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Tűzkő Csaba – szaxofon, Tóth Péter – trombita, Gyárfás István – gitár, Orbán György – bőgő, 
Mohai András – dob 

 
Tűzkő Csaba lemezét nehéz objektív kritikával illetni (ha 

létezik egyáltalán objektív kritika). Először talán a vélemény 
szubjektív része: tekintettel arra a szomorú (és egyébként honi jazz-
zenészeink többségének “modern” jazzben nyújtott teljesítményére 
is negatív hatással lévő) tényre, miszerint a hazai jazzképzésből 
(legalábbis eleddig) szinte teljes mértékben hiányzott a bebop 
korszak előtti stílusok ismerete, már maga a vállalkozás, hogy egy 
“modern” jazzesekből álló kis csapat foglalkozik a ’20-as, ’30-as 
évek muzsikájával, önmagában nem három, hanem tíz csillagot 
érdemlő dolog. Evvel együtt a három csillagos osztályzat nem 
tartalmazza jelen (egyébként jól kevert és jó hangzásarányú) 
felvétellel kapcsolatos pozitív irányú elfogódottságomat, s jó, ha 
tisztában vagyunk vele, hogy nem egy hazai tradicionális együttes 
sem érdemelne két csillagnál többet produkciójára, noha ők évek, 
évtizedek óta foglalkoznak a stílussal. 

Tűzkő Csaba és az általa egy éve alakított Savoy Quintet 
tagjai felismerték a tradicionális jazz és a swingkorszak értékeit és 
elkezdtek “régi jazzt” (leginkább modern swinget) játszani. A 
kérdés csupán az, hogy mennyire sikerült egy év alatt elsajátítani az 
általuk alkalmazott játékmódtól teljesen különböző megközelítést, 
frazírozást igénylő zenei nyelvet. A válaszom: még nem eléggé 
ahhoz, hogy ebből az anyagból lemezt lehessen kiadni. 

A ritmusszekció végig megbízható, egyenletes teljesítményt 
nyújt, bár Mohai András eszköztára (pl. lábgép-használat) néha 
letagadhatatlanul modernebb a kívántnál (igaz, hogy végig nagyon 
visszafogottan, ám jó tempóban dobol), Gyárfás István kezében 
pedig egy akusztikus gitár jobban passzolna a számokhoz. Gyárfás 
játéka egyébként (miként a kissé “alulkevert”, bőgős Orbáné és 
Mohaié is) profi, korrekt, a gitárszólók is rendben vannak. A gitár 



kiválóan töltöget a szólók és a tuttik alatt is, kár, hogy a bőgő vagy 
a dob egy számban sem vállal hasonló szerepet. 

A ritmusszekcióhoz hasonlóan a két fúvós is észlelhetően 
törekszik arra, hogy egyszerű maradjon a zenélésük. Néha már – 
talán az óvatosságtól – azonban túl egyszerűek, nem elég érdekes, 
nem elég bátor, amit csinálnak. Vagyis érezni lehet, hogy az 
anyanyelvi szintű tudástól még messze vannak. A szólókban 
általában jobban elengedik magukat, igaz, hogy többnyire – 
számomra – túl modern fordulatokkal élnek ilyenkor. A 
stílushűségre való törekvés ekkor is érződik, de ez még önmagában 
nem egyenlő a stílushűséggel. Tóth Péter trombitajátéka számomra 
kissé száraz, szólói néhol kicsit “keresgélősek”, de a legnagyobb 
baj a frazírozással van. Ez főként a témák megformálásánál 
jelentkezik, a Sweet Georgia Brown csúnyán, magyarosan élesített 
szinkópái kifejezetten kihagyhatóvá teszik a számot, a szólók is 
hagynak kívánnivalót maguk ebben a számban. Nyilván nem 
véletlen, hogy a jazztörténeten végigvonuló, s mindenütt különös 
fontossággal bíró blues műfajában, “vénásan ismert” harmóniasorra 
mennyivel jobban és jobb frazírral játszik Tóth is (igaz, hogy gyors 
tempójú, de blues: Royal Garden Blues), miként a modernebb 
repertoárban is előforduló Ellington örökzöldben, az In a Mellow 
Tone-ban is. Míg Tóth sokszor keresgél, Tűzkő néha végigdörgöli 
a szólóit, Gyárfásnál ugyanakkor szinte minden esetben végigvitt 
dallamíveket hallani. A lassú számokban Tűzkő helyenként 
túlzásba viszi a késleltetett frazírozást, Tóth viszont túl konkrét, 
“jazzmentes” ritmusokat produkál, s a vibrátója sem mindig 
megfelelő. 

Összhatását tekintve, mintha a Chet Baker-féle zenei világ 
hatását érezném játékukban, mintha az ötvenes-hatvanas éveket 
akarnák “visszavetíteni” a húszas-harmincas évekre. Tömören: 
leginkább a swing hiányzik a dologból (bár Chet Baker még 
hosszú, egyenes hangjaival is tudott swingelni). Na meg az, hogy a 
korabeli zenészek, még a swing-korszakban is, énekes gyökerekből 
táplálkoztak, ezek a derék mai magyar legények nem énekelnek a 
hangszereiken, sem rekedtesen, sem úgy, mint Bing Crosby. Néha 



ugyan vannak nyomai ennek a törekvésnek, de, bár a gyereknek 
megvan már a keze-lába, mindene, de még nem beszél, vagy 
legalábbis nem mindig érthető. Szóval, a lemez talán korai még. Ha 
már van, akkor viszont illett volna arra figyelni, hogy ne legyenek 
bántó helyesírási és fordítási hibák az angol szövegben. 

Mindent összevetve, fenti kritikáim ellenére Tűzkő Csaba és 
a Savoy Quintet kezdeményezése abszolút mértékben üdvözlendő, 
s csak remélni lehet, hogy egy év múlva már egy sokkal érettebb 
albummal jelentkeznek, ami mások számára is követendő példáként 
szolgál majd. 

 
 

Ittzés Tamás 
 
(megjelent a GRAMOFON c. lapban, 2000-ben) 

 


