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Möntör Máté: 
Hungarian Jazz Transcriptions

Sokan sokfélét állítanak, de abban mindenki egyetért, 
hogy egy jazzmuzsikusnak készítenie, tanulmányoznia kell 
transzkripciókat – azaz lejegyzett improvizációkat.  
Egészen addig, míg ezzel a zenével kíván foglalkozni; 
tehát szerencsés esetben egy egész életen át. A Möntör 
Máté által lejegyzett transzkripciós füzet hiánypótló  
kezdeményezés a magyar zeneoktatás történetében. 
A mainstream jazz stíluselemeit vitathatatlanul New Yorkból 
diktálják immár 70 éve, ezért nem véletlen, hogy a világon 
mindenhol elsősorban az amerikai zenészek szólóit írják le 
és elemzik. Épp ezért rendkívül üdítő kezünkben tartani egy 
olyan kiadványt, amiben csupa magyar muzsikus szólója 
olvasható. Magyar zenészeknek ritkán jut ilyen meg
tiszteltetés, remélhetőleg a kezdeményezésből tendencia 
válik. Maga a kiadvány szép kialakítású. A legfontosabb 
aspektus ez esetben ugyebár a notáció, amit igen mostoha 
módon kezelnek a jazzben (hiszen performanszcentrikus 
zenéről van szó, ahol a kottázás általában személyre 
szabott és csak a leglényegesebb dolgokat tartalmazza). 
Ebben a füzetben kiváló, remekül olvasható kottaképpel 
találkozunk, talán csak a staccato és hasonló jelölések 
hiányoznak innenonnan. Fájó pont azonban  
a transzkripciók bárminemű elemzésének a hiánya.  
Egy kezdő, de érdeklődő zenész nem igazán tud mit 
kezdeni magukkal az improvizációkkal, hacsak nincs 
mellette egy tanár, aki elmagyarázza: mi miért és hogyan 
történik, mire gondolhatott a költő, azaz ez esetben 
a szólista. A másik hiányosság a muzsikusok bemutatásánál 
található. Az egészen rövid, lexikonjellegű bekezdésekből 
megtudjuk, hogy az adott zenész hol és mikor született, 
kikkel játszott és milyen zenekarokban. Ezek bár érdekes 
információk, a transzkripciókhoz és magához a művészhez 
nem viszik közelebb az olvasót. Érdemes lett volna leírni, 
hogy a zenész milyen stílust képvisel, játékára kik hatottak, 
improvizációs gondolkodása milyen jellegű. A szólókat Máté 
remekül válogatta össze a magyar mainstream jazz tíz nagy 
alakjától. Találunk trombita, gitár, de nagybőgőszólót 
is (mindegyik népszerű standardek körére játszódott), 
és külön öröm, hogy a füzethez járó CDmellékleten 
mindezeket meg is hallgathatjuk. A kiadvány szerkesztője 
méltó módon rótta le tiszteletét a magyar muzsikusok előtt.

Szentgallay György

Rozsnyói Péter: 
Serenity Prayer 

A veszprémi születésű zongoristazeneszerző azon képzett 
muzsikusok közé tartozik, akiknek műveltsége nem áll meg 
egy stílus alapos ismereténél. Rozsnyói Péter a jazz mellett 
a klasszikus zenének, különösen a Bachjátéknak is mestere. 
Oláh Kálmán mentorálása alatt végezte a Zeneakadémiát, 
s két triólemez elkészítése után (méltó módon) elérkezett 
mérföldkőnek számító szólólemeze, a Serenity Prayer életre 
hívásához. A túlnyomórészt saját anyagból (egy kompozíció 
és öt improvizáció) álló albumon helyet kapott egyegy 
Cole Porter, George Gershwin és Jimmy Van Heusen 
szerzemény is. A felvétel a BMC házban készült egy kon
cert keretében. A lemez egészére jellemző az intimitás  
és az őszinte, szentimentális hangvétel. Rozsnyói saját 
darabjaiban a muzsikus klasszikus és jazz szókincsének 
szintézisét tapasztalhatjuk meg ízléses szólamvezetésekkel 
és kreatív, ihletett dallam, harmónia és formaalkotás által. 
A zenei pulzusban is elasztikusan (és ugyanakkor pontosan) 
mozgó zongorista organikus módon fuzionálja a stílusok 
egyes jegyeit, s tisztán vezető balkeze teljesen szabadon 
közlekedik a modális kíséret, a swinglüktetés és a groove 
hangvétel között. Mindannyiszor adekvátan prezentálva 
azt a játékmódot, mely illő az adott zenei szituációban. 
Improvizált témái melodikusak és fülbemászóak, a giccs 
teljes mellőzésével. Harmóniái és az azokon táncoló 
dallamok összhatása izgalmas, de nem erőltetett, s az 
outjáték (ami egyébként visszafogott mennyiségben fordul 
elő) sokszor csak orgonapontszerű funkcióban jelenik 
meg, vagy egykét, igen ízlésesen elhelyezett dallamhang 
formájában, így az öncélúság gyanúja sem merül fel a lemez 
egyetlen barázdájában sem. A standardanyag jó arányban 
hangsúlyozza a zongorista tradicionális jazzkészségeit: 
témái és szólói egyediek, s eközben nincs szükségük arra, 
hogy extremitásokba bocsátkozzanak. A pontos  
és lüktető time szépen viszi a hátán a jó szájízzel  
elhelyezett alterációkat, emellett az időnként előtérbe  
kerülő akkordstruktúrák a balkézben érdekfeszítővé teszik 
a jazzklasszikusokat a modern jazz kedvelői és a swing vagy 
a Broadway zenei kultúrájának fogyasztói számára is. 
Rozsnyói Péter ismét egy elimerésre méltó munkát tett le  
az asztalra, tovább gazdagítva ezzel a magyar jazz értékes 
tárházát.

Pázmándi Gergely


