
GRAMOFON, 2019 ŐSZ

ECM – Hangvető

ECM 2614

BMC Records – 
MG Records

BMC CD 273     

Hugues Mayot: L’arbre rouge

Bizonyára nyomós oka van annak, hogy a BMC kiadványai 
között kitüntetett helye van a francia jazz képviselőinek. 
Jobban kellene ismernünk a nagy ország jazzéletét ahhoz, 
hogy meg tudjuk ítélni, milyen rendű és rangú muzsikusokat 
vesz pártfogásába a kiadó, ráadásul a Nemzeti Kulturális 
Alap anyagi támogatása nélkül. Hugues Mayot szaxofonos 
klarinétosnak, aki egyebek között a Radiation 10 nevű 
csoport és a Magma együttes tagjaként, Marc Ducret 
és André Minville partnereként is ismert, ez a második 
lemeze, amelyet 2017ben egy francia stúdióban vettek fel. 
Az együttes több tagja ilyenolyan módon kötődik  
a BMChez, az előzmények ismeretében a hangszerössze
tétel már nem is tekinthető különlegesnek. A kvintettben 
Theo Ceccaldi hegedül, Valentin Ceccaldi csellózik,  
Joachim Florent bőgőzik. Ütőhangszer nincs, van viszont 
fagott, amely köztudomásúan nem tartozik a jazz házi 
hangszerei közé. Szerepeltetésének oka nem az, hogy 
megszólaltatója Sophie Bernado, Mayot élettársa;  
a szimfonikus zenekarok nélkülözhetetlen instrumentuma 
a jazz és a kortárs zene kapcsolatát érzékelteti. Ez az elejétől 
a végéig megkomponált zene messze áll a jazz törzs
vonalától, amely jószerivel csak Mayot szaxofonfrázisaiban 
és rögtönzéseiben jelenik meg. A többi hangszer,  
a kompozíciók és a hangszerelés inkább a klasszikus, még 
inkább a kortárs zenéhez kapcsolják a hat szerzeményt; 
más szóval a klasszikus zene és a jazz korántsem egyedül
álló ötvözetével állunk szemben. Az amerikai eredetű jazz 
megszüntetve meghaladásának igénye elsősorban  
az Európa nyugati felében élő muzsikusokat készteti 
folyamatos útkeresésre. A L’arbre rouge jelentése magyarul 
Vörös fa, ami termékeny zöld gondolatokat indíthat el 
érzékeny fejekben, ahonnan már csak egy ugrás a klíma
változás. Közelebb juthatunk a lényeghez, ha a repetitív 
zene erős hatására mutatunk rá a gondosan megmunkált, 
izgalmas hangszerelési megoldásokkal élő, a figyelmet 
ébren tartó, nagyszerű akusztikus hangzást nyújtó darabok
ban. A prímet érthetően a fúvós és vonós hangszerek viszik, 
de a zene egyaránt bővelkedik kiállásokban és polifonikus 
részekben. Remek hangszeresek alkotják az együttest, 
bármelyikük kiemelése a többiek rovására történhetne. 
Ha mégis, már csak az érdekesség okán, a fagott ritkaság
számba menő szólamai külön érdemesek a figyelemre.

 Turi Gábor

Dominic Miller: Absinthe

Dominic Millert az is ismeri, aki nem ismeri. Az amerikai és ír 
felmenőkkel rendelkező, de Argentínában született gitáros 
1991 óta dolgozik Stinggel, közreműködött a legfontosabb 
lemezein, és közösen jegyzik a Shape of My Heart című 
számot. Még mielőtt a popikon mellé sodorta tehetsége 
és jó szerencséje, szintén részt vett lemezfelvételeken 
és koncertturnékon a Level 42val, a World Partyval, 
a Pretenderszel, Phil Collinsszal, Paul Younggal és másokkal. 
Szólóalbumokat 1995 óta jelentet meg, az Absinthe a tizen
harmadik, az ECMnél pedig a második lemez. Ezeken 
akusztikus gitáron remekel, de korábban készített kifejezetten
elektronikus albumokat is, sőt klasszikus zenei jártasságát is 
bemutatta a Shapes című korongon.
Az Absintheen felcsendülő legelső hangok által keltett 
benyomásaim egy szót idéztek fel bennem: impresszioniz
mus. Nyilván szándékolt volt e hatás Miller részéről, innen 
az albumcím is, amely – mint olvasható a kísérőfüzet 
szövegében – még azelőtt megszületett, hogy egy hangot 
is papírra vetett volna a tíz darab egyikéből. A finom 
szövésű, elemelt hangulatot árasztó zenét Miller gitárja 
mellett Santiago Arias bandoneonja, Mike Lindup billentyűi, 
Nicolas Fiszman basszusgitárja és Manu Katché dobja 
szólaltatja meg – mondhatnánk, festi meg a legkülönbö
zőbb, kiválóan harmonizáló színekkel. Igen, a zenekarban 
további ismerős neveket találunk. Lindup a Level 42 billen
tyűse, akinek falsettója a banda egyik védjegyének számít. 
Manu Katché szintén dolgozott Stinggel, meg nagyjából 
mindenkivel Peter Gabrieltől a Tears For Fearsen át a Simple 
Mindsig. Fiszman a belga jazzélet oszlopos tagja. A csapat 
legfiatalabb művésze Arias, akire Miller kulcsfontosságú 
feladatot bízott a dallamok megformálásában. Azért is 
döntött e hangszer mellett, mert a gitárokkal ellentétben 
nem hangolódik el, az akusztikai élmény tökéletes mivolta 
pedig elsődleges cél volt a főnök számára. A hangzás 
tényleg szép, csak végig az az érzésünk, mintha háttérzenét 
hallgatnánk, mintha akkor válhatna teljessé az élmény,  
ha a hangokhoz képkockák is peregnének, vagy egy valódi 
témákat, dallamokat játszó szólista csatlakozna a kvintetthez. 
Arias keze érezhetően meg van kötve. Olyan az egész 
anyag, mintha egy úgynevezett „minus one” album pörögne. 
Így elmarad a várva várt, bódító hatás.
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