahhoz egyetlen hangot sem tettek hozzá, hanem 
a leghűségesebben igyekeztek átültetni a zongora nyelvéről 
a (jazz) nagyzenekar nyelvére. Merész vállalkozás 14 percből 
70 percnyi anyagot kovácsolni; ehhez biztos zenetörténeti 
jártasság, kulturális azonosságtudat, kreativitás és hang-
szeres felkészültség szükségeltetik. Ami a MAO-nak  
– vendégművészek közreműködésével – a birtokában van.
Fekete-Kovács Kornél zenekarvezető-trombitaművészen
kívül a műhely Ávéd János és Bacsó Kristóf szaxofonosokat,
Subicz Gábor trombitást is a soraiban tudhatja, akik nem-
csak a harmóniák mélyrétegeit kibontó szólóikkal, hanem
hangszerelőként is részesei a darabok átiratainak. Nagy
nyeresége a megvalósításnak az amerikai jazz magyar-
országi gyökerekkel bíró művészének közreműködése:
Dave Liebman szaxofonos/fuvolista Bartók és John
Coltrane zenéjének híveként a free jazz felé nyit kaput
szólóival. A bartóki gondolat jegyében járult hozzá a pro-
dukcióhoz fuhun nevű hangszerén Dresch Mihály, a cimbal-
mon Lukács Miklós, a basszustrombitát szóló- és aláfestő
hangszerként megszólaltató Gőz László és a hangjával
a záró számban közreműködő Harcsa Veronika. Kötöttségek
nélkül (át)értelmezhető bartóki zene szól tehát a korongról?
Nem. A műzene, a népzene, a kortárs zene és a jazz elemeit
szintetizáló változat a Modern Art Orchestra sajátja; Bartók
zenéjének az elektronika és a hangbejátszás lehetőségeivel
élő, 21. századi értelmezésű, drámai hatású lenyomata.
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