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Olcsó
kompromisszumok

helyett

Az együttestôl kötelezô elvárás, hogy külföldre csak úgy
mehet, ha ezek az utak rentábilisak, vagy legrosszabb eset-
ben is nullszaldósak. Az európai uniós elnökség azonban
pluszfeladatokat hozott számukra ezen a téren, és e fel-
lépéseknél nem közvetlenül az együttest terhelik a költ-
ségek. „Sikerült olyan partnereket találnunk, akikkel a
turnék minôségét és a financiális hátteret illetôen is rend-
kívül kedvezô feltételekkel tudunk együtt dolgozni –
mondja Kovács Géza. – Januárban például két hang-
versenyt adtunk az európai uniós elnökség alkalmából,
amelyek alapvetôen kereskedelmi alapú megállapodás ér-
telmében jöttek létre a brüsszeli Beaux Arts és a Nemzeti
Filharmonikusok között. E két koncert sikere lenyûgözô
volt, a közönség, a sajtó, a megjelent több mint kétszáz
politikus és a királyi család részérôl is. Lisztet és Bartókot
adtunk elô – mi mást… Ez a két koncert is jelezte: ha jó
partnert találunk, nem szükséges olcsó kompromisszu-
mokat kötni. Ízlésünk ellen való lenne – Bartók és Kodály
országában különösen –, ha mûsorválasztás terén a
kiemelten fontos helyszíneken és koncerteken megre-
kednénk Brahms Magyar táncainál, Liszt Magyar rapszó-
diáinál, és zenekultúránkat kizárólag ezeket a mûveket
felvonultatva mutatnánk be. A két januári brüsszeli hang-
verseny közönsége örömmel fogadta a számukra isme-
retlen Négy tót népdalt, a Falun ciklust és a Cantata pro-
fanát Bartóktól, illetve Liszt Koronázási miséjét, amely
szintén nem tartozik a gyakran játszott alkotások közé.”

Kikerülni a kátyút

A külföldön megszólaltatandó repertoár megválasztásáról
Kovács Gézától megtudjuk: tárgyalások során finomhan-
golják a mûsort, amelyeknek telt házat kell garantálniuk.
„Nem szükséges felsorolni, melyek ezek – folytatja az igaz-
gató. – A leggyakrabban játszott Csajkovszkij-szimfóniák
és Dvořák Új világ szimfóniája is rendre e kérések között
szerepel. Nagyra tartjuk ezeket a remekmûveket, és igyek-
szünk is mindig a lehetô legfrissebb szemmel olvasni ezek
kottáját, hogy a rossz tradíciók kátyújába nehogy belec-
sússzunk. Ugyanakkor lehetôség szerint magyar szerzôk
mûveit javasoljuk a meghívó partnernek. Egy-egy
évforduló segítségünkre lehet abban, hogy ráirányítsuk a
figyelmet egy-egy szerzôre. A Liszt-év például remek alka-
lom, hogy megszabadítsuk ezt az életmûvet az évtizedeken
át hozzátapadt közhelyektôl, és megmutassuk azt a
géniuszt, aki egy személyben volt gyûjtôlencséje a XIX.
század minden pozitív törekvésének.”

Keresztül-kasul Európán

A zenekar február elsô felében németországi körútra in-
dult – erre már a legtekintélyesebb ügynökséggel szerzô-
dött; a Konzertdirektion Schmid (www.kdschmid.de)
képviselôivel már a 2014-es évet tervezik. Németország

A Nemzeti Filharmonikusok
külföldi útjai
Az elmúlt években a korábbi idôszakhoz
képest jóval gyakoribbá váltak a külföldi
körutak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar
életében. Ennek egyik oka az európai uniós
elnökség, a másik pedig, hogy az egyik leg-
tekintélyesebb ügynökséggel kötöttek szer-
zôdést. Hosszú idô után, 2011-ben ismét a
Nemzeti Énekkarral közösen mehettek kül-
földre, sôt májusban a Vatikánban lépnek
fel a Liszt-év jegyében. Kovács Gézát, a ze-
nekar fôigazgatóját kérdeztük.
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legrangosabb koncerthelyszínein léptek fel, köztük a Ber-
lini Filharmóniában is. Itt a meghívó fél kérésére nagy,
XIX. századi, romantikus alkotásokat tûztek mûsorra:
Liszt, Brahms, Beethoven, Dvořák és Csajkovszkij mû-
veit, Julia Fischer világhírû hegedûmûvész és Daniel
Müller-Schott gordonkamûvész közremûködésével. Kö-
vetkezô kiemelkedô jelentôségû eseményük dátuma
május 27., amikor a Vatikánban, a mintegy hatezer fôt
befogadni képes VI. Pál Teremben szólaltatják meg az
ünnepelt Liszt Ferenc Koronázási miséjét. Nyáron
Lengyelországba utaznak, a krakkói Mahler Fesztiválra,
amelynek szervezôi az I. szimfónia elôadására kérték fel az
együttest, azzal a Blumine tétellel kiegészítve, amely a
budapesti ôsbemutatón még a mû része volt. Ezt követôen
Wrocl/awba mennek; ide már most meghívást kaptak arra
az ünnepségsorozatra, amelyet e gyönyörû város központ-
jában, az operaház mellett épülô új koncertterem
felavatásakor rendeznek majd 2012-ben.

Szomszédolás

Augusztus 27-én Weimarban, másnap pedig Potsdamban
a Faust elkárhozását adják elô. Berlioz nagyszabású ora-
torikus alkotását már Budapesten is bemutatták; ezúttal
is a meghívó fél, a Schmid ügynökség ajánlotta ki a
weimari fesztiválnak ezt a produkciót. „Amióta én állok
az adminisztratív vezetô poszton, azaz másfél évtizede, az
együttes súlyt helyez arra, hogy környezô országok kul-
turális életében részt vegyen – mondja a fôigazgató. –
Nincs év, hogy ne látogatnánk el valamelyik szomszé-
dunk koncerttermébe. Van, ahova törzsvendégként
érkezünk; ilyen Pozsony, ahol december elején Edita
Gruberova címszereplésével adják elô Bellini operáját, a
Lucrezia Borgiát, a Nemzeti Énekkar közremûködésével;
elôtte néhány nappal a zenekar Liszt-koncertet ad
Pozsonyban. Még szeptemberben visszamegyünk
Erdélybe, mert az Enescu Fesztivál meghívására Buka-
restben lépünk fel. Itt Enescu- és Bartók-mûveket ját-
szunk, illetve egy Beethoven-zongoraversenyt, a világ-
hírû Boris Berezovsky közremûködésével. Az erdélyi
turné helyszínei között szerepel Kolozsvár, Maros-
vásárhely és Csíkszereda. Impozáns ez a lista, fôleg annak
tükrében, hogy a Nemzeti Filharmonikusok az a fôvárosi
mûvészeti intézmény, amely a legtöbb koncertet adja
vidéken. Vidéki városokban harminc-harmincöt hang-
versenyt adunk, emellett természetesen Budapesten, a
Mûvészetek Palotájába meghirdetett estjeinket is magas
színvonalon teljesítjük. Ugyanúgy, ahogy a Bartók Új
Sorozatot is visszük tovább, évente több lemezzel bôvítve
azt. Ebben az esztendôben a Csodálatos mandarin szere-
pel a felvételi tervek között.” ■

KLASSZIKUS

A Nemzeti Filharmonikusok honlapja:
www.filharmonikusok.hu
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Színes tavaszi csokor
Miskolcon
Karmesterkurzus és záró koncert a párizsi
Conservatoire növendékeivel, kortárs zeneszer-
zôk alkotásainak ôsbemutató-sorozata, Liszt
h-moll szonátájának különleges hangszerelése,
Bartók-hegedûverseny világsztár hegedûmû-
vésszel – ezek a Miskolci Szimfonikus Zenekar
tavaszi idényének országosan is kiemelkedô
eseményei.

Március 16-án Miskolcon egyhetes karmesterkurzus veszi
kezdetét, amelyen a párizsi Conservatoire professzorának,
Nagy Zsoltnak a növendékei vesznek részt, és adnak izgal-
mas koncertet Webern, Alban Berg és Mahler mûveibôl.
A miskolci zenekar és Franciaország elsô számú zenemûvé-
szeti fôiskolája között nem új keletû az együttmûködés, és
alighanem egyedülálló a hazai zenekarok között. Nagy
Zsolt 1990-tôl öt évig Eötvös Péter asszisztenseként taní-
tott a karlsruhei Institut für Neue Musikban, késôbb
ugyanitt az Institut für Musiktheater zeneigazgatója volt.
1995-tôl az International Eötvös Institute vendégprofesz-
szora, 1999 óta az Israel Contemporary Players mûvészeti
tanácsadója és elsô karmestere. Mintegy száz világbemuta-
tó és CD-felvétel dirigense, a világ számos fontos zenei fesz-
tiváljának rendszeres vendége. A kurzus menete: a hallga-
tók tíz napot töltenek el Miskolcon, négy napon keresztül
elméleti munka folyik, az ötödik naptól kezdve zenekarral
gyakorolhatnak, a zárónapon pedig koncertet adnak.
„Az elmúlt két évben emelkedett a zenekar minisztérium
általi támogatása. Ezért Kovács László vezetô karmesterrel
úgy gondoltuk, hogy új irányokba nyitunk – meséli Szabó
Péter igazgató. – Egyrészt a kottaállományt kezdtük
bôvíteni, pótolni, javítani, másrészt kortárs zeneszerzôket
kértünk fel, írjanak számunkra mûveket. Márciusban mu-

tatjuk be a fiatal zeneszerzô-generáció egyik kiemelkedôen
tehetséges képviselôjének, Zombola Péternek az alkotását
(lásd keretes írásunkat). Kovács Zoltán és Gyöngyösi Le-
vente opusait a következô évadokban tûzzük mûsorra.
A tavaszi hónapok további érdekessége, hogy március
utolsó napján – a Zombola-ôsbemutatóval egy mûsorban –
elôadják Weiner Leó átiratát, amelyet a zongorairodalom
egyik sarokpontját jelentô alkotásából készített. Liszt
h-moll szonátájáról van szó, amely megjelent a zenekar
Weiner kiadatlan zenekari mûveinek szentelt lemezsoro-
zatában is. Az együttes méltán büszke a hiánypótló soro-
zatra, annál is inkább, mert a két éve megjelent Toldival
Diapason d’or díjat nyertek. Jó hír a budapesti közön-
ségnek, hogy a miskolciak a Liszt-mûvet novemberben is
megszólaltatják a Mûvészetek Palotájában.
„Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy amikor csak lehetô-
ségünk engedi, világhírû mûvészeket hozzunk a zenekar-
hoz, akikkel ritkán találkozhat közönségünk – folytatja az
igazgató. – Áprilisban ilyen vendégmûvészt üdvözölhe-
tünk Patricia Kopatchinskaja személyében, aki Bartók
Hegedûversenyét szólaltatja majd meg. A Moldáviában
született hölgy Fazil Say zongoristával, valamint a
Herreweghe vezényletével felvett Beethoven-alkotások-
ból készült lemezzel is számos díjat nyert el. A már hagyo-
mányosnak számító miskolci operafesztiválon való részvé-
telünk elôtti esemény, hogy a lengyelországi Rzeszówba
látogatunk május közepén. Ez a zenekar tavaly a mi bér-
letvendégünk volt Chopin-mûsorral, mi most ezt a láto-
gatást viszonozzuk, a Liszt-emlékévhez kötôdve, Jandó
Jenô közremûködésével.” ■

KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP

TÁGAS ÉS ÖSSZETETT
„A Miskolci Szimfonikus Zenekar és Kovács László megren-
delésére írtam V. szimfóniámat. Már régóta vonz a szimfónia
mûfaja, egyrészt idôbeni tágassága, másrészt összetettsége, har-
madrészt esetleges érzelmi mélysége miatt. A nyolctételes,
mintegy félórás mû egyetlen nagy egységet képez, a tételek
szünet nélkül, attacca követik egymást. A kompozíció stiláris
rendszere igen heterogén, mivel elôképei között Arvo Pärttôl
Gustav Mahleren és Louis Andriessenen át Dmitrij
Sosztakovicsig sokféle szerzô zenéje megtalálható. Ezekbôl a
hatásokból szerzett és már feldolgozott személyes élményeim
adják a legújabb szimfónia alapját.” (Zombola Péter) A Miskolci Szimfonikus Zenekar hivatalos honlapja:

www.mso.hu

Szabó Péter, a zenekar igazgatója
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Természetesen nem errôl van szó. Kurtág, Mahler és Liszt
nem zárja ki, hogy a pécsi együttes filmzenéket játsszon,
vagy jazz-combóval adjon elô Gershwin-dalokat. Az
Integro/Grandeur címet viselô lemez elôzményei 2008-ra
nyúlnak vissza; a zenekar akkor tûzte mûsorára elôször
Fekete-Kovács Kornél mûveit. A kapcsolat köztük ma
már barátinak mondható, a neves jazzmuzsikus úgy véli,
ha szimfonikus zenekarról van szó, ô a pécsi együtteshez
tartozik. Személyes kötôdése, hogy a koncertmester,
Bujtor Balázs egyik legjobb barátja, talán kicsit az ô aján-
lásának is köszönhetô, hogy 2008-ban ezzel a zenekarral
dolgozhatott. „A mostani lemez anyagának elsô két
próbáján Kovács László nem tudott jelen lenni, így ezért
ezeket én vezettem – meséli a trombitamûvész-zeneszerzô.
– Óriási élményt jelentett ez a munka, ugyanakkor nehéz-
ségektôl sem volt mentes, hiszen a szimfonikus zenekar
zenei látás- és gondolkodásmódja – nem beszélve az elô-
adómûvészet több száz éves hagyományáról – sok min-
denben különbözik a jazzmuzsikusétól. Az album struk-
túrája ebbôl a szempontból is tudatosan felépített:
amellett, hogy természetszerû a nyitás a két mûfaj között,

egyik szekció sem érezheti, hogy idegen zenei környezetbe
került. A rögtönzés a jazz-szólók mellett hangszerelési
fogásokban, különbözô játékmódok közötti választható-
ság módján is jelen van. Duke Ellington zenekarában sze-
mélyre szabott hangszereléseket játszottak a muzsikusok.
Ez egy szimfonikus zenekar esetében szinte lehetetlen, de
ha módjában áll egy szerzônek megismerni a zenekart,
akkor mindenképp törekednie kell rá. Én is próbáltam
szem elôtt tartani a zenészek képességeit, tudását, különös
tekintettel a kiváló szólamvezetô szólistákra. Az általam
vezetett kvintett tagjainak mûvészetét jól ismerem, így
Bolla Gábor (tenor és szopránszaxofon), Szakcsi Lakatos

Róbert (zongora), Soós Márton (nagybôgô), Mohay
András (dobok), valamint Bujtor Balázs esetében ez köny-
nyebb feladatot jelentett.”
A kottapapír és a ceruza sok-sok lehetôséget tartogat –
véli Fekete-Kovács Kornél, hiszen a négy fal között cizel-
láltan lehet rögzíteni az elképzelt zenét. „Az i-re a pont
akkor kerül fel, amikor bemegyek a próbaterembe, és
meghallom, mit írtam. Itt van rendkívüli szerepe a kar-
mesternek, akinek nemcsak lehetôsége, hanem kötelessé-
ge is hozzáadni saját gondolatait, személyiségjegyeit egy
adott mûhöz. Rengeteget tanulok egy-egy ilyen zenekari
kompozíciómból, hosszú folyamat révén jutottam el idáig.
Engem elsôsorban jazz-nagyzenekarra, big bandre írott
darabjaimról ismerhet a közönség. Szimfonikus zenekarra
írni rendkívül összetett feladat, de az, hogy ez mégis si-
került, arról is Kovács László »tehet«, aki egy tíz évvel
ezelôtti beszélgetés nyomán bevitt a Rádió kottatárába, és
kezembe nyomott néhány partitúrát azzal, hogy ezek a
kötelezôen tanulmányozandók. Legkedvesebb elfoglaltsá-
gom ma is az, hogy felteszek egy lemezt, és próbálom
kihallani a sorok közül, hogyan alakítottak ki a »nagyok«
egy-egy érdekes hangzást.” 

(A lemezrôl a 76. oldalon olvasható kritika)

KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP

EGYMÁSRA ÍRT SZAVAK
„Jazz és komolyzene, vagy komolyzene és jazz? Legszívesebben
egymásra írnám a két szót, hiszen nincs sorrendiség. Zene van,
kortárs zenei alkotás. A XX. század mûfajai ötvözôdnek benne,
és a XXI. századra mutat. A komolyzene egyik útját látom
Fekete-Kovács Kornél mûvészetében, aki a komolyzene által
megkívánt keretek alázatos ismeretével és tiszteletével, a jazz
kreativitásával alkot újat. Épp a Pannon Filharmonikusok mottó-
ja szerint: minôség és innováció.” (Horváth Zsolt igazgató)

A Pannon Filharmonikusok hivatalos honlapja: 
www.pfz.hu
Lemezbemutató koncertek:
Március 22.: Pécs, Kodály Központ
Április 15.: Budapest, Mûvészetek Palotája

Kottapapír,
ceruza
Szimfonikus jazz a Pannon
Filharmonikusoknál 

Különleges kalandra vállalkozott a Pannon Fil-
harmonikusok együttese: a jazz-szcéna egyik
kiválóságával, Fekete-Kovács Kornél trombita-
mûvésszel és kvintettjével készített lemezt. Mi
visz ilyen irányba egy olyan zenekart, amely
zeneigazgatója, Peskó Zoltán vezetésével a ze-
neirodalom klasszikusait szólaltatja meg ma-
gas színvonalon? Hát Kurtág, Mahler, Liszt
már nem elég?

Fekete-Kovács Kornél, Kovács László és Bujtor Balázs

Fo
tó

: B
ur

ge
r B

ar
na

 / 
Bu

da
pe

st
 M

us
ic

 C
en

te
r

28-33  24.2.2011  9:57  Page 28



28-33  24.2.2011  9:58  Page 29



GRAMOFON 2011. TAVASZ30

Egy irányba
evezni
Mérei Tamás két éve a Savaria Szimfonikus
Zenekar igazgatója. Ez idô alatt emelkedett a
koncertek száma, megújult a több évtizede
változatlan bérletstruktúra, nemzetközi hírû
elnök-karnagy állt az együttes élére, opera- és
kamarabérlet indult, a zenekar saját bevételét
több mint kétszeresére növelte.

„Egészpályás letámadásnak hívtam azt a változáshalmazt,
amely két éve indult el a zenekarnál – mondja Mérei
Tamás. – Akkor tört ki a gazdasági válság. Vas megye és
Szombathely a zenekart fenntartó városok–megyék közül
a legkisebb büdzsével rendelkezik, tehát a legnagyobb
áldozatot is vállalja értünk. Mielôtt átvettem volna az
igazgatói teendôket, évente ötvenhárom hangversenyt

adott a zenekar. A Filharmóniával is megszakadt a több
évtizedes kapcsolat, a külföldi fellépések száma csök-
kent. Az egészpályás letámadás jegyében nemcsak a kül-
sônk – honlapunk, arculatunk – újult meg, hanem
például sikerült új karmestert – tiszteletbeli elnök-kar-
nagy címen – szerzôdtetünk Vásáry Tamás személyében,
így elmondhatjuk, hogy vidéki zenekarok közül minden
bizonnyal nálunk tölt be pozíciót a leghíresebb dirigens.
Neki köszönhetôen más minôségû munka indult meg a
zenekarnál: ezt a munkát kisugárzása és óriási tudása,
tehetsége határozza meg, amely hat a muzsikusokra és a
közönségre. Rögtön telt házasok lettek a koncertjeink,
sôt 2010. novemberi koncertünkre a Mûvészetek
Palotájában a jegyek másfél hónappal korábban elfogy-
tak. Ez alighanem egyedülálló egy vidéki zenekar életé-
ben, de egy fôvárosi együttes is örülne neki. Vásáry
Tamással a második évadot éljük közösen; a tiszteletbeli
elnök-karnagy elkötelezett a folytatás iránt.”
Újdonság az együttes életében, hogy az 1962 óta fennálló
bérletstruktúra megváltozott: új elem lett az operabérlet,
valamint a kamarazenei bérlet. Az Operabérletben idén
óriási sikerrel szólaltatták meg a Don Carlost, a Carment,
a Pillangókisasszonyt, és áprilisban adják elô a Don
Giovannit. Ezek a produkciók félig szcenírozott elôadá-
sokat jelentenek, népszerûségükre pedig jellemzô, hogy
amikor például a Carmen plakátját szerették volna elké-
szíteni, kiderült, nincs több eladható jegy. A Kamara-
bérlet szintén új szín; ennek keretében olyan hangver-
senyeket rendeznek, amelyen elsôsorban a zenekari
tagokból alakult formációk lépnek fel, de elôfordul
vendégprodukció is. A következô évadban reményeik
szerint a Liszt Ferenc Kamarazenekar is fellép.
„Közönségünk nagy része középkorú, és annál idôsebb
– folytatja az igazgató –, ezért elengedhetetlenné vált,
hogy a fiatal korosztály felé nyissunk. Ebbe a vonulatba
tartoznak azok az estek, amelyen jól ismert filmzenék
szólalnak meg a szimfonikus zenekaron, de más mûfajú
produkciókkal is készülünk. Ehhez a nyitáshoz jó szol-
gálatot tesznek az új helyszínek is, például az Iseum,
amelynek rekonstrukciója kétmilliárd forintos Európai
Unió-s támogatásból nemrég fejezôdött be; a jövô évadtól
talán már itt is muzsikálunk.”
A zenekar az elôadó-mûvészeti törvény hatására tavaly
negyvenmillió forinttal kevesebb támogatást kapott, de
Mérei Tamás büszke arra, hogy saját bevételeiket több
mint duplájára növelték. A közeli Ausztriába irányuló
vendég-fellépések száma is nôtt. Mivel számos elfoglaltsá-
ga mellett Vásáry Tamás a mûvészeti vezetô tisztet nem
tudja vállalni, ezért átmenetileg ezt a feladatkört is Mérei
Tamás látja el. Így valamelyest elveinek is érvényt tud
szerezni: a zenekari tagok alapvetôen ne kötelességbôl jár-
janak be, mint munkahelyre, hanem az egy irányba
evezés vágya sarkallja ôket. ■

KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP

A zenekar hivatalos honlapja:
www.sso.hu
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A BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR
TAVASZI HANGVERSENYEIBŐL

Jegyek vásárolhatók a BFZ titkárságán 
(1036 Budapest, Lajos u. 48–66., Buda Square Irodaház C/5; telefon: 489-4332), 

az ismert jegyirodákban, valamint a www.jegymester.hu oldalon.

2011. március 11. és 12. 19.45 Bartók Béla
március 13. 15.30 Nemzeti Hangversenyterem
Wagner-est

Wagner: Siegfried-idill
Wagner: Tannhäuser – nyitány és bacchanália 
Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok – elôjáték
Wagner: 
Az istenek alkonya – Hajnal és Siegfried rajnai utazása
Wagner: 
Az istenek alkonya – gyászinduló, zárójelenet
Vezényel: Fischer Iván
Közremûködik: Petra Lang (mezzo)

Március 11-én a Fidelio Est támogatásával

2011. március 20. 17.00 BFZ Székház
Vasárnapi Kamarazene

Szabó Csaba: Szonatina gordonkára és zongorára
Sosztakovics: d-moll szonáta gordonkára 
és zongorára, Op.40
Smetana: g-moll zongoratrió, Op.15
Közremûködik: Szabó Péter (gordonka), 
Lajkó István (zongora), Gál-Tamási Mária (hegedû), 
Éder György (gordonka), Kovalszki Mária (zongora)

2011. március 27. 19.45 Olasz Intézet
Bach: Musikalisches Opfer, BWV 1079 – részletek
Bach: g-moll hegedûverseny, BWV 1056
Dvořák: E-dúr szerenád vonószenekarra, Op.22 
Vezeti és közremûködik: Kelemen Barnabás

2011. április 10. 17.00 BFZ Székház
Vasárnapi Kamarazene
Weiner: D-dúr hegedû–zongora-szonáta, Op.9
Kodály: Szerenád két hegedûre és brácsára, Op.12
Brahms: c-moll („Werther”) zongoranégyes, No.3, Op.60
Közremûködik: Illési Erika (hegedû), 
Vitályos Balázs (zongora), Lezsák Zsófia (hegedû), 
Rácz József (hegedû), Csoma Ágnes (brácsa), 
Jandó Jenô (zongora), Eckhardt Violetta (hegedû), 
Sipos Gábor (brácsa), Sovány Rita (gordonka)

2011. április 10. 19.00 Gödöllôi Királyi Kastély
M. Karl/owitz: Vonósszerenád, Op.2 
Weiner Leó: II. divertimento vonószenekarra, Op.24 
Josef Suk: Esz-dúr szerenád, Op.6 
Koncertmester: Szefcsik Zsolt

2011. április 16., 17. és 18. 19.45 Olasz Intézet
Weber: Oberon – nyitány
Bottesini: Grand duo concertante hegedûre és nagybôgôre 
Weber: Esz-dúr concertino klarinétra és zenekarra, Op.26 
Schumann: II. (C-dúr) szimfónia, Op.61
Közremûködik: Eckhardt Violetta (hegedû),
Fejérvári Zsolt (nagybôgô), Szitka Rudolf (klarinét)
Vezényel: Leonidasz Kavakosz

2011. május 13. és 14. 19.45 Bartók Béla 
május 15. 15.30 Nemzeti Hangversenyterem
Bartók: Tánc-szvit, Sz.77, BB 86a 
Paganini: I. (Esz-dúr) hegedûverseny, Op.6 
Csajkovszkij: V. (e-moll) szimfónia, Op.64
Vezényel: Fischer Iván
Közremûködik: Lendvay József (hegedû)

2011. május 22. 17.00 BFZ Székház
Vasárnapi Kamarazene
Glazunov: Idill kürtre és vonósnégyesre 
Beethoven: Esz-dúr szextett, Op.71 
Brahms: h-moll klarinétötös, Op.115
Közremûködik: Bodó Antónia (hegedû), 
Molnár Noémi (hegedû), Gálfi Csaba (brácsa), 
Mód Orsolya (gordonka), Bereczky Dávid (kürt), 
Nagy Zsombor (kürt), Ács Ákos (klarinét), 
Gál-Tamási Mária (hegedû), Gál-Tamási Zsombor (hegedû),
Bányai Miklós (brácsa), Kertész György (gordonka)

2011. május 27. és 28. 19.45 Bartók Béla
május 29. 15.30 Nemzeti Hangversenyterem
Elgar: Délen (Alassio) – koncertnyitány, Op.50 
Mozart: A-dúr zongoraverseny, No.12, K.414 
R. Strauss: Hôsi élet – szimfonikus költemény, Op.40 
Vezényel: Mark Elder
Közremûködik: Jonathan Biss (zongora)
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„Nehéz másfél-két évet tudhatunk magunk mögött,
de nem adtuk fel; szívós munkával nagy léptékben
fejlôdünk – mondja Devecsai Gábor szóló-
trombitás –, a Menekülés a minôségbe jelmondat
nálunk is bevált. Elkerülhetetlen volt a szemlélet-
váltás, és ebben nagy szerepet játszott a kamara-
zenei gyakorlat alapvetôvé tétele. A zenekari
tagok kitûnô kamaraegyüttesek-
ben szereznek gyakorla-
tot, mert az a fajta intimi-
tás, amit a kamarazenében
meg kell valósítani, ma
már nélkülözhetetlen az
élô és elragadó zenekari
hangzáshoz.” Devecsai Gá-
bortól megtudjuk: vala-
mennyi rézfúvós szólam
hangzása integráló, akár
fafúvósok, akár vonósok
mellett szól. Ugyanakkor a
megfelelô helyen fényes üs-
tökösként kell vezetniük a
zenekart. Devecsai Gábor és
a Corpus Harsonakvartett vagy a Brass in the Five
kvintett tagjai erre mûhelymunka keretében közösen is
készülnek.
Takács Ákos, a csellószólam vezetôje elmondja: több
vonósnégyes is képviselteti magát az együttesben; ilyen az
Akadémia, az Auer, a Keller-, a Nádor- és a Somogyi-
kvartett. Számos, kamarazenén szocializálódott vonósuk
van, ami Keller András koncepciójáról is sok mindent
elárul. Ez azt is jelenti, hogy a tagok hasonló iskolán
nevelkedtek, szinte mindegyikük játékát a Mihály
András, Kurtág György, Rados Ferenc nevével fémjelzett
iskola határozza meg; még azokét is, akik nem tanultak
náluk, hanem csak a szellemiség jutott el hozzájuk. „Fel-
ismertük, hogy ha ennyiféle kiváló kamaraformációt
tudunk kiállítani, a zenekar túlléphet a filharmonikus mi-
nôségen, és sokarcú mûvészeti intézménnyé válhat. Sôt
ezek a kisebb formációk olyan helyszínekre is könnyen el-
juthatnak, ahol egy nagyzenekar fellépése nem megvaló-
sítható. És ne feledkezzünk meg a Végh Filharmóniáról
sem, amely vonós kamarazenekar tagságának jó részét a
Concerto Budapest muzsikusai adják. Ez az együttes is

szép sikereket aratott már
itthon és rangos külföldi fesz-
tiválokon egyaránt. Fejlôdé-
sünk szempontjából meghatáro-
zó, hogy rendszeresen világhírû
mûvészekkel játszhatunk együtt.
Csak idén januárban két világ-
sztár járt nálunk: Boris Bere-
zovsky zongoramûvész, illetve
James Galway fuvolamûvész.”
Olajos György szólófagottos a

Concerto Budapest
Szimfonikus Zene-
kar székhelyérôl, a
Páva utcai Zeneház-
ról mint zenei köz-
pontról beszél: „Mos-
tanában a Zeneház
népszerûsítése az egyik
legfôbb célunk; az, hogy
a kilencedik kerület szí-
vében zajló aktív szelle-
mi, zenei, mûvészeti élet
egyik centruma a széles
nyilvánosság számára is el-
érhetô legyen. Ugyan-
akkor ennek a nyitásnak a

szellemében szorosabbá szeretnénk tenni a Concerto
Budapest együttmûködését az MR3–Bartók Rádióval is,
valamint kerületi rádiókkal, tévékkel és az önkormány-
zattal is, mint támogatóval. Több tervünk van, kettôt
ebbôl már ebben az évadban megvalósítunk; a négy
kamarakoncertet és az újszerû zenés-irodalmi estet május-
ban, minden csütörtökön a Zeneházban rendezzük meg.
Késôbb ki szeretnénk használni például a kert nyújtotta
szabadtéri zenélés adta lehetôségeket is; kellemes nyáresti
programokat kínálunk jó muzsikával, akár egy kellemes
fagylaltozással összekötve. Olyan formákat kell találni,
hogy az emberek észrevétlenül is megszeressék az úgy-
nevezett komolyzenét, az életük része legyen.” ■

KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP

Mozgató kamarazene
A Concerto Budapest munkáját nemcsak az általános mûvészi hozzáállás és a mûhelymunka
szintjén jellemzi a kamarazene. A Keller András vezette szimfonikus zenekar számos ka-
marazenei formációval büszkélkedhet a vonósnégyestôl a rézfúvós kvintetten keresztül a fafúvós
oktettig. Most ezt a potenciált is kihasználják, otthonukat pedig, a Zeneházat valódi mûvészi
regionális zenei központtá teszik.

Devecsai Gábor

Takács Ákos

Olajos György

A Concerto Budapest hivatalos honlapja:
www.concertobudapest.hu
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KONCERT33 – MVM KONCERTEK
Mûvészetek Palotája, Festetics Palota (Budapest), Bartók Emlékház

A Zongora, A zongorán túl – Vásáry Tamás bérletsorozata Beethoven, Schubert és Debussy mûveibôl, 
Hangszerek világa gyerekeknek, Koncertek hárfával, Gödöllôi Nemzetközi Hárfafesztivál, 

A Hegedû, Junior Prima Díjasok hangversenysorozata

Grigory Sokolov Mitsuko Uchida  Ránki Dezsô

A „Koncert 33” valamennyi hangversenyére 10% kedvezménnyel lehet jegyeket vásárolni,
ha közvetlenül a jakobikoncert@gmail.com e-mail címen rendelik meg jegyeiket.

Látogasson el honlapunkra:

www.jakobikoncert.hu
Koncertek világsztárokkal, kedvezmények a gyerekekkel érkezôknek

Kérjük, jelentkezzen be a fenti e-mail címen, ha szeretne hírlevelet kapni valamennyi „KONCERT 33” hangversenyrôl.

A hangversenyek közremûködôi:
Grigorij Szokolov, Mitsuko Uchida, Ránki Dezsô, Vásáry Tamás, Borisz Berezovszkij, 
Fazil Say, Richard Goode, Bogányi Gergely, Borbély László, Lajkó István (zongora), 

Somlai Petra (fortepiano), Szabadi Vilmos, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, 
Kokas Katalin, Banda Ádám (hegedû), Tokody Ilona (szoprán), Vigh Andrea (hárfa), 

Drahos Béla, Vámosi-Nagy Zsuzsa (fuvola),
Accord Vonósnégyes, Mandel Quartet, Budapesti Vonósok, Liszt Ferenc Kamarazenekar

„A Zongora-MVM Koncertek” 2011 tavaszán a Mûvészetek Palotájában
Grigory Sokolov – 2011. március 7. 19.30,

Ránki Dezsô – 2011. április 18. 19.30,   Mitsuko Uchida – 2011. május 16. 19.30

2011/2012-re a bérletek megrendelhetôk a jakobikoncert@gmail.com e-mail címen.
Borisz Berezovszkij – 2011. december 15. (csütörtök), 19.30,  Ránki Dezsô – 2012. január 17. (kedd), 19.30,

Richard Goode – 2012. február 15. (szerda) 19.30,  Grigorij Szokolov – 2012. március 14. (szerda), 19.30,
Fazil Say – 2012. április 11. (szerda), 19.30, Bogányi Gergely – 2012. április 26. (csütörtök), 19.30
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A zenekar az elmúlt idôszakban több hangversenyén is
kísérletet tett arra, hogy a zenei élményt vizuális élmény-
nyel egészítse ki. A Mûvészetek Palotájában, 2007-ben
Grofé Grand Canyon szvitjét diavetítéssel kísérte;
szcenírozott vagy félig szcenírozott elôadásai a külföldi
turnékon is hatalmas sikert arattak. Honegger máglyához
kötözött Szent Johannájának utolsó óráját, élete
meghatározó döntéseit színészek és táncosok elevenítet-
ték meg, Berlioz remekében, a Faust elkárhozásában
pedig táncosok illusztrálták a darab történéseit. Az i-re a
pontot a tavalyi Messiás-elôadás tette fel, amelyben a
szöveg történeti hátterét megvilágító, festményekkel és
szövegfordításokkal gazdagított vetítés segítette
értelmezni az oratóriumot.
„Az együttes elképesztô sikert aratott olyan koncertekkel,
amelyeken a zene megértését és élvezhetôségét vizuálisan
is segítettük – árulja el Hollerung Gábor karmester. –
Egyik ilyen típusú hangversenyünk a nézôteret mindig
megtöltô Filmzene koncertsorozat. Filmzenés koncert-
jeinken a multimédiás eszköznek kettôs szerepe van. Az
általunk összeállított videoklipek azon túl, hogy
emlékeztetnek magára a filmre, rávilágítanak a film és
zene összefüggéseire is, így a közönség értô hallgatóként
élvezheti az adott muzsikát. Egyes darabok egészen precíz
szinkronizálást igényelnek, ami nemcsak a vágónak jelent
komoly kihívást, hanem a karmester és a zenekar számára
is embert próbáló feladat. Azt tapasztaltuk, hogy az
emberek kifejezetten élvezik, ha az elôadás egyszerre több
érzékszervükre hat, ezért új bérletünk minden kon-

certjének lesz valamiféle multimédiás eleme. A mûsorba
olyan darabokat válogattunk össze, amelyeknél a multi-
médiás lehetôség hozzáadott értéket képvisel.  
A Haydn által naivan és izgalmasan megfogalmazott
Teremtés is közel hozható az emberekhez képekkel –
hasonlóan a Messiáshoz. Terveink szerint nem egyszerûen
szövegkönyvet adunk a hallgatóság kezébe, hanem egy, a
zenéhez komponált filmmel segítjük a darab megértését,
amelyet a zene – illetve a Teremtés – állomásaihoz,
valamint a zenei folyamatokhoz illeszkedve vetítünk le.
A zenemû maga is kínálja a képi illusztrációt, így az
elôadás természetfilmekbôl vett részleteket felhasználva
jeleníti meg az ég és föld, növények és állatok teremtését,
a káoszt és a rendet, a sötétséget és a fényt. A vetítés
egységesen összeállított képi világot mutat be, amely a
természet képei mellett a témához illô mûalkotásokat is
tartalmaz. Kimondottan multimédiás produkció után
kiáltó mû Smetana Hazám címû szimfonikus sorozata,
amelyben a szerzô képszerûen örökíti meg cseh szülôföld-
jének természeti szépségeit, történelmi múltjának fontos
mozzanatait. A Moldva romantikus partvidéke éppúgy
megjelenik zenéjében, mint a huszita háborúk szenvedé-
lyes küzdelmei, vagy árka, a bosszúálló amazon komor
históriája. Külön érdekessége lesz a produkciónak, hogy
erre a hangversenyre saját videofelvételekkel készülünk.
Természetesen a közönség által várt és szeretett filmzenés
koncert sem maradhat ki a sorozatból. A Budafoki
Dohnányi Zenekar hatalmas népszerûségnek örvendô
filmzene-elôadásainak legjavából kap válogatást a nézô.
A hangversenyen egyaránt megszólalnak majd híres
klasszikus mûvek, melyek filmek betétzenéjeként is
ismertté váltak, illetve filmekhez komponált eredeti
mûvek.” 
A Zene–Kép sorozatra a zenekar bérletakciójának kere-
tében húsz százalékos kedvezménnyel kaphatók a bér-
letek. ■

Bôvebb információ: www.bdz.hu

Klasszikus 
multimédia

Hollerung Gábor és a Budafoki Dohnányi
Zenekar minden újdonságra kapható. Szíve-
sen kísérleteznek színészeket, táncosokat is
felvonultató produkciókkal, vagy akár multi-
médiás eszközöket is bevonnak elôadásaik-
ba azért, hogy közönségük számára a kon-
certélményt még élvezetesebbé, könnyebben
befogadhatóvá tegyék. Úgy tûnik, nem
hiába: egy-egy vetítéssel színesített filmzene
koncerten mindig tele a nézôtér.  

Zene füleinknek: a Moldva folyó Český  Krumlov óvárosánál
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A Zenekari körkép rovatot összeállította: Várkonyi Tamás
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Februárban Eufónia címmel rendeztek különleges közép-
európai koncertturnét magyar zeneszerzôk alkotásaiból, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem kezdeményezésére.
Ennek lényege az volt, hogy a magyar európai uniós
elnökség évében öt zenemûvészeti egyetem (Budapest,
Graz, Bécs, Ljubjana, Zágráb) hallgatóiból összeváloga-
tott nyolcvanfôs zenekar egy hétig Budapesten próbáljon,
majd koncertet adjon a Mûvészetek Palotájában, végül
turnéra induljon Kocsis Zoltán vezetésével a résztvevô
országokban. A Liszt, a magyar világpolgár elnevezésû
sorozat mûsorán szerepelt: Obermann völgye (Liszt
Ferenc), Variációk egy gyermekdalra (Dohnányi Ernô),
Táncszvit (Bartók Béla), Galántai táncok (Kodály).
Más aspektusból, az ünnepelt világsztáréból mutatja be
Liszt Ferencet a Liszt-maraton, amelyet május 22-én ren-
deznek a Millenárison. A bicentenáriumi ünnepség-
sorozat egyik kiemelt eseménye – a 2009-es, nagy sikerû
Haydn-maraton mintájára – ezúttal is elsôsorban az ifjabb
korosztályokat invitálja az emlék- és élményszerzésre és
persze a klasszikus zenével  való barátkozásra. Könnyed
hangvételû és fesztelen légkörû koncertek és interaktív

elôadások sora várja az érdeklôdôket, akik e legkevésbé
sem formális programokon a Liszt muzsikájára kergetôzô
Tom és Jerry figurákkal éppúgy találkozhatnak, mint a
különféle zenei és elôadói stílusokat ötvözô mûvészekkel.
A koncertek mellett kézmûves foglalkozások és egykor
Liszt ínyére volt finomságok várják a Millenárisra láto-
gatókat. A maratonra közös programmal készül a
Concerto Budapest és a Muzsikás, a Liszt Ferenc Kama-
razenekar és a Budapest Bár, de fellép a Weiner-Szász
Kamarazenekar és a Csillagszemû Táncegyüttes is.
Liszt, a keresztény gondolkodó címmel adják elô Liszt
valamennyi miséjét május 1. és június 26. között, minden
vasárnap, a Belvárosi Fôplébánia Templomban. Az elô-
adások érdekessége, hogy a mûvek a Liszt korában szoká-
sos, tridenti rítusú szentmisébe illeszkedve, eredeti litur-
gikus használatuknak megfelelô környezetben szólalnak
meg, akárcsak 2009-ben a Haydn-misék. ■

KLASSZIKUSKONCERTAJÁNLÓ

A magyarországi hivatalos Liszt-év hazai rendezvényeinek
megszervezését és a bicentenárium nemzetközi eseményeinek
koordinálását – a Haydn-év, valamint az Erkel- és Mahler-évforduló nyomában – a Hungarofest
Klassz Zenei Irodája végzi. A számos program közül e helyütt csak néhányat emelünk ki.

Klassz-programok
Liszt Ferenccel

További információ: 
www.liszt-2011.hu

Április 10-én az MTA Dísztermében Schubert nagy-
szabású és gyönyörû kamarazenéit, az Esz-dúr triót és a
Pisztráng-ötöst szólaltatja meg Fülei Balázs (zongora),
Baráti Kristóf (hegedû), Várdai István (cselló), Gál
Zoltán (brácsa) és Fejérvári Zsolt (nagybôgô). Május 22-
én ugyanitt az impresszáriós iroda három nagyágyúja,
Baráti Kristóf, Fülei Balázs és Várdai István játssza
Mozart, Johann Sebastian Bach és Carl Philipp Emanuel
Bach egy-egy versenymûvét. A Liszt-év alkalmából a

zeneszerzô zongorazenéjének egyik legrátermettebb fiatal
tolmácsolója, Farkas Gábor ad nagyszabású Liszt-estet
június 5-én, az MTA Budavári Dísztermében. A
2010–2011-es évadbeli sorozat utolsó hangversenyét
rendhagyó helyszínen, a Tihanyi Szabadtéri Színpadon
rendezik július 17-én. Ekkor Vivaldi és Bach alkotásai
mellett Dubrovay László, Szergej Prokofjev, Benjamin
Britten, Karl Davidoff mûveit, valamint Tihanyi László a
fellépô mûvészek felkérésére komponált, Triptichon
breve címû mûvét mutatja be Várdai István, Baráti
Kristóf, Bársony Péter (brácsa), illetve a hangversenyt
megelôzô egyhetes hangszeres mesterkurzus legtehetsége-
sebb diákjaiból alakult kamarazenekar. ■

További információ:
www.starlet.hu

Trónörökösök a színen
Folytatódik a Starlet Music Management
kiemelkedôen tehetséges pályakezdô fiatalokat
reflektorfénybe állító sorozata, melynek címe:
Trónörökösök a színen – A klasszikus zene-
mûvészet új generációja. 
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LISZT FERENC: CHOPIN

Gondolat Kiadó, 171 oldal

HAMBURGER KLÁRA: LISZT FERENC ZENÉJE

Balassi Kiadó, 532 oldal

WATZATKA ÁGNES: BUDAPESTI SÉTÁK 

LISZT FERENCCEL

Helikon Kiadó – Liszt Ferenc Zenemûvészeti

Egyetem, 248 oldal 

Mintha a Haydn-év és a

Chopin-év után a könyv-

piacot felkészültebben érte

volna 2011, Liszt Ferenc

születésének kétszázadik

évfordulója. Nincsenek illú-

zióink: nyilván annyival,

amennyivel a doborjáni szerzô

személyét és életmûvét jobban

ki lehet használni az önreklá-

mozásra. Ez azonban nem baj, a

„melléktermék” így is javunkra

válik: 2010 utolsó és 2011 elsô

hónapjaiban legalább négy, ebbe a

kategóriába sorolható kiadvány lá-

tott napvilágot. Közülük hármat

ajánlunk olvasóinknak; amire itt nem

jutott hely, késôbb kerül terítékre.

Megkomponált megjelenési sorrenddel léptünk át a Chopin-évbôl a Liszt-

évbe, hiszen a Gondolat kiadónál hiánypótló kötet látott napvilágot múlt év

végén: a Liszt Ferenc által jegyzett Chopin-könyv, az elsô monográfia a

zongora poétájáról. Alighanem páratlan a zenetörténetben, hogy egy zenesz-

erzô pályatársa mûvészetének teljes kötetet szenteljen, de Liszt így tett, ennek

gyümölcse az elôször 1852-ben megjelent könyv, amely egy majdnem száz-

negyven éves fordítás újrakiadásaként lett most számunkra hozzáférhetô.

Bármily meglepô, de Wass Ottilia fordítása, nyelvezete ma is érthetô, az

olvashatóságot segíti a Chopin-életmûben imponáló alázattal elmélyült Szilasi

Alex zongoramûvész gazdag jegyzetanyaga, tartalmas elôszava. (Mellék-

letként lemezt is kapunk, ezen Paderewski, Rosenthal és Dohnányi játssza

Liszt és Chopin egy-egy alkotását.)

Itt a nagy pillanat: Liszt szól Chopinrôl! Azonban csalódnunk kell. A kor

értekezési stílusának megfelelôen Liszt Ferenc bôbeszédûen nyilvánul meg a

könyv lapjain, így annak, aki Liszt Chopin-képére kíváncsi, a százhetven

oldalnak csak töredéke lesz releváns. Tulajdonképpen csodálkozásra adhat

okot, hogyan tudott egy ízig-vérig muzsikus ilyen távol maradni a chopini

zenétôl! Aki a zenében él, aki maga a zene, az nem fogalmazhat ilyen felszí-

nesen, ilyen elvontan – mintha egy hozzá nem értését

filozófiai gondolatmenetekkel palástolni akaró esztétát

hallanánk. Hajlunk arra, hogy osszuk azoknak a

véleményét, akik szerint nem is Liszt munkája a kötet,

hanem élettársáé, Carolyne von Sayn-Wittgenstein

grófnôé. „Nagy mennyiségû mazurkájában az érzel-

mek és benyomások rendkívüli változatossága uralko-

dik” – olvassuk, és hálát adunk a velôs megállapítá-

sért. Ha viszont vesszük a fáradságot végigolvasni,

kimazsolázhatjuk az értékes mondatokat, megálla-

pításokat, például a polonézek, mazurkák hátterérôl,

Chopin játékáról,  szabad elôadás-

módjáról, viszonyáról a zene-

szerzô-elôdökrôl.

Hamburger Klára munkája nem

száznegyven, csak huszonöt éve

jelent meg elôször, a Zenemûkiadó

egy-egy zeneszerzônek, mûfajnak,

hangszernek szentelt kalauzai kö-

zött. A mostani kiadás bôvített vál-

tozat. Az életmû legjelentôsebb da-

rabjainak leírásai módosultak az

azóta elért kutatási eredmények

ismeretében, az ismertetett mûvek

köre bôvült egy német-francia dal-

csokorral, a legfôbb újdonság azon-

ban a számos kottapélda, illetve a

Liszt több mûvében megjelenô, úgynevezett keresztmotívum vizsgálatának

szentelt izgalmas fejezet. A kötet a tudományosság és az ismeretterjesztés

közötti mezsgyén jár: sok-sok adattal találkozhat az olvasó, de ezek nem fek-

szik meg a gyomrot, épp ellenkezôleg: a mûismertetôk olvasmányosságához

járulnak hozzá. A címváltozás érthetô: a kötet több, mint kalauz; nemcsak

az egyes mûvekrôl, Liszt Ferenc zenéjérôl ad átfogó képet. A mûcsoportok

elôtt közérthetô, színes, tömör, Liszt és az adott mûfaj kapcsolatát taglaló

összefoglalás áll (vallásos és egyházi mûvek, zenekari mûvek, versenymûvek,

zongoramûvek, dalok). A kötetet tematizált bibliográfia egészíti ki.

Watzatka Ágnesé az egyetlen eredeti, azaz nem „újrahasznosított”

kötet a tavaszig megjelentek közül. Angolul is kapható, de e budapesti

útikönyv budapestieknek is szól. Városrészekre bontva mutatja be azokat a

helyeket, ahol Liszt Ferenc megfordult, amelyeket ismerhetett. Köztük van ter-

mészetesen a Zeneakadémia és a Nemzeti Zenede elsô önálló épülete, a

Mátyás-templom, a Nemzeti Múzeum, a Vigadó. Számos olyan hely is – és

ettôl igazán izgalmas –, amelyeken ma már irodaház áll, vagy amelyek mel-

lett esetleg nap mint nap elsétálunk, mégsem vesszük észre. Ilyen például a

Tigris Szálló a József nádor téren, Zichy Géza gróf lakása a Várban, az Üllôi

úti kaszárnya, amit rendszeresen látunk a négyes-hatos villamos ablakából,

vagy az egykori Hangászegyleti Zenede (a mai „Bartók-konzi”), aminek

impozáns épületére rá sem ismerni a századfordulós fotográfiáról. Az

épületek életérôl mesél a tipográfiailag és grafikailag is rendkívül igényes kiállí-

tású könyv, amely így a XIX. századi Budapest színeit, hangulatát–hangula-

tait, mindenapjait eleveníti fel olvasója, lakója, látogatója számára, mintegy

háromszáz, köztük számos, már-már revelációt jelentô archív fényképpel

illusztrálva.

Várkonyi Tamás

JELMAGYARÁZAT A KRITIKAI ROVATHOZ

★★★★★ Remekmû
Kiváló
Jó
Átlagos
Elfogadható
Gyenge
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BARTÓK: HEGEDÛVERSENY

Nemzeti Filharmonikus Zenekar

Karmester: Kocsis Zoltán

A Bartók Új Sorozat legfrissebb korongja három he-

gedûszólós mûvet foglal magában Kelemen Barna-

bás közremûködésével: az 1928–1929-ben kompo-

nált két rapszódiát és az 1938-ban befejezett

Hegedûversenyt. Kocsis szinte pályája eleje óta tu-

dományos igénnyel közelít a Bartók-kéziratokhoz,

interpretációiba pedig rendre beépíti az azokból le-

szûrhetô tanulságokat. E felvétel nagy erénye, hogy

– egyúttal kielégítve a XXI. századi összkiadásokkal

szemben támasztott igényeket – mindhárom kom-

pozíció egy-egy tételét egy másik, a hangverseny-

gyakorlatban egyáltalán nem, vagy csak ritkán elô-

adott verzióban is hozzáférhetô teszi. A lemez

anyagának összeállítói interaktív módon a hallgatót

is bevonják így az alkotásba azáltal, hogy többféle

választási lehetôséget kínálnak fel a kompozíciók

meghallgatására. Ez a koncepció ugyanakkor arra is

rámutat, hogy a zeneszerzô gondolataiban több,

egyenrangú verzió létezhetett. E változatok olykor

belsô indíttatásból jöttek, mint például az I. rapszó-

dia Friss tétele befejezésének eltérô megfogalmazásai.

A Hegedûverseny fináléjának befejezés-változatai-

ban pedig külsô hatás vezette a zeneszerzô tollát:

Bartók a korábbi, tematikusabb zárásról Székely Zol-

tán javaslatára módosított a szólistát jobban kiemelô

verzióra, hogy a darab „versenymûként, és ne szim-

fóniaként” hangozzon. 

Kocsis Bartók-értelmezése mindvégig pontos, tárgyi-

lagos és a végletekig letisztult. Tévedhetetlen ízlés-

sel és kontrollal irányítja zenekarát, pontosan tudja,

mikor engedheti elôtérbe hangszereseit, és mikor

kell visszahúzódnia, hogy teret engedjen a szóló-

hangszer szárnyalásának. Kelemen minden techni-

kai nehézséget könnyedén legyôz, s – különösen az

I. rapszódiában – páratlan hitelességgel szólal meg

húrjain a népi hegedûsök játékmódja. Kovács Ilona

LISZT ALKONYA

Krausz Adrienne – zongora

Krausz Adrienne új lemezén Liszt utolsó éveiben

(1880–1886) írt mûveibôl hallhatunk válogatást.

Különös darabok ezek, amelyekben a hajdani

berceuse (bölcsôdal), keringô, csárdás és rapszódia

meglepôen merész kompozíciós kísérletekhez ad

formai keretet. A sokféle mûfaj és karakter ellenére

azonban van valami közös ezekben a kései mûvek-

ben, ami még a legvirtuózabb felszín alatt is fellelhe-

tô, és ami több annál, mint ami a stílusjegyek puszta

felsorolásával leírható. Ezek a stílusjegyek, a kroma-

tikusan eltorzult, soha ki nem bomló dallam vagy a

nyugtalanul vissza-visszatérô frázisok, fizikai és lelki

fájdalmak szimptómái. Az idôs, elmagányosodott

mûvész vallomásai az öregségrôl. Liszt esetében

azonban ez többnyire nem lírai befelé fordulás, ha-

nem dráma; párbeszédekkel, monológokkal, erôtel-

jes gesztusokkal, ahol egy nagy formátumú virtuóz,

fölényes mesterségbeli tudás birtokában ismerkedik

az elmúlás új hangköre kínálta lehetôségekkel. 

Krausz Adrienne repertoárján Liszt kitüntetett helyet

foglal el, „mert Liszt kell, mint egy falat kenyér” –

mondja a mûvész a vallomásszerû ismertetôben.

Ennek szellemében alázattal és érzékenyen közelít

Liszt kései alkotásaihoz, amelyeket kidolgozottan ad

elô. Ezekhez a mûvekhez azonban ez nem, még ez

sem elég. Krausz Adrienne elôadásából hiányzik az

a nagyvonalúság, amely érzékeltetné azt, ahogyan

Liszt a jól ismert romantikus mûfajokból, látszólag

csupán egy pillanatnyi ötlettôl vezérelve, megdöb-

bentôen modern kísérleti darabokat teremt. Hiányzik

a liszti rubato, vagyis a deklamáció szabadsága, és

végül hiányzik az az erô, amely kellô súllyal

közvetítené mindazt a keserûséget, cinizmust és

dacot, amely ennek a Krausz Adrienne által feketé-

nek nevezett zenének olyannyira sajátja.

Büky Virág

LISZT: KÓRUSMÛVEK

Debreceni Kodály Kórus

Vezényel: Pad Zoltán

Az az egyházzenei reform, amely Liszt Ferenc nevé-

hez fûzôdik a XIX. század második felében, gyöke-

resen átformálta a szakrális zene értelmezésének régi

kereteit, például a „gregoriánról” való korabeli gon-

dolkodást. Liszt az egyházzenében is tudatos útke-

resô volt: miután 1865-ben felvette az alsóbb egyhá-

zi rendeket, komolyabb, letisztultabb, az egyházi

szertartások számára megfelelôbb zenei nyelv létre-

hozásán fáradozott.  Az addigra végleg kifáradó dúr-

moll funkciós zenei irányzat helyébe a humanista

szellemben fogant XVII. századi egyszólamú latin li-

turgikus énekstílust és az erre kreált zenei rendszert

állította. A harmonizált „Medicea-gregorián” ugyan

már eltávolodott a középkor orális zenei hagyomá-

nyától, ám feldolgozása új zenei lehetôségeket te-

remtett Liszt számára. Modális alapokon nyugvó,

különös felrakású, szikár akkordok, középkori emlé-

keket idézô, sötét tónusú harmóniák jellemzik ezt a

zenei koncepcióját, valamint a lineáris ellenpontot

kiszorító egyszerû unisono dallammenetek, rugal-

mas, szöveghez alkalmazkodó ritmikai alakzatok.

Csak néhány fogódzó maradt az elmúlt évszázadok-

ból: a mûveket hallgatva aligha tagadható le például

Bach hatása – nemcsak az evangélikus korálok alkal-

mazásában, hanem a kórus kezelésében is. A meg-

rázó Via crucis monumentális formáját a Debreceni

Kodály Kórus lassan, fokozatosan építi fel. A maga-

biztosan zengô férfikar és Karasszon Dezsô pontos

orgonálása mellett ez a zenei ív a Hungaroton-felvé-

tel legnagyobb erénye. A készítôk a jubileumi Liszt-

évnek emléket állító kóruslemezen a népszerû

mûveket (Via crucis, Die Seligkeiten) IX. Piusz és

XIII. Leó pápáknak dedikált alkalmi darabokkal egé-

szítik ki, valamint egyéb ritkán hallható vokális kom-

pozíciókkal (Tengerészhimnusz, O Roma nobilis,

Der Herr bewahret). Gilányi Gabriella

Hungaroton Classic
HSACD 32509

BMC Records
BMC CD 185

Hungaroton Classic
HCD 32685
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MAHLER: A FIÚ CSODAKÜRTJE 

Thomas Hampson – ének

Bécsi Virtuózok 

A rendetlen embert utoléri a végzet: ha nem köny-

veli, nem emlékszik, kinek adta kölcsön CD-jét,

DVD-jét. Ez történt. Nincs mód frissen összehason-

lítani, mit változott az öt évvel ezelôtti, a Geoffrey

Parsons zongorakíséretével rögzített dalfûzért ille-

tôen Thomas Hampson felfogása. Hogy módosult,

az biztos, az új korong az énekes elhatározásának

gyümölcse. Hampson, akinek ma talán a legdúsabb

a Mahler-repertoárja, már az elôzô anyag megje-

lenésétôl akarta ezt a kamarazenei változatot, amely

a raidingi (doborjáni) Liszt-koncertteremben készült.

A lemezt kísérô szövegben hivatkozik Mahler és

Richard Strauss levelezésére, amelyben a szerzô utal

rá, hogy zenekari dalainak elôadását törékeny,

kamarazenei megszólaltatásban tartja ideálisnak.

Nos, a „kammerton” megteremtésére Hampson

nem választhatott volna jobb partnert, mint a Bécsi

Filharmonikusokból alakult Bécsi Virtuózokat. A pár-

beszéd a szólista és az egyes hangszerek, hangszer-

szólamok között valóban tökéletes. A karmester

nélküli együttes dinamikája kifinomult, nem érez-

hetô a nagyzenekari erô hiánya, mert a versek itt

nem grandiózus kompozíciók elemei, hanem fô-

szereplôk. A szavak, a hangulatok és a zenei kife-

jezés változásaiban nyilván Hampson volt iránymu-

tató a felvétel során.

A ciklus tizennégy darabja különbözô idôben ke-

letkezett, ezért Hampson hangulati csoportokba ren-

dezte azokat. A szinte együgyûen édes-kedves gyer-

mekdaloktól, a természeti képeken át halad a

tragikus hangvételû, a katonasorsot, a kikerülhetet-

len végzetet bemutatókig, az örök megváltás

vágyáig. A fiú csodakürtje ciklus Hampson tolmá-

csolásában a fájdalmas mahleri életszemlélet lírai, de

éles jövôbelátását, és örökérvényûségét igazolja.

Albert Mária 

MAHLER: V. SZIMFÓNIA

Bayerisches Staatsorchester

Karmester: Zubin Mehta

Van úgy, hogy az évtizedek tapasztalata, a jó érte-

lemben vett rutin, valamint az életkorhoz asszociált

habitus nem valamiféle életbölcsesség-esszencia-

ként, nem a gondolatok letisztultságaként, hanem

egyszerûen a beszédmód természetességeként, fo-

galmazásbéli egyértelmûségként jelenik meg. Nem

fontos, hogy a közlés mennyire lényeglátó, értelmet-

lennek tûnik a részletmegoldások firtatása; elfogad-

juk, hogy amit hallunk, az természetes öntisztulási

folyamat eredménye. Valahogy logikusnak tûnik,

hogy egy karmesteri pálya kései szakaszát nem stú-

dióbejátszások, hanem koncerten készült pillanatfel-

vételek örökítik meg – a kettô között aligha lehet lé-

nyeges a különbség.

Zubin Mehta 2008-ban, Münchenben igen szép és

kerek Mahler Ötödiket vezényelt. A kissé kiszámít-

hatatlan bajor zenekart a CD-n jó formában találjuk.

Nekem tetszik, ahogy az elsô két tétel elôadását

nem a problémakeresés és a problémamegoldás gör-

csössége jellemzi – annak ellenére, hogy talán magát

a kompozíciót igen. Lemezrôl hallgatva a scherzo

nem válik kürtversennyé, a Mahler-scherzók hihe-

tetlen komplexitásának gördülékeny kiterítésének

hat. Mehta nem fél a tempó álmatag lelassításától

vagy az inkább tempóváltásnak tûnô hirtelen gyorsí-

tásoktól sem. Van ebben a scherzóban valami gya-

nús optimizmus – nem túlzásról vagy hurrázásról

van szó, nem is iróniáról, csak egy csepp hamiskás-

ságról. Ám e csepp hamiskásságnak vajon mi lehet

az adekvát Adagietto-kontrasztja? Diszkrét hüppö-

gés. Talán a koncert hevében lett kissé nyúlós, bele-

búsulós. Ám mindezt a fentiek fényében nem esik

nehezünkre elhinni Mehtának. (Megjegyzendô,

hogy a trackek között bántóan rövid szünetet hagy-

tak.) Minden jó, ha vége jó: a zárótétel egy nagy

muzsikus portréja. Molnár Szabolcs

Deutsche Grammophon – Universal
00289 477 9289

Farao Classics – Karsay és Társa
S 108052

MAHLER: 

DAL A FÖLDRÔL

B. Fassbaender, 

T. Moser – ének

C. Katsaris – zongora

A Magyarországon ma már Liszt árnyékolta, szin-

tén évfordulós Mahler elôtt tiszteleg a kiadó az

1990-ben megjelent felvétel újrakiadásával. A mû

szerzôi zongoraátiratának világelsô felvételét

üdítô hallgatni, fôképp azért, mert nem kényszerít

abba a kellemetlen helyzetbe, mint a közismert

változat, amelyben a tenor rendre csak átüvölteni

tudja a zenekari letétet. A szólisták jóval széle-

sebb dinamikai skálát használhatnak, a dallamo-

kat hajlékonyabban formálhatják meg. Mind a há-

rom elôadó tökéletesen teljesít, pedig a puritán

díszlet elôtt, jelmezek nélkül jóval nehezebb a

dolguk. A zongorista szuggesztíven jeleníti meg a

karaktereket, olyannyira, hogy nincs hiányérze-

tünk a hangzás tömegét illetôen sem. Sôt: még

mintha jobban is érvényesülne a dalok szellemisé-

ge ebben a formában. Várkonyi Tamás

Warner Classics & Jazz – Magneoton
2564 68162 7

MAHLER: 

VIII. SZIMFÓNIA

Karmester: 

Kent Nagano

A kiadó ötvenéves születésnapját ünneplô, impo-

záns sorozatában jelentették meg újra a 2004-ben,

a Berlini Rádiókórus, a Deutsches Symphonie-

Orchester közremûködésével készült felvételt,

Mahler monumentális látomását egy Karoling-kori

bencés apát himnusza nyomán a szeretetrôl és

Goethe Faustjának zárójelenete nyomán az „örök

asszonyi”-ról. A kórus remek, a szólisták – fel-

sorolásukra nincs hely – mindegyikérôl ez nem

mondható el. A dirigens érti a dolgát: vonósné-

gyes-kompaktsággal összefogott a több száz fôs

együttes, és – ami Nagano 2008-as budapesti pro-

dukciója után kellemes csalódás: – kellôen diffe-

renciált az elôadás. Nemcsak magával sodor,

hanem néha meg is állítja az idôt. Hangfelvétel-

technikailag kimagasló, a tartalmas bookletért

pedig külön köszönet illeti a kiadót. VT

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMG 501858.69
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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS

Alfred Brendel – zongora

Bár Alfred Brendel két esztendeje visszavonult a

koncertpódiumtól, nyolcvanadik születésnapjának

örve alatt nem csupán régi, százszor újracsomagolt

lemezei kapnak szárnyra ismét egy százegyedik ki-

adásban, de ami lelkesítôbb, eddig sohasem publi-

kált koncertrögzítések is napvilágot látnak. Így, ha az

osztrák zongoragéniusz személyes varázsát a jövô-

ben nélkülözni vagyunk is kénytelenek, évekkel ez-

elôtt elhangzott hangversenyeinek eddig közkézre

nem került anyagai még bizonyosan hosszú idôre

muníciót kínálnak az utókor érdeklôdô fülei szá-

mára. Nem mellékes, hogy ezáltal olyan mûvekbôl

nyerhetünk újabb Brendel-olvasatokat, melyek

szerves részét képezik-képezték a mûvész alapreper-

toárjának; „nyugdíjazása” után is tovább árnyalva a

róla formálódó, lassan ikonikussá nemesülô képet. A

jelen duplaalbumon szereplô Brahms d-moll zongo-

raverseny például jobb, frissebb, szerethetôbb elô-

adás, mint Brendel bármelyik stúdiófelvétele a da-

rabból, s a Mozart-koncert (C-dúr, K. 503), valamint

az op. 110-es Asz-dúr Beethoven-szonáta is csak

profitálnak abból, hogy érezni rajtuk egy nyilvános

hangverseny feszültségének kellemes zamatát. A

születésnapi üdvözlet gyanánt megjelentetett le-

mezek 1985-ben, 2002-ben és 2007-ben rögzített

müncheni, baden-baden-i és salzburgi koncertfelvé-

telekkel szolgálnak, s Brendel zongorajátékában

pontosan azt az érett, letisztult és világosan tagolt

zongorázást közvetítik, amelyet a gondos munkával

összevágott stúdiófelvételekrôl ismerünk. Míg a

Brahms-mû elôadása leginkább az egységes, követ-

kezetes koncepció és az irigylendôen magabiztos

formakezelés révén lehet emlékezetes, addig a Mo-

zart-versenymû és a Beethoven-darab a klasszikusan

példás arányérzék és a szubtilis kifejezésmód okán

maradhat múlhatatlan elôadás, immár az örökkéva-

lóságnak felelô koncertmementó. Balázs Miklós

BRAHMS: SZONÁTÁK

Alexander Melnikov – zongora

Hogy a lemez egyvégtében végighallgatható legyen,

arról a gyönyörû hangú, korabeli Bösendorfer szinte

egymaga gondoskodik. Az elôadó alig tesz mást,

mint minden akadályt elhárít e kristálytiszta muzsi-

ka kibontakozása és szabad áramlása elôl. Techni-

kai akadályokkal nem számolhatunk, Melnikov ma-

kulátlanul játszik, a mûvésziek – ha vannak – pedig

nem számon kérhetôek. A fiatalságában is zseniális

Brahms szonátáinak (különösen az op. 2-es fisz-

moll) némelyik tétele kissé nehezen összefogható –

pedig Melnikov bátran él agogikai eszközökkel, az

ismétléseket rendre átértelmezve, új szólamokat,

más összefüggéseket kidomborítva adja elénk, ami

által a visszatérések néhol valóságos variációkként

tûnnek fel. A hangok hierarchiája az akkordokban

világos és pontos, nem hallunk tucatelôadásokban

gyakori, durva sforzatókat és hanyag odavetéseket.

Ebben az olvasatban világosan kirajzolódnak a

brahmsi pianisztika Beethoventôl fogant és polifó-

niába oltott csodái; a különbözô rétegek arpeggió-

nak ható elcsúsztatása nagyon szépen kivitelezett,

a szövet és a vonalak világosak, s a lemezt hallgat-

va egyszerre az is világos lesz, mit jelent a hangsze-

relés egyetlen szólóhangszer esetében. Kár, hogy

némely tétel tempója mintha kimértebb volna a kí-

vánatosnál, s hogy az op. 1-es C-dúr szonáta variá-

ciós tétele a kódával együtt, mely bizonyosan az

életmû legszebb pillanatai közé tartozik, itt nem

elég természetes. Melnikov játákából minden kon-

centráltság és precizitás ellenére valahogy hiányzik

a spontaneitás, a szemlélôdés, az egyszerûség s ál-

talában az a fajta nagyvonalúság, ami amellett,

hogy illik a német mester muzsikájához, csak az

igazán nagy elôadók ismertetôjegye. S aminek

hiánya egy orosz zongoristánál ma már szinte

csalódást kelt.

Szabó Barna

Decca Classics – Universal
000289 478 2604 0

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMC 902086

BRAHMS: 

SZIMFÓNIÁK

Stuttgarti Rádiózenekar

Karmester: 

R. Norrington

Jó lóra tettek a stuttgartiak tizenhárom évvel ez-

elôtt az idén utolsó évadját náluk töltô Sir Roger

Norringtonnal, és nem is sajnálnak pénzt, paripát,

fegyvert, hogy azt a különlegesen magas színvo-

nalat, amit vezetésével elértek az utóbbi idôszak-

ban, megismertessék a világgal. A DVD után CD-n

is megjelent a négy Brahms-szimfónia, ami nyo-

mán nyugodt szívvel kijelenthetjük: ez az együt-

tes a világ egyik legjobb zenekarává vált. A vér-

pezsdítôen pontos ritmika, az egységes hangszín

és hangerô mellett, a HIP (historically informed

performance – történetileg hiteles elôadás) szelle-

mében autentikus módon, az utóbbi évszázadok-

ban bebarnított Brahms-tablókat restaurálva, a

vastagon rájuk rakódott porrétegtôl megtisztítva

állítják ki elénk, mi pedig rácsodálkozunk az is-

mertnek hitt alkotásokra. VT

Hänssler Classic – Karsay és Társa
93.267

BRAHMS: B-DÚR

ZONGORAVERSENY

Sz. Richter – zongora

Chicagói

Szimfonikusok

Richter elsô tengerentúli felvétele hallható a

korongon, 1960-ból, amely néhány nappal az

után készült, hogy elôször lépett fel az Egyesült

Államokban. Reiner Frigyes éppen megbe-

tegedett, ezért a Metropolitanbôl utolsó pillanat-

ban ugrasztott Erich Leinsdorf vezényel. Nehéz

mit mondani a lemezrôl, az ember nem hallja az

elôadókat, csak Brahmsot és ezt a fantasztikus

mûvet, egy-egy dallamnál-motívumnál – nem be-

szélve a csellószólós lassú tételrôl – pedig megér-

ti, miért szereti a zenét. Richter mint a zongora

Toldi Miklósa viszi a hátán a zenekart, a néhány

nappal késôbb felvett Appassionata-szonáta

magyaros kódája ezek után már nem meglepetés,

bár az ember még mindig nehezen hiszi el, hogy

valakiben ilyen pokoli erô lakozik. 

VT

Sony Masterworks
88697690342 
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A BORGIA-DINASZTIA

Jordi Savall és együttesei

Jordi Savall újabb projektje, amelybôl három lemez,

egy vaskos és színes könyv, valamint egy DVD szü-

letett, a híres-hírhedt Borgia család majd’ fél évezre-

des történetének zenei vonatkozásait dolgozza fel.

A dinasztia felemelkedése 1238 körül kezdôdött –

ekkor került a família I. Jakab király kíséretében Va-

lenciába. Királyok, pápák (III. Calixtus és VI. Sán-

dor), püspökök és mecénások nemritkán botrányoktól

övezett, hatalmi harcokkal, bonyolult szerelmi viszo-

nyokkal terhes, kalandos életútja rajzolja ki a csa-

ládtörténetet 1671-ig, Frencesco Borgia szentté ava-

tásáig. Neki köszönhetjük a most megjelent

izgalmas anyagot is, hiszen az ô születésének ötszá-

zadik évfordulója adta az alkalmat a gambák meste-

rének, Jordi Savallnak, mûvésztársainak és tudóscsa-

patának e nagyszabású terv megvalósításához.  

Bár gyilkosságokról, orgiákról valamint cselszövések-

rôl beszélnek a dokumentumok, a Borgia család tag-

jai a XIII. és XVII. század közötti politikai és kultu-

rális élet kulcsfigurái, lelkes mûvészetpártolók voltak

– Francesco állítólag maga is komponált néhány

egyházi mûvet. A kor gazdag és változatos zenei vi-

lágát tárja elénk ez a gazdag album: mûveket, ame-

lyek a Borgiák környezetében készültek akár az Ibé-

riai-félszigeten (többek között Johannes Cornago,

Morales, Mateo Flecha tételei), akár a kontinensen

(például Binchois, Dufay, Josquin, Isaac mûvei).

Nem egy alkotás konkrét eseményhez is köthetô:

egy-egy csatához, gyôzelemhez, békekötéshez, pá-

paválasztáshoz, neves személyek temetéséhez, vagy

éppen szentté avatáshoz. Mindezt kronologikus sor-

rendben és ragyogó dramaturgiai érzékkel tálalva

kínálja Savall: hangszeres és kórustételek, szólók és

pompás együttesek, temetési és esküvôi zenék vál-

takozása rajzolja ki az egyház és a hatalom törekvé-

seit a reneszánszban. Katona Márta

JUAN DIEGO FLÓREZ: SANTO 

Bolognai Opera Kórusa és Zenekara 

Karmester: Michele Mariotti

Juan Diego Flórez szakrális énekeket tartalmazó

lemeze 2010 karácsonyára jelent meg, okkal, mert

csupa olyan mise-, oratóriumrészlet, dal szerepel a

korongon, amelyek az ünnepi áhítatot idézik. A fel-

vétel premier plánba hozza ezt a kiváló, felkészült és

komoly mûvészt. Flórezt jobbára sztárénekesnôk

remek partnereként szoktuk méltatni. Ám az album

rávilágít arra, hogy nem azért az egyik legkeresettebb

tenor manapság, mert Rolando Villazón megbete-

gedett, és jelenleg operarendezôként kötôdik a szak-

mához, hanem „saját jogon” népszerû.

Érdekes a válogatás, amelynek nincs zenetörténeti

idôrendje; azokat a miserészleteket vonultatja föl,

amelyek az énekes hangjához legjobban illenek. Po-

puláris darabok és ritkaságok. Adam Karácsonyi dala,

César Franck Panis angelicusa vagy Bellini a-moll

miséje nem hinném, hogy gyakran hallható.

(Rossini Messa di Gloriája viszont igen.) Ezekben

mind – a mûvekbôl adódóan – „operás” hangvétel

uralkodik, Flórez nagyszerû adottságai és a hibátlan

formálás jóvoltából igen meggyôzôen. A hang

mintha változóban lenne, testesebb, férfiasabb, de

ôrzi hajlékonyságát. Meglepetés az utolsó szám,

amely a CD címét is adja: Santo. Ez Flórez kompo-

zíciója; ha nem is mestermû, de tisztességesen meg-

írt, szép darab, és hitelesen közvetíti az énekesnek a

szülôhaza, a perui kultúra iránti elkötelezettségét.

Nem mellesleg: Flórez otthon egy olyan alapítványt

hozott létre a veszélyeztetett gyerekek számára,

amelynek mintája a venezuelai El Sistema. A véd-

nökök között Mario Varga Llosa, Kiri Te Kanawa,

Caballé és Domingo mellett persze Dudamel is ott

van. A világsztársághoz jelenleg nem elég „énekes-

nek” lenni, az emberi, szellemi minôség is fontos.

Ajánlom ezt a tényt a budapesti dalszínházban

mûködôk figyelmébe. Albert Mária

Alia Vox – Karsay és Társa
AVSA9875

Decca Classics – Universal
478 2254 DH

SCHUMANN:

DALOK

M. Padmore – ének

K. Bezuidenhout

– zongora

Még a tavalyi Schumann-évre jelent meg ez az

album, amelyen Mark Padmore egy 1837-es Erard

fortepiano kíséretével énekli a zeneszerzô elsô dal-

ciklusát (op. 24), valamint a szintén Heine-

versekre írt Dichterliebét. A két Schumann-sorozat

között a XIX. századot végigélt Franz Paul

Lachner Heine-dalaiból hallható öt. Persze fantasz-

tikus ötlet a hangszerválasztás, Padmore hangja

pedig makulátlan és schumannosan hiperérzékeny,

együttlélegzése harminckét éves kamarapartneré-

vel eszményi. Mégis, azt, hogy e lemez sokkal

szebben szól, mint a két évtizeddel korábban ké-

szült a Mirtuszokkal (lásd alább), a fejlettebb

hangtechnika okozza: ennek a hangzásnak tere

van, minden nesz hallatszik. A brit tenor pedig

olyan kaliberû mûvész, akit ez nem hozza zavar-

ba, sôt ki is használja: a szavak zenéje ez. VT

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMU 907521

SCHUMANN:

DALOK

N. Stutzmann – ének

Michel Dalberto –

zongora

A zeneszerzô elsô és utolsó koherens dalciklusa

hallható a korongon. A nászajándékba készült

Mirtuszok huszonhat dala új világ eljövetelét hird-

eti, nemcsak életrajzi, mûfaji értelemben is.

Schumann egyik utolsó kompozíciója, a Stuart

Maria öt költeményére írott sorozat a másik véglet:

a homokos, szomorú, vizes síkra érés reménytelen-

sége ez, így érthetô, ha az ember szívesebben hall-

gatja inkább az elôbbit, jóllehet Nathalie

Stutzmann sötét altja jobban illik ehhez. Az

énekelve szavalás, ami a Schumann-dalok sajátja,

nem valósul meg az elôadásokban, a szövegmon-

dás nem elég élô, mondhatnók: elégtelen a mûvek

megértéséhez. A hang viszont sûrû és kiegyenlített,

a dallamok tükörsimák. A zongoristának nem sok

gondolata van, pedig kíváncsi lettem volna, mit

gondol hozzá a mûvekhez. VT

Warner Classics & Jazz – Magneoton
2564 68043 6

34-51  24.2.2011  10:16  Page 44



2011. TAVASZ GRAMOFON 45

KLASSZIKUS

BEETHOVEN: SZIMFÓNIÁK

Karmester: Simon Rattle

Az album 1995 és 2003 között, a szigetországban

és a bécsi Musikvereinban készült koncert- és

stúdiófelvételeket tartalmaz. A szimfóniákról nincs

sok megjegyeznivaló, egytôl-egyig gyönyörûen

kidolgozott, finom részletekben gazdag, nemesen

egyszerû, hibátlan interpretációk. Rattle jól ismert

vonzalma a hangzás érzékisége iránt tetten érhetô,

tempói ugyanakkor visszafogottak. Barbara

Bonney lírai hangja különlegesen hat a Kilencedik

fináléjában, ugyanitt a birminghami kórus a katona-

induló intonációját már-már matrózdalárdaként

szólaltatja meg, üdítôen. Lars Vogt a C-dúr és a B-

dúr zongoraversenyben végtelenül kultúráltan, szí-

nesen, mégis összefüggôen és világosan fogalmaz.

A C-dúr koncert rondótémájában frissen hatnak a

rubatók, úgyszintén a helyén kezelt, finom hang-

késleltetések, különösen a lassú tételekben. Ebbôl

a mûbôl két felvételt is találunk a dobozban,

aminek oka, hogy a Beethoven-kadenciák mellett –

valódi csemegeként – Glenn Gould fiatalkori

(1954) bombasztikus kísérletei is helyet kaptak. A

létezô három eredeti (az egyik befejezetlen)

kadencia közül az elsô tételben a hosszabbikat

halljuk, míg a Gould-változat valóságos fúga,

helyenként már-már bizarr sûrûségû, merészen

kromatizáló, tömbszerû, minden dinamikai és lírai

elvékonyodást nélkülözô darab, ami a harmadik

tételben még kevésbé kapcsolódik az eredeti zenei

anyaghoz. 

A Fidelio egy 2003-as berlini koncertelôadás

felvétele, kitûnô szólistákkal (a fôbb szerepekben

Angela Denoke, Jon Villars, Juliane Banse, Thomas

Quasthoff), a lemezen is érezhetô, átható színpa-

di erôvel. Fájdalmas hazai vonatkozása, hogy

Rocco szerepét a tavaly elhunyt Polgár László

énekli. Szabó Barna

DOHNÁNYI: ZENEKARI MÛVEK

Miskolci Szimfonikus Zenekar

Karmester: Kovács László

Dohnányi Ernô három, még mindig kéziratban lévô

mûvének elsô felvételéért nem lehetünk eléggé há-

lásak. Az F-dúr szimfónia, a Zrínyi-nyitány és a

Suite en valse (op. 39) nemcsak életrajzi szem-

pontból, hanem a pályakép értékelésében is meg-

határozó szerepet játszó, ám még a szûkebb szak-

ma számára is ismeretlen alkotások. Az F-dúr

szimfónia például Csipkerózsikán is túltett azzal,

hogy az 1897-es bemutató óta partitúrája eddig

érintetlenül pihent a könyvtárpolcon. Bár szerzôje

sem gondolta, hogy e kompozíciója életmûve legje-

lentôsebb darabjaihoz tartozik (nem is kapott

opusszámot), ám tagadhatatlanul minôségi alkotás

egy tizenkilenc éves fiatalember tollából, aki „alig

rázta le az iskola porát”. Így gondolhatta ezt a XIX.

század végén a millennium alkalmából meghirde-

tett Királydíj-pályázat zsûrije is, mivel mind az F-

dúr szimfónia, mind a – zeneszerzô-versenyre

szintén benyújtott – Zrínyi-nyitány kategóriája leg-

jobbja lett. Hatalmas szakmai sikert jelentett a gyô-

zelem az ifjú Dohnányinak, aki ekkor lépett elôször

nagyközönség elé szimfonikus alkotásokkal. A mis-

kolciak felvétele azért is dicséretre méltó, mert

immár e mûvek hangzó példáival is szemléltethetô,

hogy a zeneszerzô milyen utat járt be a korai kom-

pozícióktól az érettekig.

A Suite en valse szintén határkô az oeuvre-ben: bri-

liánsan hangszerelt zenekari változata volt Dohnányi

utolsó mûve, amit még Magyarországon mutattak

be, 1943. december 10-én. A premier óta magyar

közönség csak az önálló mûalaknak tekinthetô két-

zongorás változatban hallhatta. A miskolciak elô-

adásában sok év után ismét rácsodálkozhatunk a

szerzô káprázatos színeire, a remek hangszer-

szólókra, a keringô magával ragadó lendületére és

hangulatváltásaira. Kovács Ilona

EMI Classics
4575732

Hungaroton Classic
HCD 32684
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THOMAS ZEHETMAIR

ÖSSZES TELDEC-FELVÉTELE

Ha valakinek ötvenéves korára az egyik nagy lemez-

kiadónál tizenöt lemezes doboza jelenik meg, az

arról tanúskodik, hogy az illetô nem akárki, gondol-

nánk. Thomas Zehetmair mégsem fog sem ennek,

sem az elôzô századnak a leghíresebb hegedûsei

közé tartozni. A javarészt mintegy másfél évtized

(1980–1993) termése Bachtól Hartmannig felöleli a

hegedûirodalom híres és elfelejtett fejezeteit. Ha

valamiért, a repertoár (és az ár) kedvéért érdemes

megszerezni e dobozt: Schumann hegedûszonátái,

Schubert zenekarral kísért hegedûszólói, de még

Mozart duói sem közismertek. Ez utóbbi amúgy is a

doboz egyik gyöngyszeme (Tabea Zimmermann

brácsázik!), s ha Zehetmair ilyen hegedûs lenne,

akkor rajonganánk érte. Sajnos ô más. A Bach-

szólódarabokban hiába számos végiggondolt elôke:

az elôadás darabos, a zenei mondatok megtörnek.

Mozart hegedûversenyeihez hiába írt kadenciákat,

fermátákat és egyebeket, egyetlen élvezhetô: a

Haffner-szerenád, Harnoncourt korai idôszakának

egyik csúcsa (a másik általa vezényelt mû, a Beetho-

ven-hármasverseny 2004-es felvétele ásító unalom).

A modern is kipipáltatik: egy osztráktól joggal várjuk

el az új bécsi iskolát, de még Janáček egy (nem

létezô) hegedûversenye is hallható. A kritika a

Sibelius-versenymûvet dicsérte legjobban annak ide-

jén. Én innen is, máshonnan is pillanatokat tudnék

csak kiemelni: például a Haydn-versenymû lassú

tételét (Rolláék kísérik). Mi a baj Zehetmairral?

Hiányzik belôle valami, amitôl érdekelne. Emiatt

inkább meglepô, akkor is, amikor olyan halk, hogy

alig hallom, vagy amikor itt-ott megáll, amoda meg

egy olyan hangsúlyt helyez, aminek nincs sok

értelme. Ehhez jön a dögönyözôs, olykor kissé túlvi-

brált hegedûhang. Akkor már inkább Anne-Sophie

Mutter! Mesterházi Gábor

SAINT-SAËNS ÉS GRIEG MÛVEI

Julia Fischer – hegedû, zongora

Egykor természetes volt a hangszeres kétlakiság, a

XVII. századi német toronyzenészek például

szükség esetén akár hegedültek is. A XIX. század

fanatikus tréningezôi, mint Paganini, Thalberg,

Liszt és a többiek azonban mindent megváltoztat-

tak. Új standardokat állítottak fel, XX-XXI. száza-

di örököseik körében ma már afféle csodabogár-

ságnak számít – és a cirkuszi mutatványok

kategóriájába sorolandó –, ha valaki két hang-

szeren is versenyképes. Julia Fischerrôl tudható,

hogy gyermekkorát gyakorlással töltötte, három-

négyórás napi hegedülés után átült a zongorához,

hogy ugyanennyi idôt azon is muzsikáljon. Ma-

napság persze elsôsorban hegedûs, de egy-egy

koncert erejéig zongorázni is hajlandó. Double

Concerto nevû projektje keretében két verseny-

mûvet játszott el a Junge Deutsche Filharmonie

szólistájaként; a most megjelent DVD-re a Frank-

furti Alte Operben 2008-ban rögzített újévi kon-

cert felvétele került. Rosszmájúan azt is mondhat-

nám, hogy elég megnézni a mintegy ötvenperces

bónusz-riportfilmet, amelyet elég bôségesen

illusztráltak koncertanyaggal ahhoz, hogy képet

alkossunk arról, milyen hegedûs és milyen zon-

gorista Julia Fischer. A rosszmájúságot óvatosság-

gal kombinálva meg kell jegyezni, hogy az „ifjú-

sági” jelzôvel illetett Saint-Saëns-concerto (e

darabbal nyert annak idején Fischer Menuhin-

versenyt, majd gyorsan el is határozta, hogy leg-

alább tíz évig hallani sem akar róla...) és a közked-

velt, ám a billentyûmûvészet szempontjából kissé

érdektelen Grieg-koncert nem biztos, hogy meg-

alapozott ítéletre ad lehetôséget. A frankfurti kon-

cert mindezekkel együtt élvezetes. Minden szim-

pátiám a szimpatikus Julia Fischeré.

Molnár Szabolcs

BACH – EGY KÜLÖNÖS SZÉPSÉG

Simone Dinnerstein – zongora

Az elmúlt évtizedekben sokféle Bach-elôadást hall-

hattunk már. Egy-egy mûvész egész generációk

Bach-interpretációját befolyásolta, a legmélyreha-

tóbb változást azonban kétségtelenül a historikus

elôadások hozták. Azonban amint meghalljuk az

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ korálelôjáték Busoni-

féle átiratának elsô ütemeit, teljes biztonsággal kije-

lenthetjük, Simone Dinnerstein nem historikus szel-

lemben közeledik Bach mûveihez. Játéka leginkább

a késô romantikus elôadómûvészek stílusát idézi.

Sokkal színesebb és szabadabb annál, mint amit

napjaink Bach-felvételein hallhatunk. A lemez mû-

sorának összeállítása is a XIX–XX. század forduló-

ján élt mûvészek ízlésére emlékeztet, amennyiben

olyan népszerû mûvek, mint az f-moll zongoraver-

seny (BWV 1056), a g-moll angol szvit (BWV 808)

és a d-moll zongoraverseny (BWV 1052) mellett

három korálelôjáték-átiratot is tartalmaz (Busoni,

Kempff, Myra Hess). Dinnerstein színnek és formá-

nak egyaránt mestere. Lassú tételeinek legfôbb

erénye a szép hang és a természetesség, ahogyan a

mû adta kereteken belül szabadon, beszédszerûen

deklamál. A gyors tételek non legato elôadása pedig

– talán valamiképp a historikus elôadók szándékaira

reflektálva – a csembaló hangzásának illúzióját

kelti, de akár elevenen lüktetô, telten hangzó vonós

hangszerhez is hasonlíthatnánk. A mûvész legfôbb

erôssége a színezés, legyen szó szóló mûvekrôl

vagy zongora és zenekar összehangolásáról.

Elôadásában a különféle hangszínek egymásutánja

az orgona regiszterváltásaira emlékeztet. Errôl leg-

jobban a három korálelôjátékot hallva gyôzôd-

hetünk meg, amelyekben plasztikusan rajzolódnak

ki az egyes szólamok: az erôteljes, fúvóshangzást

imitáló koráldallam és a kíséret megdöbbentôen ho-

mogén pianója. Büky Virág

Warner Classics & Jazz – Magneoton
2564-68103-1

Decca Classics – Universal
0743344

Sony Masterworks
88697747692
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ANGOL

VONÓSZENE

Karmester: 

John Barbirolli

Az eredetileg csellista Barbirolli a vonószene és az

angol miniatûr mestere. A hangzás puha, intenzív;

nem tömör, hanem szubtilisen rétegelt, intenzitása

ellenére is légies, a dinamikai lehetôségek változato-

san kihasználtak. A tagolás tiszta, a zene természe-

tesen folyik tova. Az elôadói nagyság nem tûnik fel,

mert magától értetôdônek tetszik. Jó az összeállítás

is: négy Elgar-mû, két Vaughan-Williams, majd egy

hosszabb Delius. Utóbbi – melyben komoly szerep

jut a fúvósoknak – idillikus zsánerdarab, a maga

nemében jó zene, ám a többi jelentôsebb alkotás

annál, amit Magyarországon szokás gondolni róluk.

A Thomas Tallis-fantázia Brucknerhez is köthetô,

zenébe öntött katedrális-tér. Mindezt Barbirolli

utolérhetetlen, igazi gótikus finomsággal és differen-

ciáltsággal tolmácsolta, lett légyen szó a Sinfonia of

London együttesérôl, az Új Philharmonia Zenekarról

vagy a Hallé Zenekarról. Zay Balázs

EMI Classics
6317882

BEST OF LANG

LANG

Lang Langnak nem a hangszeres tudásával, az íz-

lésével van gond. Liszt II. magyar rapszódiájában

minden másodperc más, hol sok, hol kevés, hol

túl lágy, hogy erôs. Kicsit jobb a Szerelmi álmok

harmadik darabja. A Satie-Gnossienne egész jól

indul, de aztán ott is egy inadekvát megoldás lep

meg. A tétel a Mozart-szonátából (C-dúr, K. 330)

és a C-dúr Beethoven-zongoraversenybôl megle-

hetôsen semmitmondó. Chopin op. 10 No. 3-as

etûdje elfogadható, és érdekes az f-moll koncert

lassúja: Lang Lang expresszivitásra törekszik, s ha

nem is eléggé kifejezô, legalább érezni a küzdést.

Legjobb a Sárga folyó címû zongoraverseny rész-

lete, illetve Tan Dun néhány üteme A bankett

filmhez írt kísérôzenébôl. A filmzeneszerzôként

befutott, brit Nigel Zongoraversenye, amelyet

Károly herceg rendelt, üres, hatásvadász zene. 

ZB

Deutsche Grammophon – Universal
4779014

THE BRAHMS

EXPERIENCE

Zene, mely könnyek mögül mosolyog – kom-

mersznek tûnhet a kiadó sorozata, amelyben e

szlogennel egy-egy zeneszerzô életmûvébôl válo-

gat össze tételeket. Tegyük most félre a marketing

iránti ellenszenvünket, és nézzük a dolog jó olda-

lát, hiszen mégiscsak zenéket kapunk – cso-

dálatosakat –, még ha giccses csomagolásban is.

Huszonhárom tétel huszonegy Brahms-mûbôl,

szinte valamennyi mûfajból a szimfóniától a

kürt–hárfa-kíséretes nôikarig – ezt hívják az

alkotói életmû keresztmetszetének. Ráadásul

jobbnál jobb elôadókkal, a kiadó archívumából:

Clevelandi Zenekar, Harnoncourt, Zehetmair,

Fassbaender, Hampson. Aki szereti Brahmsot, és

„csak úgy” hallgatná, szeretni fogja ezt a vál-

tozatosan szerkesztett albumot. Még Hélène

Grimaud is szépelgésmentesen kanyarítja oda azt

a g-moll balladát! VT

Warner Classics & Jazz – Magneoton
2564 68081 4

Magyarországon forgalmazza a Karsay és Társa Kft.

Kapható a nagyobb hanglemezboltokban, a kiemelt budapesti                          könyvesházakban 

és az                             webáruházban.

Liszt Ferenc összes zongoramûve
Leslie Howard elôadásában 

Hyperion
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EÖTVÖS PÉTER MÛVEI

Ensemble Linea

Eötvös Péter munkássága köztudottan szerteágazó,

s nem csak dirigensként, komponistaként is jelen

van a világ kortárs zenei életének számos színterén.

Ami a hangfelvételeket illeti, büszkék lehetünk rá,

hogy zeneszerzôi munkásságának egyetlen hossz-

metszetét az az immár kilencedik tételénél járó soro-

zat nyújtja, amit bô tíz évvel ezelôtt indított útjára a

magyar BMC kiadó.   

Ezúttal a kiváló fiatal mûvészekbôl álló, strasbourgi

kortárs zenei együttes, az Ensemble Linea rögzített

hét kamara jellegû mûvet, amelyeknek jó része elô-

ször hallható hanglemezen. A program törzsét képe-

zô négy kompozíció (a nagyzenekari CAP-KO ka-

maraváltozata: a Sonata per sei, a Beckett-szövegre

írt Octet plus, a Három nôvér egyik zenei lábjegyze-

tének tartható Natasha, valamint a fináléként meg-

szólaló csodálatos fuvolaszóló, a Cadenza) így,

együtt is ismerôs lehet a magyar közönségnek, hi-

szen a 2009-es Budapesti Ôszi Fesztiválon ugyanez

a társaság, ugyanezzel az énekesnôvel, a fenti dara-

bokkal köszöntötte az akkor hatvanötödik születés-

napját ünneplô alkotót.

Mindez persze korántsem kérdôjelezi meg e felvétel

jelentôségét, biztosak lehetünk benne, hogy a „port-

rékoncert” mûfaja hanglemezen különösen is jól ér-

vényesül, fôként olyanok számára, akik még csak is-

merkednek az adott zeneszerzô világával. És e

tekintetben a Linea tökéletes munkát végez: egy-

aránt hatásosan jeleníti meg az eötvösi kozmosz fu-

turisztikus-fantasztikus, népi-archaizáló, jazzy-kom-

mersz, hisztérikus-patetikus mozzanatait. S bár

tökéletesen egyetérthetünk a CD szövegkönyvét is

jegyzô Jean-Philippe Wurtz dirigenssel abban, hogy

Eötvös zeneszerzôi alkatának legtökéletesebben a

színház felel meg, ezúttal mégis úgy érezzük, a

zenei szónoklat mestere tisztán hangszeres eszkö-

zökkel éppen annyira beszédes. Sôt. Veres Bálint

CAGE: ÜTÔHANGSZERES MÛVEK, VOL. 6

Amadinda Ütôegyüttes ★★★★★

Mindig kétkedéssel fogadom az olyan beszámoló-

kat, amelyek a lemezhallgatást közösségi élmény-

ként írják le. Ennél magányosabb tevékenységet sze-

rintem elképzelni sem lehet. S hogy e tevékenység

mennyire a magány univerzális, már-már ontológiai

dimenziójára nyit kaput, arra az Amadinda Cage-

életmû-sorozatának legfrissebb lemeze döbbentett

rá. A CD a Haikai címû, bô tizenöt perces kompozí-

cióval kezdôdik. A gamelán együttesre írt tétel (a

fantasztikus hangú keleti ütôhangszerek megszólal-

tatásában H. Magyar Kornél, Szabó Mátyás és Tö-

mösközi László is részt vett) drámai erôvel invokálja

a magányt; olyan koncentrált összpontosításra szólít

fel, amelyet gyakran még koncerttermi körülmények

között is inkább visszautasítani szokás. Talán túl-

zásnak tetszik, de igaznak érzem: ez a Cage-kompo-

zíció könnyen egzisztencia-kisiklató hatásúvá vál-

hat. A lemez további felvételei sajátos improvizációs

„gyakorlatok”, olyan mûvek, amelyek hallgatása so-

rán közel kerülünk Cage rögtönzésrôl vallott és meg-

csontosodott fogalmaink átértékelésére késztetô

gondolataihoz: elsôsorban azért, mert ezen Cage-

mûvek hallgatása közben egyetlen pillanatra sem vá-

lik érdekessé az elôállítás módja. Minden mozzanat

szigorúan konstruált kompozíció, erôs kézzel össze-

markolt szerkezet részeként jelenik meg. (További

közremûködôk: Borbély Mihály, Dés László, Ittzés

Gergely, Szabó Mátyás, Barabás Tamás, Új Zenei

Stúdió.)

Revelatív, mágikus hatású lemez tehát, olyan ritka

tünemény, melynek létlehetôségét korábban eleve

kizártnak tartottam. A Cage-sorozat korábbi felvéte-

leit inkább csak távolról csodáltam, ez a legújabb a

szív közepébe talált, a valóságnak gondolt körülmé-

nyek eleven cáfolata. Bátran kezdjünk hallgatásába,

ne szégyelljük könnyeinket, még ha elmeháboro-

dottnak tartanak is érte! Molnár Szabolcs

BMC Records
BMC CD 175

Hungaroton Classic
HCD 31849

DUBROVAY

LÁSZLÓ: 

SZÓLÓK

Duplaalbum Dubrovay Lászlótól. Enciklopédikus

gyûjtemény szólóhangszerre írt eddigi kompo-

zícióiból. Összesen tizenöt mû, százötven perc –

imponáló korpusz. Hasonló típusú vállalkozás,

mint Debussyé volt a kamarazene terén, vala-

mennyi hangszer foglalkoztatására. És Dubrovay

újabb és újabb hangzásokat keresô természetébôl

fakadóan, lehetôleg olyan mûvek kapcsán, ame-

lyek a szélsôségekig kiaknázzák egy-egy inst-

rumentum – ideértve a tárogatót és a cimbalmot

is – lehetôségeit. A gyûjtemény egyúttal a magyar

elôadómûvészekrôl is képet ad, nem is rosszat!

Hiszen e pokoli nehéz alkotásokat csak kimagasló

képességû interpretátorok képesek életre kelteni.

Igaz, a Dubrovaytól megszokott módon e zenék

nem mélyek, csupán tetszetôsek, néha kereset-

tek. VT

Hungaroton Classic
HCD32674-75

KORTÁRS 

HARSONAMÛVEK

Fejér András –

harsona

Láng István hegedûre és harsonára írott Három

szösszenetével kezdtem hallgatni a berlini

Deutsches Symphonie-Orchester mûvészének a Hun-

garotonnál megjelent második szólólemezét. Majd

Sugár Miklós négy, zongorakíséretes Egyperces tétele

következett. Mi van még? Nyolc magyar zeneszerzô

– az említetteken kívül: Fekete Gyula, Karai József,

Durkó Péter, Stollár Xénia, Meskó Ilona, Madarász

Iván – alkotásait játssza a mûvész, a válogatás tehát

színes. A kompozíciók azonban kioltják egymást,

vagy talán nincs is köztük „erôs” darab; a lemez

mint kompozíció nem funkcionál. Portré, egy kiváló

mûvész lenyomata, a csokorba gyûjtés nem mindig

sikeres szokása szerint. Most is: mennyivel érdeke-

sebb lenne, ha több muzsikus szövetkezne, vál-

tozatos hangszerekre írt szólódarabokat nyújtva át a

hallgatónak! VT

Hungaroton Classic
HCD 32657
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BACH-KANTÁTÁK

Elizabeth Watts – ének

The English Concert

Karmester: Harry Bicket

Harmonia Mundi – Karsay és

Társa

HMU 807550

Két kantáta és négy ária hallható a

lemezen, kimagasló elôadásban. Az

English Concert itt finomabb, ár-

nyaltabb hangzást produkál, mint

Andrew Manze vezetésével. Meg-

szólalása differenciált, szép fények és

árnyékok járják át. Mindezzel harmo-

nizál az ifjú szoprán énekhangja,

mely egyszerre lírai, visszafogott, és

expresszív, igaz, a német szöveg-

mondás még nem tökéletes. Watts

nem hangerôvel, erôs akcentusokkal,

hanem finom eszközökkel, érzékeny

árnyalással, enyhe hangsúlyozással

éri el a kifejezésmód változatosságát.

Így az egész kicsit misztikus, a direkt

örömöt kifejezô részeket – Jauchzet

Gott in allen Landen kantáta – kivéve

mindig kissé borongós. Milyen is len-

ne persze, ha a fôszereplô a halált

kívánja magának, szíve vérben fürdik

(Mein herze schwimmt im Blut)?

Bach nagy felbontásban, borongó-

san, kifejezôen. ZB

MOZART-VONÓSNÉGYESEK

Jerusalem Quartet

Harmonia Mundi – Karsay és

Társa

HMC 902076

Az együttes lemezén Mozart egy-

egy korai, középsô és késôi vonós-

négyese szerepel (K. 157, K. 458, K.

589). Elmélyült zenélésnek lehetünk

tanúi. A négy muzsikus együtt

mozog, mintha láthatatlanul össze

volnának kötve. De nem is mozog-

nak sokat, inkább egyfajta átgondolt

statikusság érezhetô. Klasszikus

lépésrenddel járják végig a mûveket.

A korai mû tetszik a legjobban,

ehhez jobban illik a hûvös, egyene-

sebb vonalú rajz. Kiváltképp az

Andante sikerült, amelyben az ezüs-

tös hanggal bájos merevség és a

csodás dallamosság közt egyensú-

lyoznak, akárcsak maga az ifjú kom-

ponista. A hangzás sosem erôlte-

tett; mindvégig visszafogott, lágy.

Amibôl viszont sajnos nem túl sok

jut a megbízhatóságot és kidolgozott-

ságot magasra értékelô hallgatónak,

az a meglepetés, és a fantázia. ZB

MOZART:

KLARINÉTVERSENY

Benny Goodman – klarinét

Bostoni Szimfonikusok

Karmester: Charles Munch

Sony Masterworks

88697700532

Goodman a komolyzenének is jó

embere. Kevés lemeze sokat nyújt. E

két felvétel 1956-ból való. Mozart

Klarinétversenyét félelmetes szabad-

sággal játssza, jó értelemben: uralja,

formálja, mondanivalóval közli a

szólamot, hangja erôs, és úgy stílu-

sos, hogy egyúttal szabadnak tetszik.

A Klarinétkvintettrôl ez a második

felvétele, mely majdnem húsz évvel

követi az elsôt. Hangban itt a kis

együtteshez alkalmazkodik, kivált-

képp a lassú tételben, amelyben kife-

jezetten finom, akárcsak a Bostoni

Szimfonikus Vonósnégyes tagjai,

élen a primáriussal. Ez egész varázs-

latosan szól. Jazzes hatást nem

érezni, profizmust azonban igen. Sok

szerzô, így Mozart is akkor írt fúvós

versenymûvet, ha jó elôadóra lelt, a

hangszer mesterére. Goodman klasz-

szikus olvasata virtuóz, stílushû,

mégis fantáziadús. ZB

BEETHOVEN MÛVEI

Les Dissonances

David Grimal – hegedû

Aparté – Karsay és Társa

AP009 

Igazi posztmodern album. Beetho-

ven Hegedûversenye és VII. szim-

fóniája, külön korongon, húszperces

videóval megfejelve. Grimal éppen-

séggel nem rossz hegedûs. Tisztán

intonál; kissé fád, vékony hangon,

de megbízhatóan játszik. A Hegedû-

versenyt Brice Pauset kadenciája

csapja agyon: nem a minimalizmusa

baj, hanem túlzott egyszerûsége. A

zongora alkalmazása is kérdéses.

Csak mert Beethoven írt ilyet? Igen,

de a zongorás változathoz, amely –

ellentétben Grimal ismertetôjével –

nem az eredeti. És milyen Grimal, a

zenekar-vezetô? Ötlete, hogy a ze-

nészek mind szemkontaktusban

legyenek vele, mint elsô hegedûssel,

szép, jóllehet nem új. De mi végre a

szemkontaktus, ha az egységes ze-

nei gondolkodás hiányzik? A szóla-

mok szépen különválnak, csak az el-

képzelést nemigen hallani bennük.

A hangzás vonzó, de az elôadás

jobbára az esetleges és a nem iga-

zán különös között mozog. Ez így

bizony elég disszonáns. ZB

FARKAS FERENC:

HÁRFAZENE

Felletár Melinda – hárfa

Hungaroton Classic

HCD 32651

Gazdag mûsorral adott ki válogatást

a Hungaroton Farkas Ferenc hárfára

írt mûveibôl. Most is csak bámulni

tudjuk a zeneszerzôk sorát kinevelô

mestert azért a fantasztikusan sok-

féle, remekül egymás mellé és alá

tett hangért, amelyeket papírra ve-

tett az igen korlátozott lehetôségek-

kel rendelkezô hangszer számára.

Ötvenöt év termése, összesen kilenc

kisebb-nagyobb mû hallható az al-

bumon, köztük a magyar zenetör-

ténet elsô hárfaversenye 1937-bôl.

Felletár Melinda jó ízlésû muzsikus,

tisztán játszik, az akkordok nem

mosódnak össze,  a hangok termé-

szetesen peregnek elô ujjai alól. Kü-

lönösen hangulatos és személyes a

kései, 1987-ben komponált Négy

prelûd szóló hárfára, pedig az egész

ötpercnyi zene; valami melankolikus

nosztalgia árad soraiból, vállaltan

Debussyre emlékeztetve a hallgatót.

VT

PALOTÁS

Herencsár Viktória – cimbalom

Testore Vonósnégyes

Cimbalom Világszövetség –

Gramy

VH-02 2010 

A jeles cimbalommûvész a

XVIII–XIX. század fordulójának ver-

bunkos zenéjét tette hozzáférhetôvé

saját átirataiban, a Testore Vonós-

négyes közremûködésével. Lavotta

János, Csermák Antal, Ruzitska Ig-

nác, Rózsavölgyi Márk és Bihari

János nótái sorjáznak egymás után,

az élen két híres Erkel-operarészlet-

tel. A törekvés elismerésre méltó, az

átiratok jók, a zenei anyag is érdekes,

az elôadók élvezik, amit csinálnak,

jól is csinálják, élvezetesen szól a

tizenkét szám. Ezeket azonban csak

kis dózisokban lehet „fogyasztani”,

a hallgatót hamar az egysíkúság

érzése lepi meg. Talán segített volna,

ha változatosabb tételtípusok kerül-

nek a lemezre – a címadó palotás

táncok az összidô harmadát teszik

ki –, vagy ha ötletesebben csopor-

tosították volna a mûveket. VT
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