
jellemzi, úgy általánosíthatunk,
hogy Alison Goldfrapp énekel,
Will Gregory pedig darabjaik
hangszereléséért és a produceri
munkákért felelõs. Nem túlzás azt
állítani, hogy 2000 óta áldja a for-
mációt a kortárs zenei világ, Felt
Mountain címû debütáló lemezük
azonnali siker lett, a rá három évre
megjelent, leegyszerûsített elektro-
pop atmoszférájú Black Cherry pe-
dig újabb hangzást és hallgatókat
hozott, mégis megalkuvásmentesen
tette ismertté õket. Nagyjából ezen
a minõségi tánczenei vonalon ha-
ladtak tovább a 2005-ös Superna-
ture-rel is. Idén február-
ban megjelent albumuk,
a Seventh Tree pedig va-
lami jóféle más.

A Goldfrapp pozí-
ciójából következik né-
hány triviális tény: mind
kiadójuknak, mind sike-
rüknek köszönhetõen olyan alkotói
módszereket és koncepciókat hoz-
hatnak játékba, amelyeket a kriti-
kákban a „próbára teszik a rajongó-
ikat” kifejezés formájában hallha-
tunk vissza. A Seventh Treevel né-
mileg megközelítették a Felt Moun-
tain zenei világát, de mintha a film-
zeneszerû elemek mögött egy tava-
szi, barátságos helyre leltek volna.
Vonósok, gitárok békés és egyszerû
forgataga cirógathatja füleinket a
nyitó Clowns címû számban. A mor-
mogássá összekucorodó, szívme-
lengetõ ének szövege kipottyan a

hangok keltette kontextusból:
„Only clowns would play with
those balloons / What’d ya wanna
look like Barbie for?” Igen, ez a
madárcsiripelés tarkította, békés,
„népi” hangzásba bújó szöveg a
testképzavaros nõk mai világára
reflektál. De a lemez rögvest bon-
takozik is tovább a Little Birddel,
ahol már éppen a kellõ pillanatban
találkozhatunk rém egyszerû basz-
szusmenetekkel és tört ütemû
akusztikus dobokkal, meghozva azt
a „pszichedelikus-ironikus” rock
világot, amely tovább fokozódik a
szektákra hasonlóan visszafogott

iróniával reflektáló, még-
is vidáman ugrándozó –
lásd a hozzá készült vi-
deóklipet – Happiness cí-
mû dalban.

Itt és a továbbiakban
is észlelhetõ, hogy Gold-
frapp kisasszony ének-

hangja mennyire gond nélkül tudja
követni az album enyhe emelkedõ-
it és lankáit: leginkább visszafogot-
tabb és mélyebb, de nemes egysze-
rûséggel lenyûgözõ is tud lenni, ha
éppen szükséges. Az itt-ott vissza-
felé is beúsztatott hangjára helye-
zett visszhangok, szûrõk és az ósdi
felvételi technikákat visszaidézõ za-
jok sem tupírozzák, hanem inkább
tovább ízesítik az énekét. Így van ez
a lemez következõ csúcspontja, a
Road To Somewhere-rel felvezetett
szürreális blues, az Eat Yourself ese-
tében is. A szám néhány sávja egy
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gatás a szerzõ 1989 és 2007 között,
egy politikailag is izgalmas és válto-
zó idõszakban írt cikkeibõl; inter-
júk, portrék, lemezismertetõk, kon-
certbeszámolók halmaza a szûkebb
értelemben vett beaten túl többek
között a világzenérõl, a patinás
múltú dzsesszrõl és a különbözõ
underground irányzatokról. Sok
írás eredeti megjelenési helye a
Magyar Narancs, melynek megha-
tározó íróját tisztelhetjük Mar-
tonban; a „szubkulturális” és az
underground mûvészek kanonizá-
ciójáért – kicsit fonák módon – so-
kat tevõ lap hangulatából, szelle-
mességébõl is ízelítõt kap, aki a
könyvet lapozgatja.

Arra a paradox kérdésre, hogy
manapság egy undergroundról szó-
ló könyv lapozgatása arisztokrati-
kus gesztus-e, e sorok írója nem tud
válaszolni. A Magyar Narancs szer-
kesztésével 2006-ban hagyott fel
Marton, s e „szöveggyûjtemény”
valahol búcsúintés az olvasók felé.
A MaNcs-on kívül a Wantedbõl, a
Balkonból és más lapokból szemez-
get a könyv, nem a publikálás kro-
nologikus sorrendjében, hanem
egy kiérleltebb logika szerint, a ze-
nei õsforrásokkal kezdõdõ ciklu-
sokra bontva. Magyar és külföldi
szereplõkkel egyaránt találkozunk;
hiábavaló lenne néhány példát kira-
gadni, számomra mégis kiemelke-
dõen érdekes volt Lescsenko kap-
csán a Szomorú vasárnap kultuszáról
írt áttekintés, a nemrég elhunyt

Orszáczky Jackie-vel készült be-
szélgetés, az interjú Monty Cas-
tinnal, a „neoizmus prófétájával”,
vagy a Patti Smithrõl, Ibrahim Fer-
rerrõl készült összefoglalók.

Sok színvonalas írás belefért te-
hát ebbe a könyvbe, amely valójá-
ban a fosszília címû szegedi lap
„különszáma”, a 2007-es, hetedik
évfolyam 1–4. száma összevonva.

A Folyamatos múlt Pozsár Tí-
mea által tervezett borítója, arcula-
ta kitûnõ munka, a cikkekhez tarto-
zó, a kötetben szereplõ mûvészek
személyiségét általában nagyszerû-
en megragadó fotók nyomdai mi-
nõsége viszont szinte egyenletesen
gyenge. Ez a szöveget nem rontja
el: a Folyamatos múlt igazi csemege
a kortárs zene iránt érdeklõdõk szá-
mára. S ezúttal utolsósorban, de ki-
emelendõen: fontos forrás annak a
lelkiismeretes kutatónak, aki az el-
múlt évtizedek átfogó zenetörté-
netének megírására vállalkozik.

KÉPES GÁBOR

(fosszília 2007/1–4. összevont szám, 
kiadja a JABE Alapítvány, Szeged, 2007,
398 oldal, 2500 Ft)

GOLDFRAPP:
Seventh Tree

A Goldfrapp név mögött két mû-
vész áll. Amellett, hogy alkotói te-
vékenységüket állandó interakció
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Az összeállítás alapjául szolgáló
folyóiratok

2000, 2008. 5.
Alföld, 2008. 5.
Beszélõ, 2008. 5.
C. E. T., 2008. 5.
Élet és Irodalom, 2008. május 9., május 16.,

május 23., május 30.
Életünk, 2008. 5.
Ezredvég, 2008. 5.
Forrás, 2008. 5.
Hitel, 2008. 5.
Helikon (Kolozsvár), 2008. május 10.,

május 25.
Híd, 2008. 5.
Irodalmi Jelen, 2008. 5.
Irodalmi Szemle, 2008. 5.
Jelenkor, 2008. 5.
Liget, 2008. 5.
Magyar Napló, 2008. 5.
Mozgó Világ, 2008. 5.
PoLíSz, 2008. 5.

Somogy, 2008. 1 (április–május).
Tiszatáj, 2008. 5.
Új Forrás, 2008. 5.
Vigilia, 2008. 5.

Vers

1. ACZÉL Géza: (kontra)galopp. = Mozgó
Világ, 5/56–58. p.

2. ÁCS Jenõ: És felhõk futnak rózsaszínû láz-
ban. = Somogy, 1/62. p.

3. ÁCS Jenõ: Ó, lilába-lángoló, súgár-moraj-
lás. = Somogy, 1/61. p.

4. ÁCS Jenõ: S a fény sötétet arat. = Somogy,
1/61. p.

5. ÁGAI Ágnes: Egy költõre. = Ezredvég, 5/
3–4. p.

6. ÁGAI Ágnes: Erósz partja felõl. = Élet és
Irodalom, május 16. 23. p.

7. ÁGAI Ágnes: Kései hadi fénykép. = Ezred-
vég, 5/4. p.

8. ÁGAI Ágnes: Satöbbi. = Ezredvég, 5/3. p.

’20-as években nyomott kislemez
hangzását utánozza, majd a hetve-
nes évekkel aposztrofálható basz-
szusfutamok (itt pláne mosolyogva
gondolhatunk bele abba, mi is az
album címe), vonósok és néhol
egy-két testesebb szintetizátorhang
kíséri az ironikusan szomorkodó
szöveget mormoló éneket.

Az ezt követõ tisztább hangzású,
szintén vonósokra és zongorára épí-
tõ Some People szintén ügyes fogás.
Ezenközben talán már észrevehet-
tük, hogy igazán barátságosan höm-
pölygõ, középtempójú folyamba
rendezõdött a lemez. Persze még-
sem intézhetik el ennyivel: az A&E
címû elsõ kislemezes dal jön ezután,
amiben az a zavarba ejtõ, hogy sze-
mélyében a Goldfrapp talán elsõ nõi
vokálos gitárpop dalába botlunk.
Akárhogy is, a már méltatott ének-
hangból, a fura elektronikus csiripe-
lésbõl és a háttérben ravaszul kísérõ

szintetizátorokból, majd a visszafo-
gott dobokból és keverésbõl világos-
sá válik, hogy pop-közhelyek ide
vagy oda, ez is csak a lemez egy
anakronisztikus és szürreális dala.
Álmunkban pedig nem egy dolog
szebbnek tûnik, mint a valóságban.
Ugyanilyen jó csavar, hogy egy iga-
zán finom gitáros-vonós giccsdal
következik, majd mikor úgy érez-
nénk, hogy sok volt a képzavarból és
az álmok kaotikusságából, a Caravan
Girl ismét elhozza azt az érzést, amit
egy picit már a Little Birdben is lehe-
tett tapasztalni. De tudjuk, hogy en-
nek is vége lesz. „Here is where we
start and where we end” – szól
„utoljára” a finom ének a Monster
Love-ban, amely hangszerelésével és
érzésvilágával is sallangmentesen
zárja körbe a lemezt.

HARGITAI ANDRÁS

(Mute Records, 2008)
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SZÉPIRODALMI 
BIBLIOGRÁFIA

2008. május

Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrál-
ja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre az elõzõ évek szemlézett folyóira-
taira terjed – pontosabban azokra, amelyek közülük a 2008. év során megjelen-
nek. Frissessége kizárólag ezek rendszeres beérkezésétõl függ: a negyedévi és a
határon túli lapok természetüknél fogva hordozzák a csúszás lehetõségét.
A 2008. év folyamán, a terjedelemre való tekintettel, a kéthavi tételekbõl csupán
az elsõ három rész (vers, rövidpróza, hosszúpróza) közlésére nyílik lehetõség,
ezért a kényszerû tematikus szûkítésért olvasóink elnézését kérjük. Maga a gyûj-
tés azonban változatlan, s a most kimaradt fejezetek (esszé; napló, emlékezés,
jegyzet; közönség elõtt elõadásra szánt mû; átmeneti mûfajok; kevert mûfajok) a
2008. évi összesített kötetben* természetesen szerepelni fognak, az eredetileg is
csak abba szánt részekkel (beszélgetés, levelezés, mûhelynapló; kritika, recenzió,
ismertetés; tanulmány; irodalmi múlt) együtt.

* A Magyar irodalmi repertórium 2003, a Magyar irodalmi repertórium 2004 és a Magyar irodalmi
repertórium 2005 címû kötetek már megjelentek. Hálózati változat: www.repertorium.hu. (A Szerk.)


