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Grencsó Collective Special 5 With Ken 
Vandermark:
Do Not Slam The Door!

Nem kétséges: e CDvel a BMC újabb nagy lépést tett afelé, 
hogy az európai jazzlemezkiadás élvonalába kerüljön. Ken 
Vandermark és a Grencsó Kollektíva találkozása legalább 
olyan súlyú esemény, mint Hamid Drake fellépései a Tóth 
Viktor Tercettel vagy David Murray közös munkája Balogh 
Kálmán zenekarával. Emez állítások alapja az a tény, hogy 
Vandermark ma az európai/amerikai avantgárd jazz egyik 
irányadó személyisége, akit ugyan a chicagói AACM 
és posztAACM iskolákhoz kapcsolnak, de európai zenei 
kötődései is igen erősek – nemcsak azzal, hogy rendszeresen 
együtt dolgozik a Peter Brötzmann Chicago Tentettel, 
hanem azzal is, hogy évente hónapokat tölt Európában, ahol 
szintén bámulatos aktivitással zenél változatos kontextusok
ban. Elég, ha a lengyel, ukrán, svéd és amerikai muzsikusokat 
felvonultató Resonance Ensemblet vagy a Krakkóban 
publikált 12 lemezes Alchemia albumot említem. E gyűjte
ményben részben olyan átdolgozások hallhatók (Shepp, 
Coleman, Kirk, Monk), melyek Grencsóék zenei ízléséhez is 
illeszthetők. A jelen CD azonban a puszta ízlésbeli hasonló
ságoknál lényegesen mélyebb zenei kapcsolódásokat mutat. 
Művészi testvériséget hat muzsikus között. Szűkebben a két 
szaxofonos miniatűr szólódarabjában (Párhuzamos jelenség). 
Telitalálat a cím (Ne csapd be az ajtót!), mely az egész 
vállalkozás értelmére fényt derít. Vandermark szerény, tömör 
és pontos „előszavában” így fogalmaz: „sohasem szabad 
bevágnunk a köztünk lévő ajtókat. Ehelyett inkább – ahogy 
ezt ez a zene és az azt létrehozó művészi teremtő folyamat 
is bizonyítja – tárjuk ki azokat egymás előtt.” Grencsó 
sokéves tevékenységére jól illik az ajtónyitás metaforája, akár 
a Budbudasban, akár a Kollektívában, ahol Szabadosinter
pretátorként, illetve az instant composing kísérletezőjeként 
nyilvánul meg. A két bőgőssel (Benkő Róbert, Hock Ernő), 
zongoristával (Kovács Tickmayer István) és dobossal (Miklós 
Szilveszter) felálló kiváló együttes először tavaly május 12én 
mutatkozott be az Opus Jazz Clubban.
Megírt és rögtönzött, etűdszerű és nagy ívű darabok  
váltogatják egymást egészen a lélegzetelállítóan statikus 
Grencsómeditációig (Legyen meg a te akaratod), mely 
szinte észrevétlen tempóban halad az elnémulás felé. 
Az ilyen szerzeményekről igazából csak a mű színvonalán 
szabadna szólni.

Máté J. György

Bágyi Balázs New Quartet Featuring 
Li Xiaochuan:
China Jazz Suite

A kitűnő muzsikus, komponista és zenekarvezető 
(aki még a jazzközélet főszereplője is) bámulatra méltó 
zenei aktivitásról tesz tanúbizonyságot már évek óta. 
Egymás után születtek „projektjei”, (Valahol máshol, Easy 
Landing, Tribute to Ella), nagylélegzetű, többtételes 
jazzszviteket is beleértve (Continuity Jazz Suite, Hommage 
to Shakespeare), amelyeket aztán számos koncerten 
mutatott be itthon és külföldön. Együttesének szaxofonosa 
kezdetben Ávéd János volt, majd Soso Lakatos Sándor lett. 
Balázs nem hagyja „elszállni” ezeket a kiváló muzsikákat, 
hanem megtalálja a módját annak, hogy rögzítsék őket. 
Nem az a fontos, hogy puccos körítéssel kerüljenek 
a jazzbarátok kezébe, a szerény külső mögött remek 
produkciók húzódnak meg. 
Balázs az elmúlt évek során a magyar jazz utazó nagykövete 
is lett, aminek során intenzív kapcsolatot alakított ki a fel
jövőben lévő kínai jazzszcénával. Neki köszönhetjük azt, 
hogy egyáltalán tudunk róla, az ázsiai nagyhatalom ezen 
a téren is rakétasebességgel számolja fel hátrányát. Balázs 
egyedül, majd kvartettjével is játszott már a távoli országban,
és a jelen lemezen vendégszereplő sanghaji trombitás 
is emlékezetes koncerten mutatkozott be két évvel ezelőtt 
a Müpában. 
Li Xiaochuan ezúttal Balázs hat tételből álló Kínai jazz 
szvitjének tolmácsolásában vett részt a vele kvintetté bővült 
együttes szólistájaként. Játéka szervesen illeszkedik 
az együttes produkciójába. A kompozíciók Balázs kínai 
utazásainak tapasztalatait, benyomásait tükrözik (A panda 
álma, Tiltott város, Tibeti mesék stb.), de nem esett abba 
a hibába, hogy kirívóan használná a kínai melódiavilágot. 
Mint korábbi szerzői és előadói tevékenységében is, Balázs 
és együttese a postbop elemekből építkező akusztikus  
kortárs jazzt ad elő a legmagasabb szinten. Vitathatatlan 
érdeme az is, hogy zenekarvezetői státuszának ellenére 
visszafogottan, elegánsan játszik, egy az egyenlők között.  
A kvartett valamennyi tagja hangszerének legjobbjai közé 
tartozik. A hazai szaxofonosok egyik legkiemelkedőbb 
képviselője, Soso Lakatos Sándor szólói, a klasszikus zenén 
felnőtt Oláh Dezső kreatív improvizációi és Oláh Péternek 
a szilárd alapot biztosító bőgőjátéka a minőségi kivitelezés 
garanciáját jelentik. 
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