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Gramofon: Azt tartják önrôl, hogy erkölcsi kérdésekben szik-
laszilárdan képviseli az álláspontját.
Soproni József: Általában a mai világban az emberek 
egyre-másra váltogatják a nézeteiket, mindig mást monda-
nak – ahogy a szél fúj. Én épp ellenkezôleg: lényegében év-
tizedek óta ugyanúgy látom és ugyanúgy fogalmazom meg 
a világot. Voltaképpen az értékrendem gyerekkorom óta 
változatlan. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogadok be új 
kezdeményezéseket, de mindig ahhoz igazítom, hogy mi a 
racionális, mi az igazságos, mi az emberi.

G.: Az értékrend kialakulásában nyilvánvalóan döntô szere-
pe van a családnak. Többször is nyilatkozott arról, hogy na-
gyon nyitott, befogadó szellemben nevelkedett, otthon soha, 
senkire, semmilyen negatív megjegyzést nem tettek…
S. J.: Ez pontosan így volt. Ezt láttam a nagyszüleimnél, a 
rokonságban és a szüleimnél. Soha, semmilyen megjegy-
zést nem tettek más gondolkodású, vagy vallású, vagy szár-
mazású emberekre. Mindig az embert látták a másikban. 
Tôlünk is ezt tanulták a gyerekeink. Nagyon toleránsak 
vagyunk, mindamellett, hogy megvan a véleményünk a 
dolgokról. Ez nem meghunyászkodás, hanem igazodás egy 
belsô vonalhoz. Lehet valakinek más a véleménye, mint 
nekem, attól nem lesz kevésbé értékes ember. Az emberek 
cselekedeteit szoktuk mérlegre tenni: milyen mértékben 
felelnek meg az erkölcsnek, a humanizmusnak. Büszke va-
gyok mindkét gyerekemre: ôket tekintem életem nagy al-
kotásának. Nem muzsikusok, nem is akartam, hogy azok 
legyenek. A lányom bölcsészkart végzett, magyar–német 
szakon, most tanársegéd a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen, nemrég doktorált, a fiamat pedig, aki már koráb-
ban is repült, a bölcsészkar elvégzése után rögtön fölvették 
a MALÉV-hoz, már kapitány és oktató pilóta. Azt látom, 

Októberben lesz nyolcvanegy éves, de ze ne   
szerzôi aktivitása töretlen. Az utóbbi években 
Ingeborg Bachmann hatvannyolc versére kompo
nált zongorakíséretes, illetve zenekari dalokat, 
idén egyfelvonásos operát ír, de errôl nem árul el 
részleteket – talán mert elôzô két operája sem ke
rült még közönség elé. Pedagógusként nemzedéke
ket oktatott a szakma fortélyaira és nevelt erköl
csi tartásra a Zeneakadémián, melynek 1988 és 
1994 között rektora is volt. Beszélgetésünk során 
munkásságának és életútjának csupán néhány ki
ragadott epizódját érinthettük: aki többet szeret
ne megtudni róla, elolvashatja Csengery Kristóf 
kismonográfiáját.

2 Aradi Péter
Polónyi istván 
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hogy a saját kisfia nevelésében ugyanazokat az elveket ér-
vényesíti, amelyek szellemében ôt is neveltük. Szinte a sa-
ját mondataimat hallom vissza. Ugyanaz a belsô szigorúság 
és szeretet jellemzi, amit én is apámtól kaptam.

G.: A családja sok generáció óta kötôdik Sopronhoz. És mind-
két ágon német nemzetiségûek is voltak.
S. J.: Így van, Sopron egyértelmûen életem legfontosabb 
helyszíne. Annak idején szinte mindenki beszélt ott néme-
tül, az ott lakó magyarok és a környékbeli falvakban lakó 
horvátok is. Én még gyerekkoromban mindhárom nyelvet 
hallottam, amikor nagyanyámmal jártam a piacra. Ezt 
min denki természetesnek tartotta. A gyilkos gondolatokat 
kí vülrôl importálták – ezt higgye el nekem. Ez egy toleráns 
város volt. Az intoleranciát beleinjekciózták a társadalom-
ba a huszadik század elsô évtizedeiben, vagy talán már 
korábban, és attól félek, most már hiába kapálódzunk, az 
intolerancia beleágyazódott az emberek lelkébe. Attól tar-
tok, nagyon kevesen vagyunk olyanok, akik még abban a 
szellemben nôttünk fel, amelyben természetes módon ta-
nultuk meg, hogyan lehet a más nyelven beszélôt, a más-
ként gondolkodót vagy a más vallásút elfogadni.
Sopron történetét nagyon korán magamba szívtam – rész-
ben a nyolcosztályos Széchenyi Gimnáziumban, ahova 
1941-tôl jártam. Nyolc évig tanultam latint, és ez is hozzá-
segített ahhoz, hogy feltáruljon elôttem Sopron – az egy-
kori Scarbantia – kétezer éves története. Felfedeztem a la-
tin nyelvû feliratokat a városban, a múzeumokban, sôt 
késôbb, amikor a hatvanas években elkezdôdtek a helyre-
állítások, gyakran jártam haza, és mindig elsô dolgom volt, 
hogy bemenjek az éppen folyó ásatásokra, feltárásokra, 
házrekonstrukciókra. Máig is szinte minden épületet isme-

rek Sopron belvárosában. A történelmi gondolkodásom 
olyan mértékben kapcsolódik a mához, hogy nem érzek 
benne éles cezúrákat. Nemcsak elôre nézek, hanem hátra 
is, és tudom, honnan indultak el szellemi mozgások, ho-
gyan épült egy város rétegenként, és így le tudom olvasni 
az épületekrôl a történetüket.

G.: Ehhez leginkább biztos stílusismeretre van szükség.
S. J.: Igen, és ez nélkülözhetetlen a zenében is, meg a 
képzômûvészet különbözô ágaiban is.

G.: Sopronban ismerkedett meg az orgonával is.
S. J.: Anyai nagyapám, aki szôlôtermelô volt, munkája 
mellett ellátta a városi fôtemplom, azaz a Szent Mihály-
templom sekrestyési feladatait is. Ez a hatalmas, gótikus, 
háromhajós templom nem a belvárosban van, hanem a 
szôlôtermelô polgárok negyedében. Ott orgonálhattam, 
még a háború elôtt, de akkor még nem volt orgonamotor, 
úgyhogy az lábfújtatóval mûködött. Ötödik-hatodik osztá-
lyos koromtól pedig gyakran orgonáltam a Szent György-
templomban tartott diákmiséken. A domonkosokhoz is 
jártam orgonálni. Sok Bachot játszottam – nem azért, 
hogy elôadjam, hanem magamnak. Bele akartam hatolni 
a darabokba. Ez a gyakorlat arra is lehetôséget adott, hogy 
nagyon sokat improvizáljak. Késôbb is improvizáltam, 
mindenféle stílusban. Megtanultam, hogyan kell rögtön, 
in statu nascendi, vagyis a megszületés pillanatában zenei 
ötleteket kidolgozni, felépíteni, befejezni és készre csiszol-
ni, s a végén még tetôt is tenni rá.

G.: Mint korábban nyilatkozta, ez a tudás a látszat ellenére nem 
segít a komponálásban, mert az egészen más jellegû folyamat.





S. J.: Így van. Az ötletek megjelenésének gyorsaságát segí-
ti, ha az ember azonnal realizálni tud valamit, de ez nem 
helyettesíti a komponálást. Viszont a tanításban aztán so-
kat segített. Belülrôl is alaposan megismertem a barokk 
technikát – nemcsak füllel, kézzel is. Számomra mindig 
térbeli egy kompozíció. Háromdimenziós. Amikor egy da-
rabot hallgatok, egy épületbe lépek be.

G.: A térbeliségnek ezt az érzését a növendékeinek is át tudta 
adni?
S. J.: Nem, azt hiszem, ez egyéni fogékonyság kérdése. Én 
valószínûleg az apai nagyapámtól kaptam ezt az építészeti 
gondolkodást: ô mûvezetô volt a soproni klasszicista színház 
Medgyaszay-féle szecessziós átépítésénél, aztán épített magá-
nak egy kis családi házat, amely azonban már nincs a birto-
kunkban. Innen származhat mindmáig tartó érdeklôdésem 
az építészet iránt: szeretek bemenni mindenféle épületbe, a 
legmodernebbekbe is – mindent megnézek, amit lehet. A 
kompozíciókban is hihetetlen erôs impulzust jelent szá-
momra, hogy belemegyek egy általam elképzelt térbe.

G.: Akkor a komponálás is tekinthetô egyfajta mérnöki mun-
kának?
S. J.: Ez nem mérnöki munka, hanem a fantázia térbeli el-
határolódása a külvilágtól, amelybôl a komponálással ki-
hasítok egy részt, és megpróbálom önálló életre kelteni. 
Megírás után minden darabomat újra és újra végigolva-
som. És késôbb gyakran belejavítok. Egészen addig, amíg 
biztonságosnak érzem a kompozíció szerkezetét, formáját 
és tartalmát.
 
G.: Mert az igazi kompozíciók biztonságérzetet nyújtanak?
S. J.: Teljes mértékben. Tartóoszlopokkal rendelkeznek. 
Gyújtópontokba emelt, szilárd, általam testnek vagy osz-
lopnak érzett pilléreket látok és hallok bennük – ezektôl 
áll az egész konstrukció, és nem dôlhet össze. Semmit nem 
is lehet kivenni belôlük.

G.: Egy rossz elôadás sem tudja romba dönteni a szilárd 
konstrukciót?
S. J.: Dehogynem. Az elôadó felelôssége majdnem – de 
csak majdnem! – akkora, mint a szerzôé. Ha az elôadó nem 
érzékeli, hol vannak azok a funkcionális pontok, amelyek 
a dolognak irányt, idôt, határokat szabnak, akkor nem tud 
mit kezdeni a kompozícióval. Ilyen értelemben a szerzô ki 
van szolgáltatva az elôadónak.

G.: Az ön mûveinek elôadói általában kikérik a véleményét, 
igénylik a tanácsait? Illetve ön szereti végigkísérni a próbafo-
lyamatot?
S. J.: Vannak, akiknek erre nincs szükségük – említhetem 
Kocsis Zoltánt vagy Várjon Dénest –, másoknak esetleg 
idônként meg kellett világítanom, hol vannak váltások, 
mikor merre kell haladni. Hogy az anyag milyen belsô át-
alakuláson megy keresztül, hogy a végén kibomoljék, és 
egységes egészet alkosson.



G.: Azt olvastam, elôfordult, hogy egy elôadás az ön számá-
ra is új megvilágításba helyezte a saját darabját, és akár to-
vábbi komponálásra inspirálta.
S. J.: Kocsis Zoltán néhány évvel ezelôtt a Mûvészetek Pa-
lotájában mûsorára tûzte I. gordonkaversenyemet Fenyô 
Lászlóval és az azóta már Concerto Budapest néven 
mûködô Telekom Zenekarral. Ezt a darabot anyám emlé-
kére írtam, közvetlenül a halála után, 1967 végén. Amikor 
a fôpróbán meghallgattam, az volt az érzésem, mintha a 
darab nem is az enyém volna, teljesen eltávolodott tôlem, 
megáll a saját lábán. Olyan produkció volt, amelyre azt 
mondtam, hogy minden szerzônek ezt kívánom. Életem 
egyik legnagyobb ajándéka. Fenyô Laci interpretációja 
annyira fellelkesített, hogy írtam neki egy gordonka–zon-
gora szonátát.

G.: Mûvei között nagy számban találhatók dalok is. A legtöb-
bet talán Rilke-versekre írta…
S. J.: Valóban, Rilke az egyik nagy szentem, de az utóbbi 
idôben fôleg az 1926-ban született és 1973-ban elhunyt 
Ingeborg Bachmann mûveivel foglalkozom. 2009-ben öt 
zenekari dalt komponáltam a verseire, 2010-ben három, ti-
zenkét darabból álló ciklust írtam a verseibôl szopránra és 
zongorára – ezek nagyon gyorsan születtek. Most, hogy be-
szélek róla, szinte újra átélem azt az eufóriát, amivel olvas-
tam és ízleltem ezeket a remekmûveket. Pedig elég nehéz a 
német nyelvbôl szép hangzást kicsiholni – neki mégis sike-
rült. Aztán írtam tavaly még egy negyedik, ugyancsak ti-
zenkét dalt tartalmazó ciklust, Özönvíz után címmel. 
Mindezek után idén megzenésítettem még tizenötöt – eze-
ket már nem szoprán hangra, hanem baritonra és zongorá-
ra. Korábban a kiváló Lator László hét versét zenésítettem 
meg zongorakísérettel, 2009-ben pedig öt zenekari dalt is 
írtam a verseire.

G.: Ön tanárként évtizedekig tanított a Zeneakadémián. De 
saját tanárai közül ki gyakorolta önre a legnagyobb hatást?

S. J.: Két ember határozta meg szakmai életemet: Viski Já-
nos és Ferenczi György. Mindkettô egyenes, becsületes, 
tiszta ember volt. Viski Kodályhoz hasonlóan nagyon ke-
veset beszélt, de megtanította nekem, hogyan kell foglal-
kozni mások kompozícióival. Mivel jól zongoráztam és ol-
vastam lapról, gyakran odaültetett, és kérte, mondjam el a 
véleményemet egy-egy darabról, és idônként ô is fûzött 
hozzá valami megjegyzést. Ferenczi ellenben sokat beszélt, 
és a zenébôl kiindulva olyan tág horizontot nyitott ki 
elôttem, amelybe rengeteg minden belefért.  Az ötvenes 
évek elején rendkívüli bátorságról tett tanúbizonyságot, 
amikor az órákon – anélkül, hogy direkt módon politizált 
volna – arra ösztönzött bennünket, hogy próbáljunk em-
berek maradni ebben a szörnyû idôszakban. Szoros barát-
ság fûzte Cziffra Györgyhöz, akinek egyik nagy pártfogója 
volt. Kétszer voltam tanúja annak, amikor Cziffra bejött, 
és mindkétszer Scarlattit játszott Ferenczinek. Scarlattit 
játszani rendkívül nehéz, abban az értelemben, hogy egé-
szen pontos, világos vonalakat kell a zongorán produkálni, 
amit persze Cziffra könnyedén megoldott.
Én mint zeneszerzô hallgató a Zeneakadémián nem hall-
gattam pedagógiai tárgyakat, így amikor elkezdtem a szak-
iskolában tanítani, csak a saját elképzeléseimre támasz-
kodhattam. Arra viszont emlékeztem, hogy Szônyi Erzsé-
bet milyen fantasztikusan tanította nekünk a szolfézst. 
Rendkívül dinamikus órákat tartott, mindig a megfelelô 
pillanatban váltott át újabb feladatra, így soha nem vált 
unalmassá. A hallgatók közül többünknek abszolút hallá-
sunk volt, ezért nem tudtunk szolmizálni. Azt mondta: 
nem baj, majd meg fogja tanulni, énekelje úgy, ahogy 
akarja. Az ô óráit tekintettem mintának, amikor a szakis-
kolában én is szolfézst tanítottam. Négy évvel késôbb ô hí-
vott, hogy menjek át a fôiskolára szolfézst is tanítani a kö-
zépiskolai tanárképzôsöknek. Én is csak azoktól követel-
tem meg a szolmizálást, akiknek ez segítségül szolgált – akik 
a hangnevekkel akartak elénekelni valamit, azoknak 
hagytam. n
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„Már a nyitó hangversenyen érezhetô volt, hogy más han-
gulat uralkodik ezen az esten, mint általában a koncertter-
mekben – mondja Bolyki György. – A mûvészek olyan 
közvetlenséggel, olyan felszabadultan, ôszinteséggel és 
olyan jól poentírozva adták elô a mûveket, hogy a Péter és 
a farkas alatt a közönség soraiból többször lehetett kunco-
gást hallani. Egyértelmû volt mindenki számára, hogy na-
gyon magas színvonalú produkciónak vagyunk a részesei, 
amelyben a szerzôk által leírt hangok szólnak, mégis, a 

muzsikusok mindezt olyan közvetlen és oldott stílusban 
tálalták, ami az én tapasztalataim alapján magyarországi 
koncerttermekben ritkán történik meg. Viszont úgy tûnik, 
ez már a Kaposfest jellemzôje.”
A Szivárvány Zeneház most debütált a Kaposvári Kamara-
zenei Fesztiválon: a légkondicionáló berendezésnek is 
köszönhetôen a felújított koncertterem a tavalyinál jóval 

klasszikus fesztivál

Családias 
világszínvonal
Kaposfest 2011

Lapzártánk utolsó pillanatában még sikerült el-
érnünk Bolyki György fesztiváligazgatót, és 
megkérni, mondja el, milyen a hangulat, ho-
gyan zajlik az újabban Kaposfest néven emle-
getett Kaposvári Kamarazenei Fesztivál. Miben 
más – egyáltalán más-e –, mint az elsô volt ta-
valy?

2 várkonyi tamás

Nagy Péter és Christopher Purves Mahler-dalokat szólaltatott meg

Perényi eszter, Perényi Miklós és Perényi Benjámin játszik telt ház elôtt
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komfortosabb körülményeket biztosított a közönségnek, 
valamint a mûvészeknek is. Van, hogy naponta két kon-
certet is rendeztek itt – egyet délelôtt, egyet este –, a feszí-
tett munkatempó ellenére azonban a kulisszák mögött za-
jos társasági és baráti élet zajlik. Ahogyan azt a fesztivál 
mûvészeti vezetôje, Kokas Katalin és egyik visszajáró ven-
dége, José Gallardo is nyilatkozta korábban a Gramofon-
ban, ez a pár nap a fellépô mûvészek számára is szinte ba-
ráti találkozó. Vannak, akik tavalyról, és vannak, akik a 
nemzetközi zenei élet más színtereirôl ismerik egymást. 
Kaposvár jó helyszín arra, hogy bôvüljön ez a „klub”, azok-
kal, akik most lépnek fel itt elôször, vagy még nem ismerik 
az itt közremûködô mûvészeket. „A fellépô fiatal mûvészek 
kíváncsiak egymás zenei teljesítményére – folytatja a fesz-
tiváligazgató –, együtt ülnek be, beszélgetnek egy pohár 
bor vagy üdítô mellett. Tegnap például az egész társaság 
bográcspartizott. Nem hivataloskodó, kimért és távolság-
tartó magatartás jellemzi ezeket a muzsikusokat – ez egy 
óriási baráti társaság. Hadd tegyem hozzá azt is, hogy itt 
van Frankl Péter, aki ugyan lélekben fiatal, de nem a fiata-
lok generációja; ô nemhogy kilógna sorból, de ô az, aki a 
legnagyobb energiával és intenzív jelenléttel összetartja a 
társaságot, és impulzusokat ad a fiataloknak. Fantasztikus 
látni, ahogy átívelôdik a generációk közti távolság!”
Bolyki Györgytôl megtudjuk, a fesztivál közönségét fele-fe-
le arányban alkotják a helyiek és a budapestiek. Tekintet-
tel arra, hogy a jegyek nagyon hamar elfogynak, a koncer-
tek pedig mind telt házasak, nem nagyon lehet növelni a 
közönség számát. Márciusban bérletakciót hirdettek, ame-
lyen a kaposváriak – élve elôvásárlási lehetôségükkel – a 
bérletek huszonöt százalékát meg is vették, fél évvel a fesz-
tivál elôtt bebiztosítva maguknak a helyet a rendezvényso-
rozaton.
„A lapzártáig lezajlott koncertek mind fantasztikus han-
gulatúak voltak. Az a Rahmanyinov-trió például, amelyet 

a három Perényi – Eszter, Miklós és Benjámin – adott elô, 
különleges élményt jelentett: szép volt látni, hogy egy-egy 
pillantásból is érti egymást az a három ember, aki név sze-
rint is egymáshoz tartozik, ugyanakkor az is kirajzolódott 
az elôadásukban, mennyire különbözô egyéniségekrôl van 
szó. A régizenének szintén óriási a sikere a fesztiválon, a 
muzsikusok rendkívül felkészültek. Olyan énekhangok 
vannak, hogy borsódzik az ember háta. Ezek a brit éneke-
sek, a legnemesebb énekes hagyományokon felnôve párat-
lan elôadást nyújtottak. Nem akarok nagy szavakat hasz-
nálni, de Emma Kirkby jutott eszembe, amikor a meghal-
lottam Katherine Watsont, pedig Alma Mahler-dalokat 
énekelt! A közönség rendkívül hálás volt a – nem intoná-
ciós értelemben – tiszta elôadásért. Ízléssel formált, intelli-
gens produkciót hallhattunk, tökéletesen kordában tar-
tott hangokat – és ezt mindhárom énekesrôl el lehet mon-
dani. Nagyon örülök, hogy sikerült ôket elhozni a feszti-
válra, mert ôk valódi színfoltjai a programnak. A mester-
kurzusok szintén jelentôs mértékben hozzájárulnak a fesz-
tivál pezsgéséhez, mozgalmasságához. Sok fiatal hallgató 
jelentkezett az itt fellépô mûvészekhez, és folyamatosan, 
elôre megbeszélt idôpontban találkoznak a zeneiskola 
nagytermében. Az órák nyilvánosak, sok a passzív hallga-
tó is. Érdekes – bár a Kaposfesten közremûködô muzsiku-
sok lelkesedése ismeretében nem meglepô –, hogy ilyen fe-
szes tempó mellett is ekkora energiákat tudnak átadni. 
Colin Currie alighogy megérkezett Kaposvárra, máris 
ment kurzust tartani, de Frankl Péter is sokat tanít. Na-
gyon szép dolog, hogy mûvészeink ilyen módon is segítik a 
hozzájuk forduló fiatalokat.” n

A Kaposvári Kamarazenei Fesztivál hivatalos honlapja:
www.kaposfest.hu

Kelemen Barnabás, frankl Péter és Gilad Karni
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Café Budapest
Új néven rendezik meg a köztudatban Buda-
pesti Ôszi Fesztiválként élô programsorozatot. 
A Café Budapest október 7–16. között várja a 
kortárs mûvészeti események iránt ér dek-
lôdôket, fedett és szabadtéri helyszíneken, 
számos mûfajban.

Mint azt megszokhattuk, a rendezvénysorozat izgalmas 
mûvészeti törekvéseket mutat be, nemegyszer rendhagyó 
helyszíneken; célközönsége a magát fiatalnak érzô, szelle-
mileg nyitott korosztály. A fesztivál mintegy húsz éve 
jelentôs turisztikai vonzerôt is képvisel, az új név pedig 
arra utal, hogy Budapest kávéházi színtereit is megnyitják 
a mûvészeti programok elôtt, megmutatva így a fôváros 

közösségi életének egyedi hangulatát a külföldi vendégek 
számára is. Idén folytatják a fiatal tehetségek bemutatását: 
a Liszt-reflexiók címû programon hat, még zeneakadémiai 
zeneszerzés-hallgató alkotásai csendülnek fel a kétszáz éve 
született Liszt Ferenc mûveire rezonálva. A rendezvényso-
rozat lemezbemutatóval indul: Dresch Mihály új albuma, a 
Fuhun zenéi szólalnak meg a Dresch Kvartett elôadásában. 
A CimbalomTrió elnevezésû esten a cimbalom klasszikus 
és kortárs irodalmából válogat Balogh Kálmán, Farkas 
Rózsa és Lukács Miklós, igazi ínyencségeket mûsorra 
tûzve. Mûfajilag szintén izgalmasnak ígérkezik a Budafoki 
Dohnányi Zenekar estje, Hollerung Gábor vezényletével, 
amelyen az idén elhunyt Szabados György kompozíciói 
szólalnak meg. A különlegességeket kedvelôk a lengyel 
ElettroVoce koncertjén ismerkedhetnek a klasszikus és az 
elektronikus zene találkozásával, Vigh András és Bertrand 
Renaudin estjén pedig a dob és a tekerôlant izgalmas játsz-
májának, párbeszédének lehetünk tanúi.

A Világsztárok a Liszt Ferenc Kamarazenekarral el ne-
vezésû, a Mûvészetek Palotájával közös rendezésû bérlet-
nek két eseménye esik az ôszi hónapokra. Októberben a 
Dél-Koreában született, majd a New York-i Juilliard 
Schoolban tanult Joyce Young zenél a zenekarral. Az ifjú 
hölgy akkor robbant be a köztudatba, amikor ezüst me-
dált nyert a Van Cliburn Zongoraversenyen, a verseny 

történetének legfiatalabb résztvevôjeként. November vé-
gén a budapesti közönséget már több alkalommal elvará-
zsolt Baiba Skribe muzsikál „Lisztékkel”, Mozart D-dúr 
hegedûversenyének szólistájaként. A Mozart–Rossini-
sorozat elsô hangversenyét februárban rendezik, de termé-
szetesen érdemes a bérletet mielôbb megvásárolni, hiszen 
fennáll a veszély, hogy a késlekedô belépô nélkül marad. 
Aki csatlakozik a pártfogói és/vagy a baráti körhöz, ter-
mészetesen számos elônyt élvezhet. Rónai Éva, a Liszt Fe-
renc Kamarazenekar titkára elmondta: Rolla János nem 
fordított hátat a zenekarnak, csak hátrébb lépett, mint 
egykor mentoruk, „Frici bácsi”, azaz Sándor Frigyes. A 
füst még nem szállt fel, még nem találták meg Rolla utó-
dát, egyelôre egymást váltják a hangversenymesteri bár-
sonyszékben. Mert itt nemcsak zeneileg kell érettnek és 
megbízhatónak lenni, hanem sok más emberi kritérium-
nak is meg kell felelni. 

Bôvebb információ: www.lfkz.hu

Dobbal és tekerôlanttal: vigh andrás és Bertrand renaudin

farkas rózsa a Cimbalomtrió esten lép fel

Még nem szállt fel a füst
A megfiatalodott Liszt Ferenc Kamarazenekar 
a múlt évadban A barokk zene dicsérete cím-
mel rendezett nagy sikerû koncertsorozatot az 
Olasz Kultúrintézetben; ennek folytatásaként 
indít idén Mozart–Rossini-bérletet, valamint 
lép fel két fiatal világsztárral a Mûvészetek Pa-
lotájában.
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A bôség zavara
Ahogyan mindig, most is nehéz 
helyzetben van az, aki választani 
szeretne a Mûvészetek Palotája 
ôszi kínálatából. Ismét fellép 
Cecilia Bartoli és Edita Gruberova, 
ezúttal is rendeznek hangversenyt 
Steve Reich születésnapja tiszte-

letére, és ismét jön olyan zene-
kar, amelynek világviszony-

latban is az élvonalban a 
helye.

Haladjunk sorjában! Október 11-én ismét a Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem pódiumára lép napjaink elsô 
számú dívája, Cecilia Bartoli. A történet, amelyet most bá-
mulatos hangjával elénk varázsol, a 17–18. századi kasztrált 
énekesek tragédiája; a barokk és klasszika határán élt 
kasztrált énekesek számára született áriákból ad elô egy 
csokorra valót, ahogyan azt megismerhettük 2009-ben 
megjelent, Sacrificium címû albumán, CD-n és DVD-n 
egyaránt. E mûsor elôadására aligha képes még egy mûvész 
a világon: Porpora, Araia, Caldara, Leonardo Leo, Leo-
nardo Vinci, Graun pokolian nehéz operarészleteinek 
megszólaltatása lélegzetelállító teljesítmény. Izgatottan 
várjuk az évad egyik csúcspontját.
Október utolsóelôtti napján a repetitív zene egyik atyja, 
Steve Reich tiszteletére adja elô magyarországi bemutatók-
kal tarkított mûsorát a Rácz Zoltán vezette UMZE kamara-
együttes, az Amadinda ütôegyüttes, valamint a Kelemen-
kvartett. A világszerte ünnepelt komponista ezúttal is jelen 

lesz ezen a rangos magyarországi kortárs zenei eseményen, 
amelynek második részében emblematikus és monumentá-
lis alkotása, az 1970–71-ben komponált Drumming hang-
zik el. A mû Reich 1970-ben tett nyugat-afrikai tanulmány-
útjának, valamint korábbi zeneszerzôi törekvéseinek ösz-
szegzése, hipnotikus hatása a legegyszerûbb zenei elemekbôl 
épített, hihetetlenül komplex hangzásnak tulajdonítható.
Szinte napra pontosan két évvel az után, hogy Edita Gru-
be rova Bellini Normájának címszerepében lépett fel a 
Bar tók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a magyar kö-
zönség újabb jelentôs alakítását ismerheti meg testközelbôl. 
Donizetti Lucrezia Borgia címû operájának címszerepében 
hallhatjuk a koloratúra királynôjét november 13-án, a 
Szlovák Filharmonikus Zenekar közremûködésével. Az 
1833-ban, a milánói Scalában bemutatott opera cselekmé-
nyének középpontjában a reneszánsz kori híres-hírhedt 
femme fatale áll, szövegkönyvét Victor Hugo drámája nyo-
mán Felice Romani írta. A szerep szinte állandó színpadi 
jelenlétet követel a mûvésztôl, nem véletlen, hogy koncert-
szerû elôadás keretében kevesen vállalkoznak megformá-
lására.
Izgalmas mûsorral debütál a Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyteremben a Nordic Symphony Orchestra novem-
ber 27-én. Grieg sláger népszerûségû a-moll zongoraverse-
nye mellett két másik északi szerzô, Sibelius és Arvo Pärt 
egy-egy alkotását is megszólaltatják. Arvo Pärt Benjamin 
Britten halálára, 1977-ben, vonósokra és harangokra kom-
ponált kánonja a szerzô ma is egyik legnépszerûbb alkotá-
sa. A zenekar érdekessége, hogy nemzetközi összetételû, és 
egy fiatal dirigens hölgy-ikerpár, Anu Tali és Kadri Tali 
alapította 1997-ben – a budapesti koncerten Anu Tali áll a 
dobogón. Tizenöt ország vezetô zenekarainak legjobb mu-
zsikusait tömöríti, egyedi hangzását is ennek köszönheti.

Liszt és Chopin: 

bronzba öntve 

További információ: www.mupa.hu

A tavalyi Chopin-évben végzett kiemelkedô mûvészi te-
vékenységéért Waldemar Dąbrowski, a lengyelországi 
Chopin 2010 Emlékbizottság elnöke, egy 19. századi len-
gyel szobrász Párizsban felállított köztéri szobrának má-
solatával ajándékozta meg Szilasi Alex zongoramûvészt. 
Szilasi a bronz mellszobrot itthon a Budavári Önkor-
mányzatnak közcélra ajánlotta fel azzal a javaslattal, 
hogy ajándékozzanak idén Liszt-szobrot Varsó várkerü-
letének. Nagy Gábor Tamás, Budavár Önkormányzatá-
nak polgármestere testvérvárosi kapcsolatot kezdemé-
nyezett a lengyel fôváros történelmi óvárosával. A 
Liszt-szobor elkészítésére Gerô Katalint kérték fel (ké-
pünkön), akit már ismertek a kerületben felavatott 
Haydn-dombormû révén, és aki közérdekû felajánlásként 
mintázta meg a portrét. A két szobrot július 25-én mutat-
ták be a Budavári Önkormányzat aulájában, ahol levetí-
tették Warren Richardson ausztrál fotómûvész a Liszt-
szobor öntési munkálatairól készített kisfilmjét is. A 
Liszt-büszt a varsói Lazienki királyi parkban, a híres 
Chopin-emlékmû közelében kapott helyet, ahol augusz-
tus 12-én avatta fel a két polgármester.
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Vizualitás-centrikus, 3D-s világunkban szinte 
alig merül fel bennünk, hogy a zene is többdi-
menziós mûvészet, amely nem a tér, hanem a 
transzcendencia irányába hat. A spiritualitás 
minden korban és minden kultúrában az ember 
létezésének elválaszthatatlan része volt, füg-
getlenül attól, hogy tudomást vett-e róla vagy 
sem, tudatosan élte-e meg vagy sem, tagadta-e 
vagy sem.

A Nemzeti Filharmonikusok idei bérletsorozata az európai 
kultúra és a spiritualitás viszonyára világít rá, különbözô 
zenei stíluskorszakok és mûfajok egy-egy nagyszabású alko-
tásán keresztül. Hálaadás és mártírium, mise és áldozat, 
rekviem és elégia: az egyes mûfajok a keresztény liturgia 
gazdag formavilágán keresztül az emberi lélek transzcen-
denciához forduló sajátos lelkiállapotát tükrözik.
A középkori tudományok rendszerében a zene a magasabb 
rendû matematikai tudományok – quadrivium – közé tar-
tozott, s a mûvészetek összetettség irányába haladó hierar-
chiájában az elôkelô harmadik helyet foglalta el. E felosz-
tás a mûvészetekrôl való ókori gondolkodásban gyökere-
zik: mind a görög, mind a római tudományfelfogás szabad 
emberhez méltó foglalkozásként ítélte meg a nem gyakor-
lati, vagyis a „teoretikus” mesterségekrôl való elmélkedést. 
Ezt a szemléletet fejlesztette tovább az európai keresztény 
tudomány és kultúra, amikor a felsôfokú képzés és az isten-
tisztelet liturgiájának magasrendû alkotóelemévé tette a 
zenemûvészetet. Az egyre gazdagodó liturgikus zenei tradí-
ció az évszázadok folyamán önálló mûfajokban juttatta ki-
fejezésre a transzcendencia felé forduló ember lelki meg-
nyilvánulásait: a kétségbeesést, a hálát, a gyászt, az önfel-
áldozást, az istentisztelet kultuszát.

Ószláv tradíció – francia misztérium

Leoš Janáček rejtélyes címû Glagolita miséje nem más, 
mint ószláv nyelvû mise. A glagolita jelzô a legrégibb 
ószláv egyházi irodalmat ránk hagyományozó írásfajtára 
utal. Claude Debussy születésének 150. évfordulója tiszte-
letére hangzik el a francia zeneszerzô misztériuma, a Szent 
Sebestyén vértanúsága. Debussy a 3. században keresztény 
hite miatt mártírhalált halt római katonatiszt legen-
dájából a nyughatatlan szelle mû olasz költô, Gabriele 

D’Annunzio francia nyelvû szövege alapján komponált 
monumentális zenei freskót: „Úgy indul, mint egy remek
mû. Mint egy nagyszerû visszatérés a dráma ôsforrásához, a 
vallási játékokhoz. Egy fejezet a szentek életébôl, roppant 
bensôséggel, buzgó hittel és isteni egyszerûséggel elôadva. Az 
elsô felvonás végén a színpadon csodák történnek, Szent 
Sebestyén az égô tûzön táncol anélkül, hogy baja esnék, a 
liliomok angyalokká változnak – egy percig nekünk is az volt 
az érzésünk, hogy valóban csoda történt: a Châtelet nem 
mutatványos hely, hanem templom s D’Annunzio becsületes 
író… Egy minden utat megjárt s minden vízben megmosdott 
ember, a zseni és a ravaszkodás különös vegyüléke, a perfí
dia, perverzitás és égô, igaz érzés furcsa összefonódása most 
megtisztult, megszenteltetett, ég felé tartott hárfáján meny
nyei hangokon dalol s ami eddig sohasem sikerült neki, most 
Isten se gítségével elérte: tökéletes és igaz munkát hozott létre” 
– tudósított 1911-ben a Nyugat hasábjain a mû párizsi be-

Bernardino da parenzo: szent sebestyén (1480)

A zene dimenziói
Mûvészet és spiritualitás 
a Nemzeti Filharmonikusoknál
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mutatójáról Lengyel Menyhért, Bartók „A csodálatos 
mandarin” címû pantomimjét ihletô novella írója.

Muzikális császárné

A Te Deum, az egyik legrégibb ünnepélyes liturgikus zenei 
mûfaj szintén az európai keresztény kultúra gyökereihez, az 
ôskeresztény vértanúk korába vezet vissza. Szent Sebestyén 
mártírhalálánál mindössze néhány évtizeddel késôbb, a 4. 
században nyerte el végsô formáját, jóllehet egyes elemei a 
megelôzô évszázadból, a mártírok idejébôl ere deztethetôk. 
A mûfaj elnevezését a latin kezdôszavakról kapta: Téged, 
Isten, dicsérünk – Te Deum laudamus. Keletkezését egyes 
források régóta Milánó városához kapcsolják: hol az 
ambroziánus liturgiához, hol karthágói Szent Ciprián írá-
sainak inspirációjához. Egy nyolcadik század végérôl szár-
mazó, bájosan naiv legenda pedig egyenesen azt tartja, 
hogy a szöveget három szent komponálta és énekelte Szent 
Ágoston megkeresztelkedésének éjszakáján. A legen-
dáktól függetlenül ezt az emelkedett szövegû himnuszt a 
keresztény liturgiában Isten fölségének magasztalására, 
hálaadásul imádkozzák a hajnali zsolozsmában, illetve kü-
 lönbözô ünnepi szertartásokon az evangé lium elhangzása 
után, esetenként körmenetek, régebbi korokban gyôzelmek 
alkalmával. Az európai mûzene története során számos 
zeneszerzô zenésítette meg ezt a rím és metrum nélküli, 
egyszerûségében is magasrendû dicsôítô szöveget. Közöttük 
a leghíresebbek Purcell, Lully, Buxtehude, Charpentier, 
Händel, Haydn, Salieri, Mozart, Berlioz, Liszt, Dvořák, 
Bruckner, Kodály alkotásai, de a legismertebb minden bi-
zonnyal Charpentier Te Deuma, amelynek elôjátéka az 
Eurovízió televíziós közvetítéseinek szignáljaként hangoz-
hat ismerôsen a tévénézôk számára. Ebben az évadban egy 
bécsi klasszikus és egy késô romantikus Te Deum-kom-
pozíció csendül fel a Nemzeti Filharmonikusok tolmácso-
lásában: Joseph Haydn 1800 elôtt I. Ferenc császár felesé-
ge, a Bourbon-szíciliai uralkodóházból származó, szívesen 
éneklô Mária Terézia császárné számára komponált „nagy” 
Te Deuma, illetve Anton Bruckner monumentális alkotá-
sa a 19. század végérôl.
Végül két kortárs alkotással egészül ki a zene transzcen-
dens dimenzióinak bejárása. Yoav Talmi izraeli zeneszerzô 
Elégiája és Csíky Boldizsár erdélyi magyar komponista 
Gulág címû alkotása a 20. századi koncentrációs- és fo-
golytáborok poklaiban mártírhalált halt emberek szenve-
déseit, kétségbeesését és reményvesztettségét örökíti meg. 
Azok nak az embereknek állít emléket, akik egy olyan kor-
nak lettek tömegesen áldozatai, amelyben az ember meg-
tagadta és elveszítette a hitét mindabban, ami ôt a végte-
lenhez, a transzcendenciához, a szellem emelkedettségé-
hez kapcsolta, és gyilkos ideológiák, hamis bálványok ne-
vében oltotta ki ártatlan milliók életét. n

A Nemzeti Filharmonikusok hivatalos honlapja:
www.filharmonikusok.hu
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A zenekari est mellett zongorás koncert is szerepel az idei 
Mahler Ünnep programjában, valamint ezúttal is rendez-
nek kiállítást a párizsi Gustav Mahler Archívum kin csei-
bôl, Mahler és Wagner címmel. „A zongorás esten olyan 
területre kalandozunk, amivel még nem próbálkoztunk – 
mondja Fischer Iván. – A zenei felvételek korszaka elôtt 
fontos volt egy-egy bonyolultabb zenekari darabból készült 
zongoraváltozat, hiszen csak így lehetett megismerni az új 
mûveket. Számos zongoraletét készült Mahler szimfóniái-
ból, csinált ilyesmit Otto Klemperer, Bruno Walter is. Ez a 
koncert visszavarázsolja a hallgatót a tizenkilencedik szá-
zad utolsó éveibe. A zenekari hangverseny elsô részében, 
Hugo Wolf zenekari dalai elôtt Enescu egyik legmo-
dernebb alkotása szólal meg. A Mahler Ünnep témája a 
kezdetek óta egyértelmû: a kreativitásról szól, ezért kombi-
náljuk Mahler zenéjét új muzsikával. A cél az, hogy újdon-
ságokat hozzunk létre, és nem az, hogy minden évben 
ismételjük az elôzô év gyakorlatát – ezért a program idén 
kicsit más jellegû az eddigiekhez képest. Egy dologhoz vi-
szont ragaszkodunk: új mûvek rendeléséhez és bemutatásá-
hoz. Idén Orbán György komponált nagyszabású mûvet, 
büszke vagyok, hogy mi mutathatjuk be a 4. szerenádot.”
A zenekari est második részében Mahler I. szimfóniája 
hangzik el, a mûvet a Mahler Ünnep elôtt és után külföl-
dön is elôadja a zenekar. Fischer Iván az „elsô szimfóniák-
ról” szólva elmondja: „Brahms elsô szimfóniája semmivel 
sem marad el a mester késôbbi szimfóniái mögött; van per-
sze ellenpélda is: Bruckner, Haydn… ôk sokat fejlôdtek 
elsô kísérleteik után. Mahler elsô szimfóniája viszont ha-
talmas mestermû, nem véletlenül tartozik a legnépszerûbb 
Mahler-szimfóniák közé. A budapesti ôsbemutatón szokat-
lan hangzásaival, meglepô effektusaival hatalmas vihart, 
botrányt kavart ez a darab. Már ebbôl is látható, hogy nem 
óvatos, fiatalkori próbálkozásról van szó. Elôadói szem-
pontból kihívást jelent az elsô tétel csodálatos ötletét, a 
természet ébredését alig észlelhetô gyorsulással kivitelezni. 
A második tétel triója csak akkor szólal meg jól, ha annyi-
ra szabad, mintha egy Bécs-külvárosi sramlizenész játsza-
ná. A harmadik tételben az álomszerû vízió könnyen áldo-
zatul esik a nagybôgôs szólista hangszeres büszkeségének. 
Sok csapdát rejt a darab.”
Mahler meghatározó módon befolyásolta a huszadik száza-
di zenét – véli a zeneigazgató –: felszabadította a formához, 
a kifejezéshez és a tartalomhoz való viszonyt, ez iránt ra-
jongott zeneszerzôk egész generációja: Richard Strauss, 
Schönberg, Busoni, Zemlinsky és sokan mások. Bartókhoz 
talán rajtuk keresztül jutott el Mahler hatása. „A Mahler-
kultusz azóta is töretlen. Ma már nemcsak az lepi meg az 
elemzôket, hogy népszerûségben vetekszik a legnagyobb 
zenei óriásokkal, hanem az is, hogy szinte érthetetlen 
módon túl is szárnyalja ôket. Úgy tûnik, a ma emberének 
sokat mond Mahler zenéje, felébreszti benne a belsô gyer-
meket, és megérinti azokat is, akiket más szerzôk hidegen 
hagynak. Rendkívül izgalmas titok ez, érdemes lenne ala-
posan elemezni.” n

A Budapesti Fesztiválzenekar hivatalos honlapja:
www.bfz.hu

Hetedik alkalommal rendezi meg a Bu da-
pesti Fesztiválzenekar a Mahler Ünnepet a 
Mûvészetek Palotájában. Fischer Iván, a ren-
dezvény ötletgazdája és mûvészeti vezetôje 
szerint a Mahler-kultusz töretlen, mert a ma 
emberének sokat mond Mahler zenéje, 
felébreszti benne a belsô gyermeket, és meg-
érinti azokat is, akiket más szerzôk hidegen 
hagynak.
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Szeptembertôl új vezetô karmester irányítja a 
Pannon Filharmonikusok munkáját. A huszon-
öt éve Skandináviában élô Bogányi Tibor – aki 
a finnországi Lappeenranta Városi Zene kar ze-
neigazgatója – munkatervérôl, koncepciójá ról 
nyilatkozott lapunknak. 

Mi késztette arra, hogy negyedszázad után – ha részlegesen 
is, de – hazatérjen? Mint mondja, a Pannon Filhar mo-
niku sokkal (PF) adott koncertjei meggyôzték, hogy a pécsi 
együttes komoly zenei erôforrásokkal rendelkezik, lelkes és 
irányítható, menedzsmentje világszínvonalú, új koncert-
terme, a Kodály Központ pedig rendkívül jó akusztikájú, 
már most európai hírû. Mindebben olyan egységet lát, 
amely nemzetközi szempontból is versenyképes. Ugyan-
akkor úgy véli, a mai Magyarország és Európa helyzetében 
a legnagyobb kihívás vezetô pozícióban lenni, hiszen rend-
kívül gyorsan változik minden, a kultúra területén dolgo-
zók helyzete egyre nehezebb. „Az én feladatom mégsem a 
szinten tartás, hanem a zenekar nemzetközi élvonalba való 
felzárkóztatása – mondja –, színes program megalkotása, 
újfajta elemek behozatala a klasszikus koncertrepertoárba, 
egyfajta zenei-technikai reform végrehajtása. Ez rendkívül 
összetett feladat. Elsôsorban a színvonal emelésére és egy-
ben a munkatempó gyorsítására gondolok; ezt a kettôt 
egyidejûleg kell elérnünk, tehát rövidebb felkészülési idô 
alatt magasabb színvonalú produkciókat létrehozni. A 
Skandináviában eltöltött huszonöt évem termését hozom 
haza a PF-hez, ami három szóban így foglalható össze: di-
namizmus, letisztultság, munkaszeretet.”
Bogányi Tibor az elsô évben az általa vezényelt tizenkét 
koncert mûsorát maga alakíthatta ki, az évad többi része 
készen várta. Kapcsolata még friss a PF-fel, ezért kis idônek 
el kell telnie, hogy „kitanulják” egymást: mi elônyös a ze-

nekar számára, merre induljanak tovább. Vannak azonban 
tervei, amelyekrôl nehezen lehet majd lebeszélni: szceníro-
zott operák, nagyobb színpadi mûvek mûsorra tûzése, a he-
lyi kitûnô kórusok bevonása számos lehetôséget biztosít a 
klasszikus repertoár mellett, a Kodály Központ adottságait 
is kihasználva. „Elismert zenekar életében jelen kell legyen 
egy zeneszerzô akivel szorosabb kapcsolatban áll, ez a gya-
korlat hiányzik Magyarországról, szeretnék tehát rezidens 
zeneszerzôt is az együtteshez – mondja a vezetô karmester, 
akit a hazai közönség már ismerhet nagy sikerû kon cert-
jeirôl, bár 1987 óta Finnország a hazája. „Különös lelki ter-
het nem érzek emiatt – folytatja Bogányi. – Igaz ugyan, 
hogy kicsi és belterjes a zenész társadalmunk, de ez min-
den kisebb (s akár nagyobb) országra jellemzô, így Finn-
országra is: a negatív hírek és rossz kritikák egy nap alatt 
képesek bejárni az egész országot. Ami az egyetlen aggo-
dalmam: a mára híressé vált negatív jelenségünk és beteg-
ségünk, a széthúzás. Ez a jelenség az elfáradt társadalomra 
jellemzô: a szépet és jót szinte alig vesszük észre, érzékeny-
ségünk leginkább a mások hibájára koncentrálódik. 
Mindebbôl egy csodálatos kivételt találtam: a Pannon 
Filharmonikusokat. Itt rátaláltam a munka becsületére, és 
bár hihetetlenül alacsony közalkalmazotti bérekért kell 
dolgozzanak, mindenki hétrôl hétre, hatalmas munkatem-
pó mellett is a legjavát adja. Számomra a PF oázis, egy ze-
nesziget, amelyen jól tudok dolgozni. Remélem, hogy egy 
ország példaképei lehetünk becsületesen szárnyaló mun-
kánkkal, és jó hatásunk idôvel a társadalom felemelkedé-
sét is elôidézi. Nagy elôdeink, Liszt, Dohnányi, Bartók és 
Kodály is egyet akart: határokon átívelô zenét és attitûdöt. 
Legyünk ismét hatalmas lelkek, és vegyük vissza a nekünk 
járó helyet az európai zenekultúrában.” n

A Pannon Filharmonikusok hivatalos honlapja:
www.pfz.hu
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Dinamizmus, letisztultság, munkaszeretet
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Az Isis istennônek állított római kori szentély ásatásait 
1955–1961 között végezték, majd 2001-tôl folytatták; a fel-
újítás kétmilliárd forintos európai uniós támogatásból va-
lósult meg. Az itt megnyíló kulturális intézmény célja – az 
Iseum leleteinek bemutatása mellett – Pannónia vallástör-
téneti emlékeinek kiállítása, valamint oktatóbázis és val-
lástörténeti tudományos mûhely kialakítása. A helyszín 
tökéletesen alkalmas operák elôadására is; elôször 1964-
ben rendeztek itt operaelôadást, legutóbb 1999-ben. A ha-
zai operajátszás valamennyi jelentôs szereplôje megfordult 
itt, noha szinte csak a Varázsfuvolát játszották. A Jövôre 
már Iseumi Szabadtéri Játékok nevû rendezvénysorozatban 
a tervek szerint három zenés színházi produkció kap helyet 
a nyár folyamán: Verdi Aidája, egy Mozart-opera és az 
István, a király rockopera. A rezidens zenei együttes ter-
mészetesen a Savaria Szimfonikus Zenekar lesz. A nagy-
szabású kezdeményezés létrehozásában döntô szerepet vál-
lalt Mérei Tamás, aki a nyári játékok létjogosultságáról 
szólva elmondja: a viszonylag közeli St. Margarethen jegy-
árai jóval magasabbak, valamint – egykori kôfejtô lévén – 
a színpad nem mindenhonnan látható jól. „Az Iseum ideá-
lis szabadtéri operajátszó hely, teljesen új, 1200 fôs lelátó 
épült, karfás, a 21. század igényeinek megfelelô székekkel. 

Már most rendkívül nagy ér-
deklôdés mutatkozik a 2012-es 
Aidára. A jövô évi rendez vény-
sorozat felütése volt az augusz-
tus 19-én, 21-én és 23-án tartott, 
nagyszabású Varázs fuvola-elô-
adás, amelyet Káel Csaba ren-
dezett, és amelyben Miklósa 
Erika énekelte az Éj királynôje 
szerepét. Az egyik elôadást a 
Duna Televízió is rögzítette.”
Mérei Tamástól azt is megtud-
juk, hogy a zenekar évad közbe-
ni operabérletében négy kon-
certszerû operaprodukció kap 
helyet szeptembertôl: Rossini 
Sevillai borbélya Aldo Sisillo, 
Puccini Toscája Vásáry Tamás, 
Mozart Szöktetése Kovács 
János, Verdi Traviatája pedig 
Kesselyák Gergely vezényleté-
vel. A bérletstruktúra marad, 
azonban az opera és a szimfoni-
kus zene mellett megerôsödik a 
kamarazene bérlet, a Filhar mó-
nia Budapest Nonprofit Kft.-vel 
kötött együttmûködésnek kö-
szön hetôen. A szeptemberi 
Liszt Ferenc Nemzetközi Zon-

go raverseny gyôztese is ennek keretében lép fel; valamint 
két alkalmat fenntartanak a zenekar kamarazenei verse-
nyén sikerrel szerepelt formációk részére. A szeptember 
végi évadnyitó hangversenyen a nyolcvanéves Szokolay 
Sándor egy kompozíciója is elhangzik, Vásáry Tamás vezé-
nyel, közremûködik Kertesi Ingrid. Októberben, a Mû-
vészetek Palotája Szimfonikus Felfedezések sorozatában – 
egyúttal a Visegrádi Négyek megalakulásának huszadik 
évfordulóján –, ünnepi koncerten játszik a Savaria Szim-
fonikus Zenekar, szintén ebben a hónapban pedig a tízéves 
csodagyerek, Anna Gogibedashvili hegedûmûvész, vala-
mint az Egri & Pertis Duo közremûködésével adnak elô 
izgalmas mûsort. Februárban a pécsi Kodály Központba 
látogatnak a Strauss család zenéjével, Vásáry Tamás ve-
zényletével; a programot több alkalommal is elôadják, ezt 
mû  vészi szempontból különösen fontosnak tartják. Kon-
certhelyszíneik gyarapodnak: Vas és Zala megye mellé, 
Veszprém és Gyôr-Moson-Sopron déli része is bekapcsoló-
dik, a Filharmónia Nonprofit Kft.-k jóvoltából. n

További információ: 
www.iseumsavariense.hu
www.sso.hu
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Opera az Isisszentélyben

Újjáéled Szombathelyen az operajátszás: a Savaria Szimfonikus 
Zenekar operabérlete mellett 2012-tôl nyári játékok is szerepelnek 
a város kulturális programjaiban. Utóbbi felütéseként adták elô 
augusztusban, a felújított római kori szentélyben, az Iseumban 
Mozart Varázsfuvoláját. Mérei Tamás, az együttes igazgatója fon-
tos szerepet játszott abban, hogy a zenés színház hagyománya fel-
elevenedett a városban – ôt kérdeztük a kezdeményezésrôl.  



Az „MVM Koncertek” 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 érkezőknek!

Kérjük, jelentkezzen be a fenti e-mail címen, ha szeretne hírlevelet kapni a 33 hangversenyről.

A hangverseny együttműködő partnere:

 Fazil Say Grigorij Szokolov Borisz Berezovszkij

MVM
KONCERTEK

A Zongora, A Hegedű, Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál, 
A zongorán túl – Vásáry Tamás bérletsorozata Beethoven, 
Schubert és Debussy műveiből, Hangszerek világa gyerekeknek, 
Junior Prima Díjasok hangversenysorozata

A hangversenyek közreműködői:
Borisz Berezovszkij, Fazil Say, Richard Goode, Grigorij Szokolov, Ránki Dezső, Bogányi Gergely, 
Vásáry Tamás, Farkas Gábor, Borbély László, Lajkó István (zongora), Somlai Petra (fortepiano), 

Szabadi Vilmos, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Banda Ádám (hegedű), Anneleen Lenaerts,
Emmanuel Ceysson, Razvaljajeva Anasztázia, Vigh Andrea (hárfa), Drahos Béla, Vámosi-Nagy Zsuzsa (fuvola),

Bartók Vonósnégyes, Accord Vonósnégyes, Mandel Quartet, Budapesti Vonósok

Művészetek Palotája, Festetics Palota (Budapest), Bartók Emlékház,
Gödöllői Királyi Kastély – EU Konferenciaterem

2011/2012

„MVM Koncertek – A Zongora” a Művészetek Palotájában
Borisz Berezovszkij - 2011. december 15. (csütörtök), 19.30, Ránki Dezső - 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

Jakobi-MVM Zongora hidrdetes 202x284 Gramofon 2011 08.indd   1 2011.08.11.   15:55:52
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A kvartett éve 
Végh Sándor szellemi örökségéért

Izgalmas új sorozatot indít a Concerto Buda-
pest, a Végh Sándor Kamarazenei Köz pont és a 
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye tem. A nem-
zetközi érdeklôdésre számot tartó Kvartett éve 
a kamarazene mellôzése miatt keletkezett  
hiányt igyekszik pótolni a magyar zenei élet-
ben. A kezdeményezés közelebbi apropója  
Végh Sándor születésének jövôre esedékes 
száza dik évfordulója, amelyhez kapcsolódva 
számos nagyszabású eseményt rendeznek, szé-
les körû összefogással.

„Magyarország rendkívül sokat adott a kamarazenei kultú-
ra huszadik századi virágzásához szerte a világon, éppen 
ezért szomorú, hogy nálunk az elmúlt húsz évben mostoha-
gyerekként kezelték a kamarazenét – véli Keller András, a 
Concerto Budapest zeneigazgatója. – Világklasszis kamara-
zenészeink vannak – mondja –, de Magyarországon 
eltûnôben van ez a mûfaj. Nemcsak életben tartani fontos, 
hanem támogatni is (szervezett formában, koncepciózusan), 
hiszen rendkívül gazdag területrôl van szó. A Concerto 
Budapestben – ezen belül a Végh Filharmóniában – szá-
mos jól ismert kamaraegyüttes tagja játszik; ôk, valamint a 
Magyarországon ritkán fellépô Keller Quartet jegyzik a 
2011–2012-es évadban indítandó A kvartett éve bérlet 
produkcióit. Az évad elsô részében rendezzük meg A fúga 
mûvészete elnevezésû bérletünket, amelyben a tematiká-
hoz kapcsolódóan Bach, Beethoven, Ligeti, Kurtág és Jörg 
Widmann mûvei szólalnak meg. Másik sorozatunkban a 
tervek szerint fellép az Auer-, az Akadémia-, a Nádor- és a 
Keller Quartet, a Budapest Klarinétkvartett, a Corpus 
harsonakvartett, valamint két fiatal fôiskolás kvartettre is 
számítunk. Ennek a sorozatnak a tematikáját a nagyzene-
kar többnyire orosz muzsikából álló Richter bérletéhez 
kapcsoltuk; a produkcióknak a kamarazene számára töké-
letes helyszínt jelentô Telekom Zeneház ad majd helyet. 
Az év második felében bôvíteni is szeretném a sort, és az 
összes magyar kvartett – nem csak vonósnégyes – elôtt ki-
nyitni a házat. A zenészekben óriási a kezdeményezô erô és 
a lelkesedés.”
Keller András elmondja azt is: a Telekom Zenei Ala pít-
vánnyal tavaly létrehozták a Végh Sándor Kamarazenei 
Központot – ennek elsô nagyszabású programja A kvartett 
éve. A programsorozat egyik kiemelkedô eseménye lesz 
2012-ben a Végh Sándor születésének századik évforduló-
jához kapcsolódó nemzetközi vonósnégyes-verseny, amely 

Szôcs Géza kezdeményezésére széles körû összefogás kere-
tében valósulhat meg: kiveszi a részét belôle a Concerto 
Budapest, a Zeneakadémia, a Mûvészetek Palotája és a 
Nemzeti Kulturális Alap.
„Végh Sándor halálával nagy ûr keletkezett az európai 
zenei életben. Az ô szellemi hagyatékát kötelességünk 
ápolni Magyarországon is, és nemcsak azért, mert életé-
nek nagy részét hazájától távol kellett leélnie – nyilatkoz-
za Keller András. – Olyan muzsikus volt, aki meg tudta 
személyesíteni a zenét; külön köszönöm a sorsnak, hogy 
mesterem lehetett. A Végh Quartet elôadásából hiteles-
ség sugárzott, nem úgy, mint a mai sztárvilág produkciói-
nak egy részébôl. Bartókhoz lehetne hasonlítani, aki le-
nyúlt a gyökerekig, és az igazi népzenét integrálta az euró-
pai zenekultúrába, új kultúrát teremtve ezáltal. Egyszerre 
magyar és egyetemes – Végh Sándor ezt valósította meg 
az elôadómûvészetben. Interpretációiban egyéni látás-
móddal, egyéni hangon, ugyanakkor az európai hagyomá-
nyok szellemében nyilvánult meg. Hiszek abban – még ha 
misztikusan hangzik is –: egy elôadómûvésznél a gyökerek 
nemcsak a saját, személyes gyökereket jelentik, hanem 
annak a népnek a gyökereit is, amelyhez tartozik.” n

A Concerto Budapest hivatalos honlapja:
www.concertobudapest.hu

a nádor Quartet is részt vesz a zenekar kamarazenei sorozatában
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A Zenekari körkép rovatot gondozza: Várkonyi Tamás 

1.  „precízen elôkészített munkafolyamatban vettünk részt. ilyenkor látja csak az ember, hogy az óriási 
népszerûséget kiváltó nemzetközi produkciók milyen profizmussal mûködnek” – nyilatkozott Hollerung Gábor 
zeneigazgató 

2.  sting, sarah Hicks karmester és Dominic Miller, sting állandó gitárosa és jó barátja 

3.  a legendás popikon fontos szereplôkké léptette elô a zenekar szólistáit, akik úgy érezték, partnerek lehetnek a 
játékban, az alkotásban

4.  Chelsea Tipton betanító karmester nem titkolta meglepettségét a zenekar játékának színvonalát és pozitív 
kisugárzását illetôen

5.  rhani krija – már jó ideje sting ütôhangszer-virtuóza – és ira Coleman basszusgitáros a koncert elôtt

6.  a Londoni Filharmonikusok helyén az ország legfiatalabb hivatásos zenekara játszik

7.  ilyen csak egyszer történik az ember életében… vagy kétszer! – mondja a koncertmester 

A Budafoki Dohnányi Zenekarra cserélte a londoni 
Royal Philharmonic Orchestrát idei Symphonicity-
turnéján Sting. A könnyûzenében is jártas együttes 
a turné két állomásán kísérte a világsztárt. A nagy 
sikerû grazi koncert után, itthon talán még na-
gyobbat szóltak a brit elôadómûvész régi dalai – 
hazai zenekarral. Sting stábja úgy búcsúzott a 
Dohnányitól: sajnálják, hogy csak kétszer találkoz-
hattak velük a koncertkörút során.

Sting a Dohnányit választotta 
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Legfôbb motiváció
 a szórakoztatás

Illényi Katica nem tagadja: a szórakoztatás a 
célja, amikor John Williams-filmslágereket ját-
szik, és akkor is, amikor Bartókot. Mindkét 
mûfajt egyazon mûsorban – legközelebb de-
cember 16-án, a Bartók Béla Nemzeti Hang ver-
senyteremben.

2 Várkonyi Tamás

Illényi Katica úgy látja, a klasszikus zenei koncertekhez 
kö tôdô keretek formalitást kölcsönöznek az eseménynek, 
mû vész és közönség kapcsolatát feszélyezi a hagyomány. Ô 
min den mûsorában külön figyelmet szentel annak, hogy 
közvetlen, családias hangulatot alakítson ki hallgatóságá-

val, akkor is, ha klasszikus zenét játszik. Erre pedig az utóbbi 
években egyre többször akadt példa. Egyre többször – ír-
juk, noha Katica a Zeneakadémián végzett. A hegedût há-
rom és fél éves korában adta a kezébe édesapja, aki szigo-
rúan gyakorlásra ösztönözte, kisiskolásként napi három-négy 
órán át is. Az atyai kontroll akkor is megmaradt, amikor 
felvették a Zeneakadémia elôkészítô tagozatára, és akkor 
is, amikor „rendes” akadémiai éveit töltötte, szintén 
Kovács Dénesnél. Akivel közel sem volt felhôtlen a kap-
csolata: Katica hiányolta a közvetlen emberi kapcsolatot 
tanár–diák között; nemegyszer jutott eszébe: leteszi a 
hang szert. Végül nem tette le, de új utakat keresett. Szûk-
nek érezte a klasszikus zenei nyelv határait, egész lényével 
kívánt szólni. Ekkor születetett meg benne az elhatározás, 
hogy nemcsak hegedülni, hanem énekelni, táncolni is sze-
retne, mindemellett színészmesterséget, jazzt és sztepptán-
cot is tanult. „Látszólag a zenéléstôl távol álló tevékenysé-
gek ezek – mondja –, de a szólista lét igazolt: nem mindegy, 
hogyan jössz be a színpadra, hogyan hajolsz meg, mert ha 
nincs mozgáskultúrád, a legszebb estélyi ruha is bután áll 
rajtad. Legfôbb motivációm, hogy szórakoztassam a közön-
séget, az évek során pedig hitvallásommá vált, hogy olyan 
emberekkel is megszerettessem az igényes zenét, akik nem 
járnak komolyzenei koncertekre. Meggyôzôdésem, hogy 
aki azt mondja, nem szereti a komolyzenét, az nem nem 
szereti, hanem nem ismeri. December 16-án, a Mûvészetek 
Palotájában, a Gyôri Filharmonikusok kíséretével és Silló 
István vezényletével olyan mûsorral lépek a közönség elé, 
amelyet szintén hitvallásom jegyében állítottam össze: 
népszerû zenék keverednek a komoly muzsikákkal, a film-
zenétôl a tangón és a spirituálétól a magyar zeneszerzôk – 
Bartók, Kodály, Weiner, Liszt – hangsúlyos jelenlétéig. 
Hogyan fér meg egymás mellett a My Fair Lady és Vivaldi, 
vagy John Williams és Bartók? A programot mindig úgy 
állítom össze, hogy a zenék hangulatukban, karakterük-
ben szinte észrevétlenül kapcsolódnak egymáshoz. Mindig 
célom, hogy hidat építsek a mûfajok, sôt a kultúrák között. 
Nem könnyû feladat, de az a fontos, hogy ízlésesen mutasd 
meg a különbözô zenéket egymás mellett. Az általam ját-
szott feldolgozásokat, hangszereléseket mind kifejezetten 
az én számomra készíti Pejtsik Péter, Fekete Kovács Kornél, 
Hárs Viktor és Kemény Gábor, mindegyikük a maga stílus-
preferenciáit adva bele a nagyszerû átiratokba. Talán nem 
mindenki tudja, hogy az igényes filmzene és a klasszikus 
zenei alkotás technikailag, zeneileg egyenrangú feladatot 
ró az elôadóra” – véli Katica, aki a vargabetû kapcsán hoz-
záteszi: „Én sem tudtam, hogy az leszek, aki ma vagyok – 
mondja. – Ma már egyébként is mindenki annyi mindent 
csinál, hogy a határok lassan eltûnnek. Komolyzenei terü-
leten mûködô kollégáim nem vetnek meg, sôt, ha közre-
mûködnek, velem együtt élvezik a játékot. Ez rendkívül 
fontos, mert csak így tudunk adni.” n

Illényi Katica hivatalos honlapja: www.illenyikatica.hu
Illényi Katica következô koncertje: 
december 16., Mûvészetek palotája
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volt, színész, szónok, elbeszélô. Élvezettel vitte-vezette lebi-
lincselt, néha szinte sokkolt hallgatóságát. Katartikus órá-
kat éltünk át, valódi megvilágosodást, sorsfordító, drámai 
pillanatokat. 
Két hangból, egy mondatból leképezte: ki milyen mûvész, 
és milyen ember. Jobban ismert bennünket, mint mi saját 
magunkat, röntgenszeme volt. Elsôsorban önazonosságra 
tanított: mindenki találja meg azt, aki ô maga, találja meg, 
és váljon azon az adott kereten belül jobbá, szebbé, ügye-
sebbé, igazabbá. A saját mûvészeten és személyiségen belül 
követelt konzekvenciát. 
Emlékszem: anno megütköztem azon, hogy Tanár úr 
mennyi mindent vesz komolyan. Méghozzá véresen komo-
lyan. Az, hogy egy-egy hang után melyik a következô, élet-
halál kérdése volt, de ezt még el is tudtam fogadni. A di-
lemma viszont, ami ilyenkor fennállt, nem feltétlenül 
szakmai volt, sokkal inkább erkölcsi természetû. Mélyen 
belém ivódott akkor ez a hozzáállás: nem jól megírni egy 
darabot, nem biztos, hogy szakmai elégtelenség vagy te-
hetségtelenség következménye; lehet az eredôje erkölcste-
lenség, hazardôr magatartás is. Megtanultuk, nagyon ke-
vés dologra lehet az életben legyintve azt mondani, hogy 
„mindegy”. Felelôsséggel tartoztunk minden megnyilvá-
nulásunkért, neki, magunknak és elsôsorban a zenének. 
Világossá tette: ne feledkezzünk el arról, hogy a zene öröm, 
de ezzel soha ne lazítsuk a szakmai fegyelmet; rajtunk, ze-
nészeken múlik a már meglévô zene sorsa, és születô darab-
jainkon keresztül a leendô minôsége is. Méltónak lenni 
mindahhoz a mûkincshez, mely eddig született, méltónak 
lenni ahhoz, hogy azt a mesterséget ûzzük, amit Bach vagy 
Mozart, méltónak lenni a zene szakralitásához – ez volt ta-
nításának talán leghangsúlyosabb fejezete. 
Tisztelte és szerette a jó zenét. Megmutatta, hogy ez a ka-
tegória nem zárul le a zenetörténet intellektus uralta terü-
letével. Megkönnyebbültünk, hogy szabad szeretni, sôt 
akár tisztelni is Bach mellett a Beatlest, Haydn mellett az 
isteni Ella Fitzgeraldot – aki személyes kedvence is volt. 
Mivel Petrovics tanár úr nem tanárunk volt, hanem mes-
terünk, haláláig tanultunk tôle. Kedves Tanár úr, igyekez-
tem jó növendéke lenni, igyekeztem élni azzal a páratlan 
lehetôséggel, hogy a közelében lehettem és tanulhattam. 
Utóbb mégis elbuktam. Azon a pénteken, az utolsó órán 
volt az egyetlen olyan alkalom, amikor Tanár úr nem ki-
kérdezett, hanem kérdezett tôlem valamit, remélve, ha 
már ô nem tudja a feleletet, hátha én valahogy, valahon-
nan mégiscsak tudom; és én akkor hibáztam, rossz választ 
adtam. Nem gyávaságból, nem szánalomból, hanem egy-
szerû tudatlanságból, de rossz választ. Tanár úr egyszer 
csak az oldalára fordult, és röstellve gyengeségét, hogy fel-
teszi ezt a számára igen fontos, mégis egyszerû kérdést, szé-
gyenlôs félmosollyal, de a szemében valódi feszültséggel, 
vitathatatlanul komolyan ezt kérdezte tôlem: „Mondja, 
maga szerint meggyógyulok?”
Bárcsak igazam lett volna.
Maradtam hálával, tisztelettel tanítványa:

Tallér Zsófia

Levél 
Petrovics Emilnek

Utolsó találkozásunkkor fáradt volt, meggyötört, de hogy 
néhány napig lesz már csak a Földön – ez valószerûtlennek 
tûnt. Belsô ereje nem láttatta igazán a halál közeledtét. 
Nyugodtan és természetesen beszélt az életérôl, a gyógyu-
lás esélyeirôl és az elmúlásról. 
Azért persze volt megrendülés, volt némi önsajnálat, ön-
vád, önirónia – és halálfélelem is: „Drámai alkat vagyok, 
Zsófikám, hisz tudja…” – nevette el magát. És mesélt, kér-
dezett, beszélgettünk. Ezúttal az élet végsô kérdéseirôl. 
Pilinszky sorai jártak a fejemben: „Apa, meghaltál / Anya, 
halott vagy. / Tanítsatok meghalni engem is, / ahogy be-
szélni, járni megtanultam valamikor.” 
Petrovics tanár úr jóformán mindenütt tanított, az órán, 
koncerten, szünetben, telefonon, levélben, színházban, da-
rabjain keresztül. És – tanúja voltam: – a halálos ágyán is. 
Növendékének lenni éppoly szerteágazó feladat volt, mint 
amilyen sokirányú volt az ô tudása, érdeklôdése, érzékeny-
sége. Gyakorlatilag lehetetlen volt a felkészülés: minden 
óra mindenrôl szólt, mindenrôl, ami a zene univerzumá-
ban elôfordulhat; mindenrôl, ami a mûvészetben lehetsé-
ges, és mindenrôl, ami az élet maga. Valóban drámai alkat 
volt, pontosan elhelyezett mondatai hatásfoka emiatt 
megsokszorozódott. Kinyilatkoztatásként sütöttek a szavai, 
irdatlan súlya volt véleményének, szinte elviselhetetlen 
volt elmarasztalása. Nemcsak tanár, de elôadómûvész is 

klasszikus nekroLóG

Petrovics Emil zeneszerzô 2011. június 30-án 
hunyt el, rövid súlyos betegség után, életének 
82. évében. Tanítványa, Tallér Zsófia lapunk 
rendelkezésére bocsátotta a temetésen el-
mon dott gyászbeszéd szövegét, amelyet szer-
kesztett változatban közlünk.
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Csillagórák gyûjtôje
A Profil lemezkiadó

A zenepiac dzsungel: olyan terület, amelyen 
rengeteg éhes fenevad leselkedik. Kap cso lat-
rendszerre van szük sé ged, jó tanácsadókra és jó 
fülre, hogy elboldogulj – nyilatkozta egy inter-
júban Günter Hänssler, aki az általa vezetett 
Profil kiadó élén historikus jelentôségû koncer-
teket ad köz re. Katalógusában számos értékes 
sorozat található. 2 VT 

Günter Hänssler a 2000-es évek elején új, önálló vállalko-
zásba fogott: megalapította a Profil Medien hanglemezki-
adót, alighanem egyedülálló és összetéveszthetetlen profil-
lal. Óriási lemezpiaci tapasztalatokkal rendelkezik, hiszen 
hosszú éveket töltött el édesapja Hänssler Classic nevû 
vállalkozásában. A Profil tevékenységének hangsúlyosan 
célja a német rádióállomások archívumainak mélyén la-
puló, értékes és historikus jelentôségû felvételeknek a köz-
kinccsé tétele. Günter Hänssler sorozatokban gondolko-
dik: ilyen a Drezdai Staatskapelle-, a Semper oper-, Günter 

Wand- vagy az Énekesportrék-, 
illetve a Giulini-sorozat. 
Együtt mûködô partnerei kö-
zött megtalálható a Közép-
német Rádió (MDR), vala-
mint a Német Rádióarchívum 
(DRA) is. A független kiadó 
(hivatalos nevén Profil – 
Edition Günter Hänssler) 
mintegy négyszáz 
címet magában 
foglaló katalógusá-
ban a 20-21. század 
olyan kimagasló di-
rigenseivel találunk 
felvételeket, mint 
Joseph Keilberth, 
Karl Böhm, Klaus 
Tennstedt, Giuseppe 
Sinopoli, Semyon 
Bychkov, Christian Thielemann, Colin Davis, Roger 
Norrington és Bernard Haitink. A Profil számos felvétel-
különlegességet is megjelentetett: például kiadta Goldmark 
második operáját, a Merlint, nagyon sok hegedûversenyt, 
de olyan kiváló és egyedi színt képviselô mûvészekkel is 
dolgozik, mint Evgeni Koroliov és Rudolf Buchbinder, aki-
vel Mozart valamennyi zongoraversenyét rögzítette.  n

37GRAMOFON2011. ôsz



Eckhardt Mária: Liszt FErEnc krisztus-oratóriuMa 

és a zEnEakadéMia

helikon kiadó, Liszt Ferenc zenemûvészeti Egyetem, 104 oldal

Az impozáns, gyönyörû kiállítású, gaz-

dagon és ízlésesen illusztrált kétnyelvû 

kötet ahhoz az eseménysorozathoz kí-

ván kapcsolódni, amely a tervek szerint 

Liszt Ferenc születésnapján valósul 

meg, a Krisztus oratórium felcsendülé-

sével a világ számos más pontján. Akár 

lesz e kezdeményezésbôl valami októ-

ber 22-én, akár nem – a Los Angeles-i 

Bánk bán-fiaskó után kétkedésünk ta-

lán érthetô –, a könyv megszületett. A 

Liszt-kutatás nemzetközi szaktekinté-

lye, Eckhardt Mária ezúttal is tudomá-

nyosan mélyreható, alapos, ugyanak-

kor közérthetô szövegekkel hozza kö-

zel az olvasóhoz a mûvet, több oldalról mu-

tatva be azt, elsôsorban a magyar kötôdések elôtérbe helyezésével. Így esik 

szó a budapesti Liszt Múzeumban ôrzött ének–zongora-kivonat kiadásairól, 

Lina Ramann Krisztus-tanulmányáról, az oratórium magyarországi bemuta-

tójáról Liszt ötvenedik mûvészi jubileumán és az akkor keletkezett emlékekrôl, 

dokumentumokról, a Krisztus két zenekari tételének négykezes zongoraátira-

tairól. A kötet „extrája” a Hirtengesang an der Krippe, azaz a Pásztorok éne-

ke a jászolnál címû tétel kéziratának facsimiléje, valamint ennek a Budapesten 

ôrzött Liszt-kéziratnak a leírása, ismertetése, amely a nem kottaolvasó szá-

mára is értelmezi a kottában található szerzôi bejegyzéseket, érdekességeket. 

ViLághírEs zEnEszErzôk

kossuth kiadó

Nem akar sokat a spanyolból magyarított húszkötetes sorozat: mindössze 

annyit, hogy olvasmányosan, színesen, ne leterhelôen mutassa be a népszerû 

klasszikus zeneszerzôk életét, életmûvét – mindezt rendkívül alacsony áron. 

Bachtól és Vivalditól, Mozart és a nagy romantikusokon át – Wagner kivételé-

vel – Mahlerig, Debussyig, Bartókig, Kodályig tart a sor. Mindegyik kötet nagy-

jából hatvan oldalt tesz ki, és CD-melléklet is tartozik hozzá, amelyen a Royal 

Philharmonic Orchestra elôadásában élvezhetjük a mûveket. A viszonylag rö-

vid, de informatív szövegek–fejezeteket érdekes történetek, számos korabeli 

dokumentum, valamint sok-sok kép tagolja. Sajnos a képanyag mûvészileg 

alacsony színvonalú másolatokat is tartalmaz, néha olyan nagyításban, hogy 

az már a nyomtatási minôség kárára megy. A lemezmelléklet a zeneszerzô 

életmûvének hangzó mûfaji keresztmetszetét kívánja bemutatni, amennyire 

hetven percben ez lehetséges – a Bachról szóló kötet lemezén például 

versenymû, egyházi 

és világi kantáta, bran-

denburgi verseny egy-

egy részlete kapott he-

lyet. Annak, aki most 

kezdi, ideálisan olvas-

mány, például iskolás 

fia ta loknak minden-

képp ajánlandó.

zEnE, zEnE, zEnE

kocsis zoltánnal beszélget simon Erika

kairosz kiadó, 105 oldal

Kocsis Zoltánnak mindenrôl a zene jut 

eszébe (a cím találó), a kérdezônek ezzel 

szemben a magyarság mint téma, minden 

lehetséges megvilágításban. Amikor kez-

dene izgalmas lenni, hogyan került Kocsis 

közelebbi kapcsolatba a zenével, hirtelen 

abba kapunk bele, létezik-e az elôadó-

mûvészetben speciálisan magyar vonás. 

Érdekes viszont, amit a muzsikus mond 

Bartók és a népzene viszonyáról, a fran-

cia zenéhez fûzôdô kapcsolatáról, 

Pilinszkyrôl és saját kompozíciós ter-

veirôl. A zeneoktatás és a ze ne mû ve-

lôdés kapcsán Kocsis elmondja, hogy az 

egyéniségek tekintetében bizakodó, de a közösségek elsorvadtak a belsô ze-

nei élet levegôtlen közegében. Úgy véli, ha ma születne, talán a közelébe sem 

nézne a zongorának, „lenne belôlem egy közepes bróker, és talán ott végez-

ném, mint Kulcsár Attila”. Beszél Kodályról és Bartókról, s természetesen az 

idén ünnepelt Liszt sem maradhat ki; a B-A-C-H zenei motívum fejtegetése 

után a Magyar Kultúra Követe díjról faggatják Kocsist, ô válaszként – szeren-

csénkre – az elôadó mûhöz való hûségérôl szól. A tehetségek kérdése után a 

magyar sors és Trianon következik, majd a nemzetiségi ellentétek, azonban 

van egy különösen jól sikerült része is a könyvnek: az az intermezzó, amely 

monológ formában közli Kocsis Zoltán egy beszélgetôs koncerten elhangzott 

interjúban mondott szavait.

tari Lujza: szLoVákiai Magyar népzEnE

gyurcsó istván alapítvány, 367 oldal

Vonzó kötet. Ha akarom, egyes szám elsô 

személyben írott naplószerû feljegyzések 

tára. Ha akarom: szigorúan tudományos 

megalapozottsággal összegyûjtött népze-

nei anyag. Mint a szerzô írja, a szlovákiai 

magyar népzene gyûjtése az 1970-es évek-

re – az erdélyihez és a határon belüli 

népzene-gyûjtéshez képest – nagy lema-

radásban volt. Amellett, hogy hiánypótló, 

színes olvasmány is. Történetek, sorsok 

egymásutánja: embereké és daloké. Má-

sodik felében mintegy százhúsz népdal 

kottája található, természetesen azoké, amelyek 

történetét a könyv elsô felében megismerhettük. Sôt, a két lemezmellékleten 

száztizet meg is hallgathatunk ezek közül. A száraz antológiák, gyûjtemények 

között üdítô és érdekes könyv Tari Lujza 1983 és 2006 közötti gyûjtô útjainak 

hozadéka. Megjelenését támogatta: a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisz-

tériuma.  Várkonyi Tamás

klasszikus KöNyV
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jELMagyarázat a kritikai roVathoz

HHHHH Remekmû
l  l  l  l  l Kiváló 
l  l  l  l  l Jó 
l  l  l  l  l Átlagos
l  l  l  l  l Elfogadható
l  l  l  l  l Gyenge
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hänssler classic – karsay és társa kft.
98.634

Liszt-MûVEk, ii. rész

F. Eichhorn – hegedû

W.-d. arens – zongora

uwe stickert – tenor

 l  l  l  l  l

Szerencsére újabb lemez Liszt hegedûmûveirôl. 

Friedemann Eichhorn szépen, kidolgozottan, de-

censen hegedül. Wolf-Dieter Arens megfelelôen, de 

inkább pedánsan, túl visszafogottan zongorázik, 

pedig Liszt rôl lévén szó szélesebb dinamikai skálá-

ra, nagyobb beleérzésre volna szükség. Ez különö-

sen a lengyel tematikájú Duóra vonatkozik. Mivel 

Liszt a zongorából indult ki, darabjai jórészt átira-

tok, visszaköszön tehát a zongora dominanciája, 

ami az efféle duókra jellemzô a Beethoven elôtti 

korban. A lemez kimagasló darabja A nonnenwerthi 

cella, amely líraiságával érezhetôen mindkét elô adó-

hoz közel áll. A program rendkívül izgalmas, kiváló 

a kísérô tanulmány is, nem akárki, Leslie Howard 

jegy zi. Igaz, olykor az ihlet alábbhagy – a La notte 

például csak a felétôl kezd érdekes lenni –, a ritka, 

mindkét hangszer kísérte dal azonban szintén kü-

lön érdekesség.  Zay Balázs

Fidelio Média kft.
FID CD 004

Liszt: 

szEnt szaniszLó

karmester: 

strausz kálmán

 l  l  l  l  l

A ritkaságok hangzó életre keltése a két korong 

legnagyobb erénye. Kiérleltnek aligha nevezhetô, 

a mûvek megismeréséhez azonban jó nyersanya-

got kínáló elôadásban csendül fel az oratórium-

torzó. Pontosságra törekvô, néha didaktikusan ta-

golt zenekari kísérethez változó színvonalú éne-

kes-megnyilatkozások társulnak. A kórushangzás 

színvilága szép, Wiedemann Bernadett tolmácso-

lásában zeneileg felépített az ária. Az Óbudai 

Danubia Zenekar leginkább a zenekari közjátékok-

ban talált magára. Az orgonakíséretes Requiem 

nagyobb elhitetô erôvel szól, részletszépségek 

sorjáznak, a szólisták a közösség kiválasztottjai-

ként nyilatkoznak meg, remekel a Honvéd Férfikar. 

Érzékenyek a modulációk, differenciált a dinamika, 

a kifejezés híven követi a szöveg érzelmi-indulati 

tartalmát.  Fittler Katalin

Warner c. & j., Müpa – Magneoton
2564667226

deutsche grammophon – universal
4779526

Liszt MûVEi

nemzeti Filharmonikusok

Farkas gábor – zongora

karmester: kocsis zoltán  l  l  l  l  l

Szemernyi kétségem sincs afelôl, hogy a Liszt Fe-

renc-év örve alatt napvilágot látott tengernyi hang le-

mez bôl a fele sem jelenhetett volna meg, ha a jelen 

zenei élete nincs természetellenesen kihegyezve a 

kerek évfordulójukat ünneplô halott zeneszerzôk kö-

rülrajongására, és a korábban a Liszt-életmû margó-

ján kóborló mûvészeket valóságos specialistákká re-

tusálva nem engedné ôket gátlás nélkül az ünnepelt 

dicsfényében sütkérezni. Így annál nagyobb élmény 

kézbe venni egy igazán inspiráló munkát: a Mû vé-

sze tek Palotája és a Warner–Magneoton koproduk-

ciójában megjelent CD ugyanis alighanem a Liszt-év 

termésének egyik legcsillogóbb, legeredetibb gyöngy-

szeme. Egy népszerû, egy népszerûtlen és egy 

virtigli magyaros remekdarab koncertrögzítése képe-

zi a lemez mûsorát a Les préludes-del, a Magyar fan-

táziával és az Amit a hegyen hallani címû panteista 

célzatú szimfonikus költeménnyel – Liszt elsô pró-

bálkozásával a mûfajban. A Nemzeti Filharmonikus 

Zenekar és érdemdús direktoruk, Kocsis Zoltán iz-

galmas hangversenyt adott ez év januárjában, mely-

nek anyaga most e lemezen vált az öröklét számára 

is hozzáférhetôvé. Az életerôs, határozott és karak-

teres zenekari játékhoz Farkas gábor üdítôen virtuóz, 

stílusos, mégsem öncélúan briliáns zongora szólója 

társul a huszáros Magyar fantáziában, s míg a Les 

préludes – néhány ihlettelen fafúvósszólót leszámít-

va – férfiasan markáns és átlagosan jó elô adást nyer 

Kocsis keze alatt, addig kis kockázattal meg ál la pít-

ható: a koncerttermekbôl kiutált „Hegyszimfónia” új 

ref erencia-felvétele kapott helyet a korongon. S 

mind ez tiszta, nyílt és részletgazdagon megszólaló 

hangminôségben, a Bartók Béla Nemzeti Hangver-

senyterem kiváló akusztikáját is maradéktalanul ér-

vényesítve.   Balázs Miklós

WiLd and crazy

Liszt zongoramûvei

 l  l  l  l  l

Liszt születésének 200. évfordulója alkalmából egy-

más után jelennek meg a mûveibôl összeállított, 

jobb nál jobb válogatások. Ezek egyike ez a címében 

és küllemében a popsztárok albumait idézô kétleme-

zes kiadvány. A bizarr külsôségek mögött azonban 

át gondolt, reprezentatív összeállítást találunk. Két-

ségtelen, hogy a szerkesztôk elsôdleges célja a szóra-

koztatás volt, és ennek megfelelôen a mûvek jelentôs 

része olyan közismert sláger, mint a La campanella, a 

II. magyar rapszódia vagy a Liebestraum. A népszerû 

kompozíciók közé azonban néhány komorabb hang-

zású kései mûvet is becsempésztek (gyászgondola 

no. 1., Szürke felhôk). Külön érdeme a válogatásnak, 

hogy Liszt mûveinek lenyûgözô sokféleségéhez az 

elôadások sokféleségét társították. Tizenhat élvonal-

beli zongorista játékát hallhatjuk Egon Petritôl kezd-

ve Horowitz, Richter, Barenboim, Argerich és Kocsis 

interpretációin át napjaink legfiatalabb zongoristái-

nak, a kínai yundi Li vagy a japán származású Alice 

Sara Ott játékáig. Liszt több mint ötvenéves ze ne-

szerzôi munkássága mellett tehát a Liszt-interpretá-

ció elmúlt száz évérôl is nagyszerû keresztmetszetet 

kapunk. Az elôadás színvonalát illetôen nem lehetnek 

aggályaink, és külön örvendetes, hogy a fiatal mû-

vészek is megállják a helyüket ebben a me zôny ben.

Egyetlen kritikus megjegyzésünk viszont éppen a 

ma gyaros kompozíciók elôadására vonatkozik. Ezek 

zenei nyelvét sajnos még a legnagyobbak is csak erôs 

akcentussal beszélik. Holott a lassú nem csupán ada-

gio rubato, s a gyors sem pusztán valamiféle scher-

zo. A verbunkos stílus több generáción át örökített 

elôadásmód, amelyet csak kevesen éreznek és 

mûvelnek igazán jól. Köztük volt egykor Cziffra 

györgy is, aki sajnos egyik lemezre sem került fel.

Büky Virág



hungaroton classic
HCD 32699

BrahMs: 

Magyar tánc ok

nemzeti Filharmoniku-

sok; karmester: 

antal Mátyás

 l  l  l  l  l

Ez bizony kiváló lemez. Téved, aki úgy véli, e 

könnyû darabokat könnyû vezényelni. Nagy kar-

mesterek készítettek róla problémás, nem kielégítô 

lemezeket. Antal Mátyás a lényeget érzi, s nem-

csak a zene helyes hangulatát leli meg, hanem sok 

helyütt egyéni megoldásokkal is él. A harmadik 

tánc gyors tempója népdalhoz közelít, Bartók, Ko-

dály felé híd, míg a negyedik lassú menete, kivéte-

lesen szép hangsúlyozása beszédessé teszi. Antal 

szépen játszik a lehetôségekkel, amit a szólamok 

egymáshoz való viszonya nyújt, ugyanakkor 

elônyben részesíti az összhangzást, ami szüksé-

ges és el sôd leges a nagyromantikus zenében. 

ôszintén szólva ennél jobb felvételt még nem hal-

lottam e sorozatról zenekarral. A fôleg kar ve ze-

tôként ismert dirigens megérdemli, hogy felkérjék 

Dvořák Szláv táncainak felvételére is. 

 ZB

Mirare – karsay és társa
MIR 134

BrahMs: szErELMi 

daLkEringôk

Brigitte Engerer, 

Boris Berezovsky – 

zongora

 l  l  l  l  l

Idén februárban, a franciaországi Nantes-ban, a La 

Folle Journée fesztivál keretében adta azt a hang-

versenyt Brigitte Engerer és Boris Berezovsky, 

amelynek felvételét kezünkben tartjuk. A Szerelmi 

dalkeringôk és nyolc magyar tánc szerzôi négyke-

zes átirata hallható rajta, s tulajdonképpen nem le-

het panaszunk az elôadásra: összeszokott két mu-

zsikusról van szó; ha nem lenne ilyen tömött a 

faktúra, bizony, nehéz lenne rájönni, hogy két em-

ber zongorázik. A Dalkeringôk tételei szünet nél-

kül következnek egymás után, kellemesen pereg a 

mûsor, karaktereiben kellôen változatos, nem 

telítôdünk a hármas lüktetés valceres bájával. Ha 

panasz nem, dicséret sem illeti az interpretációt: 

elsôsorban a halk részeknél hiányoljuk a dallami 

kontúrt, a ritmika éltetô erejét. 

VT

klasszikus
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sony classical
88697891412

sony classical
88697873852

Liszt: zongoraMûVEk

Lang Lang – zongora

Bécsi Filharmonikusok

karmester: Valery gergiev l  l  l  l  l

Íme egy szépen tálalt fogás, gondosan válogatott 

ínyencfalatokkal, de ahogy a gyorséttermi franchise 

szupertermékek ízében, úgy itt is csalhatatlanul 

érez ni a már-már kivédhetetlenül rabul ejtô íz fo ko zó-

kat. A recept tökéletes, de annyira pimasz mégsem 

le het az ember, hogy azt állítsa: aki a fast foodot sze-

reti, Lang Lang új albumát egyenesen imádni fogja. 

Vagy tán mégis, bár a pianisztikus szimulákrum, 

amelynek fátyla mögé a kínai szupersztár hangról 

hangra haladva csábítja be hallgatóságát, valójában 

inkább figyelemre méltó pszichológiai, mintsem mu-

zikális fegyvertény. De a tény kétségkívül vitathatat-

lan, s a függöny mögött, az épp jubiláló gyermekkori 

hôse elôtt tisztelgô zongorista színpompás – néha már 

egész Liszt-szerû – hangkollázsaitól tarkállanak a falak. 

Elevenek, mozognak, lélegeznek, s a valóság olyan 

tö kéletes illúziójával kápráztatnak, hogy néha úgy 

érezzük, jó is itt. De lám, a még a borítón is bûbájtól 

sistergô kezû varázslóban érezni egy finom gyengét, 

amelyet a lila köd egészen jól takar. Lang Lang zon-

gorajátéka az érzelmi panelek gazdag választékával 

operál, ám a valódi mélységekkel adósunk marad, bár 

kér déses, hogy ezért ôt kell-e hibáztatnunk. Egy 

szin te már pólyás kora óta Rahmanyinovon táplált 

csodagyerek aligha engedheti meg magának, hogy 

kivárja, amíg a komplexebb mûvek beérik a kezeit. 

Ehelyett szinte törvényszerû a finom klisé, vagy ha 

úgy tetszik, a szója. De félreértés ne essék, a lemez 

La campanellája, rapszódiái és standard karakterda-

rabjai hallgathatóak, sôt nem is csak egyszer. Kár, 

hogy a zeneileg ígéretes kezdôrománc és a szólócik-

lust záró Ave Maria végül katarzis híján beéri a Karel 

gott-i magaslatok ostromlásával. A meglepô bó-

nusz-concerto decens, bár sok újat nem hoz.

 Winkler – Nemes Gábor

Liszt FErEnc: zongoraMûVEk

khatia Buniatishvili – zongora

 l  l  l  l  l

Khatia Buniatishvilivel 2009 nyarán találkozhatott 

elôször a magyar közönség, a pannonhalmi Arcus 

Temporum fesztiválon, ahol többek között gidon 

Kremerrel játszotta honfitársa, giya Kancheli darab-

jait. Az akkor még csak huszonkét éves grúz 

hölgyrôl minden bizonnyal nem csak a jelen sorok 

írójában maradt meg olyan benyomás, hogy szemé-

lyében erôs kisugárzású, lendületes muzsikussal 

bôvült a világhírnévre kacsingató, feltörekvô pianis-

ták nemzetközi gárdája, de hasonló véleményrôl ta-

núskodik a 2010. decemberi budapesti koncertjének 

visszhangja is. Buniatishvili elsô saját albumán 

azonban nem modern zenét, hanem Liszt Ferenc 

kompozícióit rögzítette. A kisugárzás és a lendület 

felôl közelítve a döntést, helytállónak tûnik e válasz-

tás. Egy kicsit közelebb lépve a lemezhez már nem 

ilyen felhôtlen a helyzet. Kísérôszövegként írt filo-

zofikus bölcselkedé sei nem tûnnek összhangban 

állni azzal a díva szerep pel, amit a lemezhez mellé-

kelt DVD-n található video klip és a kiadvány részét 

képezô szokatlanul nagy számú portré- és stage 

fotó sugall.  A Liszt-életmûbôl válogatott négy ere-

deti kompozíció (Liebestraum, h-moll szonáta, I. 

Mefesztó-keringô, gyászgondola), valamint a lezá-

rásként megszólaló Bach-átirat (a-moll prelúdium és 

fúga) amilyen okos és igényes hosszmetszetét kí-

nálja a liszti pályának, olyan korai összefoglalásnak 

tûnik egy még csak huszonnégy éves muzsikus 

részérôl. A hallgatóban felmerülhet a gyanú, hogy 

még a Liszt melletti döntés sem egy ér tel mûen a 

mûvésznôtôl származik, mint inkább az évforduló 

gazdasági felhajtóerejébôl. Mégsem az a kérdés, 

hogy Buniatishvili igazi tehetség-e, mert természe-

tesen –, hanem hogy produkciójában hol van ô 

maga.  Veres Bálint
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EMi classics
5099909457324

deutsche grammophon – universal
0289 477 9520 9

Warner classics & jazz – Magneoton
3984-29199-2

BEEthoVEn: szonáták

ingrid Fliter – zongora

 l  l  l  l  l

Az elmúlt években feltûnt zongorista sztárok nem kis 

része felületes, avagy ígéretes tehetség – saját hang 

nélkül. Ingrid Fliter nem ilyen. Az op. 13-as c-moll 

(„pathétique”) szonáta már az elején érdekes. Más ak-

kordok szólnak. Mást játszik? Nem. De másképp. 

Késôbb is felfigyelhetünk arra, hogy Fliter az alsó szóla-

mokat kiemeli, egy-egy mélyebb hangot súlyoz. Kimér-

ten játszik, ez egyik fô erénye: átéli, és hagyja átélni a 

ze nei folyamot. Egy-egy nagyobb kiemeléstôl el tekintve 

alapvetôen egyenletes tempóval és dinamikával ját-

szik. Ezzel Fliter a zenén belüli térbe vonja a hall  gatót, 

csak ritkán szembesülünk váratlan megoldással, apró 

meglepetések azonban sorra követik egymást, s így 

fel tárulnak a zenei folyamatok belsô összefüggései. A 

késôi mûveket elôrevetítô, kisebb ré szekbôl építkezô 

Vihar-szonáta (d-moll) erre különösen alkalmas. Fliter 

jobbára kerüli a nagyon halk tartomány nyújtotta le-

he tôségeket, s a középsô, mérsékelten erôs szinteken 

szeret mozogni. Kedvét leli a hangszer meleg hangzásá-

ban, amikor a hangok nem folynak össze, de van kö-

zös zengésük is. Az argentin elôadó az Appassio na ta 

(f-moll) szonáta elsô tételében sem a kontraszt be-

mutatására törekszik, a kezdet egyáltalán nem halk, s 

a kontrasztot képezô anyagban sem a hangerôvel ope-

rál, hanem a hangok sodró egymásutániságát emeli ki. 

A másik két szonátától eltérôen a harmadik tételt itt 

ér telemszerûen nem veszi vidámabbra, hanem az 

elôz ményeket folytatva a dinamikával erôsít, már-már 

Lisztre emlékeztetô hangot ütve meg. Nem siet a 

tem póval, a sûrûséget a jól megütött hangok sorával 

érzékelteti. Fliter komoly és – fôleg a korszak manap-

ság preferált hangzásához mérten – súlyos elô adá-

saiban érdekes a tér és az idô megjelenése: hangsú-

lyosak az akkordok, fontos a hangszer finoman rezo-

náns hangzása.  

 Zay Balázs

chopin: zongoraVErsEnyEk

daniel Barenboim – zongora

karmester: andris nelsons       l  l  l  l  l

Chopin és Barenboim. Bár a „párosnak” lemezen ez 

már második találkozása, az összeállítás – szomorú 

– ezúttal nem mondható „nyerônek”. A zongora-

versenyek felvétele a Ruhr-vidéki zongorafesztivá-

lon készült tavaly májusban, s bír a rosszul 

elôkészített élô felvételek minden hiányosságával. 

Az embernek néha az az érzése, nem állt elég pró-

ba a rendelkezésre, a Staatskapelle Berlin gyakran 

megbillen Barenboim játéka alatt – a szólista spon-

tán, vagy annak tetszô megmozdulásai különösen a 

tempóváltásoknál okoz zavart, de a „kigyakorolt”, 

fúvósszólóval kísért szakaszokban is meglehetôsen 

sok az apró, ezen a szinten már feltûnô pontatlan-

ság (a karmester, Andris Nelsons nevét ennek alap-

ján egyelôre nem érdemes megjegyeznünk). Kár, 

hogy elônye sem nagyon látszik a koncertkörülmé-

nyeknek: ahelyett, hogy abból inspirációt nyerne, 

a zongorista megoldásai sok helyütt rosszul elsült 

ötletelgetésnek hatnak, a „chopinisztikus” futamok 

vastag hangon, történettelenül artikulálódnak, a ka-

denciák ötlettelenül hul lanak alá a záróhangra, s kü-

lönösen az amúgy is nehezebben formálható 

e-moll versenymûben, a szekventív ütempárok ér-

keznek igen mereven, a ko milfó Chopin-játék mo-

dorához képest néhol kifejezetten durván. Ezen a 

ponton eszünkbe jut Schiff András jó néhány évvel 

ezelôtti, emlékezetes alakítása a Zeneakadémián: az 

ott szokatlanul erôsen ritmizált, „megkecstelení-

tett” Chopin a kezdeti zavartság után, ha mú-

lékonyat is, mégis valós zenei élményt nyújtott a 

hallgatóságnak. Itt kevesebb nóvummal találko-

zunk, a textúrák is valahogy vékonyabbnak, keve-

sebbnek hatnak, mint valójában. A zárótételek után 

felzúgó taps pedig úgy hat, mint a nevetés egy kö-

zepes vígjáték rossz poénjai alá bevágva: hiteltele-

nül.  Szabó Barna

a zongora MûVészEtE

A tizenkét éve forgatott dokumentumfilmnek tisztes 

elôdei vannak: az Éneklés és a Karmesterség mû vé-

szete már DVD-n is megjelent (lásd az 57. oldalt). De 

széleskörû televíziós összefogásra alkalmat adó témát 

találnak a zongoristák bemutatásában is: a film legna-

gyobb érdeme épp e kikerekedett szemmel nézett 

kincstömeg kikutatása – a század elsô felében élt virtu-

ózokról irgalmatlanul nehéz filmanyagot összekaparni. 

Itt érjük tetten a lehetetlen küldetés jelen esetû megol-

dásának vezérfonalát: nagy virtuózok sorba állítását 

választja az Idéale Audience szerkesztôcsapata. A má-

sik szerkesztési elv sokkal praktikusabb: akirôl van mit 

mutatni, az létezik egy televíziós összeállításban.

Márpedig e két elv közös halmazában a film szerint leg-

inkább lengyel (Paderewski, Hoffman, Ander szewski), 

orosz-ukrán (Rahmanyinov, Horowitz, Moiseiwitsch, 

Rubinstein, gilels, Richter) és magyar pianisták (Sán-

dor, Cziffra, Kocsis, Vásáry) vannak, rajtuk kívül keve-

sek – viszont ha már így alakult, ennek nyomán e nagy 

zongoraiskolákat igazán érdemes lett volna bemutat-

ni. S ha már Liszt alakja és mûvészete ennyire átitatja 

a filmet, mindjárt kezdhették volna a tôle eredô kur-

zusszemlélet, a hangfestés vagy a technikai jellegze-

tességek örökítésének feldolgozásával.

Az efféle filmeket semmitmondóvá tévô veszély, az 

ud varias sablonhalmozás épp Vásáry Tamással törik 

meg, ô az, aki anekdotákkal ajándékoz, és néhány sa-

ját szóképpel is. Horowitz kezeit fújtató versenylóvak-

hoz hasonlítja, és egy némafilm kilassításával látjuk is, 

ahogy a Chopin-noktürn derbijén vágtatnak azok az 

ujjak. „A legszebb zongoristakéz”, de nekünk hadd le-

gyen kedvesebb két nem tárgyalt magyar: a végefôcím 

alá kevert Fischer Annie-keringô és a kiadványborítón 

ballal a levegôbe frazeáló, jobb tenyérrel egy öreg 

Steinwayen támaszkodó mûvész. Azok pedig Anda 

géza drága kezei… Ókovács Szilveszter
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Virgin classics – EMi
50999 09635425

harmonia Mundi – karsay és társa
HMU 807527

cartEr és knussEn MûVEi

London sinfonietta

karmester: oliver knussen l  l  l  l  l

Látszólag furcsa az összeállítás: a százkét éves ame-

rikai szerzô mûvei mellé a hatvanadik születésnapja 

felé közelítô brit komponista alkotásait tették a má-

sik lemezre. A közös nevezô utóbbi, Oliver Knussen, 

aki karmesterként is jegyzi a kiadványt, és akit ezen 

interpretációk alapján akár napjaink Boulezének is 

nevezhetnénk: mindent áthall – megközelítése 

ugyanakkor érzelemgazdagabb Boulezénél –, profi 

módon kézben tartja a nagy számú hangszeres 

együttest, szimfonikus zenekart. Ami szól, határo-

zott profilú, erô és meggyôzô erô sugárzik Carter 

Hegedû versenyébôl (szólista: Ole Böhn), hatvanas 

évek végén komponált Concertójából, valamint há-

rom alkalmi mûbôl ciklussá formált kompozíciójából 

is (Three Occasions). Emberi, gesztusokra épülô ze-

nék ezek, sok-sok hangszerelésbeli ötlettel. A pro-

dukció hitelességét növeli, hogy Carter jelen volt fel-

vételüknél.

Az Egyesült Államokhoz több szállal kötôdô, skó ciai 

születésû zeneszerzô, Knussen sokat köszönhet 

Carternek – nem tudom, mennyiben érhetô tetten 

ez a hatás a Hangok nélküli dalok, a Whitman-

megzenésítések, a Dudorászások és dalok a Mici-

mackóból vagy az énekszólóra írt kései Rilke-verse-

ken; annyi biztos, hogy rendkívül értékes a váloga-

tás napjaink elsô számú brit zeneszerzôjétôl, még 

akkor is, ha csak a felvétel idejéig, 1990-es évek ele-

jéig írt alkotások hallhatók benne.

A Lincoln Center kamaraegyüttese irigylésre mél-

tóan magáévá tette e zenéket, az énekes szólisták 

– Lisa Saffer, Lucy Shelton – sem csupán a hangokat 

szólaltatják meg, hanem érezhetôen önmagukat is 

beleadják a produkcióba. Hogy ez megtörténhet, 

valószínûleg nem csak az ô érdemük. Úgy tûnik, 

van mibe belemerülni, van miért lelkesedni.

Várkonyi Tamás

storiEs

theatre of Voices

Mûvészeti vezetô: paul hillier l  l  l  l  l

Berio 1974-ben keletkezett, mintegy félórás, A 

Ronne címû nonszensz madrigálkomédiája köré 

épül az egykori Hilliard-alapító együttesének mû-

sora, ezúttal is olyan területet járva be, amelyet más 

még csak fel sem térképezett. Sôt az eddigi kirándu-

lásokhoz képest is rendhagyónak számít az album, 

ugyanis alig énekelnek rajta. Helyette prózában be-

szélnek, énekbeszélnek, ritmikusan beszélnek, sut-

togva beszélnek, egyszóval a beszédhang lehe tô-

ségeit használják ki, az abban rejlô zeneiséget; a 

mûvek mindegyike egy-egy történetet mesél el, 

igaz, némelyik „elfelejt” a csattanóig eljutni, vagy 

csupán mondatokat, szavakat, mondatrészeket is-

métel addig, hogy azok értelme helyett zeneisége 

kezd hatni.

Berio után Cage alighanem a mûfajban úttörô mun-

kája, a Story következik, a Living Room Music máso-

dik tétele. Berio és Cage mellett számunkra aligha 

ismerôs nevû amerikai és brit alkotók munkái sora-

koznak: ha Cage a zene felôl jutott a költészethez, 

Jackson Mac Low (1922–2004) a költészetbôl indul-

va érkezett a zenéhez, ennek bizonyítéka a Fiatal 

teknôs-aszimmetriák címet viselô opus. Sheldon 

Frank (1943–2010) köznyelvi fordulatokból, töltelék-

szavakból, -kifejezésekbôl komponálta-kompilálta 

1980-ban gyönyörû ívû As I was saying címû darab-

ját. Az 1949-ben született Roger Marsh Joyce 

Finnegans Wake regényének mondataiból hoz létre 

izgalmas polifóniát. Cathy Barbarian (1925–1983) 

„pop art-áriájának” követése bizonyára kottával a 

kézben még érdekesebb lenne: annál is inkább, mert 

ez a kotta inkább képregény.

Rendkívül izgalmas repertoár – még ha olykor pol-

gárpukkasztásnak tûnik is –, a nagyszerû interpretá-

ció mögött aprólékos mûhelymunkával.

Várkonyi Tamás
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Warner c. & j. – Magneoton
2564 67391-2

EnEscu,

Bartók MûVEi

g. kremer – hegedû

o. Maisenberg – 

zongora
 l  l  l  l  l

Mûsor-összeállításait tekintve nem mindig voltam 

biztos abban, hogy gidon Kremer ízlésében is vi-

lágklasszis. Azt viszont el kell ismerni, hogy bár-

mit játszik, azt olyan hitelességgel teszi, mintha 

ott és akkor ô találná ki. E lemez a darabválasztás 

terén „rendben van”, sôt Enescu tíztételes gyer-

mekkori emlékei (Souvenirs d’enfance) címû soro-

zata janáceki módon eredeti alkotás. A csehorszá-

gi német, Erwin Schulhoff sem panaszkodhat, 

igaz, II. szonátájában nem ment olyan messzire, 

mint kizárólag szünetekbôl álló zongoradarabja 

esetében. Oleg Maisenberg több mint zon-

gorakísérô; még amikor háttérbe húzódik is, 

jelentôs marad – elképesztô páros! Bartók II. szo-

nátája is végig magas hôfokon ég – Kremernek az 

ujjaiban van az intenzív hang. Nem tud nem teljes 

odaadással játszani. VT

EMi classics
50 999 0 28202 2 4

ViLLa-LoBos 

MûVEi

karmester: 

heitor Villa-Lobos

Az 1950-es évek végén tíz LP-n adták ki az elsô 

számú brazil zeneszerzô maga vezényelte alkotá-

sait, majd születésének századik évfordulóján 

kompaktlemezen is megjelentették az 1954 és 

1958 közt Franciaországban készült felvételeket. 

Nagyszerû az újrakiadás, hiszen sokak talán nem 

is tudtak e forrás értékû sorozat létezésérôl, mind 

a kilenc Bachianas Brasileirasszal (az ötödikben 

Victoria de los Angeles szólójával), a Momo pre-

coce fantáziával, az aligha ismert Brazília felfede-

zése szvitekkel, a Negyedik szimfóniával 1919-bôl 

(összesen tizenkettôt írt!), valamint a Choros so-

rozat néhány darabjával, bónuszként pedig Villa-

Lobos tízperces kiselôadásával – franciául – errôl a 

brazil populáris zenébôl merítô mûfajról. Repre-

zentatív válogatás, egy „must have” album. 

 VT

Warner classics & jazz – Magneoton
2564672037

hungaroton classic
HCD 32691

20. századi zongoraMûVEk

joanna Macgregor

l  l  l  l  l

Ives, Barber, Bartók, Ravel és Debussy mûveit hall-

hatjuk a kétlemezes kiadványon. Hogy mi köti össze 

ôket? Az elôadó szerint bármily különbözôek is le-

gyenek, mind az öt azonos utakon elindulva terem-

tette meg saját zeneszerzô stílusát. Ha nem is azo-

nos mértékben, de mindannyian érdeklôdtek a saját 

vagy más, nemegyszer egzotikus népek zenéje 

iránt, és nem zárkóztak el olyan populáris mûfajok 

elôl sem, mint a jazz vagy a korabeli tánczene. 

Ugyanezt mondhatjuk el Macgregor mûvészi egyé-

niségérôl is: repertoárján kitüntetett szerepet kapnak 

Bach mûvei, illetve 20. századi és kortárs zene-

szerzôk kompozíciói, de rendkívül nyitott minden, 

napjainkban létezô zenei mûfaj iránt is. A mûsor ze-

neileg és technikailag egyaránt embert próbáló re-

pertoárt vonultat fel, amelyet Macgregor lenyûgözô 

könnyedséggel és eleganciával ad elô. Játékában 

mindenekelôtt a tiszta tagolás, a világos rajzolat és a 

kivételesen jó érzékkel használt agogika ragadja meg 

a hallgató figyelmét. Annak ellenére, hogy nagyon 

szép hangon, sokféle hangszínnel játszik, a hallga-

tónak elôször inkább a billentés dinamizmusa, ruga-

nyossága, könnyed ritmikussága tûnik fel, amely né-

miképp a jazz-zongoristák játékstílusára emlékeztet. 

Ez a hangszerkezelés különösen jól illik az elsô 

CD-n szereplô két amerikai komponista mûveihez, 

de eleven lüktetést kölcsönöz a bolgár táncoknak 

(Bartók) és Debussy etûdjeinek is. Külön említést ér-

demel a Szabadban ciklus Éjszaka zenéje tétele. Kü-

lönösen érdekes a mûben megszólaló távoli furulya-

szó, amely Macgregor elôadásában a magyar fül 

számára talán kissé szokatlan, de a kisebb zenei 

egységekre, gesztusokra, mondhatni neszekre 

szétesô dallamot hallva még szervesebbnek érezzük 

a parasztdallam és a természet hangjainak összetar-

tozását.  Büky Virág

VErEss sándor: kaMarazEnE

Ensemble des équilibres

 l  l  l  l  l

A fiatal, változó összetételû francia ensemble 

elsôként rögzítette – méghozzá debütáló albumon 

– Veress Sándor 1937-bôl származó II. kvartettjét. 

Ez a mû éppúgy Bartók erôteljes hatását mutatja, 

mint a hat évvel korábbi, fájdalmas-fanyar atmosz-

férái és szép, lírai szólói ellenére végkicsengésében 

extatikus, ugyanakkor még messze nem annyira el-

mélyült I. kvartett, amellyel a lemez indul. A II. 

kvartett már teljes alkotói érettségében reprezen-

tálja az egykori Bartók- és Kodály-tanítvány ma-

gyarországi termésének karakterét. Nyilván a nép-

zene elaboráltabb jelenléte teszi ezt a mûvet 

ér  telmezhetôbbé és elsajátíthatóbbá a francia elô-

adók számára, de mindenképpen tény, hogy a le-

mez csúcspontja e nagy ívû, bartóki komplexitású 

kompozíció. De vajon miért dönt éppen Veress 

Sándor mellett egy francia csapat? Nyilván nem 

mellékes, hogy vezetôjük, Agnès Pyka a pesti Ze-

neakadémián végzett, de önmagában magyaráza-

tot szolgáltathat az is, hogy miután Veress 1949-

ben Svájcba emigrált, rövid idôn belül az alpesi or-

szág zenei tekintélyévé vált, akinek életmûve húsz 

évvel halála után is élô része a modernzenei kon-

certéletnek; mûveit nem csak magyar és svájci 

együt tesek tûzik mûsorukra, és nem csupán e két 

ország hanglemezkiadói propagálják. Veress élet-

mûve egyébként azért is érdekes és tanulságos, 

mert látszólag konzervatív habitusa ellenére soha 

nem félt radikális döntéseket hozni: így volt ez tá-

vozásakor, de ugyanígy zeneszerzôként is már 

svájci évei során, amikor a magyar népzenébôl 

származó örökségét bátran szembesítette a nem-

zetközi modern zene akkoriban domináns lingua 

francájával, a dodekafóniával. Ezt tükrözi 1954-es 

Vonóstriója is, ami teljessé teszi Veress pályájának 

képét ezen a lemezen.  Veres Bálint
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cagE és nancarroW MûVEi
 l  l  l  l  l

gErshWin MûVEi

 l  l  l  l  l

joanna Macgregor – zongora

Az idén szeptembertôl a londoni Royal Academy 

of Music billentyûs tanszékének vezetôjeként 

tevékenykedô Joanna Macgregor az utóbbi évtize-

dekben fantasztikus mennyiségû felvételt készített 

rendkívüli nehézségû darabokból. SoundCircus 

néven, 1998-ban megalapította saját kiadóját, 

amelynek lemezeit a Warner Classics & Jazz ter-

jeszti világszerte. Az elmúlt hónapokban három le-

meze is megjelent, e helyütt kettôt szemlézünk (a 

harmadikról írt recenzió a szemközti oldalon olvas-

ható). A Sonatas and Interludes címû nagyszabású 

Cage-sorozat, valamint kortárs zeneszerzôk szin-

tén preparált zongorára írt, illetve azt elôre felvett 

anyaggal kombináló mûvei kaptak helyet az egyik 

duplaalbumon, valamint Nancarrow három kánon-

ja és gépzongorára írt etûdje. Csak hogy némi fo-

galmunk legyen a preparált zongora jelentette 

nehézségekrôl: Cage hosszú oldalakon sorolja a 

kottában, milyen eszközöket, milyen módon kell a 

zongorahúrok közé illeszteni. Ki gondolná: ma már 

eme elképzelések hiteles, szerzôhû megvalósításá-

hoz is historikus szemlélet szükséges, hiszen a 

most kapható filc azonos anyagú-e a Cage által 

használttal, ugyanolyanná formálja-e a zongora-

hangot? Mindenesetre nagyszerû, kaleidoszkóp 

színességû válogatás, fantasztikus virtuozitással, 

a technika adta lehetôségek iránti nyitottsággal.

A másik lemezt george gershwinnek szentelte a brit 

zongoramûvész. A Kék rapszódia az eredeti, jazz-

band-kíséretes zongoraverzióval került a korongra – 

az interpretáció elônyére válik, hogy a megszokott-

nál bátrabban kezdeményeznek a zenei szövetbôl 

ki-kiemelkedô szólisták, valamint a nyersebb hang-

zás szintén közvetlenebb hatású, életszerûbb a ha-

gyományos, szimfonikus zenekarral készült felvéte-

leknél. Az F-dúr zongoraversenyt a Londoni Szimfo-

nikusok kísérik, Cark Davis vezényletével; a zseniális 

harmadik tétel egy lendülettel zakatol-szvingel vé-

gig, a hallgató nagy-nagy örömére. A gershwin 

Songbook tizenhat fantasztikus kis tétele is impul-

zív, pattogó ritmikával szólal meg, noha az elôadás 

a dinamika, a hangszínek terén lehetne árnyaltabb. 

A gershwin-csokrot Broadway-slágerek egészítik ki; 

Macgregor a következô kéréssel fordult muzsikus 

barátaihoz: válasszák ki a nekik legkedvesebbet, csi-

náljanak vele, amit akarnak, de kerüljék gershwint. 

Az eredmény nyolc remek, egyéni felfogású, szelle-

mes átirat lett. A pompás mûsort Joanna Macgregor 

tinédzserkorában készült átiratai kerekítik le, két 

Erroll garner- és két Thelonious Monk-klasszikussal.

Várkonyi Tamás

Magyarországon forgalmazza  a Karsay és Társa Kft.

Warner classics & jazz – Magneoton 
2564 67856-6 (Cage, Nancarrow)
2564 67830-6 (gershwin)

Berlin Classics

Hänssler Classic

Chandos Records
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alia Vox – karsay és társa
AVSA9882

hungaroton classic
HCD 32617

hungaroton classic
HCD 32690

raMEau: zEnEkari szVitEk

Le concert des nations

karmester: jordi savall l  l  l  l  l

A mondás – Cherchez la femme! – különösen igaz 

Rameau pályájára, akinek sikereiben két nô játszott 

meghatározó szerepet. Egyikük a tanítványa, akinek 

vagyonos férje nagyvonalú segítsége révén megnyíl-

hatott a zeneszerzô számára az Operába vezetô út. 

Másikuk Rameau huszonnyolc évvel fiatalabb fele-

sége, aki nemcsak bájos, de tehetséges énekesnô is 

volt. Fontos szerepet játszott abban, hogy a koráb-

ban mogorva, magának való, fôleg elméleti tanulmá-

nyokat publikáló komponista levesse a Lully-operák 

okozta gátlásait, és utolsó harminc évében megnyi-

latkozzon a franciák számára oly fontos színpadi 

mûfajokban is.

Jordi Savall legújabb tematikus lemeze Rameau négy 

színpadi mûvébôl válogat, melyeknek zenekari be-

tétjei szvitekként megszólaltatva XV. Lajos rokokó 

udvarának csak kevesek által fellapozott zenetörté-

neti fejezeteivel ismertetnek meg. A pazar kiállítású 

album két CD-je a korabeli színpadi mûfajok sokféle-

ségét is reprezentálja. A ballet héroïque-ot a Les 

Indes galantes, a pastorale héroïque-ot a Naïs, a líri-

kus tragédiát pedig a Zoroastre és a Les Boréades ze-

nekari részletei képviselik.

Ezek a tánczenék Rameau operáinak „fûszerei”, 

ahol szélsôséges szenvedélyek, karakterek, szi-

tuációk jelennek meg, ahol szinte tapinthatóvá vá-

lik a mozdulat fizikai megjelenése a zenében. Az 

operák cselek mé nyét megszakító táncok kavalkád-

ja a mesteri hangszerelésnek is köszönhetôen a 

kortársak beszámolói szerint sokszor komoly kon-

kurenciát jelentettek az énekeseknek. Az SACD le-

mezt hallgatva könny en hihetôk e kommentárok, s 

az együttes hangszeres teljesítménye elôtt kalapot 

lehet emelni: játékuk választékosan elegáns, üde, 

áttetszô, ugyanakkor példásan homogén és virtu-

óz is. Kovács Ilona

Quantz: hét FuVoLaszonáta

Mary oleskiewicz – fuvola
 l  l  l  l  l

Az amerikai Mary Oleskiewicz zenetörténészként és 

fuvolamûvészként is elkötelezettje a német gáláns 

stílus képviselôjeként ismert J. J. Quantz munkássá-

gának, aki számos fuvolakompozíciója mellett 1752-

ben kiadta a kor elôadói gyakorlatát leíró híres fuvo-

laiskoláját is. A mûvésznô a pár évvel ezelôtti 

fuvolakvartettek világpremierje után ismét a világon 

elô ször felvett Quantz-darabokkal jelentkezik: ezút-

tal a fuvolaszonátákból szólaltat meg hetet David 

Schulenberg (csembaló) és Stephani Vial (gordonka) 

közremûködésével. A CD-n felhangzó kompozíciók 

egy olyan, máig kiadatlan kéziratos kottában találha-

tók, melyek egykor a Quantz-tanítvány II. (Nagy) 

Frigyes tulajdonát képezték. A királyi fuvolatanár 

számos mûvet írt e gyûjteménybe szorgalmas nö-

vendékének, melyekkel aztán Frigyes a palota esté-

lyein kápráztatta el hallgatóságát. A lemezt hallgatva 

csak csodálni lehet, hogy az ilyen igényû mûvek 

gyakorlása mellett miként talált idôt a porosz király 

az államügyek intézésére és a hadviselésre, amivel 

or szágát nagyhatalommá tette. E darabok ugyanis 

ko rántsem pedagógiai mûvek; elôadói és technikai 

szempontból is komoly követelményeket támaszta-

nak az elôadómûvésszel szemben. Oleskiewicz tu-

dományos megalapozottsággal választott a szoná-

tákból: különféle típusokat mutat meg a zeneszerzô 

berlini és drezdai termésébôl. A korabeli elôadói gya-

korlatban való tájékozottságát kamatoztatja a tem-

pók megválasztásában is. Nem fél a lassúktól, és hi-

te lesek a gyors tételek sziporkái is. Az elôadás kerüli 

a monotóniát, tételrôl tételre új jelenségekre, moz-

gásformákra, karakterekre világít rá. Karcsú és meleg 

fu volatónust hallunk, gazdag szín- és dinamikai ár-

nya latokkal, a continuo-szólamok biztos alapot ad-

nak.  

Kovács Ilona

caLdara: szEnt istVán,

Magyarország ELsô kiráLya

karmester: németh pál l  l  l  l  l

Legyen bár kezdô vagy haladó, egyszeri vagy sokat 

látott a lemezvásárló, ha átverekszi magát a lemez-

borító bosszantó anakronizmusán, szép és emléke-

zetes momentumokba botlik majd e világelsô felvé-

telként lemezre került Caldara-oratórium hangjai 

közt. A Savaria Barokk Zenekar vezetôje, a fáradha-

tatlan Németh Pál ismét elôbányászott egy évszáza-

dos hallgatásra kárhozott dalmûvet, jelesül egy, az 

ezertíz esztendôs magyar államalapítás nemes férfi-

újának emléke elôtt tisztelgô munkát. Antonio 

Caldara (1671–1736) 1712-ben komponált oratóriuma 

ugyanis Szent Istvánnak, elsô keresztény királyunk-

nak állít emléket, ám alig több ötletszegény, cselek-

ménytelen, száraz recitativókkal összefércelt áriafü-

zérnél, melyet két ízben kettôs, egy ízben hármas 

szakít meg. (A librettó szerzôjének neve ismeretlen, 

a szöveg színvonalának ismeretében ezt talán nem is 

bánjuk, s Caldarát is csak annyira érdekli a magyar 

történelem, mint Verdit az óegyiptomi historikum: 

semennyire.) A darab így nem egyéb a négy szereplô 

(István, gizella, Anastasio fôpap és Erasto alattvaló) 

hosszúra nyúló vetélkedésénél, amelyben ezek mind 

cizelláltabb metaforikával és ékesszóló barokk tirá-

dákkal igyekeznek hitet tenni tulajdon megingatha-

tatlan és nem csillapodó keresztényi hitbuzgalmuk-

ról. Az énekes szólisták – magyar viszonyok közt ra-

gyogó, nemzetközi vizeken jó közepes mûvészek 

– derekasan állják a kihívásokat: gonzález Mónikát a 

tôle megszokott magas fokú stílusismeret és a telt 

énekhang okán kell dicsérnem, Szigetvári Dávidot ki-

vételesen szép tenorhangja és intelligens elô adás-

módja teszi figyelemre méltóvá, Jekl Lászlót pedig 

magvas, sötét orgánuma, muzikalitása érdemesíti az 

elismerésre. Randall Scotting kontratenor meghívása 

szintúgy példás döntés: az ifjú amerikai képzett, és 

jó ízléssel megáldott énekes.  Balázs Miklós
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a. scarLatti: sErEnatE a FiLLi

La risonanza

Fabio Bonizzoni

glossa – karsay és társa

gCD 921511  l  l  l  l  l

A 18. század kedvelt mûfaja elôtt 

tiszteleg a lemez: Alessandro Scar-

lat ti római tartózkodása idején, 

1706-ban keletkezett két serenatája 

hallható rajta. Az oratórium, kantáta 

és az opera egyvelege ez a típusú 

zenemû, általában cselekmény nél-

küli, kevés szereplôs, legtöbbször 

esti szabadtéri összejöveteleken, ün-

nepségeken adták elô. Ettôl a két al-

kotástól se várjunk drámai fordulato-

kat, sôt, aki ismeretek híján nem tud 

ráhangolódni a megfelelô érzelmi 

hullámhosszra, még unalmasnak is 

találhatja a tételeket. Az olasz együt-

tes nem is próbálja ezeket „pör-

gôssé” tenni, ugyanakkor jólesne 

né ha egy-egy hangsúlyt hallani, a 

dal lamok arcéleit jobban kiemelni, a 

hallgató figyelmét irányítandó. Az 

egyik legjobb régizenei kiadó kínála-

tában így is a szokott magas színvo-

nalat hozza a kiadvány.  VT

ViVaLdi: VErsEnyMûVEk

La serenissima

adrian chandler

avie – karsay és társa kft.

AV 2201  l  l  l  l  l

Érdekes lemez, változatos program, 

háromféle szólóhangszer, egy vo-

nós, két fúvós – egy magas és egy 

mély –, továbbá ismert és ismeret-

len darabok váltakoznak egymással. 

Néhány Adrian Chandler hangver-

senymester rekonstrukciója, ami 

azonban különösen vonzóvá teszi 

az albumot: a zenekar hangzása. 

Sima, egyenes, különös matt fény-

nyel. A manapság divatos erôs ak-

centusokból sincs hiány, de nem es-

nek túlzásba, a zenének megmarad 

a folyamata. Jól harmonizál az 

együttes hangjával James Johnstone 

orgonája, ám csembalójának hangja 

nem emelkedik ki, ahogy a két jeles 

hegedûs, Sara Deborah Strunz és a 

koncertmester sem akar dominálni. 

Szép fénye van Pamela Thorby furu-

lya- és Peter Whelan fagott-

hangjának.  ZB

MEistEr:  

iL giardino dEL piacErE

Musica antiqua köln

reinhard goebel

Berlin classics – karsay és társa

0016742BC l  l  l  l  l

Hangszeres mûveket hallva ritkán 

érezni a szó hiányát. Ez a felvétel 

ilyen: ami szól, annyira élô és ka rak-

ter gazdag, hogy már-már várjuk, mi-

kor zendít rá az énekes szólista. A 

régizene legendás alakjának és több 

mint harminc éven át irányított 

együttesének utolsó közös albuma 

ez a most közreadott, 2004-es felvé-

tel, s hogy nem nagynevû kiadónál 

jelent meg, mutatja a lemezpiac 

súlypontjainak áthelyezôdését. Olyan 

gyakran fulladnak érdektelenségbe 

azok a mûsorok, amelyek alig négy 

fôt (két dallamhangszerest és csem-

baló–gordonka continuót) foglalkoz-

tató triószonáták egymásutánjából 

állnak – itt azonban nem tudunk be-

telni a zene kifejezôerejével. Pedig 

megvalljuk, nem hallottuk még a 

Buxtehude-kortárs német zene szer-

zô, az 1637 körül született és 1697-

ben elhunyt Johann Friedrich Meister 

nevét. Az biztos, hogy most egy 

életre megjegyeztük. Ahogyan az is 

biztos: Reinhard goebel és a Feszti-

válzenekar október 1-jei budapesti 

koncertjén ott leszünk. VT

aMErikai szErzôk MûVEi

Bay Brass

harmonia Mundi – karsay és 

társa

HMU 807556  l  l  l  l  l

Hát így is lehet? Ennyi árnyalattal, 

színnel, érzékenységgel, gyengéd-

séggel megszólaltatni falrengetô 

hangú harsonákat, kürtöket, trombi-

tákat, tubákat?! Micsoda kontroll, 

micsoda pompa, a hangok tökéletes 

összhangzása, a mozgás, a dinamika 

lenyûgözô szinkronitása! Ez a fajta 

rézfúvós kultúra, ilyen magas szin-

ten mûvelve, mintha hiányozna 

Magyarországról. Kár. A mûsoron 

sze rep lô mûvek minôségérôl – mind-

egyik first recording – már nem tu-

dunk fenntartások nélkül nyilatkoz-

ni: a fanfárkultúra hihetetlen gazdag-

ságúvá vált a tengerentúlon, sajnos 

erre a lemezre is került néhány bom-

basztikus darab, például a híres John 

Williamstôl. Michael Tilson Thomas 

ötletes effektekkel játszó Utcai dala 

már többet mond, a kortárs amerikai 

kórusmûvek egyik legtöbbet elô-

adott alkotása pedig – Morten 

Lauridsen egyszerûségében megka-

pó O magnum misteriuma – a Bay 

Brass számára készült átiratban a 

mûsor gyöngyszeme.  VT

aMErikai zEnE 

kLarinétra és zongorára

harmonia Mundi – karsay és 

társa

HMU 907508  l  l  l  l  l

Kedves gesztussal tanáraiknak, 

David Webernek (klarinét) és Marina 

Derryberrynek (zongora) ajánlotta a 

két Jon – Jon Manasse és Jon Na ka-

matsu – második közös lemezüket, 

amelynek mûsora napjainktól vezet 

vissza az 1920-as évekig. A kon ce r-

tezô pianista John Novacek és a ne-

ves klarinét- és szaxofonmûvész 

Paqui to D’Rivera egy-egy mûvét el-

sôként rögzítették hangfelvételen, 

majd a program súlypontjaként 

Bernstein 1942-ben komponált Szo-

nátáját játsszák, remekül. James 

Cohn átiratában gershwin Három 

prelûdje, valamint az I got Rhythm 

virtuóz ráadássorozatként hat. A ko-

rong végighallgatása után érdemes 

elmerengeni azon, hogy a különbözô 

szervezettségû zenei anyagok meny-

nyire átstrukturálják az idôérzéket. A 

klasszikus zene területén is sikeres 

elôadók hallhatóan kedvvel feledkez-

nek bele a jazzközeli muzsikába, im-

ponáló technikai fölénnyel.  FK

john adaMs: son oF 

chaMBEr syMphony

nonesuch – Magneoton

7559-79800-8  l  l  l  l  l

A címadó mû a szerzô 1992-ben kom -

ponált kamaraszimfóniájának ro kona; 

ha tetszik, fia. Két szélsô tétele izgága, 

ideges zene, noha talán van benne 

rendszer, egyébként simán össze ke-

verhetô Steve Reich hasonló hangszer-

összeállítású szakaszaival. Még ebben 

az Adams vezényelte elô adásban is 

tucatzenének tû nik, igaz, a differenciá-

láshoz nyilván a repe ti tív, minimalista 

irányzat valamennyi dialektusát ismer-

ni kellene. Adams jelentôsége inkább 

pedagógiai: ki tûnô az érzéke az isme-

retterjesztéshez, a nagy, nehéz mûvek 

átjárhatóvá tételéhez. Mindezt a 

bookletbôl tu dom, amiben Schönberg 

elsô ka ma raszimfóniájáról is értekezik, 

észrevétlenül felkeltve az érdeklôdést 

az iránt is. Kéttételes, félórás Vonósné-

gyese már ízeltebb zene, a St. 

Lawrence Quartet elôadása a bonyolult 

ritmikai elemek tökéletes kivitelezésé-

vel érdemel dicséretet.  VT
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