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A montmartre-i Chat Noir mulató bejárata felett volt ol-
vasható a felirat: „Járókelô, légy modern.” Mármost mi a 
modern? S mit jelent modernnek lenni? 

A modern

Sigmund Freud a Bevezetés a pszichoanalízisbe 18. elô adá-
sában beszél arról, hogy a modernség három, az emberisé-
get ért traumából született. E három meghatározó „sokk” 
nyomán voltunk képesek felismerni: a világ egy része men-
tes az individuális tapasztalat elsôdlegességétôl, s a lelki, a 
szubjektív dimenzió, mely az alteritásban mindenütt jelen 
volt, az élet számos területén a létezés margójára szorul. 
Más szóval: vissza kell vonulnunk olyan létterületekrôl, 
melyeket korábban saját lényünkként kezeltünk. Az elsô 
trauma okozója Kopernikusz, aki kimutatta, hogy a nem a 
Föld körül forog minden más létezô, vagyis a kozmosz, a 
tárgyi világ nem biztosít centrikus pozíciót az ember szá-
mára. A második ilyen megrázkódtatás Darwin nevéhez 
fû zô dik; a darwini evolúció-elmélet szerint az ember nem a 
„teremtés csúcsa”, nem uralkodó az élôlények rendjében, 
hanem csupán egy lépcsôfok a törzsfejlôdésben. A harma-
dik narcisztikus traumát Freud a maga számára tartotta 
fenn: eszerint az ember a saját lényét sem uralhatja, hiszen 
a tudattalan meglétének igazolásával – mely a tudatalattit 
a tudat egyfajta belsô külvilágaként defi niálja – a szuve-
rénnek gondolt spirituális pozíciók kényszerpályákra 
terelôdnek. E három trauma során a világ úgymond 
deszubjektivizálódik, vagyis voltaképpen „kiutasíttatunk” 
a világból.
A modernség világnézetének pillérei mindenekelôtt 
Friedrich Nietzsche mûvein nyugszanak (Vidám tudo-
mány, 1882; Ím-ígyen szóla Zarathustra, 1884), melyek az 
egyén „önbirtoklásának” deklarálásával a társadalmi mo-
rál korábbi lényegét, az isteni eredetû etikát célozzák meg-
ingatni. Kiszorítják Istent az emberi lét hatókörébôl, s le-
hetségesnek tartják, hogy az ember átlépjen a jó és rossz 
cselekedeteit szabályozó korlátokon. Albert Einstein 1905-
ben publikálja forradalmi erejû relativitáselméletét, mely a 
newtoni fi zika megingathatatlannak hitt elveit cáfolja, s 
egy egészen új, a dolgok viszonylagosságát hirdetô termé-
szetelméletet követel. Max Weber, a századelô legjelentôsebb 
társadalomfi lozófusa beszámol az ipari társadalomnak az 
egyént befolyásoló jellegzetes tényezôirôl; amennyiben a 
termék helyett a termelési rendszert állítja a diskurzus kö-
zéppontjába, s egy újszerûen funkcionáló államapparátus 
bürokratív szemléletét írja le. A modern társadalomnak 
eszerint a tárgyi világa is más, mint a premoderné, az úgy-
nevezett Második Természet, vagyis az ember alkotta dol-
gok rendje egyre nagyobb és komplexebb rendszerré ido-
mul, melyben mind erôteljesebb szerepet játszik a gépek 
formálta valóság. A modernség szellemi tapasztalatának 
sajátja tehát, hogy a felszín mögé akar látni, ahol a dolgok 
rendjét nem a felületi szabályszerûségek vezérlik, hanem 
stabil, rendre vissza-visszatérô rejtett formák, absztrakt 
struktúrák spirálja irányítja a mélyebb összefüggéseket. 

La fl ûte de Pan – 

     Debussy 
és a modernizmus

Százötven éve, 1862. augusztus 22-én szü-
letett a francia zeneszerzô-géniusz, Claude 
Debussy. Esszénk központi tematikája 
Debussy és a modernizmus, a szimboliz-
mus és az általa teremtett új mitológia vi-
szonyrendszere. Írásunkban a zene mellett 
a társmûvészetek is hangsúlyos szerepet 
kapnak.

2 Balázs Miklós

„A képzelet a valóság királynôje.” 
                               (Charles Baudelaire) 
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Szimbolizmus

Freud a fentiek mellett arra is rámutat, hogy a deszub jek ti-
vi zálódás folyamatával szemben kialakulnak olyan létte-
rületek, melyek a fentiek ismeretében immár letisztultan, 
kiemelten nyerhetik el a szubjektivitás hordozásának, 
megjelenítésének feladatát. Ilyen a mûvészetek autonómiá-
ja, mely egy sajátos poétikai funkció segítségével képes a 
spiritualitás, a szubjektív tartalmak egy sokkal kidolgozot-
tabb, mélyebb, élesebb megjelenítésére. A modernizmus 
kulturális tendenciái az élet individuum alapú megértésére 
tesznek kísérletet. A modernség ontológiája így lényegé-
ben a szüntelen önrefl exivitás fenntartása, azon belül is 
egy elvont, belsô és külsô jelentésrendszerre irányuló lé-
nyegi fi gyelem. A múlt század jeles teoretikusa, a francia 
Claude Lévi-Strauss „barkácsolója” éppen ilyen „modern 
ember”, aki minden félkész töredéket felhasznál – nyers-
anyagot éppúgy, mint a korábbi hasznosításokból vissza-
maradt forgácsot, vagy régi alkalmazások maradványait, 
melyeket azután egy új összefüggés elemeivé illeszt. A bar-
kácsolás (bricolage) sikere így egy teljesen új funkció és 
szerep életre hívása, mely egy, a korábbi tartalomtól füg-
getlen végcélhoz ér. Ha jól megnézzük, ez nem egyéb, mint 
a (modern) individuum totalizáló képességének mûköd te-
té se, egy újfajta esztétikai látásmód és mûvészi eszköztár 
kialakítása. 
Bizonyos értelemben Claude Debussy mûvei is nagyrészt 
ilyesfajta, korábbról megmaradt, innen-onnan összegereb-

lyézett „szilánkokra”, „forgácsokra” alapulnak: hat rá az 
orosz késô romantika szimfonizmusa, a wagneri zenedráma, 
majd az indonéz gamelán zene, melyeket idôvel beépít sa-
ját, komplex mûesztétikájába. Ám Debussy „hangpoémái-
ból” hiányzik a szimfonikus mûveknél korábban szokásos 
úgynevezett belsô cselekmény kialakítása. Harmóniavilága 
sokszor elszakad a funkcionális rendtôl, vagyis szabaddá és 
nem szükségképpen formaalkotó tényezôvé válik. Elmosó-
dó harmóniáival, szokatlan hangnemváltásaival, a zeneka-
ri szövet áttetszôségével,  szellemi ingergazdagságával és 
nyílt formaalakításával Debussy új barázdákat vág a késô 
romantikus stílusiskolákon edzett hallgatók és ítészek fülé-
be; megteremtve saját, összetéveszthetetlen zenei univerzu-
mát. Mert a szimbolizmusban a tradíció sokszor történeti-
etlenné válik, amennyiben a hagyományt nem mint a múlt 
tanulságát, hanem a jelen pillanatban éppen rendelkezésre 
álló reakciókat fogja fel. Ezen gondolkodásmódnak lénye-
ges mozzanata, hogy az alkotó képzelete nem alkalmazko-
dik érvényes szabályokhoz, modellekhez vagy kötelezô út-
mutatásokhoz, a mûalkotás érdemi mozgató ereje ugyanis a 
képzelet kell legyen. A szimbolista poétika termékei eme 
képzelet szülötteiként, a szubjektív tapasztalat (pl. álom, 
fantázia) tudatos megnyilatkozásaiként értendôk. A szilár-
dan felépült társadalommal szemben egy másik közösség 
körvonalazódik: az alkotó valóságé. A szimbolisták köre, 
melyben Debussy mellett a kor jeles francia költôi és 
képzômûvészei is helyet kapnak, egy végletesen személyes, 
mesterséges kis társadalommá szerve zô dik, melynek erede-
tisége, magatartása és szokásrendje sokszor botrányos, s 
nem mellesleg rokonszenvez – mint azt látni fogjuk – a 
misz ticizmussal, az esztétizmussal és egy új mitológia meg-
teremtésével. A szimbolisták kifejezésmódja nem korláto-
zódik arra, ami a valós (társadalmi) térben zajlik, nem elég-
szik meg a külvilág felé fordulással, ehelyett egy szaggatott, 
önrefl exív nyelvezet sáncai mögé vonul. Ilyen fedezék a 
szimbolizmus tendenciájának egyik jellemzô terepe: a zene. 

ANGOL SZIMFONIKUSOK, 
SPANYOL ZONGORAIRODALOM

Debussy hatása az európai zenetörténetben csak másodsorban je-
lenik meg a nagy kontinentális országok és zenekultúrák múlt szá-
zad eleji átalakulásában. A német, az orosz, vagy az olasz zene 
áramlatai kevésbé támaszkodtak Debussyre, mint más, Franciaor-
szággal szintúgy szomszédos országok: Nagy-Britannia vagy 
Spanyolország. Elôbbi mindenekelôtt a szimfonikus zenéjének 
részbeni megújulását köszönhette Debussy hagyatékának: az 
alapvetôen a német zenekari kultúrán felnôtt angol hagyományra 
ugyanis jelentôs benyomást tett a modern francia zene, mely 
friss, fodrozódó hullámokat vetett a szigetország trendjei között 
is. Arnold Bax több szimfonikus költeménye, Frank Bridge 
(Benjamin Britten mestere), és elsôsorban Frederick Delius hason-
ló mûfajú darabjai viselik magukon Debussy zenéjének nyilvánva-
ló befolyását. Spanyolországban nem annyira a szimfonikus kultú-
ra, mint inkább a zongorairodalom köszönhet sokat Debussynek. 
A megkésett spanyol nemzeti romantika második generációja 
(Manuel de Falla, Joaquín Turina, Federico Mompou) is Párizsban 
tanul, s hamar megismerkedik Debussy zongoramuzsikájának 
újszerûségével, melyet azután saját népe folklórjának beépítésé-
vel, stilizálásával fejleszt tovább. 

Pierre Puvis de Chavannes: Fiatal lányok a tengerparton (1879)
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Párizs

George-Eugène Haussmann báró, a milliárdos építési vál-
lalkozó egykoron szinte egymaga szabta át Párizs látképét: 
az 1860-as években leromboltatta a város központját, hogy 
elsöpörje a szûk, középkort idézô utcácskák és sikátorok 
nyomait, s helyükbe racionálisan tervezett, széles sugár-
utakat illesszen, megteremtve ezzel az egyenes vonal zsar-
nokságának Párizsát. Debussy ebbe az agyonstrukturált, 
dezorganikus, modernizált Párizsba érkezik a Római ösz-
töndíj itáliai terméketlensége után. „Idióták” – bírálja az 
ôt bírálókat, a zenekritikusokat, ha zenéjét impresszionis-
tának titulálják. Debussy gyûlöli már az „impresszionista” 
kifejezést is, maga csak ennyit mond: muzsikája „élet és 
szabadság”. Úgy hiszi, kritikusai jobb híján, vagy csupán 
tudálékosságból, meg nem értésbôl aggatják zenéjére a hol 
dicsérô, hol dehonesztáló terminust. De mi egyebet tehet-
nének, hiszen nincs más szavuk olyasmire, amit még meg 
sem ismertek, meg sem értettek igazán. Debussy kortárs 
ítészei, akik zenéjét zagyvának, strukturálatlannak, zava-
rosnak mondták, csupán megcsontosodott tradíciósorokat 
ismertek és kutattak régiben, újban egyaránt, és azokhoz 
kerestek számukra adekvát jelentéseket, jelentés-foszlá-
nyokat. Fogódzót pedig a csak a kortárs képzômûvészetekben 
találtak: Renoir, Manet vagy Monet festôi impresszioniz-
musában, a pillanatnyi benyomások ihlette mûvészi közlés 
új, felszabadító logikájában. 
Debussy minden kétséget kizáróan a párizsi központú 
szim bolista-impresszionista iskola vezéregyéniségének bizo-
nyul; zenéjében olyan forrásokból merít, melyek gyakorta 
folyamodnak a „varázslás” ôsi gesztusához (lásd pl. Rimsz-

kij-Korszakov operáit vagy Wagner Trisztán és Izoldáját, 
illetve Parsifalját), s jellemzôek rá bizonyos archaizáló 
moz zanatok. Tesz ugyan lépéseket az atonalitás felé, de so-
hasem éri el azt. Debussy melodikus zenét akar írni, 
mélodies-t, vagyis dalokat, vokális muzsikát akar írni. Ter-
mészetes ez, hiszen a szimbolizmus gyökere voltaképpen 
egy erôteljesen irodalmi mozgalom: Verlaine, Mallarmé és 
Baudelaire formabontó lírája, melyet mint modális nyelvet 
sajátít el a komponista, folytonosan a (francia) nyelv ere-
deti prozódiáját, annak lényegi, nyelvi-poétikus vetületét, 
fonetikai-artikulációs mintázatát keresve. Ebben a szel-
lemben szokás elemezni a legszebb dalciklusokat, mint az 
Ariettes oubliées (1887), a Poèmes de Baudelaire (1889) 
vagy a Chansons de Bilitis (1898), illetôleg a Pelléas és 
Mélisande címû operát (1902), valamint a Szent Sebestyén 
vértanúsága oratóriumot (1911). Újszerûségükkel, a nyelv-
hez való modern viszonyukkal ezek a darabok valósággal 
újjá  teremtik a francia vokális zene hagyományát. Ki je lent-
hetô, Debussy egyedülálló módon alkalmazza a francia 
nyelv ritmusát és dallammozgását, s az is tény, ez a dal- és 
operakincs nem születhetett volna meg, ha a zeneszerzô 
nem ápol olyan mélyen gyökeredzô, különleges kapcsola-
tot a költészettel.

Új mitológia

A modernizmus egyik meghatározó jellemzôjeként szokás 
számon tartani annak a maga nemében egyedülálló prog-
ramnak a kidolgozását, amely egy újonnan megteremtendô 
mitológiával próbál megoldást találni a kor olyan problé-
máit illetôen, amelyek egyaránt érintik a poézis, a mû vé-

Gustave Loiseau: A párizsi Notre Dame (1911)
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sze tek és a fi lozófi a e korszakban kialakult státuszát. A mí-
toszoknak a történelem iránt fölényesen közömbös világát 
kívánják újra a kultúra szerves részévé avatni a szimbolis-
ták. E mitológiateremtés ambiciózus, nagy ívû vállalkozá-
sának a célja korántsem a múlt nosztalgikus restaurálása, 
hanem egy olyan átfogó, társadalomfi lozófi ai természetû 
problematika feloldási kísérlete, amely a felvilágosodás 
egyoldalú racionalizmusának megjelenésével egy idôben 
jött létre, s a romantika látóterében szintén felbukkan. 
Ám míg a modern mitológia programja a természet racio-
nális uralására és leigázására törekvô felvilágosult ész el-
lenhatásaként, az irracionalitás apologetikájaként lép fel 
– és az analitikus ész logocentrizmusával szemben a szinte-
tikus, a társadalmi legitimáció eszközeként is funkcionáló 
organikus egész megôrzésének jegyében fogalmazódik meg 
– addig az idealizmusban a lélek hangja válik „világot 
teremtô” tényezôvé, amennyiben a konkrét valóság fölé 
egy másik, mesterséges univerzumot épít, melynek segítsé-
gével a valóság lényegéhez igyekszik eljutni. 
Pierre Boulez elhíresült mondása szerint „a faun fuvolája 
lehel új életet a zenébe” – utalva ezzel Debussy korszakos 
munkájára, az egy Egy faun délutánja címû kompozícióra, 
mely elôször 1894-ben hangzott el Párizsban. A darab a 
francia szimbolisták atyamesterének, Stéphane Mallar mé-
nak a költeményéhez írt prelude, azaz elôjáték, a szerzô sza-
vaival: „igen szabad illusztráció”. A faun, vagyis az antik 
pásztor-isten jelenléte a maga mitológiai konnotációival 
elvéthetetlen: a szimbolisták a természet ôserôinek mun-
káját látják a mitológiai fi gurákban, melyek szükségszerûen 
– és szimbólum voltukban – több jelentést hordoznak, egy 
eredendô többértelmûséget közvetítenek, mely értelmek 
hol megjelennek, hol eltûnnek a sokrétû jelentések ködé-
ben. Korántsem véletlen, sôt jelképes, hogy egy ilyen több-
szörös szimbolikájú mitológiai alak megidézésével indul 
útjára a modern szimfonikus zene, s jut el maga Debussy is 
olyan mérföldkövekhez a késôbbiekben, mint a Noktür-
nök (1899), A tenger (1905) vagy a Képek (1912).

Mustárgáz és szonátakoszorú

Az elsô világháború 1914-es kitörésével visszavonhatatla-
nul kezdetét veszi egy új évszázad, egy új korszak. A nyuga-
ti fronton fokozatosan kialakul a háborúnak egy új típusú 
és szörnyûséges formája. A mozsárágyúkkal védett, mély 
lövészárkokban való védekezés a nemritkán vegyi fegyvert 
is alkalmazó támadó hadviselést is befolyásolja: 1916 feb-
ruárjában az írott történelem egyik leghosszabb és legvé-
resebb csatáját vívják Verdunnél, az eredmény csaknem 
félmillió halott. Debussy – politikus alkat lévén – több írá-
sában és nyilatkozatában hazafi ként reagál a történésekre, 
de zenéjének haladási irányát, mondanivalóját a háború 
borzalmai gyakorlatilag érintetlenül hagyják. A szerzôt is 
eléri a neoklasszicizmus kordivatja, de nincs ideje, hogy 
igazán kiteljesedjék benne. A kései Debussy – aki ekkor 
már rákbetegséggel küzd – szonátákból tervez ciklust. A 
kompozíciós stílus mindinkább letisztul, s kikristályosodik 
egy, szinte a végletekig absztrahált, mégis személyes, saját 
belsô mozgásaira rezonáló zenei nyelv. Eltûnnek a korábbi 
munkákra jellemzô, dús harmóniák, és elôtérbe kerülnek a 
„lebegô akkordok”, az egészhangú skála alkalmazása. 
Még a háború elôestéjén alkotja meg Debussy a Játékok 
(Jeux) címû balettjét, mely a Faun délutánjához hasonló 
jelentôséggel bíró alkotás a szerzô oeuvre-jében. A 
Nizsinszkij-féle Orosz Balett megrendelésére készült tánc-
játék mind témájában, mind zenekar-kezelésében számos 
eredeti újítást hordoz. (Tegyük hozzá, két héttel Stravinsky 
Tavaszi áldozatának premierje elôtt került színre, melynek 
botrányos fogadtatása jócskán elhomályosította a francia 
komponista darabját.) Egy teniszjáték cselekménye bonta-
kozik a színpadon, mely azután erotikus „édeshármassá” 
fajul. Debussy ebben a munkájában olyan messzire távolo-
dik az akadémista formakultúrától, amennyire csak tud, s 
ezt nagyon is tudatosan és provokatívan teszi. Gyakorlati-
lag a német szimfonikus formanyelv, a szokásos témakidol-
gozás és fejlesztés ellenében tör lándzsát, annak folytathatat-
lan ságát hirdetve. A Jeux kivételes érzékenységgel és 
ap  rólékossággal kidolgozott faktúrája lényegében oszcilláló, 
azaz periódusosan változó hangok sorából áll, mely szinte 
téma, motívum nélkül, már-már önkényesen, vé let len-
szerûen (akár egy labdajáték) kanyarog. Szinte impro vi zá-
ció-szerûen váltogatja a színeket és az irányokat, s ahelyett, 
hogy bármely zenei formát felvenne, valósággal pillanatról 
pillanatra ölt új arcot – a musique informelle (Adorno) jo-
gos elôérzetét keltve.
Visszatérvén a kiindulóponthoz: mit jelent tehát modern-
nek lenni? Modernnek lenni annyi, mint a modernitás ta-
pasztalati terében gondolkodni, a modernitás talaján mo-
zogni, élni és cselekedni. Modernnek lenni annyi, mint 
egy új, tiszta lényeg-nyelv felé törekedni. E létforma esz-
szenciája megfi gyelni az élet felszíni eseményei mögötti 
mélyszerkezetet, a rejtett, absztrakt, rejtôzködô formák és 
funkciók játékát. A modernség magatartás, szó és tett. S 
Claude Debussy kétségkívül az élén járt mindezen törek-
véseknek. n

A MAGYARORSZÁGI ÚTELÁGAZÁS
Bár a hazai posztromantikus komponistákat (Dohnányi, Hubay, 
Weiner stb.) jószerivel hidegen hagyták a kortárs francia zenei is-
kola újításai, a haladó szellemû zeneszerzôk, Bartók Béla és Ko-
dály Zoltán idejekorán felfi gyeltek Debussy jelentôségére, s útke-
reséseik éveiben jócskán merítettek ihletet belôle. Bartók esetében 
1907-tôl tapasztalhatunk érdeklôdést a francia befolyás iránt; az 
1910-ben született Két kép (Sz. 46) elsô darabja, a Virágzás lehet 
e zenei impresszionizmus legszembeszökôbb példája. És termé-
szetesen a Kékszakállú herceg vára misztériumjátéka, mely – a 
Pelléas és a Salome mellett – a legsarkosabban szimbolista színpa-
di mû az operatörténetben; olyannyira, hogy egykoron „a magyar 
Pelléasnak” is becézték. Kodály életmûvében ennél is hangsúlyo-
sabb szerepet kap Debussy recepciója: korai korszakában több 
hangszeres mûve is nyilvánvaló utalást tesz a francia iskolára. A 
Méditation sur un motif de Claude Debussy (1907), az Esik a vá-
rosban és a Sírfelirat (Hét zongoradarab op. 11, 1910) címû 
zongoramûvek mellett az I. vonósnégyes (1909) is tagadhatatlan 
rokonságot, sôt szándékolt kapcsolódást ápol Debussy stílusával. 
S ne feledjük, Debussy magyar nyelvû nekrológját ugyancsak Ko-
dály tollából olvashatta a hazai közönség (Nyugat 1918/5).



Kolozsvártól Lappföldig, 
Lyontól Budapestig
Beszélgetés Csaba Péter hegedûmûvész-karmesterrel

Az idén hatvanéves, nemzetközi 

hírû mûvész szeptembertôl 

a MÁV Szimfonikus Zenekar 

mûvészeti vezetôje és vezetô 

karmestere. Ebbôl az alkalomból 

kérdeztük az együttessel 

kapcsolatos terveirôl, valamint 

gyermekkori zenei élményeirôl, 

mestereirôl, romániai, 

franciaországi, spanyolországi 

és skandináviai tapasztalatairól.

2 Aradi Péter
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Gramofon: Kolozsváron született, anyai ágon zenész család-
ból. Melyek az elsô emlékei az ottani zenei életrôl?
Csaba Péter: Édesanyám, Hajdú Anna Székelyudvarhelyen 
született, nagyszerû zongorista volt. Fiai születéséig kon-
certezett is, utána már inkább csak tanított. A testvérem 
is muzsikus lett – ô csellista. Anyai nagyapámat, Hajdú 
Gézát fenomenális tehetségnek tartották: hegedült, kom-
ponált, kórust és zenekart szervezett. Sajnos nekem alig 
maradtak róla személyes emlékeim: kisgyerek voltam, ami-
kor meghalt. Anyám mindenkit ismert az ottani zenei 
életbôl. Barátnôje volt többek között Eötvös Péter édes-
anyja, de jó viszonyt ápolt Ligeti Györggyel is. Akkoriban 
nagyon nehezen lehetett ott partitúrákhoz jutni, Bartók is 
szinte elérhetetlen volt. Amikor gyerekkoromban néhány-
szor sikerült átjönnünk Magyarországra, anyám adott 
pénzt, hogy vegyek magamnak nadrágot, én azonban a 
teljes összeget zsebpartitúrákra költöttem.

G.: Az édesapját nem szokta emlegetni az interjúiban. Ô nem 
muzsikus volt?
Cs. P.: Nem, ô jogász volt, idônként eljárt koncertekre, de 
a zenével való kapcsolata nagyjából ennyiben ki is merült. 
A kolozsvári törvényszéken ô volt az egyetlen bíró, aki 
nem lépett be a kommunista pártba. Sajnos fi atalon meg-
halt, 1979-ben, ötvennyolc éves korában.

G.: Édesanyján kívül kiktôl kapta a legfontosabb zenei impul-
zusokat?
Cs. P.: Minden nehézség ellenére pezsgett a zenei élet Ko-
lozsváron: rengeteg tehetséges emberre emlékszem azok-

ból az idôkbôl, akiknek egy részével magam is dolgozhat-
tam. Sokat köszönhetek például Terényi Edének, akitôl az 
ötvenes évek végétôl egészen a hetvenes évek elejéig zene-
szerzést és zeneesztétikát tanultam.

G.: Már akkor, alig tízévesen?
Cs. P.: Hogyne, már négyévesen írtam kis darabokat, és 
ötévesen kezdtem hegedülni. Terényivel kottákat, partitú-
rákat elemeztünk – nála olyan ritkaságokat lehetett talál-
ni, mint mondjuk Britten mûveit vagy Stravinskytól a 
Sacre du printemps-t vagy Bartók Zenéjét. Másik zseniális 
tanárom Zsurka Péter volt, akihez hegedûre jártam, a 
kezdetektôl körülbelül tíz évig. Ô Budapesten, a Zeneaka-
démián Rados Dezsô tanítványaként végzett, és azt az is-
kolát vitte tovább és honosította meg Kolozsváron. Valójá-
ban ô faragott belôlem hegedûst.

G.: A pezsgô zenei légkör a hangversenyéletben is megmutat-
kozott?
Cs. P.: Amennyire ezt gyerekként meg tudtam ítélni, azt 
gondolom, igen. Végül is én szinte minden koncerten ott 
voltam, ahol csak lehetett. Tulajdonképpen ott tanultam 
meg, milyen is a karmesterség. Gyakran próbákra is beül-
tem, láttam jó és rossz dirigenseket, volt alkalmam ellesni 
a szakma minden csínját-bínját. Késôbb, a bukaresti fô-
iskolán újfajta hatások értek. Egy Párizsban tanult egykori 
Enescu-növendék volt a tanárom, akitôl mesterérôl és a 
francia zenérôl tanultam sokat. Másfelôl erôs szovjet jelen-
lét is jellemezte azt az idôszakot, aminek köszönhetôen a 
legnagyobb mûvészek jöttek állandóan koncertezni. 
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Kolozs váron háromszor hal-
lottam élôben Szvjatoszlav 
Richtert, többször Emil 
Gilelszt, Leonyid Kogant, 
Rosztropovicsot, számtalan-
szor David Ojsztrahot. A 
fôiskola elvégzése után „álla-
mi szólistává” neveztek ki, 
ami akkor és ott nagy kitün-
tetésnek számított – már csak 
azért is, mert a hangszeres 
mû vészek és az énekesek közül 
alig néhányan kaptuk meg ezt a címet: harminc-negyven 
év alatt összesen néhány hegedûs, csellista, zongorista és 
egy pár énekes.

G.: Mivel járt ez a cím?
Cs. P.: Minden hónapban kaptunk fi zetést, s ennek fejé-
ben – ha jól emlékszem – évente talán tizenöt-húsz kon-
certet kellett adnunk, szóló- és zenekari esteket egyaránt. 
Én egy ideig a Szatmárnémeti Filharmonikusok szólistája 
voltam, Bukarestbôl jártam le évadonként három-négy 
alkalommal, a többi hangversenyen más együttesekkel 
játszottam, illetve szólóesteken léptem fel. Két-három év 
elteltével a bukaresti Enescu Filharmónia szólistájává lép-
tem elô – ez volt a maximum, amit Romániában az ember 
elérhetett. Ahol az is problémát jelentett, ha Bartókot ját-
szottam: nem volt szabad kiírni a plakátra, vagy ha mégis, 
akkor nem engedték kiírni a nevemet. Ilyen abszurd világ-
ban éltünk. 1981-ben, Bartók születésének centenáriumán 
el akartam játszani a hegedûre írt mûveit a rádióban, ami-
hez csak úgy járultak hozzá, ha Enescuval együtt tûzöm 
mûsorra. Enescut amúgy én nagyon szeretem, de akkor is 

képtelenség ilyen feltételeket 
szabni. Vagy: néhányszor már 
dirigáltam Bukarestben meg 
Szatmárnémetiben, de szóltak 
a minisztériumból, hogy nem 
vezényelhetek, mert nincs 
karmesteri diplomám.

G.: Végül is 1983-ban ment el 
Romániából. Ez hogyan történt?
Cs. P.: A triómmal, amelyben 
a bátyámmal és egy román 

zongoristával játszottam – aki szintén a Filharmónia szó-
listája volt – meghívást kaptunk Franciaországba. Azon-
ban nem akarták megadni nekünk az útlevelet, mert fél-
tek, hogy ha együtt megyünk ki a testvéremmel, kint ma-
radunk.  Már rég el kellett volna indulnunk, de a Filhar-
móniánál továbbra is akadékoskodtak, s ezen én annyira 
feldühödtem, hogy „kivertem a balhét”, mire nagy nehe-
zen adtak egy telefonszámot, hogy azt hívjam fel, és mond-
jam el, mit akarok. Nem árulták el, kié a szám. Felhívtam, 
és elég indulatosan elôadtam a kérésemet, anélkül, hogy 
tudtam volna, kivel beszélek. A vonal egyszer csak meg-
szakadt, az illetô szó nélkül letette. Huszonnégy óra múlva 
megjött az útlevelünk…

G.: Amikor elindultak, már tudták, hogy nem fognak vissza-
menni?
Cs. P.: Mi a testvéremmel igen – a zongorista viszont visz-
szament. Én még továbbutaztam Angliába, mert a 
Bournemouth-i Szimfonikus Zenekarral voltak koncertje-
im, a testvérem addig megvárt Franciaországban. Volt ott 
egy barátunk, aki azóta már világhírû zongorista lett, 

„1981-ben, Bartók születésének 
centenáriumán el akartam játszani a 

hegedûre írt mûveit a rádióban, amihez 
csak úgy járultak hozzá, ha Enescuval 
együtt tûzöm mûsorra. Enescut amúgy 

én nagyon szeretem, de akkor is 
képtelenség ilyen feltételeket szabni.”

Fo
rr

ás
: w

w
w

.p
et

er
cs

ab
a.

co
m



KLASSZIKUSINTERJÚ

13GRAMOFON2012. ÔSZ

Pierre-Laurent Aimard. Vele Magyarországon barátkoz-
tam össze – noha soha nem éltem itt, de volt négy-öt év, 
amikor Kocsis Zoltán révén rendszeresen jöttem, és együtt 
koncerteztünk. Akkor rengeteg zenészt megismertem itt, 
például Kurtág Györgyöt, Ránki Dezsôt, Perényi Miklóst 
és Simon Albertet, aki huszonéves koromban meg akart 
hívni a Zeneakadémiára vendégtanárnak. Ebbôl végül 
nem lett semmi, de a fôiskola zenekarával dolgoztam né-
hányszor. Aztán pedig Kurtág kérésére többször tartottam 
mesterkurzust a szombathelyi Bartók-szemináriumon.

G.: Franciaországban rögtön sikerült bekapcsolódnia a zenei 
életbe?
Cs. P.: Ezek mindig találkozásokon múlnak. Seppo 
Kimanen fi nn csellista, a Sibelius kvartett tagja, de emel-
lett zseniális szervezô, aki több mint négy évtizeddel 
ezelôtt, 1970-ben egy eldugott fi nn faluban megalapította 
a Kuhmói Kamarazenei Fesztivált, amely azóta a világ 
egyik legjelentôsebb ilyen rendezvényévé vált. Egyszer el-
jött Lyonba, talán 1984-ben; csak azért, hogy találkozzon 
velem. Másoktól már hallott rólam, ismerte minden leme-
zemet. A beszélgetésünk eredménye az lett, hogy attól 
kezdve huszonöt éven át minden esztendôben ott voltam, 
és többek között létrehoztam a Kuhmo Virtuosi nevû cso-
dálatos kamarazenekart. Én válogattam ki a tagjait akkor 
16-18 éves fi atalokból; eredetileg azért, hogy a fesztiválnak 
legyen saját zenekara, de aztán állandósult az együttes. 
Emlékszem, a legelsô koncerten Mozart Haffner-
szerenádját játszottuk. Ha meghallgatja a velük készített 
mintegy tucatnyi lemezünket, meggyôzôdhet róla, hogy 
ilyen vonós hangzást nem sokat talál a világon. A fi nn 
elnök egyszer felkért minket, hogy a szilveszter esti tévébe-
széde után a zenekar az én vezényletemmel adjon egy fél-

órás Sibelius-koncertet. Ez nagy megtiszteltetésnek 
tekinthetô, örömmel el is vállaltuk, ráadásul én kimon-
dottan szeretem Sibeliust.
Kuhmói mûködésemnek köszönhetôen kerültem kapcso-
latba egy zenerajongó svéd újságíróval, Sigvard Hammarral, 
aki minden koncertemre eljött. Ô is létre akart hozni egy 
fesztivált, méghozzá Lappföldön, az északi sarkkörön, és 
megkérdezte, elvállalnám-e a mûvészeti vezetését. Izgal-
masnak ígérkezett, úgyhogy belevágtam, és együtt csinál-
tuk több mint tizenöt évig, az ô haláláig – utána pedig már 
nem akartam folytatni. Volt egy zenekarom is Dél-Svédor-
szágban, a Musica Vitae, amelyet tizenegy éven át vezet-
tem. Svédországban – Stockholm és Göteborg kivételével 
– nem városi, hanem tartományi zenekarok mûködnek. 
Van egy székhelyük, ahonnan rendszeresen kimozdulnak: 
ugyanazt a koncertet mi is hatszor játszottuk el, mindig 
más-más városban. Itt szabad utat engedhettem kreatív öt-
leteimnek – a közönség nyitottan fogadott minden újdon-
ságot. A Svéd Királyi Akadémia 2001-ben a svéd zenei élet 
nagymértékû fejlesztéséért és a zenemûvészetnek a világ-
ban való hiteles tolmácsolásáért rendes tagjává választott, 
ami nagy megtiszteltetés volt számomra. Megemlíteném 
még, hogy 2001-tôl Spanyolországban a santanderi 
Encuentro de Música fesztiválnak vagyok a mûvészeti 
vezetôje, ahol a világ nagy mûvészei kitûnô fi atal tehetsé-
gekkel találkoznak és lépnek fel. Több magyar fi atalt is 
meghívok minden évben erre az eseményre.

G.: Szeptemberben átveszi Takács-Nagy Gábortól a MÁV 
Szimfonikus Zenekar mûvészeti irányítását. Mit gondol, ezzel 
az együttessel és közönségével is lehet majd úgy kísérletezni, 
mint a svédországival?
Cs. P.: Valószínûleg nem lesz könnyû, de meg fogom pró-
bálni. Ennek a zenekarnak is megvan a maga törzsközön-
sége, amelynek az igényeit nem szabad fi gyelmen kívül 
hagyni. De hozzá kell szoktatni ôket, hogy minden mûsor 
valamilyen szempontból érdekes lesz: vagy maga a mûvész 
lesz az – akkor is, ha esetleg még nem hallottak róla –, vagy 
mondjuk egy népszerû zeneszerzô kevésbé ismert mû vé nek 
elôadása, vagy egy alig ismert komponista, vagy valamilyen 
kortárs szerzemény. Célszerû folyamatosan egyen súlyban 
tartani a program különbözô elemeit, ugyanakkor szélesíte-
ni kell a repertoárt. A késôbbiekben szeretnék más mû vé-
szeti ágakat is bevonni az elôadásokba: olyanokat, amelyek 
szorosan kapcsolódnak egyes zene mû vek hez – legyen az 
tánc vagy fi lm vagy festészet. A zenekarral azon is akarok 
dolgozni, hogy felszabadultabban, rugalmasabban, határo-
zottabban játsszon. Számomra fontos, hogy a zene ne csu-
pán a berögzült módon szólaljon meg, hanem mindig éljen, 
és minden alkalommal újra te rem tôdjön. Magyarországon 
szeretik beskatulyázni a zenekarokat. Azt szeretném, hogy a 
MÁV Szimfonikusokat az élvonalbeli együttesek közé so-
rolják, mert megérdemlik. És azt is szeretném, hogy jöjje-
nek el, hallgassák meg a koncerteket, és utána mondjanak 
véleményt. Azt ítéljék meg, amit csinálunk és ahogyan csi-
náljuk, a teljesítményünk alapján. n
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Portréját megrajzolni aligha elegendô e pár sor, de valójá-
ban nincs is rá szükség – pályáját, életét feldolgozta az a 
négyszáz oldalas kötet, a Hegedûszó alkonyatban, amely 
halála után két évvel, 2001-ben jelent meg a Gramofon ki-
adójának gondozásában.

Született koncertmester

Tátrai Vilmos több mint négy évtizeden át vezetô szerepet 
töltött be a magyar zenei életben, és legalább négy minô-
sé gében tette ezt: kvartettprimáriusként, kamara zenekar-
vezetôként, koncertmesterként és tanárként.
A Zeneakadémián és a Nemzeti Zenedében tanult; többek 
között Waldbauer Imrénél, Lajtha Lászlónál, Rados 
Dezsônél. 1946-tól töltötte be az 1952-ben Állami Hang-
versenyzenekar névre átkeresztelt együttes koncertmesteri 
tisztét, a Ferencsik-korszak meghatározó személyiségeként. 
(Ugyanakkor viszonylag késôn, 1971-ben lett a Zeneaka-
démia tanára.) Kevésbé ismert tény, hogy Tátrai több csá-
bító ajánlatot is kapott külföldrôl – 1956 elôtt Zürichbe, 
1980-ban pedig az Angol Kamarazenekarhoz hívták kon-
certmesternek –, ô azonban mindvégig kitartott együtte-
sei, köztük az ÁHZ mellett, innen is csak orvosi javaslatra 
kérte nyugdíjazását 1978-ban. Több mint háromezer kon-
certen vett részt mint koncertmester (a 20. század legna-
gyobb dirigenseinek keze alatt Klemperertôl Bernsteinig), 
több mint száz lemezfelvételen közremûködött. „Mikor lesz 
nekem olyan koncertmesterem, mint a Tátrai Vilmos?” – 
sóhajtott fel egyszer Doráti Antal. Tátrai felelôsségteljes, 

néha hálás, néha embert próbáló munkáját jelzik visszaem-
lékezéseiben fennmaradt mondatai: „Régi hangverseny-lá-
togatóink tudják, hogy koncertmesteri pályafutásom során 
a világ legzseniálisabb karmestereitôl a legtehetségtele-
nebb akarnokokig minden rendû és rangú dirigenssel dol-
goztam. Nemcsak lélekemelô élményekben volt részem, 
hanem ôrlôdtem is eleget a testület és a vezetô indulati 
súrló dásai között”. (Az ÁHZ-utód Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar Tátrai Vilmos emlékének ajánlja Kocsis Zoltán 
vezényletével adandó október 18-i estjét.)

Etalon-felvételek

Kvartettprimáriusként is maradandót alkotott: 1946-ban, 
Lajtha László ösztönzésére alakította meg a nevét viselô 
vonósnégyest, amely a következô évben már önálló bérlet-
tel jelentkezett, 1948-ban pedig megnyerte a Budapesti 
Nemzetközi Bartók Versenyt és az ezzel járó 12 ezer forin-
tos díjat. A formáció több szempontból is a hazai zenei élet 
meghatározó szereplôjévé vált, hamarosan európai hírne-
vet szerzett, és 1958-ban Kossuth-díjat is kapott. Döntô 
szerepe volt például abban, hogy Bartók Béla mûvei meg-
honosodtak a magyar koncertéletben. A Tátrai-kvartett 
adott elô elôször Dohnányi-mûvet a második világháború 
utáni Magyarországon, 1954-ben. Bartók halálának tizedik 
évfordulóján, 1955-ben elôször adta elô Magyarországon 
ciklusszerûen a hat Bartók-kvartettet, és elôször is vette le-
mezre azokat. Haydn valamennyi vonósnégyesét szintén 
rög zítették, ezt a sorozatot is sokáig etalonként tartotta 
számon a nemzetközi sajtó. (A múlt idô csak az elôadói di-
vat szükségszerû változása miatt indokolt.) Az alapító ta-
gokat az évek alatt mások váltották fel: a második hegedûs 
Rényi Albert utóda Szûcs Mihály (1954), majd Várkonyi 
István lett (1968), a brácsa poszton Iványi Józsefet Konrád 
György (1959) követte, a csellista Dénes Vera utódaként 
pedig Banda Ede csatlakozott (1951).
„Az államhatárok elég sokáig elzárták elôlünk a Juilliard 
kvartettet meg a Székely Zoltán vezette Magyar Vonósné-
gyest – írja Bónis Ferenc. – A régi nagyok: a Waldbauer-
vo nósnégyes, a Roth-kvartett már csak a legendák homá-
lyában éltek. A mi nemzedékünk számára a kamarazene 
jószerivel egyet jelentett a Tátrai-vonósnégyessel. 1950 tá-

Száz éve született Tátrai Vilmos
Végh Sándor születésének századik évfordulója örvendetesen megmoz-
gatta idén a magyar zenei életet. Van azonban egy másik magyar he ge-
dûs, egy másik kamarazenész, egy másik iskolateremtô személyiség, aki-
rôl kevesebbet hallani, noha szintén éppen száz éve született. Ô Tátrai 
Vilmos, a világhírû Tátrai-vonósnégyes, a Magyar Kamarazenekar ala-
pítója, az Állami Hangversenyzenekar legendás koncertmestere.

2 Várkonyi Tamás

A Tátrai Vonósnégyes negyvenéves jubileuma
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ján nemigen akadt más együttes, mely a muzsikálásnak 
ezt a nemes mûfaját, hosszabb távon mûvelte volna. 
Haydn kvartettjeit, a kései nagy Beethoven-remek-
mûveket, Bartók és Kodály nem könnyen feltáruló alko-
tásait, Mozartot és Brahmst, az újabb magyar zeneszerzô 
nemzedék mûveit mind-mind a Tátrai-vonósnégyes tol-
mácsolásában ismertük meg. Sok éven át a Tátrai-kvar-
tett volt a vonósnégyes.”

Ragyogó muzikalitás

Az Állami Hangversenyzenekar tagjaiból szervezte meg 
Tátrai 1957-ben a Magyar Kamarazenekart, amelyet szin-
tén több mint harminc évig vezetett koncertmesterként. 

A karmester nélküli kamarazenekari hagyomány addig 
nem vert gyökeret Magyarországon. Próbálkozások ugyan 
voltak, de ez az együttes lett az elsô, amely ezt a típusú 
zené lést meghonosította Magyarországon, presztízsét pe-
dig a szim fonikus zenekarokéval azonos szintre emelte. 
Hazai együttesek közül a Magyar Kamarazenekar kapott 
elôször meghívást a Salzburgi Ünnepi Játékokra; ma a 
Tátrai Vilmos Kamarazenekar ôrzi a nagy jelentôségû mu-
zsikus nevét.
„Egyetlen olyan esetre sem emlékszem, amikor ne éreztem 
volna hitelesnek a Tátrai által diktált tempót – írja Meixner 
Mihály a bevezetôben említett kötetben. – Kitûnô érzék-
kel tudott különbséget tenni egy derûs hangulatú Haydn-
fi nálé vagy egy késôi Beethoven-vonósnégyes zárótétel-
ének tempókaraktere között. Ne feledjük el azt sem, hogy 
ô és együttese volt az, aki megismertette a hazai közönsé-
get a huszadik század magyar és külhoni mestereivel. (…) 
Csodálatos volt rajongása azok iránt a nagy karmesterek 
iránt, akikkel hosszú zenekari pályafutása során együtt 
dolgozhatott.  Jól emlékszem rá, hogy könnybe lábadt a 
szeme, amikor Bruno Waltert vagy Victor de Sabatát em-
legette – az elsônél a dirigens lényébôl áradó emberséget és 
csodálatos dallamformáló készségét szerette, az olasz mes-
ternél pedig a hihetetlen, szinte emberfeletti energiát, fo-
kozásainak magával ragadó erejét dicsérte. Tévedhetetlen 
hallása, ragyogó muzikalitása egy pillanat alatt felismerte 
a tehetséget, de azonnal megérezte azt is, amikor valakibôl 
mindez hiányzott.” n

Zenész-legendák egy koncert után: Ferencsik János, Tátrai Vilmos, Fischer 
Annie, Tóth Aladár, Somogyi László, Hajdú István
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Hallgasson Ránk!

A zenekar tevékenységét támogatják: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 
Nemzeti Kulturális Alap 

Budafoki

Dohnányi

Zenekar

Zene plusz film

Zene plusz színház

Zene plusz képzőművészet

Zene plusz tánc

bérletek az ismert jegyirodákban válthatók

Zene plusz... 

...Film 2012. október 30. kedd

Händel: Izrael Egyiptomban
Filmzene

... Képzõművészet 2013. február 27. szerda

Holst: Planéták
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei

... Tánc 2013. március 17. vasárnap

Sztravinszkij: Les noces
Rossini: Petite messe solennelle

... Színház 2013. május 5. vasárnap

Mendelssohn: Szentivánéji álom

További információ: www.bdz.hu



KLASSZIKUS KALEIDOSZKÓP

Johannes Meissl osztrák zsûritag a Gramofon kérdésére így 
összegezte tapasztalatait a megmérettetésrôl: „A Végh 
Sándor verseny fontos kezdeményezés, amely arra hiva-
tott, hogy új, erôteljes impulzusokat adjon a fi atal vonós-
négyeseknek. A szervezést sikeresnek ítélem. A program 
nehéz követelmények elé állította a versenyzôket, de reme-
kül lett összeválogatva. Azt tartottam csak sajnálatosnak, 
hogy több, érdekes együttes – különbözô okok miatt – 
kénytelen volt lemondani a részvételt. Azok a vonósné-
gyesek azonban, akiket meghallgattunk, mind keményen 
dolgoztak a nehéz, de roppant reprezentatív versenydara-
bokon. S a zsûri végül – nyitott és produktív módon – egy-
hangúan döntött arról, hogy nem ad ki elsô díjat. Mert 
noha jelentôs elôadásokat hallhattunk, úgy véltük, egyik 
együttes sem tudott teljesen megfelelni azoknak az elvárá-
soknak, amelyet a Végh Sándor emlékére szervezett ver-
seny elsô helye jelent.” 
A mûvész, aki maga is kvartettezik és tanít, a nemzetközi 
tendenciákról így vélekedett: „Sok ambiciózus együttes 
játszik magas technikai és kamarazenészi tudással. Persze, 
a feltörekvô kvartettek kis része van csak megáldva 
kiemelkedô személyiséggel, a mesteri játékhoz szükséges 
tulajdonságokkal, és olyan mélységekkel, amelyek valódi 

mûvészi elôadássá tesznek egy zenei produkciót. Ismerek 
azonban jó néhány ilyen vonósnégyest, és örülnünk kell 
annak, hogy a kvartettezés nagy népszerûségnek örvend a 
fi atal muzsikusok körében.” Arra a kérdésre pedig, hogy 
milyen szakmai útmutatást adna a résztvevôknek, ezt vála-
szolta: „Mindig arra bíztatom a fi atal együtteseket, inkább 
keressék meg az általuk eljátszott darabok tartalmának sa-
ját, valódi értelmezését, mintsem kövessenek valamilyen 
elfogadott mintát. Ez feltételezi, hogy a semmibôl is képe-
sek lesznek kiolvasni a lényeget, és megtanulnak folyama-
tosan döntéseket hozni. A négy muzsikusnak kreatív és 
felelôs mûhelymunka során, együtt kell megtalálnia a 
kvartett saját útját. Sok idô és jelentôs erôfeszítések szük-
ségesek ahhoz, hogy elérjék a kívánt érettségi szintet, hogy 
’valódi’ vonósnégyessé válhassanak, félreismerhetetlen, 
egyéni hanggal és mûvészi feddhetetlenséggel. Bízom ab-
ban, hogy a világszerte jelentkezô gazdasági nehézségek el-
lenére a jövôben is lesz elegendô kereslet arra a bámulatos 
tartalomra, amelyet a vonósnégyesek repertoárja kínál, és 
így a kiváló, új kvartetteknek lesz közönségük. S mivel az 
elsô Végh Sándor-verseny sikeres volt, remélem, a kö vet-
kezô megmérettetésen még több fi atal, ambiciózus kvartett 
vesz majd részt!”
Gyenge Enikô, a verseny titkára a visszajelzések alapján 
szintén úgy véli, a Végh Sándor-centenárium méltó meg-
koronázása volt ez a megmérettetés. A verseny iránt nagy 
volt az érdeklôdés, a fordulókra benépesült a Rádió 
Márvány terme, s a Müpa Fesztivál Színházban rendezett 
díjátadó telt ház elôtt kerülhetett színre. A közönség lelke-
sedésének nagyon örült Végh Sándor lánya is, aki több 
eseményen részt vett. Önkéntesek is segítették a szer ve-
zôket, a versenyrôl számos méltató cikk jelent meg, így a 
kamarazene valóban refl ektorfénybe kerülhetett. Sokan 
interneten át követték fi gyelemmel az egyes fordulókat, s 
Facebookon is volt lehetôség az eszmecserére. A június 
elején rendezett vonósnégyes versenyre tizennégy kvartett 
jelentkezett, különbözô okok miatt azonban számos együt-
tes kénytelen volt lemondani a részvételrôl. A zsûri végül 
az elsô és a harmadik díjat nem adta ki, viszont két 
egyenértékû 2. díjról döntött, amelyet a magyar Kelemen 

Kvartett és az angol Benyounes Quartet kapta. 
A folytatásról is határoztak a szervezôk, a 
következô megmérettetésre két esztendô múl-
va kerül sor, attól kezdve pedig majd három 
évenként rendezik meg a vonósnégyesek se-
regszemléjét. Akad azonban addig is tenniva-
ló, hiszen a Zeneházban kamarazenei sorozatot 
szerveznek, és a tervek között mesterkurzusok 
is szerepelnek. A Végh Sándor Kamarazene 
Központ meghívást kapott egy európai kvar-
tett-akadémia hálózatban való aktív részvétel-
re, amelyet 2013-tól – uniós támogatás esetén – 
hat európai országban rendeznek meg. n

A Végh Sándor Kamarazene Központ honlapja: 
www.veghsandor.com

Vonósnégyes-verseny –
visszhang és tervek
A kamarazene, a kvartettezés refl ektorfénybe 
állítása volt a cél, s ezt sikerült is elérni az 
I. Nemzetközi Végh Sándor Vonósnégyes Ver-
sennyel – vélekednek a szervezôk. Telt házak 
elôtt hangzottak fel a produkciók, s a meg mé-
ret tetésrôl számos médium hírt adott. A folyta-
tás két esztendô múltán következik. 

2 Réfi  Zsuzsanna

A verseny megosztott második díjasai, a magyar Kelemen Kvartett és az angol Benyounes 
Quartet muzsikusai a díjkiosztón
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Liszkay Mária, a verseny titkára azt meséli, olyan nagy az 
érdeklôdés, hogy még néhány héttel a verseny elôtt is ér-
keznek jelentkezések, pedig a határidô május 1-jén lezá-
rult. A Filharmónia Budapest által szervezett megméret-
tetés különlegessége, hogy ez alkalommal nemcsak a 
hege dûsök, hanem a brácsások is összemérhetik tudásu-
kat, s valóban nemzetközi a versenyzôgárda, hiszen a 
környezô államok mellett Izlandról, Dél-Koreából, Szin-
gapúrból, Új-Zélandról, Üzbegisztánból, Ausztráliából, Ja-
pánból, Törökországból, Kanadából és az Egyesült Álla-
mokból is érkeznek muzsikusuk. Harminckét országból 
ötvenöt brácsás és kilencvenöt hegedûs vesz részt a Szige-
ti József Nemzetközi Zenei Versenyen, a magyar indulók 
harmincegyen vannak.  

A budapesti seregszemle gazdag hagyományokkal büszkél-
kedhet, hiszen a versenyek sora egészen 1933-ig nyúlik 
vissza, amikor a zongoristák között Fischer Annie gyô-
zedelmeskedett. Szigeti József, aki a Hubay Jenô vezette, 
világhírû magyar vonósiskola prominens képviselôje volt, 
a róla elnevezett verseny programját, tematikáját a het-
venes évek elején még személyesen beszélte meg Kovács 
Dénessel, a Zeneakadémia akkori rektorával. A mûsor az-
óta is Szigeti elképzeléseit, szellemiségét ôrzi, s a versengést 
ötévente rendezik meg.  A mostani megmérettetés elô- és 
középdöntôjének a Régi Zeneakadémia ad otthont, a 
döntôt és a gálahangversenyt pedig a Müpa Fesztivál Szín-
házában tartják. S akit az egész programsorozat érdekel, az 
nemcsak egy-egy fordulóra vehet jegyet, hanem bérlettel 
minden eseményen részt vehet. A 2012. szeptember 6-tól 
15-ig tartó verseny zsûritagjai között hegedû- és brácsa-
mûvészek egyaránt akadnak. Bársony László, Gérard 
Caussé, Siegfried Führlinger, Rivka Golani, Kelemen Bar-
nabás, Perényi Eszter, Lucie Robert és Takashi Shimizu 
pontozza a fi atalokat, a grémium elnöke pedig Eduard 
Grach. A bírálóbizottság együtt értékeli a hegedûsöket és 
a brácsásokat is, s köztük osztja szét a díjakat.  n

Perényi Eszter hegedûmûvész a ver-
seny szerkesztôbizottságának és zsûrijének 
is tagja, sok éve munkálkodik a budapesti 
zenei versenyen. „Elképesztô ez a hatal-
mas jelentkezôszám, s azt is jelzi, mekkora 
rangja van a muzsikusok körében ennek a 
megmérettetés nek. Ismerik a magyar ko-
molyzenei tradíciókat, a nálunk folyó, na-

gyon gazdag mûvészeti életet, ami remélem, a jövôben is meg-
marad. Fontos, hogy az iskolateremtô mesterek – Hubay Jenô, 
Szigeti József, Flesch Károly, Auer Lipót – hagyományait ápoljuk. 
Arra törekedtünk, hogy a választható mûvek között olyan kom-
pozíciók szerepeljenek, amelyek valamely módon a hazai hege-
dû iskolához, illetve Szigeti Józsefhez kapcsolhatók. S mivel a 
Régi Zeneakadémián, Liszt egykori lakása mellett zajlik a verseny, 
ezért Liszt kompozícióját, a Die drei Zigeunert szintén elôadhatják 
a jelentkezôk. Mozart-mû nem szerepel az idei versenyben, he-
lyette Beethoven-szonátákat válogattunk. A döntôben pedig ter-
mészetesen a nagy hegedû-, illetve brácsaversenyek kaptak he-
lyet. Számunkra is újdonság, hogy a hegedûsök és a brácsások 
együtt versenyeznek, a zsû rivel majd egy ehhez megfelelô értéke-
lési módot alakítunk ki. Az biztos, hogy nem felváltva hallgatjuk 
ôket, hanem lesznek brácsás és hegedûs csoportok. Sokat zsû ri-
zem, s a tökéletes perfekciót, a tiszta intonációt, a szép hang-
képzést tartom elengedhetetlennek. Azért szeretem a versenye ket, 
mert rákényszeríti a hegedû sö ket, hogy komolyan el mé lyül jenek 
az adott darabban, és mindent alaposan kidolgozzanak. Ha vala-
kinek emellett még személyes mon danivalója is van, az ga rantálja 
a sikert. Remélem egyébként, hogy a következô, 2013 júniusában, 
Mosonmagyaróvárott rende zen dô Flesch Károly Nem zetközi 
Hegedûverseny szintén jelentôs érdeklôdést kelt majd.”

Hegedûsök és brácsások

megmérettetése
Ebben az esztendôben nemcsak hegedûsöket 
várnak a Szigeti József Nemzetközi Zenei Ver-
senyre szeptember 6–15. között, hanem brácsá-
sokat is. Öt év után rendezik meg ismét a buda-
pesti vonós seregszemlét, amelyre még Ausztrá-
liából, Új-Zélandról, Japánból, Izlandról is ér-
keznek muzsikusok. 

2 Réfi  Zsuzsanna 

Szigeti József, a verseny névadója
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Salzburgi Ünnepi Játékok 2012

A bôség zavartalansága 
Az idei Salzburgi Ünnepi Játékok programkínála-
ta a klasszikus zene eddig soha nem tapasztalt 
mértékben gazdag tárházát nyújtotta.  Salz  burg 
évek óta – vitán felül – vezeti az európai zenei 
fesztiválok rangsorát, és – mint cik künk bôl ki-
derül – 2012 újabb óriási fordulatot hozott. 

2 Dr. Székely György/Salzburg

Az ünnepi játékok új intendánsa, Alexander Pereira jelen-
leg a  nemzetközi zenei élet egyik legismertebb menedzsere. 
A bécsi Konzerthaus, majd a Zürichi Operaház igazgatója-
ként már bizonyított, hiszen Pereira tette a svájci operaházat 
a nemzetközi operavilág meghatározó mûhelyévé. A fi atal-
emberként komputer-kereskedelemmel foglalkozó zenera-
jongó a gazdasági életbôl került a zenei élet menedzselé-
sébe. Jó volt az ízlése, s remekül bánt a mûvészekkel, így 
bármerre dolgozott, a szakma mellé állt. A jelenleg 65 éves 
intendáns élete fô eredményének tartja, hogy megkapta a 
világ elsô számú fesztiváljának mûvészeti és gazdasági irá-
nyítását. Határozott kézzel és koncepcióval két éve volt rá, 
hogy az idei, elsô évadra felkészüljön, s megmutassa, mi-
lyen újdonságokkal tud szolgálni. A Salzburgi Ünnepi 
Játé kokat évtizedek óta egy direktórium irányítja. Ennek 
elnöke immáron több mint tíz éve Helga Rabl-Stadler 
konzervatív parlamenti politikus, aki mellé a mûvészeti 
intendáns és a színházi elôadásokért felelôs igazgató csat-
lakozik. Amikor Pereira elvállalta a felkérést, kemény fel-
tételeket szabott: jelentôsen emelt összeget, 57 millió euró 

támogatást kért a fesztivál részére; azzal a reménnyel, hogy 
e beruházás meghozza eredményét, és a veszteségek csök-
kenni fognak. A nyári fesztivál közepén, augusztus elsô 
napjaiban a bevételek ezt máris igazolni látszottak.
A program már júniusban megindult a négynapos Pün-
kösdi Fesztivállal, amelynek mûvészeti vezetôjéül Pereira a 
világhírû mezzoszoprán énekesnôt, Cecilia Bartolit kérte 
fel. A választás telitalálat volt: Bartoli régóta ismert arról, 
hogy a régi zene területén lappangó értékeket kutat fel, tu-
dományos igénnyel nyúl az anyagokhoz, majd nagysikerû 
produkciókat, lemezfelvételeket hoz létre belôlük. A mû-
vész nô idei ötlete is frappáns volt: Kleopátra megjelenítése 
különféle korok zenéjében. Irodalmi tanácsadót is felkért: 
az Amerikában élô népszerû olasz írónôt, Donna Leont. 
Az érdeklôdés minden eddigit felülmúlt, a jegyek pillana-
tok alatt elfogytak. Händel Julius Caesar címû operájának 
Kleopátra szerepét ô énekelte, s hozzá négy (!) bravúros 
kontratenor énekes társult: Andreas Scholl, Philippe 
Jaroussky, Jochen Kowalski és Christophe Dumaux. Az 
avantgárd rendezés ugyan lényegében megbukott, ám 
Bartolinak még ezt is megbocsátották. A hatalmas sikerre 
tekintettel a nyári fesztiválon további öt teltházas elôadást 
hallhatott a közönség. 
A mûvészeti diadalmenet nyáron tovább folytatódott. 
Pereira a fesztivál idôszakát 10 nappal meghosszabbította: 
Spirituális nyitány címen 12 programból álló sorozattal in-
dította a nyári játékokat a zenetörténet neves egyházi 
mûveibôl. A karmesterek között Claudio Abbado, Zubin 
Mehta (az Izraeli Filharmonikusok élén), John Eliot 
Gardiner, Nikolaus Harnoncourt szerepelt. Az ezt követô 
további 32 napon is a programok meglepô sokfélesége, iga-
zi sztárparádé volt jellemzô. A korábbi fesztivál felépítését 
megtartva a zenekari koncertek, az operák és a zongora-
szólista koncertek álltak a refl ektorfényben; de a magas 
színvonalú kamarazenei események és a dalestek sem ma-
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Schiff András és a Camerata Salzburg koncertje a 100 éve született Végh Sándor tiszteletére
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radtak el. Felsorolhatatlan, hány világsztár mûködött itt 
közre, hiszen a fesztivál bárkit felkérhetett, és fel is kért, és 
aligha akad mûvész, aki nemet mondana… Vagy mégis? 
Riccardo Muti – aki az osztrák közönség egyik legnagyobb 
kedvence volt – csak egyetlen programot (igaz háromszor 
elôadva) vállalt el nagy unszolásra a Bécsi Filharmoniku-
sok élén, Liszt és Berlioz mûveibôl. Ô volt a Pereira-korszak 
elôtt Salzburg vezetô karmestere, jelenleg Chicagoban 
van fô székhelye. 
A fesztivál zenei fôszereplôje egyértelmûen a Bécsi Filhar-
monikusok. Ôk gyakran naponta kétszer is játszanak: ope-
rát és koncerteket. A 11 vendégzenekar elôadásaira sem 
volt könnyû bejutni, közöttük a Daniel Barenboim vezet-
te West-Eastern Divan izraeli-palesztin zenekar volt az 
egyik nagy szenzáció. Barenboim emellett három részbôl 
álló Schubert zongoraest-sorozatot is adott, valamint ka-
marazenei koncerten is közremûködött ifjúsági zenekará-
nak szólistáival. A fesztivál egyik missziója a modern és 
kortárs mûvészet bemutatása; ebben az évben Bernd Alois 
Zimmermann (1918–1970) kompozíciói álltak a sorozat 
élén, köztük operája, A katonák. Kilenc opera hangzott el, 
köztük a Varázsfuvola Nikolaus Harnoncourt vezetésével, 
valamint ennek sajátos „utód-darabja”, Peter von Winter 
(1754–1825) mûve, a Labirintus. Pereira Puccini mûveit 
hiányolta a fesztivál repertoárjából, így idén a Bohémélet 
lett a fesztivál egyik legkeresettebb produkciója, Anna 
Netrebko ünnepelt fôszereplésével. A hirtelen belá-
zasodott Rodolfo (Pjotr Beczala) helyett egy alkalommal 
függöny mögött énekelte a szerepet Jonas Kaufmann. Ô 

Bartoli és Netrebko után a harmadik „szupersztár”, akinek 
a nevére azonnal elfogynak a jegyek. A szinházi pro duk-
ció kért felelôs új igazgató maga is rendezett: a német Sven-
Eric Bechtolf fô produkcója idén Richard Strauss Ariadne 
Naxosban mûvének bemutatója volt, méghozzá az eredeti 
(a bemutatón csúfosan megbukott) stuttgarti verzióban.
A kamarazenei mûfaj szerencsére nem szorult háttérbe, s 
magyar mûvészek is kimagasló sikereket értek el Salzburg-
ban. Schiff András nagytermi szólóestjén Bach Goldberg-
variációit és Beethoven Diabelli-variációit játszotta, majd 
a közönség lelkes ünneplését a variációs irodalom egy 
továb bi csúcs-mûvével, Beethoven op. 111-es zongo raszoná-
tá jának arietta tételével köszönte meg. Teltházas mester-
kurzust is tartott, ahol Schubert Pisztrángötösét fi atal te-
hetségeknek tanította be – sok bölcsességgel és humorral.  
Schiff közremûködése fémjelezte azt a két maratoni hosz-
szúságú, hat-hatórás koncertet is, amelyeket Végh Sándor, 
a salzburgi Camerata Academica legendás vezetôje és a 
Végh vonósnégyes létrehozója születésének századik évfor-
dulóján rendeztek. A koncertek további  kiemelkedô 
mûvészei voltak: Stephen Isserlis (cselló), Alexandre 
Janiczek (hegedû), Jörg Widmann (klarinét). 
A ma már nemzetközi sztárnak számító Várjon Dénes 
zongoramûvész két különleges kamaraest fôszereplôje volt. 
Dvořák és a cseh zene állt e ciklus középpontjában, ahol 
olyan ritkaságokat is hallhattunk, mint Joseph Suk op. 
1-es zongoranégyese, vagy Bohuslav Martinů és Leoš 
Janaček szonátái. Várjon Dénes partnere Stephen Isserlis 
mellett Joshua Bell hegedûmûvész volt. n
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Jan Vogler már az elmúlt években is földrajzi kereteket 
adott a fesztivál repertoárjának: tavaly Ázsia, 2010-ben 
Oroszország, 2009-ben pedig az Újvilág zenei kincseit vit-
te el drezdai közönségének. Mûködésének kezdete óta célja, 
hogy a fesztivál kettôs ablakot nyithasson az érdeklôdôknek: 
Drezda, illetve Közép-Európa felôl láttassa a világ zenéjét, 
és fordítva. Ez a törekvés nem csupán az elôadott mûvek 
tekintetében érvényesül, hanem a meghívott mûvészek 
összetételében is. A fellépôk között mindig megtaláljuk 
Drezda fontosabb együtteseit, de a világ minden más tájá-
ról is érkeznek a klasszikus színtér meghatározó elôadói. 
Idén tiszteletét tette Christina Pluhar és a L’Arpeggiata, 
Valerij Gergijev és a Mariinszkij Színház zenekara, Hélène 
Grimaud; a virtuóz moldáv hegedû mûvésznô, Patricia 
Kopacsinszkaja, és még sorolhatnánk. 
Az idei „Európa szíve” mottó azonban nem csupán földraj-
zi, hanem történeti hátteret is adott a programnak. Az 
egykori Habsburg Birodalom területein keletkezett 
mûvekbôl hallhatott a közönség egy rendkívül színes cso-
korra valót, amelyek együttesen azt a kérdést feszegették, 

hogyan viszonyul egymáshoz az udvari közegben született, 
és a vele szemben – ha nem is vele ellentétben – a populá-
ris kultúrából kinôtt vagy az abból táplálkozó zenei világ. 
A programnak ez az izgalmas, történeti indíttatású kérdés-
feltevése mintegy szükségszerû következményként vonja 
maga után a kontrasztokat, amelyeket Jan Vogler bevallot-
tan kedvel. És melyik város adhatna alkalmasabb otthont 
a zenei kontrasztoknak, mint Drezda? A város, amelynek 
ötszázezer lakosából a statisztikák szerint százezer rendsze-
res koncertlátogató, a lehetô legváltozatosabb helyszíneket 
kínálja a koncerteknek. A barokk óvárosban az újjáépült 
Frauenkirche és a nagy múltra visszatekintô Semperoper 
várja a zenerajongókat, míg a belvárostól kicsit eltávolod-
va a 17. században fejedelmi kéjlaknak épült Palais im 
Grossen Garten félig romos épülete áll a fesztivál rendel-
kezésére. A régi fejedelmi rezidencia szomszédságában pe-
dig ott találjuk az egyik legérdekesebb koncerthelyszínt, a 
Volkswagen Gläserne Manufakturját, amelyben a plafon-
ra függesztett Phaeton-embriók, és a gyártósor éjjel-nappal 
villogó jelzôfényei között állítottak fel színpadot.
Pünkösdhétfô délelôttjén Ivor Bolton vezényletével lépett 
színpadra a közelmúltban alakult, historikus felfogású 
Dresdner Festspielorchester. A népszerû ausztrál származá-
sú énekesnô, Danielle de Niese elôször Johann Gottlieb 
Naumanntól adott elô két áriát, majd a koncert második 
felében Mozart Exsultate, jubilate kantátáját hallhattuk 
tôle. Elôadását biztosan nem segítette a veszélyes magassá-
gig felsliccelt ruha sem, amely láthatóan zavarta a mozgás-
ban; a koncert második felére le is cserélte egy feltûnô 
ezüst darabra. Hasonlóan excentrikus fi gura a Haydn 
Melki Hegedûversenyét elôadó Giuliano Carmignola, aki 
egyben a zenekar koncertmestere is. Játéka helyenként 
karcos, érezni benne a Vivaldi érlelte szélsôségeket, és 
mintha folyamatosan a hamisság határán mozogna. Mind-
ez azonban egyáltalán nem árt Haydn zenéjének, sôt élôvé 
és magával ragadóvá teszi ez az értelmezés, amely dinami-
kájában kifogástalan, helyenként pedig éteri szépségû tril-
lákat, és ritka bensôséges pillanatokat tartogat a közönség 
számára. A délelôtti koncertre azonban mégis a zenekar 
tette fel a koronát, amely zárásként Beethoven elsô szimfó-
niáját adta elô.
Eszembe jutott Cecilia Bartoli egyik koncertje, amelyet 
ugyanígy, délelôtt tizenegykor hallottam a bécsi Musik-
vereinban. A bérletes közönség meg sem várta a ráadást 
– pedig Bartoli azzal soha nem fukarkodik –, hanem az 
utolsó ária után, pontban egy órakor elsiettek ebédelni. 
Drezdában ennek a hozzáállásnak nyomát sem lehet talál-
ni. Jan Vogler szerint mûvészeti vezetôként és közönség-
ként is meg kell érteni a „drezdaiságot”. Személyes élmé-
nyeim után biztonsággal állíthatom: nem csak megérteni, 
belekóstolni is érdemes. n

A cikk hosszabb változata olvasható a Gramofon honlapján:
http://www.gramofon.hu/hirek/klassz/211-megerteni-drezdat  
További információ a fesztiválról: http://www.musikfestspiele.com

Jan Vogler csellómûvész, a fesztivál mûvészeti vezetôje, valamint Valerij 
Gergijev és a Mariinszkij Színház zenekara

Megérteni Drezdát
Idén harmincnegyedik alkalommal rendezték 
meg Drezda nagyszabású klasszikus zenei 
fesz tiválját, a Dresdner Musikfestspielét. A fesz-
tivál mûvészeti vezetését 2008 óta a német csel-
lista, Jan Vogler vállalta magára, aki 2012-ben 
az Európa szíve cím jegyében állította össze a 
programot.

2 Kovács Veronika/Drezda

Fo
tó

: O
liv

er
 K

ill
ig



KLASSZIKUS

21GRAMOFON2012. ÔSZ

„A fesztivál elindítása 
mellett több érv szólt: Pé-
csett van közönsége az igé-
nyes zenei produkcióknak, 
ezek megszervezésére van 
tapasztalat, az Európa Kul-
turális Fôvárosa projekt 
nyomán létrejött nagy-
szerû infrastruktúrát pedig 
vétek lett volna nem ki-
használni” – mondja Sza-
mosi Szabolcs fesztivál-
igazgató, aki egyúttal a Fil-
harmónia Dél-Dunántúli 

Nonprofi t Kft. ügyvezetô igazgatója is. Ugyanakkor szeret-
tek volna olyan rendezvénysorozatot létrehozni, amely a 
ko molyzene hangsúlyossága mellett egyéb mûfajokat, 
programtípusokat felvonultató színes kínálatával azokat is 
meg szólítja, akik még nem döntöttek a komolyzene mellett.
A tavalyi fesztiválhoz képest jelentôs változás, hogy idén 
hangsúlyos szerepet kap Pécs kiváló hangversenyterme, a 
Kodály Központ. Nemcsak mint az esti zenekari koncertek 
színhelye, hanem mint a programok törzshelye, amely egész 
nap várja az érdeklôdôket. Ifjúsági koncerteket és éjszakai 
kamaraestet rendeznek itt, valamint a képzô mû vé sze ti ki-
állításnak is ez az épület ad otthont. „Büszkék voltunk rá, 
hogy a tavalyi Zeneszüretet rendkívül kis költségvetésbôl 
rendeztük meg – folytatja az igazgató. – A pénz nagy részét 
a Nemzeti Kulturális Alaptól nyertük el, valamint kisebb 
támogatást kaptunk a várostól, tízmilliós nagyságrendû 
összegbôl gazdálkodva. Ez idén sem lesz másképp, de azt 
talán mondanom sem kell, hogy a fesztivál mûvészi értéke 
jóval több, mint tízmillió forint.”
A programok gerincét a zenekari estek adják: a nyitókon-
certen a Pannon Filharmonikusok együttese játszik a zene 

világnapja tiszteletére; ok-
tóber 4-én az Orfeo Zene-
kar és Malcolm Bilson 
muzsikál; másnap a Buda-
pesti Fesztiválzenekar mû-
vészei gyerekekkel adják 
elô Benjamin Britten Noé 

bár kája címû misztériumjátékát, zeneiskolákkal közös pro-
dukció keretében; október 6-án pedig a Liszt Ferenc Kama-
razenekart hallhatjuk. A zenekari nagykoncertek mellett 
más jellegû hangversenyekre is sor kerül. Malcolm Bilson 
dalesten is közremûködik, a 2011-es Nemzetközi Liszt Fe-
renc Zongoraversenyen második helyen végzett Ilya 
Kondratiev szintén fellép a fesztiválon; valamint a Baziliká-
ban, különleges hangszer-összeállítású mûsorban találkozik 
egymással az osztrák Wolfgang Kogert orgona mû vész és a 
horvát Nikola Djoric harmonikamûvész. Károly Róbertet, 
a pécsi színház operakórusának egykori ve ze tô jét, a helyi 
zenei élethez számos jelentôs alkotással, elô adással hozzájá-
ruló személyiséget szerzôi esttel köszöntik hetvenötödik 
születésnapján. A szélesebb közönségrétegek bevonását hi-
vatott elôsegíteni A mi Három tenorunk címû szabadtéri 
koncert, amelyen a Csillag születik te hetségkutató 2012. 
évi nyertese, Mészáros János Elek, valamint Horváth Ist-
ván és Benke József énekel operaslá gereket a Zsolnay Ne-
gyedben, a Budapesti Filharmóniai Társaság közremû kö dé-
sével. Déli zongoraszó címmel az Árkád bevásárlóközpont-
ban szól az élô zene minden nap fél órán át, délután pedig a 
gyönyörûen felújított belvárosban, a Színház téren. Estén-
ként a város egyik jeles éttermében azok a bárzongoristák 
játszanak, akik tavasszal, a budapesti New York Palotában 
megrendezett versenyen nyertek díjat, a Klasszikus utcaze-
nére pedig olyan muzsikusokat várnak, akik repertoárjuk-
kal illeszkednek a fesztivál profi ljába. Ezenkívül lesz kirako-
dóvásár, hangszer ké szítôk bemutatója, fi lmklub, izgalmakat 
ígérô Hangcsapda és még sok-sok érdekes program – a 
sokszínûség jegyében. n

Részletek, kedvezmények, további információ:
www.zeneszuret.hu

ZeneSzüret Fesztivál – másodszor
A Filharmónia Dél-Dunántúli Nonprofi t Kft. október 1. és 7. között második alkalommal rendezi 
meg a pécsi Zeneszüret fesztivált. Az eseménysorozat alcíme: forte piano, ami egyrészt a progra-
mok széles skálájára, másrészt a kiemelt zenekari estek egyikén fellépô világhírû fortepiano-
mûvészre, Malcolm Bilsonra utal.

2 Várkonyi Tamás

Károly Róbert zeneszerzô-karnagyot 
75. születésnapján köszöntik

Mészáros János Elek – popzenei  
tehetségkutatóból az opera felé

A Liszt Ferenc Kamarazenekar is fellép a ZeneSzüreten
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A következô koncertszezonban is számos rendhagyó elô-
adást kínál a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, s a 
MüPában külföldi és hazai világsztárok egyaránt pódium-
ra lépnek. 

Gardiner, Koroljov, Vargas

Már ötödik alkalommal vendégszerepel Budapesten Sir 
John Eliot Gardiner. A világhírû és roppant sokoldalú an-
gol karmester a régizene és a historikus elôadásmód legis-
mertebbjei közé tartozik, akit II. Erzsébet királynô lovagi 
címmel is kitüntetett. Hatalmas repertoárját több mint 
250 felvétel is illusztrálja, a Gramophone-díjat pedig min-
denkinél többször vehette át. Gardiner az utóbbi évtized-
ben számos klasszikussá vált kompozíciót értelmezett újra, 
igyekezett megtisztítani a régi zenéket a hagyomány rájuk 
rakodott porától. Saját együtteseivel, az általa alapított 
Monteverdi Kórussal és A Forradalom és Romantika 
Zene karával 2012. október 15-én Beethoven Missa 
Solemnisét mutatja be a MüPában. A koncert azért is ígér-
kezik különlegesnek, mert Gardiner Beethoven-felfogása  
– saját vélekedése szerint is  – bizonyos szempontból rend-
kívül radikális. 
Ugyancsak visszatérô vendég Jevgenyij Koroljov. Az orosz 
származású zongorista lemezérôl, A fúga mûvészetérôl nyi-
latkozta Ligeti György, hogy ha csak egyetlen CD-t vihetne 
magával egy lakatlan szigetre, akkor Koroljov Bach-felvéte-
lét választaná, és ezt hallgatná az utolsó leheletéig. Korol-
jov késôbb Ligeti-kompozíciót is elôadott, és nagyon élvezte 
a zeneszerzôvel folytatott közös munkát. A mûvész novem-
ber 7-i hangversenyén ismét Bach-mûvekkel lép pódiumra, 

a Zongora-sorozatban most a Goldberg-variációkat játssza. 
Koroljov Bach mûveinek elmélyült elôadója, s azt nyilat-
kozta egy korábbi interjúban, hogy Bach muzsikája számára 
olyan, mint a levegô, mindennap játssza a szerzeményeit. 
A mexikói származású Ramón Vargas, korunk vezetô és 
egyik legfoglalkoztatottabb tenoristája – a hazai közönség 
nagy örömére – szintén gyakori fellépô Magyarországon. 
Hallhattuk már a Lammermoori Luciában, a Rigolettóban 
és a Bohéméletben is, adott Veszprémben közös estet Mik-
lósa Erikával. A MüPában november 28-án szintén áriákból 
válogat: elôadásában többek között Mozart, Boito, 
Massenet, Ponchielli, Cilea, Verdi és Donizetti operáiból 
hangzanak fel részletek, Srboljub DiniÐ vezényletével. A 
hangverseny érdekessége, hogy a mûsorban mexikói meg-
lepetésszámok is helyet kaptak a Mariachi Los Caballeros 
együttes kíséretével. 

Mahler, Richard Strauss

A hazai sorozatok között a különösen izgalmas estek közé 
tartozik a Concerto Budapest szeptember 18-i hangverse-
nye, Keller András vezényletével. A koncerten Wagner 
Siegfried-idillje mellett Mahler IV. szimfóniája és Richard 
Strauss hattyúdalai, a Négy utolsó ének is felhangzik Rost 
Andrea tolmácsolásában. „A IV. szimfónia szopránszólóját 
utoljára Zürichben, a Tonhalléban énekeltem – meséli a 
világjáró szoprán –, s azóta is nagyon vágytam rá, hogy is-
mét elôadhassam. A Négy utolsó éneket pedig elôször öt 
évvel ezelôtt, a Zeneakadémia Nagytermében, Kovács 
János dirigálásával adtam elô. Úgy vélem, most érettebb 
darabot hallhat tôlem a közönség, hiszen a Daphne-

Missa Solemnis és Goldberg-variációk
Ôszi koncertkülönlegességek a MüPában

Mariachi zenekar, II. Erzsébet lovagja, Ligeti György kedvelt zongoristája. Három Bogányi-
hangverseny egyetlen napon, Richard Strauss hattyúdalai és korhû hangszereken elôadott Figaró 
házassága. Mindez csupán ízelítô a Mûvészetek Palotájának ôszi programjából.

2 Réfi  Zsuzsanna

Sir John Eliot Gardiner Jevgenyij Koroljov  Ramón Vargas
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elôadások megérleltek bennem bizonyos énektechnikai 
tudást, és ma már érzelmileg is jobban meg tudom tölteni 
Richard Strauss zenéjét. A komponista egyébként is fon-
tos szerepet kap a repertoáromban, hiszen Az árnyék nél-
küli asszonyt elôször Solti György vezényletével adhattam 
elô Salzburgban, a Wiener Staatsoperben pedig debütálás-
ként A rózsalovag Kalaposnôjét alakítottam. A jövô év-
ben is vár rám Strauss-mû, hiszen március 14-én a Nemzeti 
Filharmonikusokkal és Kocsis Zoltánnal a Capriccio 
Gróf nôjét éneklem a MüPában. Azért még Strauss-
korszakról nem beszélnék, de mindenképpen nyitok ebbe 
az irányba – már csak azért is, mert A rózsalovag Tá bor-
nagynéja szerepálmaim közé tartozik, akárcsak a Salome.” 

430 Hz-re hangolva

„A Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar idei bérlete számos 
különlegességet tartogat – meséli a két társulat vezetôje, 
Vashegyi György –; a 2012. szeptember 27-i Figaro há zas sá-
ga-elôadás érdekessége, hogy tudomásom szerint még so-
sem hangzott el Magyarországon régi hangszereken ez a 
Mozart-opera. A darab koncertszerûen kerül színre, s 
igyekszünk minél jobban a zenére összpontosítani. Némi 
felkészülést jelentett rá az idei nyári Iseumi Szabadtéri 
Játékok, ahol a Savaria Zenekar élén dirigáltam a mûvet, s 
a szereplôk nagy része azonos a Mûvészetek Palotájában 
pódiumra lépôkkel; köztük van Csereklyei Andrea, Ko-
vács István és Heiter Melinda. Körülbelül tizenkét eszten-
deje dirigálom az operát, közel ötven Figaro-elôadást tar-
tottam eddig, de jó volt most – néhány év szünet után, 
sokféle szempontból – újragondolni a mûvet. Hiszen pél-
dául 2010-ben új verziója jelent meg a Mozart-összkiadás-
nak is, és ebbôl kiderül, hogy 1789-ben Mozart egy bécsi 
elôadás számára átírt az operában néhány tételt. Így kon-
certünkön a Gróf áriája valószínûleg az 1789-es verzió sze-
rint hangzik majd fel, amely kicsit hosszabb és magasabb 
fekvésû az ismertnél, s emellett is akad az elôadásban meg-
lepetés. Ráadásul a korabeli hangszerek hangszíne sokkal 
közelebb áll az énekhanghoz, a mûvészek is szívesebben 
énekelnek ilyen kísérettel. 430 Hz-re fogunk hangolni, 
ezen szoktunk bécsi klasszikusokat játszani, míg barokkot 
általában 415 vagy 440 Hz-en. Nagyon szeretem a Figaro 
házasságát: ha néhány évig nem vezényelhetem, már ‘elvo-
nási tüneteim’ vannak, mert olyan létfontosságú ‘vitami-
nokat’ tartalmaz, amelyek nélkül nehéz létezni. Az emberi 

szellem egyik csúcsteljesítménye: hallatlan báj és olyan 
életöröm, érzékiség és erotika sugárzik belôle, ami még 
Mozart mûvei között is ritkaság.” 
„A másik, szintén rendhagyó hangversenyünk november 
1-jén lesz a Müpában, s a Halottak Napja elôtt tisztelegve 
idén nem a megszokott requiemek közül válogattunk, ha-
nem Händel és Bach egy-egy gyászzenéjét tûztük mûsorra. 
Azért izgalmas ez az est, mert elôször hangzik fel együtt 
Karolina királyné temetési anthem-je a Gyászódával. Két 
varázslatos mû, egy évtizeden belül keletkeztek, s bármi-
lyen furcsa, de ritkán fordul elô, hogy az ember egy esten 
Händel- és Bach-mûvet rakhat egymás mellé. A szólis-
táink is fi gyelmet érdemelnek, hiszen Bárány Péter mellett 
– akit a barokk zene kedvelôinek már nem kell bemutatni – 
Baráth Emôke, a legutóbbi innsbrucki barokk ének verseny 
gyôztese lesz a szopránszólistánk, akinek most kezdôdött el 
a világkarrierje. Régi kedves partnerünk Blazsó Domon-
kos, akárcsak Jeffrey Thompson, aki William Christie-vel 
dolgozik rendszeresen, így számunkra kulcsot jelentett a 
francia barokkhoz. 2013-ban, az Operaházban bemutatan-
dó Rameau-darabnak, a Hippolytus és Ariciának is ô lesz 
az egyik címszereplôje” – nyilatkozta a Gramofonnak Vas-
hegyi György.

Egy nap Bogányival, Bachhal és Liszttel 

Chopin szerzeményeibôl már tartott maratont – amikor 
két nap alatt eljátszotta valamennyi zongoramûvét –, ta-
valy pedig Liszt mûveibôl válogatott a MüPában Bogányi 
Gergely. Akkor elhatározta, nem kíván a szerzôtôl elsza-
kadni, és 2012-ben szintén játszik Liszt-mûsort a hang-
versenyteremben, többet is egyetlen nap alatt. De október 
22-én, Liszt Ferenc születésnapján nemcsak a virtuóz zon-
go ramûvész-zeneszerzô kompozíciói, hanem Johann 
Sebastian Bach mûvei is szerepelnek programjában. Há-
rom elôadást tart ezen a napon: 15.30., 18.00 és 20.00 órai 
kezdettel, s mindegyiken más és más mûsor hangzik fel. A 
koncertek érdekessége az is, hogy több Bach-szerzemény-
nek Bogányi Gergely átiratában tapsolhat a közönség. S 
ahogy a mûvész egy korábbi interjúban fogalmazott, nem 
új tartalmakat akar a mûvekbe belevinni, hanem azt sze-
retné megmutatni, amit a szerzô belekomponált. n

A Mûvészetek Palotája teljes ôszi programkínálata megtalálható az 
intézmény honlapján: www.mupa.hu

Vashegyi György  Rost Andrea Bogányi Gergely
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Valójában nem is beszélhe-
tünk egységes profi lról, hiszen 
különbözô társulatokat foglal 
magában az 1949-ben létreho-
zott intézmény – de ez adja a 
különlegességét is. A Honvéd 
Táncszínházat a Harangozó 
Gyula-díjas, kiváló és érdemes 
mûvész Zsuráfszky Zoltán ko-
reográfus vezeti, a Honvéd 
Férfi kart pedig a Liszt Ferenc-
díjas Strausz Kálmán. A tánc-
színházhoz kapcsolódik az 
Árendás Péter által vezetett 

Hegedôs együttes, valamint a színész-szólista tagozat, 
amelynek irányítója Gyôry András Botond. Ez a struktúra 
a több évtizeddel ezelôtti gyakorlatban gyökerezik, éppen 
ezért lehetne akár idejétmúlt is. Az idén májusban hivatal-
ba lépett ügyvezetô igazgató, Bolvári-Takács Gábor azon-
ban arra vállalkozott, hogy ezt a sokszínûséget kihasználva 
új lendületet adjon a közel száznegyven fôt tömörítô társu-
latnak. 
Kinevezése után elsô dolga volt, hogy az addig jellemzôen 
az adminisztratív részlegnél összpontosult vezetôi munka-
kört a mûvészek kezébe adta vissza. Ennek érdekében hoz-
ták létre újra a mûvészeti vezetô posztot, amelyet Zsuráfszky 
Zoltán tölt be. „Elsô helyen a társulat áll, a mûszaki és ad-
minisztrációs egységek csak ezután következnek – mondja 
Bolvári-Takács Gábor. – Vezetôi megbízásom 2015-ig szól, 
elsô fô célomat viszonylag hamar sikerült elérni: nemzeti 
kategóriájú intézménynek minôsítettek bennünket. A 
Honvéd Együttes idén 419 millió forint közhasznú támo-
gatást kap a fenntartó Emberi Erôforrások Minisztériumá-
tól (ez tavaly 21 millió forinttal több volt). Emellett – a 
vállalkozási tevékenység bevételi tervével együtt – mint-
egy 130 milliós saját bevételt tervezünk idén, ez elsôsorban 
elôadások értékesítésébôl származik, de van benne bérbe-

adás is (terem, gépkocsik, jelmez, kulturális események, 
nagy rendezvények teljes mûszaki kiszolgálása). Bár 2000-
tôl nem a Honvédelmi Minisztérium a fenntartónk, ha-
nem a kulturális ügyekért felelôs tárca, a Honvédség to-
vábbra is komolyan veszi a velünk való együttmûködést: 
katonai, állami, kulturális rendezvényekhez, ünnepélyek-
hez rendszerint bennünket kérnek fel. Ez évente több mint 

ZSURÁFSZKY ZOLTÁN: 
TÖBB FRONTON NYITNI

„2007-ben vettem át Novák Ferenctôl a Honvéd Táncszínház ve-
zetését. Elôtte tíz évig a Budapest Táncegyüttes mûvészeti 
vezetôje voltam. A két nagy hivatásos táncegyüttes egyesülésével 
jött létre az ország legnagyobb, negyven táncosból, valamint ze-
nekarból álló profi  néptánc-együttese, a Honvéd Táncszínház. 
2012 júniusától, Bolvári-Takács Gábor igazgató úr megbízásából az 
egész Honvéd Együttes mûvészeti vezetôjeként folytatom munká-
mat. Repertoárunkban megtalálhatók tematikus, nagyszabású tör-
ténelmi táncjátékok (Egri Csillagok, Dózsa, Monarchia, A Tenkes 
kapitánya, Árpád népe, István a király), de a mûsoraink gerincét az 
autentikus folklórból építkezô elôadások jelentik. Minden korosz-
tály megtalálja a számára leginkább vonzó elôadásokat a mese- és 
ifjúsági darabok, illetve a dramatikus táncjátékok közül. Az eredeti 
néptáncokat autentikusan reprezentáló színpadi megfogalmazá-
sokra törekszünk, tudományos kutatásaim, gyûjtéseim nyomán, a 
táncmûvészeti feladatok minél jobb kiszélesítésével. Számos nagy 
mûvész kötôdött a Honvéd Együtteshez az elmúlt hatvanhárom 
évben – például Kodály Zoltán, Weiner Leó, Vass Lajos, Seregi 
László, Ilosfalvy Róbert, Palcsó Sándor, Réti József, Gregor József, 
Gulyás Dénes –, és ez a hagyomány meghatározó: ma is komoly 
kulturális mûhely, komoly mûvészgárdával, komoly infrastruktúrá-
val. Bár a 2011-ben Prima Primissima-díjat kapott Honvéd Együt-
tesnek nincs állandó játszóhelye, utazó társulat vagyunk, rendel-
kezik azonban egy különleges adottsággal, amellyel más társulat 

nem: házon belül tudunk összmûvészeti produkciókat megvalósí-
tani, a mûfajok, stílusok fantasztikus skáláját felvonultatva. Az új 
vezetéssel közösen szeretnénk a társulatok között még jobb átjár-
hatóságot biztosítani; az eddigieknél többször létrehozni közösen 
jegyzett produkciót, valamint minél több fronton nyitni a közön-
ség felé.

Bolvári-Takács Gábor

Kimagasló képességû kulturális mûhelyek 
mûködnek egymás mellett a Honvéd Együttes 
berkeiben: tánckar, férfi kar, népi zenekar, szí-
nészkar. A társmûvészetek közelsége, sôt szim-
biózisa olyan lehetôségeket teremt a több mint 
hatvanéves, nagy múltú intézmény számára, 
amelyeknek köszönhetôen egyedi színt képvi-
selhet a hazai kulturális életben.
 2 Várkonyi Tamás
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STRAUSZ KÁLMÁN: 
ÁTKORMÁNYOZNI A HAJÓT

Két éve vette át Strausz 
Kálmán a Hon véd Férfi kar 
vezetését. Mint mondja, 
sze rencsés idôben, mert ak-
koriban két olyan jubileumi 
évet is rendeztek – az Erkel-
emlékévet 2010-ben, il letve 
a Liszt-évet 2011-ben –, 
amely komoly segítséget 
nyújtott mûvészi tervei 
meg valósításában. Ennek a 
mûvészi tervnek a lényege 
az volt, hogy a kórus hajó-
ját visszakormányozza az 
igényes könnyûzene és 
crossover vizeirôl a hagyo-
mányok folytatását jelentô, 
úgynevezett komolyzene 
világába, az elôbbi zenei 

mûfajoktól sem elhidegülve. „Egy olyan énekkar, amelynek Ko-
dály átírta a Toborzót a Háry Jánosból, vagy amelyik a meg-
lehetôsen nehéz Bartók-férfi karokat, illetve kortárs alkotásokat – 
Közép-Európa egyetlen hivatásos férfi karaként – professzionális 
szinten meg tudja szólaltatni, elvárható a stiláris sokféleség – 
mondja a karnagy. Igyekszünk a Honvéd Férfi karban rejlô lehe-
tôségeket más együttesek számára is hasznossá tenni. A Pannon 
Filharmonikusokkal körvonalazódik együttmûködés, amelynek ke-
retében Wagner Lohengrinjében lépünk fel december elején. 
Éneklünk Stravinsky Oedipus Rex címû mûvében a Nemzeti Fil-
harmonikusok novemberi hangversenyén, és jövô májusi koncert-
jén Sosztakovics 13. szimfóniájában is, valamint egy hónappal 
késôbb a Wagner-napokon, szintén a Mûvészetek Palotájában. 
Amellett, hogy mások számára szolgáltatunk, saját projektekben, 
önálló produkciókban is gondolkodunk. Ezen a téren sokkal na-
gyobb a kapacitásunk, de bármennyit pályázunk is, az önálló kon-
certek rendezése elôtt egyelôre anyagi akadályok állnak. Sikerült 
azonban két hézagpótló kiadványt készítenünk a Liszt-emlékév-
ben: lemezre vettük Liszt Ferenc Szent Szaniszló oratóriumát és 
Requiemjét, valamint ritkán hallható világi férfi karait. Belekezd-
tünk továbbá egy olyan vállalkozásba, amelyben a jövô közönsé-
gének kinevelését kezdtük el. „A zene házhoz megy” címmel is-
kolákat látogatunk, és adunk interaktív koncerteket, bevonjuk a 
gyerekeket is, akik mindig nagy élvezettel vesznek részt a progra-
mon: egy teljes felsô tagozat a klíma nélküli tornateremben fi gyel-
mesen és lelkesen követi az elôadásunkat! Igyekszünk dinamikusan 
bemutatni a kóruséneklés mûfaját, hogy a fi atal ne azt lássa, hogy 
negyven sötétbe öltözött úr énekel, egy pedig háttal a közönség-
nek hadonászik… Az én gyerekkoromban a zene még szent dolog 
volt, nem volt szabad megérinteni; csak úgy léphettünk be a 
mûvészet templomába, ha elôtte szinte megmosakodtunk, mint a 
muzulmánok az ima elôtt. A muzsika szent dolog ma is, de a min-
dennapok részévé kell tenni. És már nem éltünk hiába, ha a gyerek 
az elôadás után azt dúdolja, hogy A jó lovas katonának…

A Honvéd Együttes honlapja:
www.honvedart.hu

száz elôadást jelent, amelynek tárcaközi szerzôdésben meg-
határozott ellenértékét beépítik a fenntartói támogatásba. 
Mivel a Honvéd Együttesnek nincs saját elôadóterme, 
táncszínházi produkcióink alapvetôen a Nemzeti Tánc-
színház szervezésében kerülnek a közönség elé. A Honvéd 
Együttes elnevezés tehát egyfajta hagyománytiszteletet ta-
kar, ugyanakkor tervezünk arculatváltást.”
Az ügyvezetô igazgató szeretné érni, hogy a Táncszínház és 
a Férfi kar között ne csak alkalmi, hanem rendszeres együtt-
mûködés alakuljon ki. „Ebbôl olyan különleges produk-
ciók jöhetnek létre, amelyeket más együttesek önmaguk-
ban nem tudnak létrehozni, nálunk viszont házon belül 
megvalósulhat – mondja Bolvári-Takács Gábor. – További 
célom az évek óta hiányzó önálló bérlet elindítása, mert 
egy professzionális elôadó-mûvészeti intézmény számára a 
bérletstruktúra adja az évad gerincét. Szeretnék a mûvészeti 
munkakörben foglalkozatott énekesek, táncosok bérhely-
zetén javítani, és szeretném elérni, hogy a Honvéd Együttes 
úgy vegyen részt országos vagy akár országhatárokon át-
nyúló kulturális projektekben, hogy szerepléseit folyama-
tos sajtóvisszhang kíséri. Ilyen projekt lehet a részvételünk 
az Európa Kulturális Fôvárosa programsorozaton Kassán, 
2013-ban, valamint a 2014-ben kezdôdô megemlékezése-
ken, az elsô világháború századik évfordulóján.” n
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A kórus elsô és egyik legfontosabb feladata az október 8-i 
fellépés a Korunk zenéje fesztiválon. Ekkor a koncert elsô 
felében a cappella, vagyis hangszerkíséret nélküli kórus-
mûveket szólaltat meg – ôsbemutatókként. Az est második 
részét a Magyar Rádió Gyerekkórusa jegyzi. „Két évvel 
ezelôtt, az énekkar fennállásának huszonötödik évforduló-
ja alkalmából pályázatot írtunk ki olyan fi atal zeneszerzôk 
számára, akik még tanulóéveiket töltik – meséli Antal 
Mátyás. – A pályázatot Balogh Máté Gergely nyerte, Az 
esztendô négy szakasza címû kompozíciójával. Az októberi 
programhoz az ô darabja köré gyûjtöttünk olyan mûveket, 
amelyek az énekkar számára íródtak, illetve amelyek még 
soha nem hangzottak el közönség elôtt. Megszólaltatjuk 
Orbán György Három genfi  zsoltárát, amelyet a szerzô ki-
fejezetten a Nemzeti Énekkarnak és nekem ajánlott; 
Csemiczky Miklós háromtételes ciklusát, amelyet Kriza 
János Vadrózsák címû gyûjteményének balladáira írt; 
Huszár Lajos A csend virága címû alkotását, ami elôadói 
nehézségei miatt húsz éve hever asztalfi ókban, valamint 
Beischer-Matyó Tamás Psalmus 70 címû mûvét. Azért tar-
tom rendkívül fontosnak az ilyen koncerteket, mert általá-
ban kevés a cappella mûvet éneklünk, ugyanis legtöbbször 
oratorikus alkotásokban kell közremûködnünk, a hang-
szerkíséret állandó jelenléte pedig hajlamos elkényelmesí-
teni a kórust. Mentális és szakmai fejlôdésünk, a hangzás 
karbantartása és a pontos intonáció érdekében mindig 
igyekszem felvállalni kortárs mûvek elôadását, arról nem 
is beszélve, hogy az új zene bemutatását pályám fontos ré-
szének tekintem. Az a cappella esteknek azért is jut ki-
emelt szerep, mert a mûsorukat én állíthatom össze, a kar-
nagynak pedig úgy kell felépítenie  minden évadot, hogy a 
mûsorok ne csak önmagukban legyenek teljesek, hanem 
egymásra is épüljenek az évek során. A Nemzeti Filharmo-
nikusok saját bérleteiben mindig a felkért karmester dönti 
el, milyen mûvet szeretne dirigálni, ehhez pedig nekem kö-
telességem alkalmazkodni.”

Jelmezbe öltözni

„Az évad két Strauss-operája közül a Hallgatag asszony ke-
rül színre elôször, október 4-én és 6-án – folytatja a kar-
nagy. – A kórusnak ebben a mûben mennyiségileg nincs 

nagy szerepe, karakterben azonban annál izgalmasabb 
megszólalásokra lesz szükség. Az évad két másik, nagy 
jelentôségû koncertje Stravinsky Oedipus Rex címû ope-
ra-oratóriumának (november 29.), illetve Sosztakovics 13. 
szimfóniájának a mûsorra tûzése (május 9.). Ezek az alkotá-
sok más-más hangképzést igényelnek. Egyébként mind-
kettôben csak férfi kar szerepel, ezúttal a Honvéd Férfi kar-

A kóruséneklés színészi feladat is
Antal Mátyás a Nemzeti Énekkar évadjáról

A következô hónapok sokrétû feladatokkal látják el a Nemzeti Énekkart, amely énekel majd 
oroszul, latinul, olaszul, németül; fellép Richard Strauss két operájában, Stravinsky Oedipus Rex 
címû opera-oratóriumában, Sosztakovics 13. szimfóniájában, Verdi A kalóz címû operájában, va-
lamint megszólaltat kortárs mûveket és két Schubert-misét is. A különbözô programok kihívásai-
ról beszélgettünk Antal Mátyás karnaggyal.
 2 Várkonyi Tamás
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ral közösen lépünk színpadra. Kuriózumnak számít Verdi 
1848-ban bemutatott operája, A kalóz, amelyet a kitûnô 
olasz dirigens, Carlo Montanaro vezényel, és amelyben a 
kórusnak a tömeget kell megjelenítenie. Természetesen 
mindegyik alkotás eredeti nyelven szólal meg: oroszul, la-
tinul, olaszul, a Strauss-operák németül, de utóbbiakban 
még az osztrák dialektussal is meg kell próbálkoznunk.”
Mindezek elôtt azonban, október második felében Schu-
bert két utolsó miséjét énekli a Nemzeti Énekkar, az Asz-
dúrt és az Esz-dúrt. Elôbbit Christian Zacharias vezényli, 
utóbbit Kocsis Zoltán. Bár az utóbbi idôben ez a két alko-
tás hallható volt koncerteken, sajnos nem számítanak a 
gyakran elôadott mûvek közé. Az október 18-i esttel, ame-
lyen a Schubert-mise elôtt Szergej Krilov játssza Soszta-
kovics I. hegedûversenyét, az egykori Állami Hangver-
senyzenekar koncertmesterére, a száz éve született Tátrai 
Vilmosra emlékeznek. (Cikkünk a 14–15. oldalon olvasha-
tó.) „Ami a legizgalmasabb ezekben a mûvekben – folytat-
ja Antal Mátyás –, az az, hogy bennük a daléneklés 
attitûdje váltakozik a hagyományos oratorikus kórushang-
zással. Mint minden egyházi mûben, a Schubert-misékben 
is találhatók olyan szakaszok – például nagyszabású kó-
rusfúgák –, amelyek a korábbi századok zeneszerzôi 
gondol kodására mutatnak vissza. Ezekkel szemben viszont 
a lassútételek olyanok, mintha a kórus intim, bensôséges, 
személyes hangételû dalt énekelne. A bécsi klasszikus vagy 
kora romantikus misében is az a kihívás, mint minden 
más vokális mûben: az énekkar munkája komoly színészi 
feladat is – sokkal inkább, mint egy hangszeres muzsikus 
esetében. Ugyanis a szöveg miatt az énekesek a tartalom 
elsôdleges hordozói. Jelmezbe kell öltözni, minden korhoz 
és stílushoz.  Ezekben a Schubert-misékben könnyed, dal-
szerûbb hangképzést kell megvalósítanunk, szemben pél-
dául egy operakórussal, amelyben teátrális, nagyszabású, 
erôteljesebb, bel canto hangképzésre van szükség.”

Hiába van ingyen…

Az énekkarnak tovább erôsödött az az oldala, amelynek 
köszönhetôen szólistákat is bátran ki tud állítani soraiból. 
Korábbi operaprodukciókban (Arnold Schönberg: Mózes 
és Áron; Richard Strauss: Daphne) több szólista is a Nem-
zeti Énekkar tagjai közül került ki. „Sajnos egy másik 
tényezô is tovább erôsödött, de ez a teljes magyar zenei éle-
tet érinti – folytatja a karnagy. – Az énekkar évente húsz 
alkalommal ingyen áll a vidéki zenekarok, illetve a fi lhar-
móniai nonprofi t kft.-k szolgálatára, a gazdasági nehézsé-
gek miatt azonban ez az együttmûködés nem úgy zajlik, 
mint régen. Hiába kapja meg ugyanis ingyen a meghívó fél 
a Nemzeti Énekkart, Magyarország egyik legjobb kórusát, 
ha esetenként az útiköltségünket sem tudja kifi zetni. Ez a 
helyzet nyugtalanító.” n

A Nemzeti Filharmonikusok hivatalos honlapja:
www.fi lharmonikusok.hu
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Polónyi Ágnes idén kezdi hetedik évadját a zenekarban. 
Mint mondja, számára a Fesztiválzenekar a folyamatos ki-
hívások, az állandó megújulás színtere. A nagyzenekari 
mûvek mellett kamara- és régizene, opera, Kakaókoncer-
tek, éjféli hangversenyek szerepelnek, ez a sokszínûség pe-
dig nem csak a hallgatóságot, hanem a muzsikusokat is 
inspirálja. „Érdekes az is, hogy némely zenemû elôadásakor 
nem a megszokott helyünkön ülünk – folytatja. – Hihetet-
len élmény volt például, amikor Bartók Hegedûversenyét 
Fischer Iván és a hegedûszólista között játszhattam el. Az 
idei évadban modern zenei koncertek is lesznek. Szokatlan 
harmóniák, ritmusképletek, egyedi zenei megfogalmazá-
sok – ez nekem nagyon fontos, hiszen új dimenziókat nyit 
meg elôttünk. A Mahler-ünnep magyar mûvének ôs-
bemutatóját mindig izgalommal várom, vajon milyen sze-
repet kap a hárfa. A mai szerzôk más és más módon nyúl-
nak a hangszerekhez, ezáltal a muzsikus is új feladatokkal 
találja szembe magát. Mahler V. szimfóniája és annak 
Adagiettója a zeneirodalom egyik csúcsa, eljátszani nemes 
feladatot jelent. Nem elég a hangokat megfelelô idôben és 
jól elhelyezni, hanem át kell venni a karmester és a muzsi-

kustársak érzésvilágát. Sokat dolgozom például egy-egy 
arpeggio arányain, sebességén, a hangok, futamok inten-
zitásán, mindezt a kotta nem rögzíti. Cél, hogy tiszta hang-
záskép szülessen, ebben a tételben a hárfásnak döntô a sze-
repe.”
„Nem törekedtem arra, hogy a Mahler-ünnepen bemuta-
tandó III. szimfóniám szorosan kapcsolódjon Mahlerhez – 
ezt már Gyöngyösi Levente mondja. – Nagyobb zenekart 
használtam, mint amit szoktam, de nem olyan nagyot, 
mint amilyen a második részben felcsendülô Mahler-szim-
fóniáé. Az osztrák mester és az én törekvéseim azonban 
sok szempontból egybevágnak. Mahler azért korszerû ma 
is, mert a posztmodern egyik elsô elôfutárának tekinthetô; 
nem teljesen összeillô zenei anyagokat gyúr kollázsszerûen 
össze, és nem feltétlenül törekszik arra, hogy modern le-
gyen. Mozartnál is sokszor látni ezt: nem igazán magas-
rendû zenei anyagok egy zseni kezében új értelmet nyer-
nek! Vagy itt van Haydn, akinél azt látjuk, hogyan lesz egy 
már-már primitív zenei viccbôl magasrendû szimfonikus 
gesztus. Érdekes logika: bizonyos zenei anyagok beépítve 
magasabb rendûekké válnak, mint amilyenek voltak ere-
detileg.”
Gyöngyösi Levente elsô szimfóniája a Szerelem címet vi-
selte, a második szerényebb kifejezési igényû darab volt, ez 
a mostani pedig ismét nagyobb szabású, alcíme: Születés. 
Önéletrajzi vonatkozású, hiszen a zeneszerzônek néhány 
hónapja született gyermeke: a mû a születés gondolatkörét 
járja körül, formájában követi a klasszikus szimfóniáét. Az 
eksztatikus elsô tétel címe Fogantatás, a második a Belül 
címet viseli, és a gyermek szemszögébôl mutatja be az 
anyaméh különleges világát; ez a békét sugárzó lassútétel 
nem motivikusan fejlôdô zene, hanem az állandóságot je-
leníti meg. A harmadik tétel maga a születés: szaggatott 
hangvételû, a scherzo szerepét játssza. A fi nálé nem lezárás 
és betetôzés, hanem csupán elköszönés, az új lehetôségeket 
vetíti elôre. És hogy hány szimfóniát szeretne írni a har-
minchét éves zeneszerzô? „Nem tudom – feleli. – Az utol-
só négy évben hármat írtam, mindet felkérésre. Mint oly 
sok mindent, ezt is az élet hozza.” n

A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja:
www.bfz.hu

Mahler, a posztmodern
Hagyományt teremtett a Fesztiválzenekar

A szeptemberi Budapesti Mahler-ünnep középpontjában idén is 
olyan koncert áll, amelynek elsô felében egy kortárs magyar mû szó-
lal meg ôsbemutatóként, második részében pedig egy Mahler-opus, 
az 5. szimfónia. A két alkotáshoz más-más okból szorosan kötôdô 
muzsikus, Polónyi Ágnes hárfamûvész és Gyöngyösi Levente 
zeneszerzô nyilatkozott lapunknak.

Gyöngyösi Levente új szimfóniája ôsbemutatóként hangzik fel
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„10. Jubileumi MVM Koncertek – A Zongora”
2012/2013

MVM Koncertek – A Zongora a M etek alot ban
Jevgenyij Koroljov David Fray

Bogányi Gergely ánki Dezs  
Grigorij Szokolov Jevgenyij Kiszin

MVM Koncertek – A Zongora a e tetic  alot ban
Jandó Jen  Vásáry Tamás

Várjon Dénes Farkas Gábor
Igor Levit 

Junior rima a  ongoram ek a art k ml k ban
Ifj. Balázs János Borbély László

Lajkó István Fülei Balázs
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„Örültem a felkérésnek, mert több irányba is tágítja szá-
momra a kamarazene lehetôségeit – mondja Csalog Gá-
bor. – Olyan mûveket adhatunk elô, melyek a szokásosnál 
nagyobb kamaraegyüttesre íródtak. Elôadói apparátus-
ként pedig adott lehetôség a zenekar kiváló szólam-
vezetôibôl és fúvósaiból összeállítható sokféle formáció. 
A tematika kialakításában szabad kezet kaptam, valami 
hasonlót próbálhatok kialakítani, mint saját szólókon-
certjeimen szoktam. Ezeken már régóta kísérletezem 
eltérô stílusok, korszakok zenéinek szembeállításával. Ér-
dekes kaland, mert így az eddig ismert zenéket egyszerre 
újra fedezhetjük fel, más füllel hallgatva. Ilyesféle 
mûsorszerkesztési elvekre utal ez a mostani sorozatcím is: 
Tükrözôdések. Az elsô esten (október 5.) Ravel és 
Couperin mûveit adjuk elô. Tudjuk, hogy a 20. századi 
szerzô mennyire rajongott a 17–18. századi honfi társai ze-
néiért – példa erre többek között a Couperin emlékezete 
címû sorozat (ebbôl is játszunk a koncerten). A második 
esten (november 9.) Beethoven és a 2007-ben elhunyt 
Galina Usztvolszkaja mûveit adjuk elô: ha úgy vesszük, a 
két életmû a zenetörténet két távoli pontja, mégis szépen 

rímelhet egymásra e két zene. Az orosz szerzônô mûveinek 
kegyetlensége, lecsupaszítottsága számomra erôs kapcso-
latba hozható Beethoven kései stílusával. A decemberi 
esten Mozart és Charles Ives mûvészete találkozik, a kettô 
között pedig az én darabom szólal meg, amely valami mó-
don mindkét szerzôre refl ektál. A február 1-jei mûsorban 
Schubert és Poulenc a két zeneszerzô. A sorozat február 
22-én zárul, ekkor Keller András és én adunk közös szoná-
taestet, részben az addig mûsorra tûzött szerzôk mûveibôl.”
A legtöbb elôadót Schubert Oktettje foglalkoztatja. „Ez a 
darab egyik szívügyem – folytatja Csalog Gábor –, egy-
részt mert soha nem volt alkalmam elôadni, hiszen nincs 
benne zongora; a vonósnégyes mellett nagybôgô, klari-
nét, fagott és kürt játszik benne. Másrészt tanítani sem – a 
Zeneakadémián ekkora létszámú, és ilyen speciális 
összetételû kamaracsoport alig-alig összeszervezhetô. Eze-
ken túl azonban nekem még fontosabb, hogy a szerzô 
egyik legnagyobb és méltánytalanul elhanyagolt 
remekmûve. Egy látszólag alkalmi kompozíció, látszólag 
társalgási hangvétellel, lubickolás a hangzás felhôtlen 
örömében. Valójában a zenetörténet egyik örök érvényû 
mûve.” 
Csalog Gábor saját kompozícióit, feldolgozásait is mûsorra 
tûzi, erre bátorította Keller András mûvészeti vezetô is. 
Az Egy Mozart-útvesztô címû mû egyfajta építôkockás já-
ték Mozart alkotásaiból: Csalog az A-dúr klarinétötöst és 
a c-moll zongoraszonátát kombinálja benne. A kettôt 
együtt hallja a hallgató: a két mû izgalmas szerkesztési el-
vek szerint, párhuzamosan fut le benne. A zongoramûvész 
Schubert táncaiból készített átdolgozásai is elhangzanak, 
éppen abban a mûsorban, amelyben Schubert Oktettje is, 
és amelyben a zenekar fúvósgárdáját bevonva két Poulenc 
fúvós kamaramû is megszólal. n

A Concerto Budapest honlapja:
www.concertobudapest.hu

CARTE BLANCHE
„Fontosnak tartom, hogy egy olyan mûvész kollégám, akit az 
egész magyar zenei életben az egyik legizgalmasabb, legérdeke-
sebb egyéniségnek tartok, vezetheti a Concerto Budapest új soro-
zatának hangversenyeit. Csalog Gábor carte blanche-t kapott tô-
lem: saját elképzelései szerint szólaltathat meg mûveket a zenekar 
kiváló mûvészeivel; ô fogja betanítani a mûsorokat, sôt kompo-
nistaként is megnyilvánulhat. Kitûnô szólista, kamarazenészi, ta-
nári, mûvészeti vezetôi képességeit kamatoztatja majd a külön bö-
zô formációkkal közös munkában. A mûsor-összeállításokon elsô 
ránézésre látszik, hogy nem a megszokott irányt képviselik, vala-
hol mégis egyszerû és lényeget megragadó párosításokról van 
szó” – mondta az új sorozatról Keller András mûvészeti vezetô.

Tükrözôdések
Új sorozat a Concerto Budapestnél

Keller András mûvészeti vezetô Csalog Gábor 
zongoramûvészt kérte fel, hogy legyen gazdája az 
októberben induló, öt hangversenyt magában fog-
laló Concerto Stúdió bérletnek. A sorozat a 
Tükrözôdések alcímet kapta, jelezve: izgalmas 
párosításban szólalnak meg más-más korban élt 
zene szerzôk alkotásai. A mûsorszerkesztés hát-
terérôl Csalog Gábort kérdeztük. Csalog Gábor: több mint zongoramûvész

Fo
tó

: H
us

zt
i I

st
vá

n



JéJé
A JELEN ZENÉJE 
A ZENE JÖVÔJE



KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP– Várkonyi Tamás összeállítása

32 GRAMOFON 2012. ÔSZ

A bérlet elsô estjén fi lm társul a zenéhez (október 30.), a 
másodikon a képzômûvészet (2013. február 27.), a harma-
dikon a tánc (március 17.), a negyediken pedig a színház 
(május 5.). A produkciókban neves mûvészekkel, társula-
tokkal dolgozik együtt a Dohnányi Zenekar, a „vendég-
mûvészet” rendszerint a koncertek második felében jelenik 
meg.
A bérlet elsô hangversenyén Händel már-már „fi lmesen” 
képszerû, Izrael Egyiptomban címû oratóriumának máso-
dik része után olyan fi lmzenék szólalnak meg – a fi lmekbôl 
vett részletekkel, videoklipekkel társítva –, amelyek nem-
csak a fi lmmûvészetben, hanem a zenében is klasszikusnak 
számítanak. Ilyen például Csajkovszkij 1812 nyitánya a V, 
mint vendetta címû fi lmben; Elgar Enigma-variációi az 
Ausztráliában és Mascagni Parasztbecsület-intermezzója a 
Keresztapából.
A sorozat második hangversenyén képzômûvészet csatla-
kozik a zenéhez; az est második felében Muszorgszkij Egy 
kiállítás képei címû opusa csendül fel, természetesen Ravel 
hangszerelésében. A mûvet köztudottan festmények ihlet-

ték, de az elôadást ezúttal a nemzetközi hírû animációs 
fi lmrendezô, Cakó Ferenc élôben, a koncert közben meg-
alkotott, nagy kivetítôn látható homokanimációja egészíti 
majd ki. A koncert elsô részében Holst Planéták címû 
mûvét hallhatjuk, amelynek érdekessége, hogy a zeneszerzô 
a Naprendszer bolygóinak karakterét, asztrológiai 
jellemzôiket zenésítette meg a nagyszabású szimfonikus 
ciklus keretében, fantasztikus zenekari színekkel.
A februári hangverseny különösen mozgalmasnak ígér-
kezik, két különleges társulat részvételével. A számos nem-
zetközi versenyen gyôztesként végzett nyíregyházi 
Cantemus Vegyeskar és a Budapesti Akadémiai Kórus-
társaság közremûködésével Stravinsky Menyegzôjét és 
Rossini Kis ünnepi miséjét hallhatjuk. A társmûvészetek 
közül a táncé lesz a fôszerep, a Forte Társulat jóvoltából. Ez 
a formáció egy új formanyelv, a fi zikai színház létrehozásá-
val kísérletezik, vezetôje pedig az a Horváth Csaba, aki az 
Ôszi Fesztivál utódja, a Café Budapest kortárs fesztivál 
mûvészeti vezetôje. Mint koncepciójáról egy interjúban 
nyilatkozta: „a mozgás vagy fi zikalitás minden elôadásban 
jelentôs szerepet kap; a mozdulatokban keresem minden-
nek az igazságát”.
A Zene plusz címû sorozat utolsó elôadása zene és szín-
ház kapcsolatára épül. A Dohnányi Zenekar a 2009-es 
Mendelssohn-évre hozta létre a Szentivánéji álom színhá-
zi adaptációját Dávid Zsuzsa rendezésében, amelyet a 
Zempléni Fesztiválon mutattak be. „Mendelssohn a vígjá-
téknak csupán néhány jelenetéhez írt kísérôzenét – innen 
ismert például a híres Nászinduló –, de ezekbe belekompo-
nálta a Shakespeare-mû szövegét is – mondja a rendezô, 
Dávid Zsuzsa. „A nézô elôtt e néhány képen keresztül is 
kirajzolódik a darab cselekménye. Érdekesség, hogy mind-
össze négy színész alakítja az összes szerepet, a tündér-
királynôtôl a szerelmespárokig. De szcenikailag is külön-
leges az elôadás: hatalmas perzsa szônyegen játszódik, a 
díszlet pedig egy nagy tükör. Ritkaságszámba megy az 
elôadás amiatt is, hogy Mendelssohn gyönyörû kísérô-
zenéjével és a színdarabbal egyszerre találkozhat a közön-
ség. A Zempléni Fesztivál közönsége értékelte a produk-
ciónkat, sikerünk rendkívüli volt.” n

A Budafoki Dohnányi Zenekar hivatalos honlapja:
www.bdz.hu

Zene Plusz: 

fókuszban a társmûvészetek
A Budafoki Dohnányi Zenekar tavaly Zene-kép címmel indított bérletet. Ennek koncertjein a zenét 
képi elemekkel gazdagították, így segítve a hallgatót a mûalkotás teljesebb átélésben, jobb megér-
tésében. A 2012/13-as évadban még egy lépéssel tovább megy Hollerung Gábor és zenekara: a 
Zene Plusz… bérletben a többi társmûvészetet is bevonják, komplex élményt nyújtva.

Jelenet a Szentivánéji álom elôadásából
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Barokk gyöngyszemek

Miskolcon
Számos újdonsággal kezdi meg 2012/13-as 
évadját a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A non-
profi t kft.-vé alakulás következtében arculata, 
honlapja, valamint bérletstruktúrája is meg-
újul; a bérletek esetében bevezetik a nyugdíjas, 
pedagógus és diákkedvezményeket. Kovács 
László együttese ellátogat Pécsre és Budapestre, 
valamint kiemelkedô jelentôségû koncertet ad 
jövô márciusban Európa Kulturális Fôvá rosá-
ban, Kassán.

Szokatlan, hogy egy együttes évadnyitó koncertjén kortárs 
mûvet szó laltat meg, ráadásul ôs  bemutatóként. Ta valy elôtt 
a Nemzeti Kulturális Alap zeneszerzôknek írt ki pályáza-
tot, tavaly pedig zenekaroknak, ezen mûvek elôadására. Az 
október 1-jei esten Cser Ádám I. szimfóniáját mutatja be a 
miskolci zenekar, és ugyanennek a kezdeményezésnek a 
gyümölcse a november 19-ei koncert is, amelyen Fekete-
Kovács Kornél Hegedû–szárnykürt kettôsversenyét hall-
hatja a közönség, szintén ôsbemutatóként; a szerzô és Buj tor 
Balázs közremûködésével. A zenekar ezzel a mûsorral uta-
zik három nappal késôbb Pécsre, hogy a Kodály Központ-
ban lépjen fel. Szabó Péter igazgató szerint azért fontos ez 
a fellépés, mert a zenészek régóta várják, hogy kipróbál-
hassák a kitûnô akusztikájú pécsi hangversenytermet, és a 
zenekari hangzás javára válik az új tapasztalat. „Újdonság 
az is, hogy megváltozik a bérletstruktúránk – folytatja az 
igazgató. – Bérleteseink között két-háromévenként felmé-
rést végzünk, ennek hatására megszüntettük a Mesterbér-
letet, és elindítottuk a Gyöngy Bérletet, aminek közép-
pontjában a barokk zeneirodalom gyöngyszemei állnak, 
bár a mûsorokkal eljutunk egészen Mozartig. A Népszerû 
bérletben – amely az elmúlt években nagyzenekari és ka-
marazenekari koncerteket foglalt magában – ezentúl hét 
nagyzenekari programot hallhat majd a közönség. A Sze-
zon bérletet a Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofi t 
Kft. gondozza, de ebben is többnyire a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar a közremûködô, ezért érthetô okokból ma-
gunkénak érezzük ezt a sorozatot is.”
Szabó Pétertôl megtudjuk: az együttes 2013 áprilisában lép 
fel a budapesti Mûvészetek Palotájában, a Szimfonikus 
Fel fedezések sorozatban, de az igazgató egy másik nagy 
jelentôségû vendégszereplésrôl is beszámol, ami szintén 
2013-ban lesz aktuális. „Jövôre Kassa lesz Európa Kulturális 
Fôvárosa, a Miskolci Szimfonikus Zenekar pedig több év-
tizedre visszamenôleg jó kapcsolatokat ápol a Kassai Fil-
harmonikusokkal. Ennek köszönhetôen már évekkel ez-
elôtt elkezdtünk tárgyalni arról, hogy koncertet adjunk a 

ki emelkedô rendezvénysorozaton, a kassaiak pedig szíve-
sen fogadták az ajánlatunkat: márciusban lépünk fel a fel-
vidéki városban.”
Kovács László együttese mindig súlyt helyezett arra, hogy 
a lehetôségekhez mérten  világszerte elismert vendég mû-
vé szeket hozzon a borsodi megyeszékhelyre. Ilyen lesz az 
évadban a fenomenális képességekkel megáldott Szergej 
Nakarjakov trombitamûvész koncertje. „A Gyöngy Bér-
letben ismét lehetôséget biztosítunk zenekari mû vé szeink-
nek  szólista szerepben való bemutatkozásra – mondja Szabó 
Péter. Októberben például Vivaldi két gordonkára írt ver-
seny mûvét játsszuk Lipták Zsuzsanna és Stoll Péter 
közremûködésével, a koncertmesteri székben ezen az esten 
Rolla János ül majd. Egy másik hangverseny szólistája a ze-
nekar oboistája, Csécsi Andrea lesz, és Vashegyi Györgyöt 
sikerült megnyernünk dirigensnek. Szintén a Gyöngy bér-
letben kap helyet Pergolesi örök szépségû Stabat Matere, 
amelynek énekes szólistája két miskolci születésû ének-
mûvész, Kátai Natasa és a nemzetközi hírû Németh Judit 
lesz. Mivel alapelvünk, hogy más helyi együtteseknek is 
bemutatkozási lehetôséget biztosítsunk, ezen a hangverse-
nyen a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemû vé szeti Inté-
zetének Leánykara lesz a közremûködô.” n

A Miskolci Szimfonikus Zenekar megújult honlapja:
www.mso.hu

Csécsi Andrea oboamûvész szólistaként is bemutatkozik

Fekete-Kovács Kornél kettôsversenye ôsbemutatóként csendül fel
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Lohengrin Pécsett – 
új dimenziók
December elején három elôadáson szólaltatja 
meg a Pannon Filharmonikusok együttese – 
kitûnô énekesek közremûködésével – Richard 
Wagner Lohengrin címû zenedrámáját. A pécsi 
zeneértô és -szeretô közönségnek szeretnénk 
kínálni egy rendkívüli eseményt a zeneiroda-
lom olyan területérôl, amit csak foltokban is-
mer – mondja Bogányi Tibor vezetô karmester. 
A Lohengrin-elôadás a most kezdôdô – Mesék, 
mítoszok, eposzok tematikájú – évad egyik 
csúcspontja lesz Pécsett.

„Wagner Lohengrinje olyan mágikus erôkkel átitatott, 
»magaslatos«, bensôséges és grandiózus zene, amelynek 
nincs párja a zeneirodalomban. A zene fokozásainak mé-
rete és struktúrája olyan katartikus zenei élményhez juttat-
ja a közönséget, amelyet szimfonikus mûvekben szerintem 
soha nem hallhat! Az vezérelt, hogy ezt a zenét a közönség 
elé vigyem – nyilatkozza a vezetô karmester. – A Pannon 
Filharmonikusoknak rendkívüli közönsége van Pécsett 
(is); ezt elsô itteni évem alatt megtapasztalhattam. Ennek 

a zeneértô és -szeretô hallgatóságnak szeretnénk kínálni 
egy rendkívüli produkciót, amely a zeneirodalom azon 
területérôl való, amelyet a pécsi publikum a zenekar reper-
toárjának jellegébôl adódóan csak foltokban ismerhet. De 
nem csak a közönségnek, a Pannon Filharmonikusoknak 
is meg kell ismernie a Lohengrint, amely a Mesék, míto-
szok, eposzok tematikájú 2012/13-as évad csúcsának ígér-
kezik.”
Bogányi Tibor személyes vonzalma Wagner zenéjéhez vég-
leges és visszafordíthatatlan. „Belevesztem az örvényeibe, 
lehúzott magával – ez egyfajta révület, csodálat Wagner 
korszakokat megrengetô zenéje iránt. Mindenhol, ahol 
lehetôségem nyílik rá, dirigálom a mûveit. A zenekar szá-
mára új tanulmány lesz a Lohengrin; ez a zene fegyelemre, 
pontosságra tanítja az elôadókat, tudatos struktúra-építés-
re, erôbeosztásra és még számos dologra, ami egyértelmûen 
tovább csiszol egy zenekart, új dimenziókat nyitva számá-
ra.” Bogányi Tibor eredeti ötlete az volt, hogy az opera-
elôadás ne legyen hosszabb egy hagyományos koncertnél, 
ezért szerkesztett változatban, húzásokkal mutatják be. 
„Maga a szerkesztés-rövidítés természetesen sok kérdést vet 
fel – folytatja a dirigens. – Problematikus beleavatkozni 
egy olyan egységbe, amelyet szerzôje minuciózus pontos-
sággal épített fel; ez nagy dilemmát jelentett. Ugyanakkor 
vita tárgya lehet, hogy valóban tökéletesen kiegyensúlyo-
zott-e a mû – múlt nyáron, tanulmányi célból egymás után 
négyszer néztem meg a Savonlinnai Operafesztivál nagy-
szerû Lohengrin-produkcióját. A vágy, hogy a Wagner-
muzsika már említett mágikus erejét megmutathassam a 
pécsi közönségnek, olyan erôsen dolgozott bennem, hogy 
vállalkoztam a szerkesztés nem könnyû feladatára. A má-
sik ok, ami miatt a rövidebb változat mellett döntöttünk, 
hogy 2012-t írunk, a világ állandóan változik, Wagner 
zenéjét pedig mindenféle felállásban és módon játsszák. 
Ismerünk már Ring-szimfóniát, de Mini-Ringet is. Bará-
taim például, a világhírû Mnozil Brass fúvósegyüttes tagjai 
egész estét betöltô Wagner-programmal készülnek a jövô 
évi Bayreuthi Ünnepi Játékokra. Ilyen tekintetben a mi 
estünk is rendhagyó lesz – azzal a különbséggel, hogy a kö-
zönség nem négy és fél órát, hanem egy hagyományos kon-
cert idôtartamát tölti majd velünk.”
A produkcióban a hazai operaélet jól ismert énekesei vesz-
nek részt, többek között Kiss B. Atilla (Lohengrin), 
Szabóki Tünde (Elsa), Meláth Andrea (Ortrud); a fi ata-
labb generációból Cser Krisztiánt Henrik királyként, Bognár 
Szabolcsot pedig a király szóvivôjeként láthatjuk. A pro-
dukció vendégmûvészeként Johannes von Duisburg lép 
színpadra, Telramund alakítójaként. A német bariton ke-
resett Wagner-énekes; számos produkcióban formálta meg 
ezt a szerepet a világ neves operaházaiban, Lisszabontól 
Firenzén és Rómán keresztül Prágáig és Moszkváig, de 
énekelt a Bregenzi Ünnepi Játékokon is. n

A Pannon Filharmonikusok honlapja:
www.pfz.hu

Bogányi Tibor: Belevesztem Wagner zenéjének örvényeibe
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KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP– Várkonyi Tamás összeállítása

A Somogyi-Tóth Dániel igazgató és Pad Zoltán karnagy 
nevével fémjelzett megújulási elvek szerint a Kodály Fil-
harmonikusok és a Kodály Kórus az elmúlt évadtól jóval 
többet dolgozik közösen. A bérletesek száma a duplájára, 
hatszázra emelkedett, a hangversenyekre 2011 decembere 
óta legtöbbször elôvételben elkelnek a jegyek, s a látoga-
tottságuk is jelentôsen nôtt. A 2011/12-es évadban meg-
újult a bérletstruktúra is, együttmûködésben a Filharmó-
nia Kelet-Magyarország Nonprofi t Kft.-vel és a Debreceni 
Egyetem Zenemûvészeti Karával. A korábbi évek gyakor-
latától eltérôen, de elônyeinek megtartásával létrejött a ti-
zenegy-tizenegy koncertet magában foglaló Napló, illetve 
Korzó bérlet, valamint a négy-négy koncertet kínáló Gu-
lyás, Divertimento és Universitas bérletszerkezet. A mû vé-
szeti megújulás részeként megváltozott a név és az arculat. 
Bényi Tibor Salzburgban élô gordonkamûvész rendszeres 
mûhelymunkát végez a vonósokkal, és a tartalmi változá-
sok között az is szerepel, hogy a mûvészek közül többen 
szólistaként is bemutatkoztak a bérleti hangversenyeken. 
„A rendszer jól mûködik, komoly korrekcióra nincs szük-
ség ”– mondja Somogyi-Tóth Dániel igazgató.
Az évadot a hagyományosan október 1-jén rendezendô in-
gyenes – és mindig nagy látogatottságú – koncert nyitja a 
zene világnapján; a Csajkovszkij mûveinek szentelt estet 
Medveczky Ádám vezényli. Debrecen az idén ünnepli a 
városi zeneoktatás megindulásának százötvenedik évfor-
dulóját; ennek apropóján a zenei képzettségüket a cívisvá-
rosban megszerzett vagy ott született mûvészek lépnek fel 
az év során, élükön Vásáry Tamással, aki a november 23-ai 
ünnepi gálakoncertet vezényli a debreceni Kölcsey Köz-

pontban. A Debrecen hangszerei sorozatban már a nyáron 
számos templomban rendeztek orgonakoncerteket, ame-
lyeken meghívott mûvészeket és a zenekar muzsikusait 
hallhatta a nagyérdemû. A sorozat ôsszel fejezôdik be: 
szeptember 14-én többek között Kodály Zoltán Missa 
brevise hangzik el, Fassang László és a Kodály Kórus 
elôadásában; a széria utolsó estjét pedig október 27-én ren-
dezik a Nagytemplomban, Miklósa Erika vendégszereplé-
sével. „Fontos megemlíteni az együttmûködést a kassai, 
nagyváradi és szatmárnémeti fi lharmóniákkal – folytatja 
az igazgató. – A Kodály Filharmonikusoknak a szomszédos 
országok hozzánk közel fekvô régióit is segítenie kell az 
magas szintû komolyzenével. Nemcsak a határon túli, 
szlovákiai, romániai, ukrajnai magyarokra gondolok, ha-
nem mindenkire, aki kicsit is nyitott erre a mûvészetre.”
Az évad során két karmester-nagyság látogat Debrecenbe: 
Kobayashi Ken-Ichiro és Helmuth Rilling – utóbbi már 
ve zényelte a Kodály Kórust. Mivel a kapcsolat velük nem 
új keletû, adta magát az alkalom, hogy a kibontakozás és a 
felívelés kezdetén ismét meghívjuk ôket – mondja Somo-
gyi-Tóth. Kobayashi ezúttal Mahler II. szimfóniáját, Rilling 
pedig Bach h-moll miséjét dirigálja. Nagy megtiszteltetés, 
hogy a Kodály Kórust Prima primissima-díjra jelölték, és 
szintén fontos hír, hogy a Kodály Filharmonikusok a 
Mûvészetek Palotájában, a Szimfonikus Felfedezések soro-
zat október 28-ai hangversenyén ôsbemutatóként szólal-
tatja meg Fekete Gyula szimfóniáját. n

A Kodály Filharmónia honlapja: 
www.kodalyfi lharmonia.hu

Folytatni a megkezdett munkát
Eseménydús évad a Kodály Filharmóniánál
Ingyenes évadnyitó hangverseny a zene világnapján, ünnepi gálakoncert a százötven éves debreceni 
zeneoktatás tiszteletére; Miklósa Erika, Helmuth Rilling, Kobayashi Ken-Ichiro és Vásáry Tamás ven-
dégszereplése; budapesti fellépés a Mûvészetek Palotájában és a Papp László Sportarénában, Prima 
primissima-jelölés… és a sor folytatható. A Kodály Filharmónia együttesei intenzív évadot kezdenek. 

A Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus közös koncertje – nincs szükség komolyabb korrekcióra
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Éppen ötven éve, 1962. november 15-én 
adta elsô bérletes hangversenyét Szom-
bathely szimfonikus zenekara, noha mû-
ködése 1850-ig visszavezethetô. Sokáig 
sem a zenekar tagsága, sem a koncertélet 
nem volt állandó; 1962-ben azonban a 
városi tanács és a zeneiskola zenekarát 
összevonták, és bérletet hirdettek; az 
együttest Petró János vezette. „Hihetet-
len sikertörténet, ami az azt követô év-
tizedekben végbement – mondja Mérei 
Tamás. – Pár év alatt elérték az évi ötven 
koncertet, majd mire 1974-ben hivatásos-
sá vált a zenekar – 1969-tôl félhivatásos-
ként mûködött, állandó fi zetésekkel –, 
addigra évi nyolcvan koncert körül jár-
tak. Azonnal a külföld felé is nyitottak; 
olyan széles regionális mûködési terület 
alakult ki ekkor, ami meghatározta a ze-
nekar széles körû ismertségét. Zágráb, 
Maribor, Graz, Kismarton, Bécs, Pozsony, 
Kassa – de természetesen magyarországi városokban is 
évente megfordult az együttes. Elindultak az ifjúsági hang-
versenyek is, a Bartók Szeminárium Szombathelyre költö-
zött, idén rendezték meg huszonnyolcadszor. A Magyar 
Televízió Nemzetközi Karmesterversenyén jó pár éven ke-
resztül ez a zenekar játszott az elôdöntôkben, ugyanakkor 
már jóval korábban, 1964-tôl elôadták az Iseumban a Va-
rázsfuvolát – hagyományt teremtve.”
Az ötvenéves jubileumra komoly albummal készül az 
együttes. A gyökerektôl, 1850-tôl napjainkig feldolgozzák 
a zenekar történetét, sok-sok képpel, plakáttal, dokumen-
tummal; tavaly november óta négy ember dolgozik a kiad-
ványon. Az igazgató az utóbbi évek-évtizedek fordulópont-
jaiként említi azt, amikor a kortárs zene rendszeres 
elôadásáért Bartók–Pásztory-díjat kaptak 1990-ben. „Szin-
tén jelentôs állomásként értékelem, hogy 2009-ben Vásáry 
Tamás elfogadta az elnök-karnagyi tisztséget, negyedik kö-
zös évadunkat kezdjük szeptemberben. A zenekar 160 éves 
története alatt elôször fordult elô, hogy egy ilyen kaliberû, 
világhírû mûvész Szombathelyre szerzôdik. Ugyanakkor ez 
sem volt véletlen, hiszen amikor Vásáry Tamás a hetvenes 
években, emigrálása után elôször hazatért, két városban 
koncertezett: Budapesten és Szombathelyen.”
„Szintén fordulópont volt, amikor hat vidéki zenekar egyi-
keként nemzeti besorolást kaptunk – folytatja az igazgató. 

– Ebben szerepet játszottak regionális vállalásaink, az ifjú-
sági koncertek, a kortárs zene hangsúlyos jelenléte a reper-
toárban, valamint az, hogy intenzíven terjesztjük a magyar 
zenekultúrát külföldön. Csak egy példa: idén májusban, a 
modenai Pavarotti Színházban, 1200 ember elôtt magyar 
mûsort játszottunk Vásáry Tamás vezényletével, óriási 
sikerrel. A legutóbbi fontos változás, hogy a zenekar fenn-
tartói joga 43 év után, 2012. február 1-tôl a megyétôl a vá-
roshoz került. Nagyon hálás vagyok a városnak, hogy vál-
lalta ezt a küldetést, hiszen a zenekar létérôl volt szó. 
Ugyanakkor még mindig nem teljesen biztosított a jövônk, 
hiszen 2013-tól az önkormányzatok csak akkor fi nanszíroz-
hatnak nem kötelezô feladatot – ilyen a kultúra és a sport –, 
ha a költségvetésükben bevételi többlet mutatkozik. Én a 
rendszerváltás óta nem tudok egy olyan városi önkor-
mányzatról sem, amelynek nyereséges lett volna a költség-
vetése… 2014 márciusáig tartó elsô igazgatói periódusom 
alatt nemcsak azt szeretném elérni, hogy biztosított legyen 
a zenekar jövôje, hanem azt is, hogy minden helyi polgár 
és döntéshozó büszke legyen ránk, és legyen kimondva: 
Szombathely egyetlen nemzeti besorolású elôadó-
mûvészeti együttese stratégiai fontosságú.” n

A Savaria Szimfonikus Zenekar honlapja: 
www.sso.hu

A Magyar Televízió 1980-as nemzetközi karmesterversenye. Konferál Antal Imre, közremûködik a 
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar

A Savaria Szimfonikus Zenekar jubileuma
Szombathely szimfonikus zenekara idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. Mint a 
legtöbb városban, ennek az együttesnek a megalakulása sem volt elôzmények nélküli, de annyi 
biztos: 1962-ben adta elsô bérletes hangversenyét, és „idôszámítása” innentôl kezdôdik. A mai 
Savaria Szimfonikus Zenekar múltjáról, történetének jelentôs állomásairól Mérei Tamás igazgató 
beszélt.
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GOLDMARK KÁROLY ZONGORAMÛVEI

Hlavacsek Tihamér – zongora

l l  l l  l l  l l  l

Negyedik lemezéhez érkezett a Goldmark-

zongoramûvek összkiadása, amelyet 2006-ban 

kez dett el a Hungaroton. Ma már megállapíthat-

juk, a sorozat sikeresnek bizonyult mind hazai, 

mind nemzetközi vonatkozásban. (Az elsô lemezt 

– és elôadóját, Hlavacsek Tihamért – Cannes-ban 

MIDEM-díjra jelölték, és a Gramofon kategóriadíját 

is megkapta.)

Hogy Goldmark Károly (1830–1915) neve világ-

szerte ismerôsen cseng a nagyközönségnek, az 

szinte kizárólag az 1875-ben, Bécsben bemutatott 

operájának, a korszak egzotikum-éhségére zseniá-

lisan ráérzô Sába királynôjének köszönhetô. A si-

keres komponista aztán úgy vált a császárváros 

zenei életének megkerülhetetlen személyiségévé, 

hogy közben kapcsolatban maradt szülôhazájával, 

Magyarországgal is. Jelzésértékû, hogy Bartalus 

István felkérésére komponált Magyar ábrándja 

(1885) Liszt 18. magyar rapszódiájával jelent meg 

egy gyûjteményben. Goldmark hagyatéka, mely-

bôl 1930-ban emlékszoba létesült a Zeneakadé-

mián, utóbb a szülôvárosba, Keszthelyre, illetve a 

Széchényi Könyvtár Zenemûtárába került. Ezzel is 

magyarázható az az örvendetes tény, hogy a 

zongoramûvek felvétele nem Bécsben, hanem Bu-

dapesten készül. A Hungaroton egyébként a 

1990-es években kezdte el a Goldmark-életmû 

utólag tervszerûnek látszó megjelentetését (vo-

nósnégyesek, nyitányok, zongorás triók, dalok, 

illetve a Sába királynôje 1980-as operaházi felvé-

telének CD-változata).

Hlavacsek Tihamér, akinek fi gyelmét Frankl Péter 

hívta fel Goldmark zongoramûveire, nem kis fel-

adatra vállalkozott. Mivel a mûvek egy része kéz-

iratban maradt fenn, az elôadómûvészi teljesít-

ményt fi lológiai kutatásnak kellett megelôznie. 

Kecskeméti István 1980-as, a zeneszerzô memoár-

jához mellékelt mûjegyzékébôl, illetve a vázlat-

könyveket feldolgozó Alföldy Gábor tanulmányai-

ból tudjuk: Goldmark zongoradarabjainak ciklus-

ba rendezésérôl nem mindig ô maga, hanem ki-

adói döntöttek. Hlavacsek olvasata azzal, hogy 

a nyom tatásban megjelent darabok mellé állítja a 

hozzájuk tartozó kéziratosokat, kanonizálja a 

Goldmark-mûveket. Itt elsôsorban a Karakterdara-

bok (1903–09), illetve a Georginák (1913) mellé 

kerülô kéziratos kompozíciókra gondolok, de a 

Három zongoradarab (1858–59) és a Sturm und 

Drang-ciklus egymás követô elhangzása is felülírja 

a kompozíciókat külön megjelentetô kiadók dön-

tését.

Goldmark karakterdarabjait hallgatva elsôrangú ro-

mantikus szerzôkre asszociál az ember. Ha jól be-

legondolunk, ez nem epigonizmust jelent, hanem 

inkább azt, hogy ez az újra felfedezett corpus jól 

megírt kompozíciókból áll. Goldmark mesterien 

ülteti zenébe a címbeli karaktereket, zongora-tex-

túrája leleményes, harmónia-világa helyenként za-

varba ejtôen pikáns (Hanslick nem véletlenül ne-

vezte disszonanciakirálynak). Az idén nyáron 

megjelent negyedik lemezen négykezes zongora-

mûvek szólnak, Hlavacsek Tihamér és Szokolay 

Balázs lehengerlô elôadásában. Eredetileg is 

zongo rára készült a brahmsiánus Három darab 

(op. 12), illetve a Táncok (op. 22) hamisítatlanul 

bécsi eleganciájú keringô-füzére (Goldmark közeli 

ismerôse volt a keringôkirály, Johann Strauss). A 

mûsor zömét azonban zenekari mûvek zongora-

átiratai alkotják. Ilyen a két Scherzo, a helyenként 

rusztikus hangvételû e-moll (op. 19) és a beetho-

veni elôképet sejtetô A-dúr (op. 45). Jutalomjáték 

az elôadóknak, csemege a hallgatónak a pompás 

Bevonulási induló a Sába királynôje 1. felvonásá-

ból, nem is szólva a 3. felvonásbeli nagyszabású, 

többszakaszos Balettrôl, mely a keleties színezetû 

Almék méhtáncát rejti magába, egyébként meg 

pantomim-szerûen követi a színpadi cselekményt.

A sorozat még nem ért véget: a tervek szerint 

Goldmark halálának centenáriumára (2015) készül-

ne el az ötödik lemez. Az eddigiek alapján csak 

drukkolhatunk a folytatásnak.

Németh G. István

 JELMAGYARÁZAT 
A KRITIKAI ROVATHOZ

 ★★★★★ Remekmû
l l  l l  l l  l l  l Kiváló 
l l  l l  l l  l l  ll  Jó 
l l  l l  l  l  ll  l l Átlagos
l l  l  l  ll  ll    l l Elfogadható
l l  ll    ll  ll    ll Gyenge

Hungaroton
HCD 32387 (vol. 1), 32493 (vol. 2), 
32612 (vol. 3), 32673 (vol. 4)



MAHLER: I. SZIMFÓNIA

Budapesti Fesztiválzenekar, Fischer Iván

 ★★★★★ 

Nem okvetlenül kell egyetértenünk Fischer Ivánnal 

abban, hogy nekünk, magyaroknak morális köte-

lességünk volna korszakos remekmûként tálalni 

Gustav Mahler Elsô szimfóniáját. Ezt a – ma már 

valóban ragyogónak tetszô – kompozíciót annak 

idején, az 1889-es Vigadó-béli ôsbemutatóján 

csúfos kudarcra kárhoztattuk, hiszen az akkor 

még nem annyira szimfónia, hanem egy két részes 

„Symhoniai költemény” formájában bemutatott 

darab nagyjából Brahms Negyedik, Csajkovszkij 

Ötödik vagy Dvořák Nyolcadik szimfóniájával egy 

idôben született, így legalábbis érthetô, hogy a 

székesfôváros nagypolgári közönsége miért nem 

volt képes befogadni e grandiózus, és csakugyan 

meglehetôsen progresszív szellemû zenemûvet. 

Dimitri Mitropoulos 1941-es, minneapolisi felvéte-

le óta azonban aligha kell gyôzködni a koncertkö-

zönséget – még kevésbé a lemezvásárlót –, hogy 

az egyetemes zenetörténet egy kivételes remeké-

vel van dolga. A szimfónia, bármennyire is tekinté-

lyes diszkográfi ával bír, kevés az igazán érett és ki-

dolgozott elôadása. Elôször talán Solti György 

londoni (1964), majd Rafael Kubelík késôbbi, 

müncheni lemezén (1967) mutatta magát olyan 

monumentális, panteista látomásnak, aminek ma-

napság tekintjük. Fischer Iván és a Fesztiválzene-

kar új lemeze igazol minden korábbi ovációt: a 

2011-es Budapesti Mahler Ünnepen elôadott, 

majd az azt követô napokban lemezre vett elôadás 

egy minden ízében kimunkált, mégis elementáris 

erôt sugárzó produkciót hordoz. Kiemelendô, 

hogy a páratlan számú tételek milyen éteri-tiszta 

pianóból indulnak, ugyanakkor meseszerû csú-

csokig szaladnak. A lemez hangzása ugyan kissé 

száraz és fedett, de ez csak elônyére válik a muzsi-

kának, mert végig izzik benne valami fojtott, de ki-

törni igyekvô feszültség. A crescendóknál, még in-

kább a csúcspontoknál pedig gyönyörûen kinyílik 

a hangtér, és az egész szerkezet egy patikamérle-

gen mért, mégis természetesen hullámzó dinami-

kába ágyazódik. A második tételt talán sosem hal-

lottuk ennyire „bécsiesnek”, a rubatók élmény-

számba mennek, a triót mintha a Rózsalovagból 

szakították volna ki. A terjedelmes zárótételt ilyen 

feszesen és kontúrosan elôadni csak a legnagyob-

bak tudták. Fischernél egyetlen unalmas passzázs 

sincs, szinte levegôt sem enged a vulkanikus fi ná-

léig.  

Balázs Miklós
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Channel Classics – Karsay és Társa
CCS SA 33112



KLASSZIKUS HANGLEMEZ

40 GRAMOFON 2012. ÔSZ

Hungaroton 
HCD 32708

Virgin Classics – EMI Classics
6024882

BIS – Karsay és Társa
BIS CD 1787

C. P. E. BACH: AZ ÖSSZES BILLENTYÛS 

VERSENYMÛ – XVIII.

Spányi Miklós – csembaló, 

Concerto Armonico, hangversenymester: 

Ábrahám Márta  ★★★★★

Az elmúlt idôk egyik legnagyobb meglepetése Carl 

Philipp Emanuel Bach életmûve. Remek szimfóniái 

is mertek, bár kevéssé játszottak voltak korábban is. 

Nem úgy óriási mennyiségû versenymûve. Billen-

tyûs koncertjeit Spányi Miklós veszi fel sorra, ez a 

18. lemez. Izgalmas epizódok, csodás lassú és oly-

kor kezdô tételek, bár nem ezek a szerzô legjobbjai. 

A hamburgi Bach önálló, invenciózus szerzô volt: 

mû vei fantasztikusak, meglepôk, bizarrak, mintha 

ese tében a barokkot követné manierizmus. Apja al-

kotásaihoz képest az övéiben több a kevésbé ihle-

tett rész, de mindig akad benne érdekes, egyedi is. 

Spányi játéka maximálisan igényes és kidolgozott, 

fi nom, átgondolt. Alapvetôen reprezentatív, ami kü-

lön jó régizenei interpretáció esetén. Ennek határain 

belül részletekbe menô, jellegzetességet keresô. Az 

immár Ábrahám Márta vezette Concerto Armonico 

játéka ehhez a differenciáltsághoz, kidolgozottság-

hoz méltó, a historikus játék legfelsô szintjén van. 

Változatos, tág dinamikai térben és színezésben 

moz gó játék. Mivel kis együttest hallunk, az össz-

kép nem a késôbbi concerto-arány felé hajlik, hanem 

a korai kamarajelleg irányába, azaz az erre alkalmas 

részekben sem önálló együttest hallunk, hanem a 

szólóhangszer köré gyûlt kamaramuzsikusokat. A 

felvétel hangminôsége is kiváló. Jobbat nehéz csi-

nálni, ám mást lehet. Jó lenne, ha C. P. E. Bach bil-

len tyûs versenymûveit mások, más stílusban is 

mûsorukra tûznék – akár még zongorán is, amit 

nem kellene hagyni kiszorulni a barokk és a preklasz-

szika világából. Továbbá épp e Bach-fi ú stílusától 

nem áll messze a kísérletezés, a variálás, a színezés, 

a haladó szem lélet. Svéd lemez, ám egyúttal hazai 

zenekultúránk méltó büszkesége is.   Zay Balázs

MOZART: 

HEGEDÛVERSENYEK (ÖSSZKIADÁS)

Christian Tetzlaff – hegedû, 

Brémai Német Kamarafi lharmónia 

 l l  l l  l l  l l  l

Az elôször 1996-ban, két külön lemezen megjelent 

összkiadás most dupla albumként került piacra. 

Christian Tetzlaff korunk egyik vezetô hegedûseként 

jó ideje hozza megbízható formáját. Hegedûhangja 

konzisztens, arányosan fényes és árnyalt. Mozart 

hegedûversenyeit épp úgy játssza, ahogy más elô-

adá sai alapján várhattuk tôle. Szabályosan, de nem 

túlzottan, nem mereven, inkább kerülve a nagyobb 

kilengést. Technikailag tökéletesen, olykor virtuóz 

módon, de a folyamatból soha ki nem esve, alap ve-

tôen arányt és ízlést szem elôtt tartva. Az öt mûvet 

alighanem egységként kezeli; ezért veheti kimér-

tebbre egyedül az I. koncertet, míg az összes többi 

sietôsebb olykor. Különösen a zenekari tuttikban 

hajt egy kicsit Tetzlaff, jól fûszerezve az elôadást. 

Örvendetes, hogy saját cadenzáit játssza, melyek 

fôleg a megelôzô tételbôl építkeznek. Tetzlaff az 

egyik legmegbízhatóbb hegedûs; afféle lelkes mér-

nök, kiszámítható, de átélt, inspirált. Interpretációi a 

hagyományos út újabb irányzatokat fi gyelembe 

véve optimalizált mezsgyéjén mozognak, ami egy-

aránt vonatkozik a hegedülésre és a vezénylésre. 

Pluszként halljuk az Adagiót és a két Rondót is. A 

felvétel tulajdonképpen mindent egységbe hoz: az 

öt versenymûvet egymáshoz viszonyítva, zenetör-

téneti helyzetüket tekintve, de a szóló és zenekar 

arányában is. Sajnálom, hogy Tetzlaff nem vette fel 

az Adelaide-koncertet is, mert érdekes lett volna 

hallani, miként helyezi el a Marius Casadesus által 

írt XX. századi „Mozart-mûvet” – Yehudi Menuhin 

egyik legnagyobb kedvencét – az említett egység-

be. És persze a csodálatos Sinfonia concertantét. 

Szóval van még mit felvenni Tetzlaffnak és a brémai 

muzsikusoknak.   Zay Balázs 

HARMONIA SACRA

Kortárs magyar szerzôk mûvei

Kôvári Eszter Sára – szoprán

l l  l l  l l  l l  l

„Ez az elsô, kortárs magyar szerzôk írta, magyar ze-

nészekkel felvett egyházzenei lemez, magyar éne-

kes nô elôadásában..” – mutatott rá Kôvári Eszter 

Sára a kísérôszövegben, melynek címként kiemelt el-

sô mondata: „ez a lemez egy baráti kör hitvallása a 

21. században”. Mindezek azonban csak adalékok 

ahhoz az élményhez (és ahhoz a tanulság-csokor-

hoz), amellyel a hangzó anyag szolgál. A korong vé-

gighallgatható, azonban érdemes szemelgetni belô-

le, hogy a mûveknek külön-külön is jusson koncent-

rált fi gyelem. A darabok mindegyike az énekesnô 

felkérésére született, s valamennyi „vizsgázott” már: 

több éves élôzenei gyakorlatban. Kiérlelt produkciók 

kerültek tehát rögzítésre, stúdióban. Ennek a kettôs-

ség nek köszönhetô az interpretáció közvetlensége 

– ráadásul a különbözô apparátusra készült kamara-

mû vek elôadóinak többsége jelentôs felvételkészítô 

praxissal rendelkezik. A görcsös perfekcióra-tö rek-

vés teljes hiánya nagy nyereség akkor is, ha nem lett 

volna hátrányos néhány esetleges apróság utólagos 

javítása. A felkérés sajátos jellegét az adja, hogy a 

szerzôk nemcsak produkcióit ismerték a szoprán-

nak, hanem korábbi munkakapcsolatból habitusát, 

speciális adottságait is. Öt szerzô – Csemiczky Mik-

lós, Madarász Iván, Pintér Gyula, Sugár Miklós, Szi-

geti István – hét hosszabb-rövidebb kompozíciója 

került rögzítésre. Madarász Iván Benedictusa (amely 

az „In memoriam J. S. Bach” alcímet viseli) és Szige-

ti István a cappella Ave Ma riája a kortárs mûvektôl 

legmerevebben elzárkózó egyházi méltóságokat is 

meggyôzheti arról, hogy van létjogosultsága a 

musica sacra repertoár újdonságokkal való bô ví té sé-

nek. A korong egészében korántsem csupán hívôk 

találhatnak gyönyörködnivalót. Fittler Katalin
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ALESSANDRO 

ROLLA: DUETTEK

Quian Zhou, Szabadi 

Vilmos – hegedû

l l  l l  l  l  ll  ll

A ritkaságok iránti érdeklôdést kielégítendô, a fele-

dés homályából hangzó életre keltett kompozíciók 

lehetôvé teszik a zenei múltról alkotott elképzelé-

sünk árnyalását. Leghatásosabbak a potenciálisan 

nagy létszámú hallgatósághoz eljutó hangfelvételek 

által kínált tanulságok, amelyek egyúttal repertoár-

bô vítésre (is) inspirálhatják a hangszereseket. 

Alessandro Rolla mûvészetének újrafelfedezéséért 

egyaránt hálásak lehetünk kiadónak és a mûvészek-

nek. Ugyanakkor nem tagadható: speciális feladat a 

zenetörténet óriásán nevelkedett hegedûsök számá-

ra, hogy élményként éljék meg az utólag köznyelvi 

fordulatokként értékelt frázisokban gazdag tételeket. 

Márpedig ami számukra nem átélhetô élmény, arra 

aligha tud rácsodálkozni a hallgató. „Elmegyünk” 

tehát a részletszépségek mellett, miközben regiszt-

ráljuk magunkban a harmonikus zenei atmoszférát, 

a behízelgô dallamvilágot.  FK

Decca – Universal
0289 478 3958 3

VIVALDI: 

LA ST RA VA   GANZA

Monica Huggett, 

Academy of Ancient 

Music, Christopher 

Hogwood l l  l l  l l  l l  l

Vivaldi La Stravaganza címû, 12 hegedûversenybôl 

álló sorozatát még 1986-ban vette fel az Academy 

of Ancient Music. A bejátszás nem avult el, sôt: 

öröm hallani sok túlságosan merev vagy épp túl-

zottan maníros késôbbi historikus felvétel kontex-

tusában Hogwood és együttese friss, dinamikus 

játékát. Hogwood úgy sallangtalanította a barokk 

zenélést, hogy közben a tisztább és egységesebb 

hangzáskép mellett variált és színezett is. A 12 

hegedû verseny él, ott a hullámok fény-árnyék játé-

ka. Hogwood társasága nem fi nomkodott, hanem 

megélte a zene erôteljességét. Huggett nem akart 

kiemelkedni individuális megoldásokkal. Ez a le-

mez sok spontaneitást tükröz: az egész volt kigon-

dolt, nem az egyes tételek, részek, ott pillanatnyi 

akarat is érvényesülni tudott. Ezért friss, tele élet-

tel. Hogwood nemcsak jeles kutatóként, hanem jó, 

inspiráló zenészként állt együttese élén.  ZB

Virgin Classics – EMI Classics
5099960250322

VIVALDI: IL CIMENTO

DELL’ ARMONIA E  

DELL’ INVENZIONE

Fabio Biondi – hegedû, 

Europa Galante

l l  l l  l l  l l  ll

A négy évszakot a II. világháború táján fedezték 

fel, 1939-es a legkorábbi ismert felvétel (Campoli). 

Az elsô extravagáns felvételt Kennedy készítette, 

aztán hasonlót tett historikus téren Fabio Biondi 

az Opus 111 cégnél, 1991-ben. A szicíliai hege dûs-

sel aztán a Virgin szerzôdött, s újra felvették a mû-

vet 2001-ben, együtt a sorozat nyolc másik darab-

jával. Ez jelent meg most új köntösben. Mi lehet 

mondani? Meglepô, dögös, expresszív. Néha nem 

tetszik, nyers, durva, ám nem lehet elvitatni, hogy 

az egész mennyire izgalmas, inspirált, érdekes és 

kétségkívül adekvát is. Nem kérdés, ezúttal az in-

venció nyert a harmóniával szemben, de utóbbi is 

megmaradt. Amit bele lehet vinni az amúgy is in-

venciózus darabokba, Biondiék belevitték, új kor-

szakot nyitva a historikus zenélésben. Ez az irány 

kétarcú, de itt a sok hatás, a sokkhatás jórészt ízlé-

ses és megnyerô, a mérleg pozitív. ZB

 Magyarországon forgalmazza a Karsay és Társa Kft.

Channel Classics



KLASSZIKUS HANGLEMEZ

42 GRAMOFON 2012. ÔSZ

 Magyarországon forgalmazza a Karsay és Társa Kft.

Alia Vox

Manapság, a lemezkiadás köztudottan nehéz 

helyzetében korábban már piacra dobott felvéte-

lek változatlan újrakiadása ritka, mint a fehér 

holló. Csak elvétve akad példa arra – még ha 

elsôrangú elôadó emlékezetes interpretációjáról is 

van szó –, hogy a kiadó mégis kivételt tegyen. A 

Warner Classics azonban vélhetôen nem vállalt 

komoly üzleti kockázatot azzal, hogy Das alte 

Werk címû sorozatában ismét megjelentette 

Nikolaus Harnoncourt két, már korábban kiadott 

lemezét, hiszen Harnoncourt neve közel fél évszá-

zad óta garancia az igényes minôségre, ami sze-

rencsésen együtt jár a magas lemezeladási muta-

tókkal. A siker annak is köszönhetô, hogy a régize-

ne-mozgalom emble ma ti kus képviselôje nemcsak 

a korhû kottaolvasást és a korabeli hangszerek 

használatát tartja fontosnak, hanem azt is, hogy 

– olykor egészen meglepô szövegértelmezéseivel 

– a ma embere számára is rávilágítson a mûvek 

egykori mögöttes üzeneteire, a zene retorikájára. 

Ez magyarázhatja elôadásai gyakorta meg hök-

kentô effektusait, sodró drámai erejét és dinamiz-

Warner Classics – Magneoton
25646604678 (Haydn)
25646621194 (Holland Fesztivál)

musát, könnyed virtuozitását, melyek folyamato-

san bámulatba ejtik a hallgatót.

Eme erények a historizmus hôskorában, az 1973-as 

Holland Fesztiválon rögzített hangversenyen is 

tetten érhetôk. A Concentus musicust hallgatva 

magától értôdôen bomlanak ki a mûvek közti uta-

lások és kapcsolatok. Vivaldi La Notte címû ver-

senymûve például sok közös vonást mutat Händel 

olasz hatású g-moll concertójával, mint ahogy Marin 

Marais Alcyone és Rameau Castor és Pollux szvitje 

is egy tôrôl fakad. Persze Harnoncourték elô adása 

látványosan rámutat a két zeneszerzô generációs 

különbségeire is: a Lully-tanítvány Marais táncai-

nak kimért, merev választékosságát állítja szem be 

Rameau dallamos, merész harmóniákban gazdag, 

csillogó zenekarkezelésével. A lemezt Biber három, 

olasz stílusban írt szonátája zárja, melyek briliáns 

elôadása szépen lekerekíti a korongot. A másik le-

mez Haydn két vokális kompozícióját teszi újra el-

ér hetôvé. A Missa in tempore belli, azaz a háború 

idején komponált „Üstdob-mise” egyik csúcsélmé-

nye az Agnus Dei tétel maga korában vakmerônek 

számító szövegértelmezése. A misét Haydn kevés-

sé ismert Salve reginájának üde, áttetszô hangzású 

megszólaltatása egészíti ki. Kovács Ilona

HAYDN: PAUKENMESSE, SALVE REGINA

Röschmann, Von Magnus, Lippert, Widmer 

Arnold Schoenberg Chor, Concentus 

musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt

CONCENTUS MUSICUS IN CONCERT – 

LIVE AT THE HOLLAND FESTIVAL 1973

Nikolaus Harnoncourt
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PRD/DSC 350 057

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMU 807522

STRAVINSKY: 

ZENEKARI ÉS KAMARAMÛVEK

Felvételek a Cseh Rádió archívumából

l l  l l  l l  l l  ll

Széles spektrumú keresztmetszetet kínál Igor Stra-

vinsky szerteágazó életmûvébôl a Praga Digitals má-

 sodkiadásban, ezúttal Super Audio CD-n megjelen-

tetett duplalemeze. Szûk két és fél órában rohanunk 

végig a Rimszkij-Korszakov varázsmeséi ihlette Tûz-

madár-balett (1910) óvatos modernizmusától a sze-

riális Shakespeare-dalokig (1953). S tesszük mindezt 

éppoly heterogén elôadói gárda társaságában, mint 

amilyen a szerzôi oeuvre maga. A komponista sze-

mé lyén túl a mûsorszámokban csupán annyi a kö-

zös, hogy a Cseh Rádió archívumának kincsei ezek: 

1970 és ’87 között rögzítették ôket Prágában. A 

Cseh Filharmonikusok koncertfelvétele Christoph von 

Dohnányi dirigálásával (1983) ihletett és fi nom vo-

násokkal rajzolt elôadást közvetít a Tûzmadárban. 

Václav Neumann stúdiófelvétele a C-dúr szimfóniá-

ból (1970) azonban már közel sem ennyire attraktív 

produkció, inkább csak száraz rutinmunka. A kiad-

vány valódi intellektuális izgalmát a második korong 

ritkán hallható kamaramûvei adják. A prágai rádió 

1982-es rögzítése a Menyegzôkbôl például mester-

munka – mind a mû, mind annak érzékletesen dina-

mikus elôadása hamar elnyeri a hallgató rokon-

szenvét. A Boston Symphony Chamber Players A 

katona története zenekari szvitjének egy átlagosan 

jól bepróbált elôadásával (1980) kért helyet a kiadvá-

nyon. Ám e válogatás fénypontja alighanem a két 

vonósnégyes-koncertrészlet 1987-bôl: a Tokyo 

String Quartet az 1914-ben született Három darab 

vonósnégyesre címû kompozícióval, illetve a hat 

évvel késôbb publikált Concertinóval nyert megszó-

lalást a CD-n. A kvartett pompásan intonálva, impo-

náló fegyelmezettséggel és értô gondossággal avat-

ja kötelezôen megismerendô re mek mû vekké 

Stravinsky szerzeményeit. Balázs Miklós

BARBER: 

A SZERETÔK, AGNUS DEI, KÓRUSMÛVEK

Conspirare, Craig Hella Johnson

l l  l l  l l  l l  ll

A borítón egyszerûen „egy amerikai romantikus-

ként” jegyzett egyszerû amerikai romantikus, 

Samuel Barber kóruszenéjében valóban minden 

együtt van, ami a szerzôt a cím viselésére érdemesí-

ti. Diatonikus, sôt moll akkordtömbök, monotoni-

tás, dallamtalanság, a visszafogott tempók közvetí-

tette nyomott hangulat – a lemez végére az ember 

hirtelen rádöbben, hogy Eric Whitacre mennyire 

nem a semmibôl érkezett ennek az azóta valóságos 

stílussá fejlôdött irányzatnak az élére. A mûvek – ha 

nem is egyetlen, de – legfôbb erénye a szöveg sike-

res és hatásos deklamációjában áll. Ami hiány az 

egyik, profi n kihasznált lehetôség a másik oldalon: 

zenei ötletek csak ritkán zavarják a hallgatót a szö-

veg által sugallt lelkiállapot sikeres elérésében. Való-

ban, mintha nem megjeleníteni, hanem szuggerálni 

próbálnák belénk a jelentést; a darabok nagy-

részében mintha egyfajta kollektív recitálást halla-

nánk. Halkan, szelíden, a meggyôzésnek mégis 

olyan hatásfokával, hogy az akusztikus befolyásolt-

ság alá vont hallgató mint valami többségi akarattal 

szemben végül önként, mosolyogva adja fel esetle-

ges ellenérzéseit. Az ebben az értelemben 

magávalragadónak mondható, zömében a háború 

elôtt írt kisebb kompozíciók némelyikének hangula-

ta a másik utolsó mohikán, az egy generációval 

idôsebb Rahmanyinov világát idézi; az 1971-es 

nagyszabású kantáta, A szeretôk itt-ott mintha 

egyenesen a Harangok zárótételének harmóniáira 

utalna. A lemezen hallható két legjobb szám a férfi -

karra és üstdobra írt Térkép és stopperóra valamint 

az egyszerûségében is nagyszerû Víziének, mely-

nek egyáltalán nem árt meg a tipikusan amerikai, 

masszív hangképzésre épülô kemény kórushangzás. 

Szabó Barna

A LEGNANÓI CSATA

Caterina Mancini

Amedeo Berdini

Rolando Panerai

Albino Caggi

Fernando Previtali

2 CD  
2564662114

LUISA MILLER

2 CD 
2564661615

Giacomo Vaghi

Giacomo Lauri Volpi

Mitì Truccato Pace

Dulio Baronti

Mario Rossi   

A PÜNKÖSDI KIRÁLYSÁG

2 CD 
2564661448

Renato Capecchi

Sesto Bruscantini

Lina Paliughi

Laura Cozzi

Alfredo Simonetto

A TRUBADÚR

2 CD   
2564661890

Carlo Tagliabue

Caterina Mancini

Giacomo Lauri Volpi

Miriam Pirazzini

Fernando Previtali

A VÉGZET HATALMA

Ernesto Dominici

Maria Caniglia

Carlo Tagliabue

Galliano Masini

Gino Marinuzzi

2 CD  
2564661485

www.warnerclassics.com
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BARTÓK: MIKROKOZMOSZ

Ránki Dezsô – zongora

Warner Classics – Magneoton

256466006-0  l l  l l  l l  l l  l

„Zongoramuzsika a kezdet leg kez  de-

té tôl” – így minôsítette Bartók a Mik-

ro kozmoszt, s az idô ôt igazolta: 

mind máig a zeneiskolai tananyag szer-

ves részét képezi a 153 darabból álló, 

hat füzetbe rendezett sorozat. Ugyan-

akkor rendkívül fontos, hogy az újabb 

generációk számára se mereved jék 

kényszerû kötelezettséggé a mi nia -

tûrök megtanulása. Elôadó mû vé szek 

élményszerû tolmácsolása meg  gyô-

zôen bizonyítja, hogy még a valamely 

technikai probléma kigyakoroltatására 

koncentráló darab is lehet hangulatos 

muzsika. A különbözô interpretációk 

összevetése arra inspirálhatja a zongo-

rázni tanulót, hogy maga is megfor-

málja, ne pedig csak mechanikusan 

„lejátssza” a kottába rögzítetteket. 

Ránki 1977-ben készült felvételén vál-

tozatos hangulatú, ka rak terû darabok 

sorjáznak. Aki tanult zongorázni, e fel-

vétel hatására kedvet kap ahhoz, hogy 

elôvegye a kottát, s maga is megszó-

laltassa egyik-másik darabot. FK

DEBUSSY: ZONGORAMÛVEK

Kocsis Zoltán – zongora

Decca – Universal

478 3943   ★★★★★

A két korongot tartalmazó albumnak 

kö szönhetôen két maradéktalanul 

bol dog órát tölthetünk Debussy mu-

zsikájával. A címlapon feltüntetett két 

Prelûd-sorozat és a Gyermekkuckó 

mellett kilenc miniatûr is szerepel. Az 

1996-ban és ’97-ben készült felvéte-

lek nemcsak gyönyörködtetôek, ha-

nem izgalmas hallgatnivalót is jelente-

nek. Kocsis itt még zongorán valósít 

meg hasonló hangszín-elképzeléseket, 

mint azóta megannyi Debussy-hang-

szerelésében. Egyszersmind regiszt-

rálhatjuk e keretek szinte végtelenné 

tágíthatóságát, azaz a zongora univer-

zalitását. Pontosabban: az alkotóval 

kongeniális elôadóét, aki sokdimen-

zióssá képes berendezni a darabok tér-

idô világát. Ilyenkor a hallgató abba 

az illúzióba engedi ringatni magát, 

hogy a rózsa titka megfejthetô, le-

gyen akár Rilkéé, akár Gertrud Steiné. 

Az interpetációban kifejtett, hangzó-

vá tett „lényeg” immár hozzáférhetô, 

habár megragadhatatlan. FK

ZÁDOR JENÔ: 

ZENEKARI MÛVEK

MÁV Szimfonikus Zenekar, 

Mariusz Smolij

Naxos

8572548  l l  l l  l l  l l  ll

Hollywoodi fi lmzenék – többek kö-

zött Rózsa Miklósnak a Ben Hur címû 

fi lmhez írt zenéje – zseniális hang-

sze relôje volt az egykori Reger-

tanítvány, Zádor Jenô (1894–1977). 

Filmzenéi mellett operái és szimfoni-

kus mûvei alkotják életmûvét. Utób-

biból öt opuszt szólaltat meg a MÁV 

Szimfonikus Zenekar, amelyek stílu-

sukban a késô romantikát követik, 

tele gyakori hangulatváltásokkal és 

mívesen kikevert zenekari színekkel. 

Bár Zádor Bécsben és Lipcsében ta-

nult zeneszerzést, magyar gyökerei is 

elôbukkannak mûveiben. Az Aria és 

Allegro tele van energikus ritmusok-

kal, az Öt kontraszt Scherzo rustico 

tétele Bartókot idézi, a Gyermekszim-

fónia pedig Kodályt. A Magyar cap-

riccio és a Csárdás rapszódia már cí-

mében is magában hordozza a 

szülô föld hangját, ám a két nagy 

elôd del ellentétben nem a nemesen 

egyszerû magyar népdalok, hanem 

népies mûdalok megidézésével.  KI

SCHUBERT: VONÓSNÉGYESEK

Cuarteto Casals

Harmonia Mundi – Karsay és 

Társa

HMC 902121  l l  l l  l  l  ll  ll

Egy „korai” (D. 87, Esz-dúr) és egy „ké-

sei” (D. 887, G-dúr) Schubert-vonós-

négyes sorakozik a Cuarteto Casals új 

lemezén; az idézôjel már csak azért is 

indokolt, hiszen mindössze tizenhá-

rom esztendô telt el a megkomponá-

lásuk között. De mégis: ezen tizenhá-

rom esztendô felel majd’ mindenért, 

amiért Schubertet igazán becsüljük. A 

spanyol tagokkal felálló kvartett 

igyek szik mindkét darabot ugyanaz-

zal a romantikus hevülettel megszó-

laltatni, de alighanem téves ösvényen 

jár. Lendületes, friss és hallatlanul ele-

ven elôadások ezek; ez vitathatatlan, 

ugyanakkor zavaróan „tüskés”, erôl te-

tetten dramatizált, mondhatnám indi-

viduális olvasatot közvetítenek. De 

bármennyire súlyos és szívbemarkoló 

mûveknek is ábrázoljuk ôket, ami leg-

inkább hiányzik belôlük, az Schubert 

dallaminvenciójának könnyed termé-

szetessége, a schuberti melodika 

fesz telen, klasszikus bája. BM

LACHRYMAE

Purcell, Britten, Pärt, Vaughan 

Williams, Tippett, Walton mûvei

Warner Classics – Magneoton

2564660705 l l  l l  l l  l l  ll

A Chamber Orchestra of Europe le-

meze a fájdalom, az élettôl való bú-

csúzás, az elmúlás tematikáját járja 

körül – hat zeneszerzô nyolc kompo-

zíciójával. Az észt születésû Arvo 

Pärt kivételével angol komponisták – 

Purcell, Britten, Vaughan Williams, 

Tippett és Walton – mûvei hallhatók 

a korongon. Purcell mindkét mûve a 

barokk kedvelt variációs formája 

(g-moll chaconne, Dido búcsúja), de 

két 20. századi „fájdalomzene” – 

Walton Passacagliája és Pärt Britten 

halálára írt, harangzúgást idézô 

Cantus címû mûve – is a lefelé lé pe-

ge tô basszus variáció lélektani hatását 

aknázza ki. Tippett Corelli-témára írt 

fantáziája kevéssé illik bele a 

„lachrymae”-t ábrázoló zenék sorába, 

míg Britten ilyen címmel brácsára és 

vonósokra komponált variációsoro-

zata puritán eszközeivel is mélyen 

megindító: a témát adó Dowland-dal 

tökéletes szövegnélküli fordítását 

adja.  KI

THIERRY PÉCOU:

TREMENDUM, 

KAMA RA MÛ V EK

Ensemble Variances, 

Percussions claviers de Lyon

Harmonia Mundi – Karsay és 

Társa

HMC 905269 l l  l l  l l  l l  ll

A karibi származású szerzô a francia 

közép generáció kiemelkedô kép vi-

selôje. Legutóbbi, többszörösen dí-

jazott lemezét néhány lapszámmal 

korábban mi is méltattuk. A Jaguár-

szimfónia pazar zenekarkezelése 

után ezen a korongon mintha más, új 

erények csillannának meg. Kiderül 

például, hogy Pécou micsoda zongo-

ravirtuóz, s hogy hangzásban a föld-

bedöngölésen kívül milyen jól ért a 

puhább tónusokhoz is. A Tremendum 

címû concerto brazil kavalkádjában 

mintha Milhaud kacsintana vissza, 

nálánál sokkal elidegenítettebb mó-

don használva a bossa nova ritmu-

sait. Kitûnô hangszerismeretrôl tesz 

számot a Danzón címû fuvolaszóló, 

illetve a basszusfuvolát, basszusklari-

nétot és csellót alkalmazó Manoa is. 

Figyelemreméltó darabok, kissé sápa-

tag stúdiófelvételen.  SzB
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Sony Classical 
886979846623

LISZT: HALÁLTÁNC, 

MALÉDICTION ETC.

Andrea Kauten, Sa va-

ria Szimfonikus Zene-

kar, Medveczky Ádám

l l  l l  l  l  ll  ll

A magyar származású Andrea Kauten Liszt 

mûveinek jeles népszerûsítôje. Stílusa jellegze-

tes. Mérsékelt tempók, egyenletes muzsikálás, 

epikus jelleg, mellette mérsékelten testes hang-

zás. A Haláltánc és a Magyar fantázia pontos, 

igényes, de inkább pedáns, semmint izgalmas. 

Kiemelkedik a ritkábban játszott Malédiction 

elôadása: Kauten kimért interpretációja és a 

Medveczky Ádám vezette Savaria Szimfonikus 

Zenekar szolíd játéka pozitívumként inkább jele-

nik meg. A kakukktojás Les Préludes szomorkás, 

ugyancsak elbeszélô jellegû. A második lemezen 

az I. Mefi sztó keringô, a XIV. Magyar rapszódia 

és a Vándorévek II. kötete. Pontos, igényes, 

de nem túl változatos játék. Kiemelkedik a 

Sposalizio elôadása. Ugyan végig adekvát a 

hang, igényes az elôadásmód, de hiányzik az iga-

zi változatosság.  ZB

Deutsche Grammophon – Universal
0289 479 0063 4

LATINO – MILOS 

KARADAGLIC

l l  l l  l l  l l  l

Az amante latino külsô mögött a Latino címû lemez 

igazi zenei kvalitást képvisel. A fi atal montenegrói 

gitáros hangszerének kiváló mestere, és a kétségkí-

vül hatásos latin-amerikai válogatás abszolút ízlé-

sesen szólal meg. Még a három ízben zenekarral ki-

egészített számok is túlzástól, giccs tôl mentesek. 

Milos Karadaglic fi atal kora ellenére Pepe Romero és 

Sharon Isbin szintjén indul technikailag, és azonnal 

érzôdik elkötelezettsége, bonta kozó saját stílusa. 

Tisztán, meggondoltan játszik – nem annyira tem-

peramentumos, inkább precíz és fi nom, ami na-

gyon jót tesz olyan mûvek esetében, melyek hatá-

sosak, ám mélységük nem könnyen mutatkozik 

meg. A lemez jó áttekintést nyújt Villa-Lobos, 

Brouwer, Piazzolla, Morel, Barrios Mangoré, Gardel, 

Cardoso, Barrés, Dyens világából. Remélem, Milos 

elôadásában következnek a nagy gitárversenyek, 

valamint egyszerzôs teljes bejátszások is.  ZB

Rhino Records – Magneoton
2564661065

ROBIN GIBB & 

RJ GIBB: 

TITANIC REQUIEM

Royal Philharmonic 

Orchestra

l l  ll    ll  l  ll  l

A közelmúltban elhunyt Robin Gibb nagyszabá-

sú álma – miszerint a Titanic katasztrófájának 

centenáriumára rekviemet komponál – végül va-

lóra vált. A lemez bô egyórás játékidejében tö-

mény fi lmzenét kapunk, a Cameron-változatban 

se jobbat, a kitûnô Cliff Masterson profi  hangsze-

relésében és vezényletével. Ugyanaz a békés dia-

tónia, egyszerû, megjegyezhetetlen dallamok 

mindenütt; mégis feltûnô, milyen messzire evez-

tünk az egykori Bee Gees How deep is your love 

címû örökzöldjének biztonságos partjaitól. A 

kockázat és az eredmény sajnos egyezik a meg-

énekelt hajó történetében foglaltakkal. Gyönyörû 

kiállítású, a múlt század tízes éveit idézô borító, 

egyetlen White Star Line csillaggal a címfelirat 

fölött. A design önbeteljesítô. 

SzB

 Magyarországon forgalmazza a Karsay és Társa Kft.

harmonia mundi



– kötet a 85 éve született Kroó György írásaiból

Zenei panoráma – Kroó György írásai az Élet és Irodalomban 

(1964–1996). Ezzel a címmel, a Gramofon Könyvek sorozat-

ban jelent meg az a csaknem ötszáz oldalas kiadvány, amely 

a 20. század egyik legjelentôsebb magyar zenekritikusának, 

zenetörténészének és a zenei ismeretterjesztésben is mércét 

állító egyéniségének, Kroó Györgynek az Élet és Irodalom 

hetilapban publikált írásait tartalmazza. A kötet szerkesztôje, 

közreadója Várkonyi Tamás zenetörténész, lapunk korábbi 

fôszerkesztôje. 

A 239 cikk az 1964 és 1996 közötti évtizedek zenei életébe 

nyújt betekintést, kortárs zenei bemutatókról írott kritikák révén, de nemcsak az új mûvekrôl, 

aktív zeneszerzôi mûhelyekrôl, európai és magyarországi trendekrôl, hanem az elôadómûvészet 

és a zenei kompozíciók örök kérdéseirôl, a magyar zenei életet mozgásban tartó eseményekrôl is 

olvashatunk. A most elsô ízben a nagyközönség elé kerülô pillanatképek színes sorozata ezeknek 

az évtizedeknek zenei-kulturális panorámáját nyújtja. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kötet – ahogyan 

Kroó György írta egyik recenziójában – „egyszerre történelem és életrajz, mûvészetszociológia és világ-

politika, arckép, kordokumentum 

és nagyszerû olvasmány”.

Kovács Sándor zenetörténész 

elôszavában így fogalmazott: 

„Aki végigolvassa Kroó tanár úr 

kritikáit, világos képet kap ezekrôl 

az esztendôkrôl. Mintha fotó-

sorozatot látnánk. A pillanatfelvételek 

élesek, hitelesek.”

A Gramofon Könyvek sorozat korábbi kiadványai:

Kiadványainkról bôvebb információ, és rendelés
a www.gramofon.hu oldalon, és az info@gramofon.hu e-mail címen!

KÖNYVEK
Zenei panoráma
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Gramofon: Az Opera-
háznak az utóbbi évek-
ben nem volt sze rencséje 
a prózai ren dezôkkel. 
Ön szí nészbôl avanzsált 
rendezôvé; hogy került 
szóba a neve? 
Szûcs Gábor: Fölhív-
tak telefonon, és felkér-
tek az elsô mél tá nyol-
ható nem zeti opera 
újra fogalmazására, rá-
adásul az évad elsô be-
mutatójára. Ezt annak 

tudom be, hogy talán világossá vált, én szépen, lassan „át-
úsztam” a színészetbôl a rendezésre, tíz éve nem vállalok 
szerepeket. A Madách Színházban – ahol jó feladatokat 
kap tam a pályám induló szakaszában – pozitív kritikai és 
kö zönség-visszajelzések fogadták az elsô ottani rendezése-
imet: az Egerek és embereket, a Kakkukfészket. Az utóbbi 
években pedig mind több zenés darabot állítottam szín-
padra. A Gyôrben 2003-ban bemutatott Kabarém szinte 
az egész országot körbejárta és járja, Soprontól Veszpré-
men és Székes fehérváron át Békéscsabáig, mert még min-
dig van benne annyi frissesség, hogy különbözô szereposz-
tásokkal érvényesen elôadható legyen. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy nemcsak a stúdiószínpadi munkában szereztem 
gyakorlatot, hanem (amire számomra érthetetlenül keve-
sen vállalkoznak) jelentôs létszámú kórus, tánckar és sta-
tisztéria mozgatásában is. Ezért tarthattak alkalmasnak, 
hogy Erkel Hunyadiját színre vigyem. Végletesen le-
egyszerûsítve ezt a tevékeny sé get: a rendezô elôtt két 
gomb van: egy igen és egy nem gomb, az adott pillanat-
ban határozni kell és az egyiket idôben megnyomni. Ak-
kor is, ha a döntés elôtt talán éjszakákon át nem aludtam. 
Igent vagy nemet mondani például a jelmeztervezônek, 
aki a Hunyadihoz háromszáz rend ruhát készíttet el (ezek 
közül néhány a 49–50. oldalon látható – a szerk.). A ren-
dezés – mindamellett, hogy egy mûrôl természetesen ki 
kell alakítani valamiféle fi lozófi át vagy víziót – részben 
„technikai sport”: kiszámítani, mire mennyi idô van, 
hogy jön ki a produkció a költ ségvetésbôl, és hogy érik 
össze a sok-sok praktikus tényezô arra az estére, amikor 
elôször fölgördül a függöny. A bizalom, úgy hiszem, annak 

szólt, hogy ebben a szerteágazó munkában értékelhetô 
teljesítményt nyújtottam. 

G.: Mikor kezdett el az együttessel dolgozni, és mik az elsô 
benyomásai? 
Sz. G.: Azzal kezdtem, hogy megnéztem elôadásokat, be-
ültem az Arabella próbáira, beszélgettem a büfében. Sok 
társulatban megfordultam színészként és rendezôként is, 
mindkét oldalon érzékeltem, milyen feszültségek munkál-
hatnak egy közösségben, milyen problémák kerülhetnek 
elô. Úgy gondolom, az nem mûködik, hogy valaki, pláne 
egy külsô ember, egy „zsoldos” megérkezik a rendezôi tás-
kával és „megmondóként” lép fel. A szakmában töltött 
húsz év tapasztalatait kell elôvennem, és feltenni a kérdé-
seimet, ismerek-e minden körülményt? Miben tudok segí-
teni, hogy együtt létrehozzuk azt a bonyolult struktúrát, 
összetett rendszert, amit elôadásnak nevezünk, és amit 
majd estérôl-estére a megfelelô – magas – színvonalon rep-
rodukálnunk kell? Ha valakinek fenntartásai vannak a 
prózai rendezôkkel kapcsolatban, akkor most mondom: 
megértem.  Bizony, a zenés színpadnak egész más a logiká-
ja, mint a prózainak. Igen, legyen az operaelôadás is igazi 
színház, de nem lehet, hogy a rendezô elképzelései szembe 
menjenek a szakmai vektorokkal.  Ahhoz, hogy egy adott 
térben az énekes hangja megszólaljon, olyan törvény sze-
rûségeknek kell megfelelni, amiket – a Hunyadi esetében 
nekem – ismerni kell. Nem küldhetem a szereplôt hátra a 
díszletraktár faláig, ahol télen besüvít a szél, nem ismétel-
tethetem meg negyvenhatodszor is a La Grange áriát az 
énekessel, ráadásul közben dobáljon trónusokat – ez lehe-
tetlen. A temesvári képben drapériákat használunk. Már 
hónapok óta tesztelünk fi nom kis ventillátorokat, hogy 
szépen mozogjanak a textilek; azért bíbelôdünk vele any-
nyit, nehogy a port felkavarjuk.  

G.: Ha jól értem, nagyjából az év eleje óta készíti elô az elô-
adást? 
Sz. G.: Az évad utolsó negyedében, tavasztól június 30-ig 
dolgoztunk. A prózai bemutatók az olvasópróbával indul-
nak. Szerintem a zenés produkcióknál egészen más logiká-
ra van szükség. Öt éve azt vezettem be a zenés daraboknál, 
hogy hónapokkal korábban elindítom a korrepeticiókat, 
amelyeken és is részt veszek, beszélgetek a mûvészekkel. 
Persze irányítottan és nem csak úgy általában a világról. 

OPERAINTERJÚ

47GRAMOFON2012. ÔSZ

Idôben megnyomni a gombot 
Szûcs Gábor, a Hunyadi László rendezôje

Az évad elsô premierjét szeptember 28-án tartja a Magyar Állami Operaház. Erkel Ferenc Hunya-
di László címû dalmûvét az operai berkekben újoncnak számító, de rutinos színész-rendezô, Szûcs 
Gábor állítja színpadra. 

2 Albert Mária
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„Ez misszió, 
amiben élen 
kell járnunk” 

A Magyar Állami Operaház 2011 ta-
vaszán jelentette meg Erkel Bánk 
bánjának ôsváltozatát CD-n. A há-
romlemezes albumra Héja Domonkos 
vezényletével került az anyag. Most, 
az ôszi operaházi premier elôtt újabb 
Erkel-mû, a Hunyadi László felvételét 
irányította az intézmény megbízott 
fôzeneigazgatója. 

„Az Erkel-évforduló alkalmából kaptam a felkérést, hogy vegyük le-
mezre Erkel operájának ôs-Bánk bánként emlegetett verzióját. A felké-
szülés során elég alaposan elmélyültem a mû történetében. A kész al-
bum talán egy-két elemében vitatható, de az egész vitathatatlanul az 
lett, amit méltán nevezhetünk ôs-Bánknak” – tekint vissza az 
elôzményekre Héja Domonkos. Több helyen elmondta – fûzte hozzá a 
Gramofon kérdésére –: az a határozott véleménye, hogy ha a Magyar 
Állami Operaház bármely Erkel-opera új színrevitelére készül, érdemes 
minden alkalommal visszanyúlni a gyökerekhez. Azokhoz a változa-
tokhoz, amelyeket nem egészen precíz kifejezéssel „ôsnek” neveznek. A 
szerzôk különféle okokból – például helyszín, szereplôgárda miatt – 
gyakran átformálták alkotásaikat; példaként A bolygó hollandit említi 
a Magyar Állami Operaház megbízott fôzeneigazgatója, Wagner korai 
mûvének 1841-es elsô, egyfelvonásos verzióját egyre gyakrabban veszik 
elô az operaházak, bár zeneileg alig különbözik a három felvonásostól, 
de a dramaturgiai hangsúlyok mások.

„Manapság mindenki specializálódik, szinte versenyeznek, hogy ki szó-
laltatja meg Mozart valamelyik alkotásának ’legurtextebb’ változatát. 
Nekünk is érdemes ebbe a sorba Erkel munkásságával kapcsolatban be-
állni. Ez misszió, amiben a Magyar Állami Operaháznak élen kell jár-
nia. Még akkor is, ha pár év múlva esetleg rájövünk, hogy nem feltét-
lenül a zenetörténeti-zenetudományi eredményekkel akarjuk a széle-
sebb publikumot naponta táplálni.” Nem felejthetô – jegyezte meg –, 
hogy Radnai Miklós–Oláh Gusztáv–Nádasdy Kálmán átdolgozása a 
korszellemnek kívánt megfelelni. A harmincas években Wagner-mûvei 
uralták a repertoárt, tehát a minta a zárt számokat szinte teljesen 
nélkülözô struktúra volt. E célból például összekötô zenéket írtak hoz-
zá az eredeti Erkel-áriákhoz. 

A Bánk bán ôs-verziója Héja Domonkos szerint dramaturgiailag sokkal 
következetesebb, mint az a változat, amit Rékai Nándor és Nádasdy 
Kálmán készített. A Hunyadi esetében kevesebb a ma közismert válto-
zat és az Erkel életében játszottak között a különbség. Azért kényesek 
ezek a kérdések, mert a Bánk bánban és a Hunyadiban is vannak szá-
mok – az egyikben a csárdás, a másikban a palotás – amirôl okkal fel-
tételezik, hogy nem Erkel a szerzôjük. Az Erkel-fi úk is sûrûn belenyúl-
tak apjuk munkájába. „A Hunyadiból akár nyolc változatot is ki lehet-
ne állítani, s ezek közül hat biztosan színre került a zeneszerzô életében 
– úgy, hogy ô is vezényelt. De ez legyen a zenetörténészek dolga – mu-
tatott rá a megbízott fôzeneigazgató. –  Mi azt a kritikai kiadást tekint-
jük a felvétel dokumentumának, amely Tallián Tibor fôszerkesztésében, 
Szacsvai Kim Katalin gondozásában látott napvilágot.” 

Erkel legalább három és fél évet dolgozott operáján az 1844. január 27-i 
ôsbemutatóig, és tovább is csiszolta mûvét, ahogy a legtöbb klasszikus 
komponista. A nyitányt egy évvel a premier után írta csak meg, Gara 
Mária cabalettáját 1847-ben, Hollósy Kornéliának komponálta, a Szil-
ágyi Erzsébetet vendégként alakító Anne La Grange-nak ajánlott 
nagyáriát pedig 1850-ben illesztette a partitúrába. A nehéz problémák 
közé tartozik a Bánk bán és a Hunyadi László esetében is a szöveg. 
Egressy Béni librettója valóban tartalmaz olyan szavakat, kifejezéseket, 
amelyeket a mai hallgató nem ért. Az operaházi premieren természete-
sen a modernizált szöveg hangzik el. De, ahogy Héja Domonkos állítja, 
a CD-re az ôs-Hunyadinak kell kerülnie. A felvételen többek között Fe-
kete Attila, Balga Gabriella, Miklósa Erika, Fodor Bea, Pataki Potyók 
Dániel éneklik a fontosabb szerepeket.

Héja Domonkos a készülô 
Hunyadi László CD-rôl
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Igyekszem nem túl sok információt egyszerre rájuk zúdíta-
ni, egy másfél órás szöveghalmaz feldolgozhatatlan. Az a 
cél, hogy óvatosan beleköltözzem a szereplôk gondolatai-
ba. Rendkívül fontos a visszajelzés, vajon megértették, 
hogy mit szeretnék? Alakuljon ki párbeszéd. Egy alkotó 
közösség csak fantasztikus békében és oldottságban tud 
létrejönni. Ha ez a légkör megteremtôdik, akkor érdemes a 
konkrét szituációkról és a nagyobb összefüggésekrôl szólni. 
Szem elôtt tartva, hogy igen kötött mûfajról van szó, a ze-
nei forma behatárol bennünket. Én nagyon 
megszerettem a szereplôimet, valódi interak-
ció jött létre – igaz, én is bekészítettem a 
díszlet-maketteket, a jelmez-skicceket, s 
egyszer csak azt vette észre a csapat, hogy 
elkezdtük „lerendelkezni” a teljes dara-
bot. Így mentünk el nyaralni, majd 
augusztus 21-tôl folytattuk a koncent-
rált munkát.

G.: Volt valamelyes beleszólása a sze-
reposztásba? 
Sz. G.: Nem. Felelôtlenség lett volna 
részemrôl, ha elôször dolgozva a ház-
ban, eljátszottam volna, hogy sze rep-
lôket válogatok. Azt azonban elmond-
tam Héja Domonkosnak és Ókovács 
Szilveszternek, hogy egy-egy szerep életre 
keltéséhez milyen tulajdonságokat tartok lényegesnek. 
Erre azért volt szükség, mert ha rosszul van kiosztva a sze-
rep, a színészben – az énekesben – feszültség keletkezik, 
szenved, és ebbôl adódóan fölösleges konfl iktusok nehezít-
hetik a próbafolyamatot. Fontosnak tartottam, hogy a 
stábba kerüljön Libor Katalin díszlettervezô és Kárpáti 
Enikô jelmeztervezô, valamint a koreográfus, Kovács Ger-
gely Csanád, velük más produkciókban többször dolgoz-
tam együtt. Katival félszavakból is megértjük egymást, 
csodálom Enikô tehetségét is. Az én instrukcióim lehet-

nek bármilyenek; ahhoz, hogy érvényesüljenek, az szüksé-
ges, hogy a mûvésztársam univerzumába, megerôsítve a sa-
ját elképzeléseikkel, be tud janak épülni. Sok hiányt lát-
tam e téren különféle opera-, köztük Hunyadi-elôadásokban. 
Szinte hallottam a rendezôi utasításokat, aztán valahogy 
félresiklott az egész, és lett belôle valami Pirx kapitány-
szerû  nevetséges dolog, amit ledobott magáról az elôadás.

G.: Milyen szerepet szán a világításnak? 
Sz. G.: Természetesen sokat, mint 

minden elôadásomban. Az eljegy-
zési képbôl például éppen a fények 

segítségével megyünk át a börtön-
jelenetbe, tehát nem díszletezzük 

át a színpadot. Az egész Hunyadi 
egy absztrahált térben játszó-
dik – nehéz errôl beszélni, 
látni kell. A színpad köze-
pén az enyhén megemelt 
részt olyan, egyébként né-
met gyártmányú burkolat-
tal fedjük be, ami enyhén 
vizes, tükrözô hatást ad. 
Ezért is ôrületesen kényes 

kérdés, hogy világítjuk meg, 
különben szétveri a látványt. 

Viszont ha ügyesek leszünk, fan-
tasztikus összhatást érhetünk el. Amikor tehát az eljegyzé-
si ünnepen Gara nádor lefogja Hunyadi Lászlót, kihátrál-
nak a lakoma vendégei, és egy olyan mennyezet ereszkedik 
le, amelyen átsütve a fény adja a börtön rácsait. A harma-
dik látványelem egy úgynevezett operafólia, amelyre nagy 
teljesítményû gépekkel vetítünk. Már három hónapja dol-
gozunk azon, hogy minden elemet összehangoljunk. 

G.: A megemelt rangú, mert évadnyitó Andrássy úti premier 
után tavasszal – ha minden jól halad – a produkció átkerül 
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az Erkel Színházba. Még nem tudjuk pontosan, hogy ott mi-
lyen színpadtechnikai korszerûsítés valósulhat meg. Ezért rafi -
náltabb megoldásokkal, plusz leleménnyel kellett operálniuk? 
Sz. G.: A ház tudomásunkra hozta, hány elôadást sze-
retnének az Ybl-palotában, és hogy azután az Erkel Szín-
házban kell folytatódnia a sorozatnak. Ha olyan ötletünk 
támadt, ami az Erkelben feltételezésünk szerint kivitelez-
hetetlen, az kimaradt.

G.: Milyen korszakot jeleznek az öltözékek? 
Sz. G.: Ahogy Erkel zenéje sem a 15. században gyökere-
zik, a ruhák a keletkezés idejére vagyis a 19. század közepé-
re mutatnak, de nem reformkori öltözetek. Hunyadi és 
Cillei meg Gara emberei egyenruhákat idézô jelmezeinek 
mutatniuk kell a különbözôséget; az arisztokrácia kosz-
tümjeinek a fölöttük állásra kell utalni, hogy megsegítsük 
a nézôket a társadalmi rétegzettség érzékelésében. A nôk 
ruhái, ahogy ma is, többfélék.

G.: Mi érdekli Erkel operájában? 
Sz. G.: A Hunyadiak története: az a periódus, amelyben 
a család naggyá vált, kiteljesedett, legfényesebb napjait 
élte, önmagában is roppant lebilincselô. Engem mégis iz-
gatott, miért írták 170 évvel ezelôtt ezt a darabot? 
Egyszerû párhuzamok rajzolódnak ki: a Hunyadi László 
menyasszonyára szemet vetô V. László – Habsburgként 
született magyar király – döntésképtelen, gyenge szemé-
lyiség. Az 1840-es években Mária Terézia másodszülöttje, 
V. Ferdinánd ült a magyar trónon, akit ugyancsak tehe-
tetlen fi guraként tartanak számon nemcsak a kortársak, 
de a történetírás is. Erkel Hunyadija azt a lehetôséget veti 

föl: egyszer már megszabadultunk egy tesze-tosza Habs-
burgtól, megszabadulhatunk a másiktól is. Az 1844. ja-
nuár 27-i bemutatón – négy évvel az 1848-as forradalmak 
elôtt! – nem véletlenül harsant fel óriási tapsvihar a 
Meghalt a cselszövô kezdetû kórus után, az elsô felvonás 
végén. A késôbbi dramaturgiai igazítások épp azt céloz-
ták, hogy ez a fölsrófolt feszültség megmaradjon. Szüksé-
gesnek látom a szöveg átdolgozását is, hiszen a librettó 
alapjául szolgáló Tóth Lôrinc dráma, amibôl Egressy 
Béni dolgozott, abban a korban is csak másodosztályú 
minôségû szövegnek számított. Véleményem szerint a 
Radnai Miklós–Oláh Gusztáv–Nádasdy Kálmán hármas 
beavatkozásai feltétlenül világosabbá tették az opera 
struktúráját. Minden korban összecsapnak indulatok, 
felszínre kerülnek politikai cselszövések, árulások, üzleti 
haszonszerzések – ezek öncélúságát vagy éppen hasznos-
ságát az minôsíti, hogy azok valamilyen módon jót tet-
tek-e a nemzetnek. A mû egyik nagy alakjának látom 
Szilágyi Erzsébetet, aki a férje, Hunyadi János után a fi át, 
Lászlót is elveszíti, de látja Mátyásban a jövendô királyt. 
Meglehet az is, hogy László is önmagát áldozza fel egy 
magasztosabb célért, az öccse trónra kerüléséért, egy 
jobb világ eljöveteléért. Ha a darabnak eredetileg e jobb 
világnak a felmutatása volt a küldetése, nyilván ma sem 
szólhat másról. Erkel nem dokumentarista igénnyel fo-
gott a komponáláshoz, és nem akart egy történetileg hi-
teles családtörténetet fölrajzolni – amiben egyébként 
még ma is sok a tisztázatlan fejezet. Nem kérdés: Erkel és 
Egressy kora egy hihetetlenül mozgalmas és nemzetépítô 
idôszak volt; az operájukon átsüt a hazaszeretet és a közjó 
iránti igény.  n
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A bajor operaház Bayreuth után a második Wagner-szen-
télynek is tekinthetô: azzá emeli, hogy az elôadásokban 
rangos énekesek lépnek fel. A BSO-t irányító mindenkori 
intendáns (jelenleg Nikolaus Bachler) évrôl-évre fantázia-
dús rendezôket is meginvitál; így került sor az idei, az évad 
mûsoráról a játékok programjába került Ring-produkció-
hoz a karrierjét Bécsben, Hamburgban és Berlinben 
fényezô Andreas Kriegenburg felkérésére. A Nibelung 
gyûrûje tetralógia német rendezôje az elbeszélés fontossá-
gát hangsúlyozta az operaház színes házi kiadványa, a Max 
Joseph hasábjain. A Ringet elsôsorban társadalmi ese-
ményként értelmezte, és kiemelte, hogy a mûben a társa-
dalom beszél önmagáról és a teljes operai apparátus 
mûködik mesélôként. A kollektív „mese” két forrásból 
táplálkozik: az egyik az ôseredeti (Wagner szavaival 
az Urgewand), vagyis a germán és skandináv mítoszok vi-
lága, a Nibelung-ének és az Edda énekek, valamint Wag-
ner saját elbeszélômódja. Hangsúlyozta azt is, hogy a Ring 
számos szereplôje isten, mégis emberi formában kell ábrá-
zolni, és lélektanilag is oly módon bemutatni ôket, hogy 
a nézôk érzelmileg kötôdhessenek hozzájuk.
A ciklus középsô darabjait, A walkür és a Siegfried  júliusi 
elô adásait volt alkalmam megnézni Münchenben. A Ring-
bôl A walkür a legkedveltebb, amit az a gyakran hangozta-
tott állítás is magyarázhat, hogy a Wälsung-ikrek viszo-
nyára jellemzô bensôségesség sehol másutt nem jelenik 

meg ilyen érzékletesen – még késôbb, Siegfried és 
Brünnhilde szerelmének ábrázolásában sem. Kiváló telje-
sítmény Klaus Florian Vogté Siegmundként. Nem tipikus 
hôstenor, de épp ezért tûnt számomra ideálisnak; Siegmund 
megformálása ugyanis rendkívül fi nom lírai színeket köve-
tel az énekestôl. Persze ahol szükséges volt, ott Vogt tenor-
ja is kötelezôen felfénylett. A máris világsztár énekest so-
káig a drezdai Semperoper szerzôdtette, repertoárján ott 
sorakozik Lohengrin, Parsifal és Erik szerepe is, de énekel 
Florestant és Hoffmannt is. Kiváló színész, szövegmon-
dásával is társai fölé emelkedett. A  Tavaszi dal és az elsô 
felvonást záró kettôs a Sieglindét alakító remek szoprán-
nal, Anja Kampéval bizonyára sokak számára marad emlé-
kezetes. 
Remekelt Kriegenburg is az elsô felvonásban: tetszett a fo-
lyamatos mozgás a megszámlálhatatlan statisztával a szí-
nen, mert egy pillanatig sem éreztem szükségtelennek a 
jelenlétüket. A látványos harci jelenetek, majd Hunding 
házában a sebesültek ápolása és a halottak temetésre 
elôkészítô mosdatása „megágyaztak” a cselekménynek. 
Sokkolni akart a rendezô a színpad közepét elfoglaló 
kôrisfával: ágaira hullákat akasztott. Némely olvasatban ez 
Siegmund halálát vetítette elôre, mások szerint a férfi ak 
véráldozata táplálja a fát, és ôk azok, akik nem képesek ki-
húzni a Nothungot a törzsbôl.  Harald B. Thor második fel-
vonásbeli színpadképe is telitalálat volt: az üres színpadon, 
Wotan Walhalla-beli irodájában leghátul mindössze egyet-
len fából készült íróasztal árválkodott, a falon egy erdôt áb-
rázoló szürreális festmény, valamint a híres dárda alkotta 
a díszletet. Wotan fôistent Thomas J. Mayer basszbariton, 

Harmincöt nap alatt hetven minôségi produkció 
és több mint száztízezer nézô – ezek az adatok is 
hitelesítik: a müncheni Bajor Állami Operaház 
(BSO) 130 éve alapított nyári fesztiválja Európa 
legrangosabb kulturális eseményeinek egyike. 

2 Lindner András/München

Lance Ryan (Siegfried) és Wolfgang Ablinger-Sperrhacke (Mime) a Siegrifed elôadásán
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Kurt Moll egykori növendéke formálta meg, aki a 
Siegfriedben Vándorként viszont egy árnyalatnyit halvá-
nyabbnak tetszett. Frickaként a monológban és a duettben 
is brillírozott a német mezzo, Sophie Koch. Értelmetlennek 
láttam ellenben, hogy a Siegmundot halálra sebzô Hunding 
Kriegenburg felfogásában nem Wotan haragjától esett ösz-
sze, hanem öngyilkos lett. Még kevésbé magyarázható a ze-
nei csúcspontnak számító Walkürök lovaglása közben a nôi 
tánckar eksztatikusan ôrjöngô tánca, amit a müncheni 
publikum a zenét is zavaró erôs „búh-zással” és füttykon-
certtel fogadott. Sajnos éppen ez a rész volt az elôadás mély-
pontja, a nyolc walkür ugyanis szinte egy pillanatra sem 
volt képes hangban egymáshoz idomulni; ahányan voltak, 
annyiféle módon, modorosan, sôt – nem akartam hinni 
a fülemnek – hamisan énekeltek. A Katarina Dalayman 
helyett Brünnhildeként beugró svéd Irene Theorin viszont 
Vogthoz hasonlóan szép dik ció jával tûnt ki, és a nehéz sze-
rep magasságait is uralta. A Münchent rövidesen elhagyó 
Kent Nagano fô zene igazgató (Kirill Petrenko követi a 
posztján) korrekten eldirigálta ugyan a mûvet, de érezhetô 
volt, hogy Wagner nem az ô világa.
A Siegfried már ismét nagyszerû énekesi-színészi alakítá-
sokkal örvendeztetett meg. A fôhôs rendkívül fárasztó szó-
lamának terhelését az utolsó pillanatig könnyedén viselte 
Lance Ryan.  Siegfried a librettó szerint suhanc, Ryan ezt 
a hetykeséget is hihetôen  ábrázolta. A – hangjának nagy 
vivôerejével és a magasságokat is rendkívüli szépséggel 
megformálva – a világ már minden nagyobb operaszínpa-
dát meghódító amerikai Catherine Naglestad Brünn-
hildeként tárta fel a szólam szépségeit.  Wolfgang Ablinger-

Sperrhacke, Mime, a sunyi törpe szerepében és Wolfgang 
Koch Alberichként egyaránt kiemelkedô partnerei voltak 
a fôhôsöknek. Ezért is értelmetlen modernkedésnek gon-
dolom azt a jelenetet, amikor Alberich izgatottságában 
a színpad közepén rágyújt egy cigarettára. Eszményien 
szólt az orosz Elena Tsallagova szopránja is az erdei madár 
hangjaként. 
Rossini Hamupipôkéje izgalommal kezdôdött. A Cecilia 
Bartoli mellett legjobb Angelina, Joyce DiDonato kissé  
megrémisztette a közönséget.  Az elôadás elôtt az  inten-
dáns bejelentette, hogy az énekesnô heveny gégehuruttal 
küszködik, de így is vállalja a fellépést. A kiváló énektech-
nikájú amerikai mezzosztár – erôit nyilván tartalékolva – 
hibátlanul énekelte végig a szerepet, a nagy együttesekben 
is remekül helytállt. Az opera fi náléjaként elhangzó, el-
söprô erejû rondóval záruló bravúráriájával világhíréhez 
méltóan fergeteges sikert aratott. Híres énekesek csúcsta-
lálkozója volt ez az este: DiDonato partnereként az alig 
idôsebb, negyvenesztendôs amerikai Lawrence Brownlee 
alakította Don Ramirót, aki szintén Rossini- és belcanto-
specialistának számít.  n

DALEST ÉS CSELLÓVERSENY
Joyce DiDonato az operafesztivál keretében velencei dalokból 
adott koncertet a Prinzregententheaterben. Egy Vivaldi-ária és 
Fauré Velencét idézô ciklusa mellett Schubert és Schumann ve-
lencei dalaiból énekelt, majd a 20. századi angol Michael Head 
három velencei dalát, illetve a francia Reynaldo Hahn 1901-ben 
írt Venezia ciklusát szólaltatta meg. A fergeteges taps a kísére-
tet példásan ellátó David Zobel zongorajátékának is szólt. A 
Residenz Herkules termében lépett fel a csellista nagyasszony, 
a hamarosan 70 esztendôs orosz Natalia Gutman. A Kammer-
philharmonie dacapo zenekar végig alázattal kísérte Schumann 
a-moll gordonkaversenyében. A 100 éve született román diri-
gens legenda, Sergiu Celibidache egyik utolsó növendéke, Franz 
Schottky volt az est karmestere. Az együttes a Rossini, Bruck-
ner és Mozart mûvek közül leginkább a Jupiter szimfóniában je-
leskedett.    

Klaus Florian Vogt (Siegmund) A walkür elôadásában

Joyce DiDonato – betegen is helyt állt a Hamupipôkében, majd velencei da-
lokból adott sikeres koncertet
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Nem volt könnyû helyzetben az Armel vezetôje, amikor 
májusban kiderült, a lengyel színház lemondta a részvé-
telt, új produkcióra van szükség. Szerencsére Havas Ág-
nes sokéves tapasztalata segített – idén az ötödik születés-
napját ünnepelheti az Armel Operaverseny és Fesztivál. 
Több színház is szívesen vett volna részt a programsoro-
zatban, a kérdés azonban az volt, ki lesz a legrugalmasabb, 
és hol tûznek mûsorra megfelelô darabot. Így a bécsi Neue 
Operrel csak 2014-es együttmûködésben sikerült megálla-
podni, a lelkes krakkói társulattal is késôbb folytatódik a 
közös munka. A szerb teátrum vezetôi a Szegedi Nemzeti 
Színháznál jelentkeztek, Gyüdi Sándor fôigazgató irányí-
totta ôket az Armelhez.

„Egy-egy színházzal hosszan, akár két éven keresztül is 
tárgyalunk a fesztiválrészvételrôl” – meséli Havas Ágnes 
–, hiszen a verseny miatt a partnereknek rendhagyó fel-
tételeknek is meg kell felelniük. Szerencsére a szerbek 
két nap alatt megértettek mindent, és örömmel adják 
elô nálunk büszkeségüket, új  nemzeti operájukat, ame-
lyet tavaly komponált  Aleksandra Vrebalov. A Mileva 
versenyszerepeire egy grúz énekest, Victoria Markaryant 
és a román Dan Popescut választották. Remekül lehet a 

Mária Terézia

Szegeden
Jövôre öt kontinens operáit 
hozza el az Armel

A 2012-es Armel Operaverseny és Fesztivál ta-
lán legizgalmasabb elôadása lesz az újvidéki 
Szerb Nemzeti Színház produkciója, a Mileva. 
A Szegeden október 6–15. között rendezendô 
versengésben ôsbemutató is szerepel. Havas 
Ágnes igazgató emellett már a következô évek 
mûsorát állítja össze, és egy másik, új opera-
fesztiválra is készül.  

2 Réfi  Zsuzsanna
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teátrummal együtt dolgozni; örülök, hogy így végül olyan 
darab került a programba, amely szellemiségében, mi nô-
ségében teljesen illik a fesztiválhoz. Lesz egyébként euró-
pai bemutatónk is, hiszen a New York-iak nálunk tartják 
a premiert, a Mária Terézia pedig ôsbemutatóként kerül 
színre.” Mivel jubilál a fesztivál, a programsorozat elôtt gá-
lakoncertet rendeznek október 2-án, a budapesti Uránia 
Nemzeti Filmszínházban. Cyril Diederich dirigálja a 
hangversenyt, amelyen korábbi gyôztesek, az amerikai 
Kristin Sampson, két magyar tenor, Haja Zsolt és Balczó 
Péter, valamint a Zeneakadémia két tehetséges szopránja 
énekel a Szegedi Szimfonikus Zenekar kíséretével. 

„A Zeneakadémia rektora, Batta András szintén sokra 
tartja a megmérettetést, és együttmûködést szeretne ve-
lünk – teszi hozzá Havas Ágnes.  – Mivel jubileumról van 
szó, az esten a korábbi évek anyagából vetítünk kisfi lme-
ket, rövid összefoglalókat.” Válogatni bôven van mibôl, 
hiszen ezen a nyáron a Mezzo Televízió tizenkét alkalom-
mal sugározta a tavalyi versenyrôl készült összefoglalót. 
„A kapcsolatunk a Mezzóval az elsô fesztivál óta nagyon 
jó, a folytatásba aztán a Duna TV mellett az Arte is be-
kapcsolódott. Az utóbbi csatorna koprodukciós partne-
rünk. Sokra értékelik a versenyt, ezért felkértek, pályáz-
zunk együtt egy uniós projektre.”  

Nem ez az egyetlen pályázat, amellyel Havas Ágnes fog-
lalkozik, hiszen akad olyan kezdeményezésük is, amely-
ben tizenegy ország vesz részt. „Lényege, hogy egy kortárs 
zeneszerzô két hétig dolgozhat zenekarral, énekesekkel, 
rendezôvel, és ez alatt saját darabjának 10–15 perces rész-
letét kell színpadra állítani. A tengerentúlról vettem az 
ötletet, Amerikában nagy sikert aratnak ezek a 
workshopok. Az elképzelés sokaknak tetszett, tizenegy 
ország csatlakozott. Ha elnyerjük az uniós támogatást, 
akkor jövô ôsszel ezt a tizenegy, rövidke jelenetet az 
Armel-versenyen is bemutatjuk, márciusban az Opera 
Europa tanácskozásán is színre kerül, és több száz igazga-
tó láthatja.”  

Az Armel vezetôje már a következô ötletén is dolgozik: 
„Öt kontinens Operafesztivál lesz a címe, és a tervek sze-
rint jövô júniusban mutatjuk be elôször. Minden föld-
részrôl hozunk darabokat, amelyeket az ott élôk operának 
tartanak. Ázsiából például tajvani operát mutatunk be, 
Új-Zélandról is jellegzetes, helyi mûvet. Az afrikai dara-
bot még keressük, de már tervezünk 2014-re is.” Akárcsak 
az Armel Fesztiválnál, ahol a 2013-as és az azt következô 
év mûsora nagyjából készen van. Havas Ágnes pedig új 
térképet keresgél az irodájába, mert a mostanin nem lát-
szik a legújabb partner, a következô esztendôben csatlakozó 
Reykjavik... n

Az Armel Operaverseny és Fesztivál honlapja:
www.armel.hu

EGY MAGYAR MÁRIA TERÉZIA
Egyetlen magyar döntôsként 
Haris Nadin jutott be az Armel 
Operaverseny fi náléjába, a szop-
rán Roland Baumgartner Mária 
Terézia címû operájának címsze-
repével versenyez. Az énekesnô 
elôször öt esztendôvel ezelôtt, 
fôiskolásként jelentkezett a 
legelsô Armel-versenyre, akkor 
azonban nem jutott tovább. Ér-
dekes pályát járt be: elôször a 
Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem francia–spanyol szakán ta-
nult, spanyolból szerzett diplo-
mát, ezután jelentkezett csak a 
Zeneakadémiára. Egyetemista-
ként este az Erkel Színházban dolgozott jegyszedôként, és amikor 
csak lehetôsége volt, beült az elôadásokra. Így határozta el, komo-
lyabban veszi az éneklést. Kisdiák korában sokat szerepelt az isko-
lai kórusban, és a Veres Pálné Gimnáziumot is azért választotta, 
mert az intézményben komoly énekkari munka folyt. A tanárok 
biztatták, de még nem ébredtek benne mûvészi ambíciók. A Faust, 
a Tosca és a többi elôadás hatására végül jelentkezett a Zeneaka-
démiára. Az elsô évben nem vették fel, azonban két év debreceni 
konzervatórium után – hála Adorján Ilona óráinak – sikerrel járt. 
Mivel nagy hatást gyakorolt rá az az interjú, amelyet Nádor Mag-
dával látott a televízióban, ôt választotta tanárának. Haris Nadin 
négy esztendôvel ezelôtt szerzett diplomát, énekelni azonban 
csak tavaly kezdett, mert a Zeneakadémia elvégzését követôen 
megszületett a kisfi a. Néhány izgalmas produkcióban már így is 
részt vett: élvezte a munkát a Maladype Színházban Balázs Zoltán 
rendezôvel, aki A mikádó bábváltozatát készítette el. Az elôadás-
sal több országban is vendégszerepeltek. Énekelt a Müpában ren-
dezett Székely fonóban, a Figaro Grófnéját is életre keltette 
Gödöllôn, Németh Pál vezényletével. 
Idén már az operaverseny elsô fordulóban érezte, jól megy az 
éneklés. Kedvenc darabjaival: egy Barber- és egy Massenet-áriával 
lépett pódiumra a Vanessa és a Heródiás címû operákból. Olyan 
neves zsûritagok elôtt kellett bemutatni tudását, akik még nem 
hallották énekelni. Peter Dvorsky többször hangsúlyozta: eredeti 
hangot keresnek, az opera szerzôje pedig arról beszélt, kilenc hó-
napig „élt együtt” Mária Teréziával, s bár több császárnôvel talál-
kozott a versenyen, a szerepet egyetlen ember énekelheti el: Haris 
Nadin. A döntôbe kerülés nagy boldogság a magyar szoprán szá-
mára, bár komoly kihívás is a három felvonásos Baumgartner-
operában Mária Terézia szerepe. A császárnô szinte folyamatosan 
színpadon van, énekelnivalója pedig egy Richard Strauss-mû ne-
hézségével vetekszik. A darab próbái szeptember 3-án kezdôdtek 
Pozsonyban, a szegedi verseny után még egy alkalommal, októ-
ber 26-án keltheti életre Haris Nadin a császárnôt a szlovák 
fôvárosban. A versenyen persze szeretne nyerni, a legfontosabb-
nak azonban a bemutatkozási lehetôséget tartja. Reméli, a kö vet-
kezô szezonban más fellépések, koncertek is várnak majd rá.

Haris Nadin
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Európa Könyvkiadó 
630 oldal 

Warner Classics – Magneoton
2564662027

Deutsche Grammophon – Universal
0734804

PUCCINI: A NYUGAT LÁNYA

Voigt, Giordani, Gallo 

karmester: Nicola Luisotti, 

rendezô: Giancarlo del Monaco l l  l l  l l  l l  ll

S záz évvel a New York-i Metropolitan Opera-beli, 

1910. december 10-i ôsbemutató után Puccini egyetlen 

amerikai tárgyú mûvét ismét mûsorra tûzték. A pre-

mier után, 2011. január 8-án Magyarországon is lát-

ható volt a darab, élô közvetítésben – ennek a mati-

né elôadásnak képfelvételével örvendezteti meg a 

Puccini-operák kedvelôit a kiadó.  Az évfordulós kö-

rülmények magyarázzák, miért láthatunk ezúttal a 

mind több újító és merész Met-rendezés sorában egy 

kakukktojásnak látszó „operamúzeumot”. Betekintve 

azonban a híres tenor, Mario del Monaco fi a, Gian-

carlo rendezôi munkásságába, hagyományos, néha 

óvatosan modernkedô szemlélettel találkozunk. 

Ahogy tehát a spagetti westernekben elképzelik a re-

gényes vadnyugatot, úgy valósult meg Michael Scott 

színpadképében az elôadás. A darabot persze jól is-

meri a rendezô, hiszen édesapjának egyik legelismer-

tebb szerepe volt Dick Johnson; Renata Tebaldival 

készült lemezük ma is az audiofi lek kedvence. A ro-

mantikus látvány romantikus játékmódot követelt, 

amihez a fôszereplôk készséggel alkalmazkodtak. 

Marcello Giordani a Met kedvelt Puccini- és Verdi-te-

norja hajlamos a fi gurák hagyományos megközelíté-

sére; talán csak seriffel folytatott kártyacsatában ta-

lált egyéni, kissé ironikus megoldásra. A Jack Rance-t 

alakító Lucio Gallo kiegyensúlyozottan, takarékos 

esz közökkel hozta a „nagy gonoszt”.  Deborah Voigt 

más eset. A kiváló drámai szoprán, aki (ha nincs szí-

nen) a közvetítések mûsorvezetôjeként és Wagner-

heroinaként is nem egyszer briliánsnak mutatkozott, 

jó kedéllyel, könnyed énekléssel, tiszta intonációval 

formálta meg Minnie nem túl bonyolult, de szeretet-

re méltó fi guráját. A Nyugat lányát – az indián cse-

lédlány, Wowkle kivételével – csak férfi ak veszik kö-

rül, a Met férfi kara a produkció erôssége.  AM

JANET BAKER: FULL CIRCLE

3DVD + 2CD

l l  l l  l l  l l  ll

Miért kellene tovább élnem az operaénekesek ideg-

tépô, ráadásul közszereplôként is fárasztó életét? 

E meglepô felütéssel – és egy bikinis napozó madár-

távlatával – indítja tripla werkfi lmjét Bob Bentley, aki 

„A kör bezárul” (Full Circle) címmel forgatja Janet 

Baker utolsó operai szezonját. Huszonöt év színpadi 

csúszás-mászás és lapokbéli dicsérés-szekálás után 

unta meg a dolgot az angolok nagy énekesnôje, és jó 

lenne tudni, mi van a döntés mögött. No, ez nem 

igazán derül ki. Viszont az utolsó évad három csúcs-

produkciót tartogat: Gluck francia nyelvû Alcestéjét 

a Covent Gardenben, Donizetti Stuart Mariáját az 

English National Operánál – természetesen itt angol 

nyelven –, és Glyndebourne-ban a glucki Orfeuszt. 

Találunk néhány Alceste-próbarészletet, és már a 

Divinités du Styxbôl kiderül, hogy Baker valóban a 

csúcson mondott búcsút az operának. A méretes 

DVD-csomag a másik két opuszt egészében tartal-

mazza, sôt az Or feusz CD-változata is megtalálható 

benne. További érdekesség, hogy a tévéadás elé  

maga a címszereplô mond bevezetôt. És a ritka ön-

refl exióról tanúskodó mûvész pompás hangi kondí-

cióban, a legnagyobb oda adással próbál és szerepel, 

telt középhangjai, erô teljesen csengô szoprán ma-

gasságai hallatán az ember mégiscsak sajnálkozik, 

hogy aztán már csak az oratórium és a dalkultúra ma-

rad – alig 49 évesen. Végül mégis jön néhány egyedi 

mondat: „Megfogadtam, hogy nem játszom operát 

Nagy-Britannián kívül. Beletemetkeztem a hazámba. 

Akkor az év 365 napján énekelnem kellett volna, én 

pedig szeretném magam kisütni, mit is kezdek az 

életemmel.” Dame Janet Baker jövôre 80 éves, és e 

kiadvány, amely a mûvészetétôl eddig ódzkodókat 

– e sorok íróját is – megnyeri, már a szép kor elôtt 

tiszteleg. Ókovács Szilveszter

JULIAN BUDDEN: PUCCINI  

A brit operakutató, Julian Budden tollából – Verdirôl 

szóló mûve után – a Puccini életét és munkásságát 

bemutató kötetet jelentette meg az Európa Könyvki-

adó, az Életek és mûvek sorozatban. A két könyv 

struktúrájában alapvetô eltérés mutatkozik. A Verdi-

kötetben az életpálya és az operák elemzése elkülö-

nül. Mivel a Verdi-operák száma több, a mûelem-

zések adják a könyv tetemesebb részét. Puccininál 

ellenben Budden az életutat az operákra építi föl, be-

mutatva, hogy egy-egy darabhoz miként kap csoló dik 

évek munkája. A Pucciniról szóló anyag erôsen kon-

centrál a zeneszerzô személyiségére – ezt a szán -

dékot már a címlap is jelzi: az ismert, csaknem teljes 

alakos fotó.  A feltûrt gallérú, sétapálcás, keményka-

lapos, a szája sarkában cigarettát lógató Puccini 

mintha egyik saját operájából lépne elô. Bár a Verdi-

kötet nem rajzol széles társadalmi hátteret, a Puccini-

könyv nagy horizontú szociális-társadalmi kite-

kintéssel is szolgál. A könyv olvasmányosan, de 

szak mailag hitelesen mutatja be a témakeresés fo-

lyamatát, a librettistákkal folytatott vitákat, a zenei 

megformálás nehézségeit, az újra meg újra átdol-

gozott mûvekhez kapcsolódó konfl iktusok okait. 

Feltárja az alkotói folyamat stációit, és azt, miként 

alakult ki a zeneszerzô egyéni stílusa. Szó esik uta-

zá sairól: Puccini már gondot fordított operái „pro-

mo tálására”, e célból akár az óceánon is átkelt. Több-

ször járt Budapesten, a tényt az érdekes, magyar 

vonatko zású képanyag is dokumentálja. Julian 

Budden Oxfordban végezte tanulmányait, majd BBC 

vezetô mun katársa volt. Csaknem negyedszázadon 

át a Puccini-kutatás legfontosabb helyén dolgozott: 

haláláig, 2007-ig vezette a luccai Centro Studi 

Giacomo Puccinit.

 Albert Mária
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Deutsche Grammophon – Universal
0734783

Decca – Universal
0440 074 3479 6

Virgin Classics – EMI Classics
07095191

MONTEVERDI: POPPEA MEGKORONÁZÁSA 

de Niese, Jaroussky, Cencic, karmester: 

William Christie, rendezô: Pier Luigi Pizzi

l l  l l  l l  l l  l

Van , akin nem fog az idô. A 82 éves Pier Luigi Pizzi 

rendezése a madridi Teatro Realban sallangtalan, 

elegáns, nagyvonalú, logikus és csaknem olyan 

koncentrált, mint egy koncertszerû elôadás. A ru-

hák és a színpadkép is az ô munkája – így aztán 

teljes az összhang. Az Altona foglyai, a Zsol dos-

katona és más fi lmek jelmez- vagy látványtervezô-

je szereti a saját kezében tartani a teljes produk-

ciót.  Monteverdi operájából egy korábbi DVD ta-

lán két évvel ezelôtt jelent meg Magyarországon. 

A 2008-as Glyndebourne Fesztiválon készült, 

Robert Carsen rendezte és a régizene ifjú papnôje, 

Emmanuelle Haïm vezényelte. A késôbbi, 2010-es 

madridi produkcióban a „bíboros”, William 

Christie ült az egyik csembalónál, és irányította az 

elôadást. Carsen több fi gyelmet szentelt a politikai 

intrikának, a hatalomvágynak; Pizzi a szerelmet, a 

vágyakozást hangsúlyozta, gondosan kiporció-

zott, találó iróniával kezelve a történeti hátteret. 

A felvételeket Danielle de Niese köti össze: mind-

két DVD-n ô játssza a császári szeretôt. Nem 

meglepô, hogy Christie is ôt választotta, az éne-

kesnô tulajdonképpen az ô kreatúrája. Formálható, 

képlékeny, úgy alakul, ahogy a karmester vagy a 

rendezô kívánja, s mégis megôrzi és érvényesíti is 

a saját egyéniségét, zenei intelligenciájához nem 

fér kétség. Neronét Philippe Jaroussky, Ottonét 

Max Emanuel Cencic énekli; a két nagyszerû kont-

ratenor kiválasztása erôsíti az elôadás hangzásbeli 

egyensúlyát. (A Glyndebourne-i mezzo-kontra-

tenor felállás nem ennyire meggyôzô, pedig Alice 

Coote és Iestyn Davies teljesítménye igazán re-

mek.) Ottavia szerepében a barokk mûvek megbíz-

ható és hiteles interpretátora, Anna Bonitatibus 

hallható. Albert Mária

KATHLEEN FERRIER

Diane Perelsztejn fi lmje 

l l  l l  l l  l l  l

A fedlapon sugárzó arc, a csomagban melankolikus 

fi lm – Angliában készült, milyen is lehetne? – és egy 

CD, amelyrôl ugyancsak bús-bársonyos dal kél. Elô-

ször a bachi Vergiss mein nicht, aztán más, eddig 

ki adatlan élô felvételek. Diane Perelsztejn fi lmje igen 

ízlésesen él azzal, amit a csaknem hatvan éve halott 

mûvésznôrôl talál: kevés lemezt, még kevesebb 

koncertanyagot, magyarán szinte semmit. Egy hol-

land repülôtéri snitt kivételével fi lmkocka sincs, csak 

fotók, ezért ismerôsök ismerôsei vagy monográfi ák 

szerzôi szólnak, esetleg korábbi rádióinterjúk részle-

tei alá kevernek háborús híradót, utcai felvételeket. 

De látjuk az igazi naplót is, amelybôl felsejlik a má-

sodik férfi , Rick Davies szerelme. Látjuk a kis spirál-

füzetet, amelyben – a múló kor szokása szerint – a 

dalesteken szereplô Brahms-dalok szövegei írattak 

gyöngybetûkkel, az énekesi memóriát segítendô. És 

szól a mély lágéban szinte férfi as, ám mégis termé-

szetes alt, amelynek magasságai szintén más módon 

csengnek, mint a futószalagon képzett énekese kéi. 

Ferrier nem volt „profi ”: szomorú daloknál könnye-

zett, a vidámaknak ôszintén örvendezett – ma már 

kiveti magából az effajta spontán érzékenységet a 

showbiznisz. Egyetlen operát szeretett igazán: 

Gluck Orfeuszát. „Szívem közepén fekszik, és sze-

rencsére a hangomnak is” – mondta. A hangban – 

amely Bruno Walter Mahler-interpretációit átitatta, 

amely Karajan híres h-moll miséit úgy meghatotta 

– szomorúság bujkál. Mi más, ha gyermektelenül és 

társtalanul, negyvenegy esztendôsen vitte el a rák? 

A fi lm legemlékezetesebb perce a Gyermekgyász-

dalok részlete, ahol – igaz, a kottapélda nem stim-

mel, de – e tragikus altszóló alatt Mahler és kislánya 

utolsó közös fotóit szépiázzák. 

 Ókovács Szilveszter

VERDI: A TRUBADÚR

Álvarez, Radvanovsky, Zajick,  Hvorostov sky, 

karmester: Marco Armiliato,

rendezô: David McVicar l l  l l  l l  l l  ll

A tavaly áprilisi, világszerte sugárzott Metro-

politan-elôadás felvétele lapul e korongon. Ha már 

a színpadkép tökéletesen színtelen – David 

McVicar produkciója egy használaton kívüli atom-

bunker vagy hangulatos kôsivatag szépségével ve-

tekszik –, a legvadabb, legdúsabb színeket mutatja 

a Met kórusa. Ha férfi karuk magára marad – és ez a 

Trubadúrban elôfordul párszor –, megkettôzött 

elánnal énekel. Közhely, hogy mennyire magára 

marad a rendezô e szövevényes-kihagyásos törté-

netben, mégsem sokan tartanák magukat ugyan-

annyira távol a konvencióktól és saját ötleteiktôl. 

Így bár a kovácsoló cigányok üllôtechnikája tökéle-

tesen érdekesre csiszoltatik/veretik, az énekes 

kvartett különbözô permutációkban kódorog a sö-

tét és lepusztult vasbetonban. Bútorok nincsenek, 

csak korabeli ruhák és kardok – és mai hangok. Fi-

gyelemre méltó már a kis szerepek minôségi kiosz-

tása is: a két frázissal belépô Inez (Maria Zifchak) 

ekvivalens az abszolút fôszerepet vivô Leonórával. 

Utóbbi, a Met saját nevelésû szopránja, Sondra 

Radvanovsky a karmester, Marco Armiliato gyilko-

san lassú tempóinak is áldozata, ám forszírozott 

hangadását oly kásásság borítja, amely szinte ál-

landó disztonálást sugall. Nem marad viszont adó-

sunk a telibe talált, pompás csúcsokkal a veterán 

Dolora Zajick, aki az Azucena-fi gurát önazonosan 

hozza úgy, hogy még a crescendált trillákat is 

eminensül énekli el. A két nagy férfi hôs az opera 

nagy hatvanas évtizedét idézi: Marcello Alvarez iz-

zón rajongható, Dmitri Hvorostovsky félve tisz-

telhetô szerelmes. A prológust domináló Stefan 

Kocanon viszont lötyög a katonaköpeny: a voka li-

tás itteni olimpiáján az ô mûvészi formátuma még 

nem dobogós.  Ókovács Szilveszter
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HÄNDEL: ACIS ÉS GALATEA

Daneman, Petibon, Agnew, Cornwell, 

Ewing, Les Arts Florissants, 

karmester: William Ch rist ie l l  l l  l l  l l  ll

Händel háromszor futott neki – három különbözô 

remekmûvet alkotva – az Ovidius Átváltozásaiból 

vett témának. Az elsô változat (HWV 72) – az Aci, 

Galatea e Polifemo címû, olasz nyelvû drámai kantá-

ta – a fi atal zeneszerzô nápolyi tartózkodásának 

gyümöl cse: szertelenül zseniális muzsika. A tengeri 

nimfa és szerelmese – a féltékeny küklopsz által meg-

gyilkolt pásztor – története azonban nem hozott 

szerencsét a mû megrendelôinek. A Händellel egy-

idôs, 23 éves Alvito hercege, akinek esküvôjén az 

ôs be mutatóra sor került, csupán három esztendôt élt 

még ezt követôen. Amikor pedig Händel másik mecé-

nása, Laurenzano hercegnéje is elôadatta fi a es kü vô-

jén a kantátát, az ifjú férj mindössze három hónappal 

élte túl a menyegzôt…  Az elsô verzió után tíz évvel, 

immáron Angliában Händel megírta a történet legis-

mertebb, félig szcenikus („masque”) változatát: az 

Acis and Galatea (HWV 49a) teljesen új, angol szö-

vegre íródott, és teljesen új muzsika. Végül 14 évvel 

késôbb, 1732-ben megszületett az Acis harmadik, 

manapság szinte soha nem játszott megzenésítése: 

egyfajta pasticcio-serenata (HWV 49b), vegyesen 

angol és olasz nyelven, kisebb részben más (saját) 

mûbôl átvett vagy újonnan komponált tételekkel, túl-

nyomórészt azonban az elôzô két változatból válo-

gatva. A HWV 49a-ból például meg ôrzôdött a drá-

mai „The fl ocks shall leave the mountains” tercett is 

– olasz fordításban, tekintettel Händel talján éneke-

seinek kriminális angol kiejtésére… A jelen kiadvány a 

mûkomplexum középsô változatát tartalmazza, 

amely az elsônél egyszerûbb, kevésbé kísérletezô 

kedvû muzsika, de meg elôlegezi a nagy oratóriumok 

kompozíciós mélységeit. Az 1998-as, kiváló felvétel-

nek ez má sodik, „szûkített” (kísérô tanulmány és lib-

rettó nélküli) kiadása. Mesterházi Máté

HÄNDEL: ESTHER

Dunedin Consort, 

karmester: John Butt

l l  l l  l l  l l  l

Ki gondolná, hogy – mint annyi mindennek – az an-

gol oratóriumnak a „gyökerei” is Racine-ig nyúlnak 

vissza? Az egyik oxfordi college-ban fordították le a 

Händel mûvével azonos címû francia színdarabot, 

amely maga is részben énekelt elôadásra készült 

(Jean-Baptiste – ha nem is Lully, de legalább – 

Moreau zenéjével), a nemesi úrleányzók St. Cyr-i 

nevelôintézete számára… Tehát ennek angol változa-

ta, egy „sacred tragedy” (szerzôje szerint „especially 

inclin’d to Musick”) szolgált mintául Händel szöveg-

íróinak, akik két évvel korábban, 1718-ban már az 

Acis and Galatea második, angol nyelvû változatát is 

jegyezték. Ám hogy a komponista „megzenésítette” 

volna a szövegüket, arról szó sincsen: sokkal inkább 

ôk szövegezték újra (szakszóval: „parodizálták”) 

azo kat a már korábban is meglévô, túlnyomórészt 

Händeltôl származó zenéket, amelyeket nem tudunk 

azonosítani, de amelyek nagyjából egyszerre kerültek 

be (angolul, illetve németül) mind az Estherbe, mind 

pedig a Brockes-passióba. Ki ne gondolná ezek után, 

hogy az angol nyelvû oratórium mûfaja zûrös fi loló-

giai körülmények között született meg? „…oratoria (!) 

or religious opera”, írta naplójába a késôbbi Earl of 

Egmont még a mû 1732-es verziójának elôadásáról is. 

Pedig az Esther már a lemezen hallható, 1720-as elsô 

változatában is félreismerhetetlenül angol oratórium, 

hiszen cselekménye van, és e cselekmény bibliai, nem 

pedig mitológiai tárgyú (mint a serenatáké – lásd pél-

dául  az Acis és Galateát). Ám akinek még mindig két-

ségei volnának, legkésôbb a fôtémáját vaudeville-

szerûen ismételgetô, 12 perces záró kórus hallatán 

meg gyôzôdhet a darab mûfaji hovatartozásáról. Re-

mek tétel, amelyet sok más remek szám elôz meg (a 

csúcs az Esther-Assuerus duett) – remek elôadásban.

Mesterházi Máté

TELEMANN: FLAVIUS  BERTARIDUS

Academia Montis Regalis, 

Alessandro de Marchi

l l  l l  l l  l l  l

A cselekmény nagyjából azonos Händel korábbi 

Rodelindájáéval, de csak nagyjából: mert míg ott a 

trónbitorló zsarnok és a trónról elûzött, majd oda 

visszatérô, jogos uralkodó a végén kibékülnek egy-

mással, addig Telemann mûvében a zsarnokot meg-

ölik. Egyáltalán: Telemann mûve érdesebb, politiku-

sabb a Händelénél – talán, mert elôképe nem a klasz-

szicista Corneille drámája, hanem a téma egy másik 

földolgozása, egy velencei opera szövegkönyve. És a 

kulcsszó itt Velence! Pontosabban: a két nagy ki kö tô-

város, a déli Velence és az északi Hamburg karöltése. 

Mert míg Velencében alapították a 17. század közepe 

táján a történelem elsô, nem fejedelem által mû köd-

te tett operaházát, addig Hamburgban ugyane század 

vége felé Némethon elsô polgári zenés színháza, a 

Gänsemarkt-Oper nyitotta meg kapuit. Márpedig ép-

pen ezt, a hamburgi libapiacon álló operaházat ve-

zette az 1720-as években Georg Philipp Telemann! 

Kell-e mondani: egy polgári operaház súlyt fektet 

arra, hogy a benne játszott operákat értsék is az ôt 

pén zelô polgárok? Így lesz Telemann-nál német (és 

nem olasz) nyelvû az áriák többsége. És így pereg 

nála németül az összes recitativo! Kell-e mondani: 

egy kikötôváros operaháza az akkor létezô operastí-

lusok és operanemzetek szinte mindegyikére nyitott? 

Zenéjébe a német Telemann tehát az olasz dallamos-

ságot és a francia tánclejtést is beolvasztotta. Mond-

ják, Telemann sokszor rutinból kom ponált. Hogy a 

Flavius Bertaridust mégsem unjuk, az mindenekelôtt 

magának a mûnek az érdeme, amely a zenei invenció 

és sokféleség el ké pesztô gazdagságát tárja elénk. Ám 

természetesen a karmester, De Marchi érdeme is, aki 

igazi zenetudományi kutatásokra alapozta a szerzô 

ezen egyetlen fennmaradt opera seriájának legújabb 

kori fölélesztését. Mesterházi Máté
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THE ART OF RENÉE FLEMING 

l l  l l  l l  l l  ll

Elsô nekifutásra azt gondolja az ember, az ilyesfajta 

lemezek tökéletesen fölöslegesek. Illetve olyankor van 

értelmük, ha egy szólóest után az eleven élményt 

megôrizendô, szünetben vagy a terembôl kifelé me-

net megvesszük a fellépô mûvész portrélemezét. Ma-

gyar szempontból megkésett ez a felvétel: jócskán 

Renée Fleming budapesti áriaestje után kerülhet kéz-

be. Pedig friss a gyûjtemény, az énekesnô honlapján 

is fô helyen áll. Fleming kalendáriumából meg kiderül, 

hogy az Otello és A vágy villamosa fôszerepeinek 

megformálása között meglehetôsen sok koncert-

program foglalja le a világhírû szopránt, a világpiacon 

tehát bizonyosan kelendô lesz a CD. A válogatás ter-

mészetesen a sikerszámokat vonultatja föl, amelyek 

nélkül talán egy szoprán nem is adhat  szólóestet, és 

amelyek biztos ráadásszámként koronázzák meg a si-

kert: Schubert és Bach Ave Mariáját, Marietta dalát A 

halott városból, Ruszalka áriáját, az O mio babbino 

carót a Gianni Schicchibôl, Tosca áriáját, Gershwin 

Nyár idôjét, az Amazing Grace-t  –  összesen tizen-

nyolc dalt és áriát.  1997 és 2006 között különféle 

hely színeken – Chicagóban, Londonban, New York-

ban Szentpéterváron –, különbözô zenekarokkal és 

karmesterekkel élô koncerteken rögzítették az anya-

got, meglepôen jó minôségben. A gondos mikrofo-

nozásból adódóan Fleming hangja mindenhol premier 

plánban szól, és persze gyönyörûen. Kezdô éneke-

seknek jó technikai tanulmány lehet a CD meghallga-

tása. Mégis, épp a hibátlan és káprázatos hangzás vá-

lik – tapintatosan fogalmazva – kissé egysíkúvá. Ami 

a lemez küllemét illeti, a grafi kai megoldás legfeljebb 

3 pontot érdemel. A  borító elegáns galambszürkéje a 

bookletet is uralja. A szürke alapon a fehér negatív 

szö veg olvashatatlan. Egy világcég nem engedhetne 

meg magának ilyen gondatlanságot.  AM

HÄNDEL, CALDARA: 

KARMELITA VESPERÁSOK (1709)

Academia Montis Regalis, 

Alessandro de Marchi l l  l l  l l  l l  l

Jól ismert és soha nem hallott zene áll itt egymás 

mellett, ami önmagában is izgalmassá teszi a felvé-

telt. Ráadásul a legújabb zenetudományi kutatások is 

igazolják, hogy Händel és Caldara zenéje kiegészítette 

egymást a Kármelhegyi Boldogasszony július közepi 

ünnepén, a 18. század eleji Róma Santa Maria di 

Montesanto templomában. Händel egy életen át ka-

matoztatta azokat a zenei élményeket, amelyek fi atal 

korában az örök városban érték. A nála másfél évti-

zeddel idôsebb Antonio Caldara viszont késôbb, bé-

csi udvari komponistaként fejtette ki hatását az egye-

temes egyházzene történetére – sejthetô, hogy még 

Beethoven és Schubert miséi sem elképzelhetôk e 

közvetett háttér nélkül. A római fônemesség pártfo-

gásának köszönhetôen a lutheránus Händel és a ka-

tolikus Caldara pályája valamikor 1708 táján keresz-

tezte egymást – hogy kettejük közül ki volt a na-

gyobb zseni, azt ez a kiadvány sem teszi kérdésessé. 

A Dixit Dominus (HWV 232), egy huszonkét éves 

ifjú titán elképesztôen látomásos zsoltármegzenésí-

tése nem hagy kétséget efelôl. Ám Caldara Laetatus 

sum-változata a CXXII. zsoltárra, és különösen a két 

obligát csellót foglalkoztató, gyönyörû lassú tétel 

(„Jerusalem, quae aedifi catur ut civitas”) újfent arról 

gyôzi meg a hallgatót, hogy még bôven van mit föl-

fedeznie a Bach-Händel-Vivaldi barokk triász három-

szögén kívül. Ilyen muzsikák hallatán azon sem cso-

dálkozunk, hogy az egyik hasonló alkalomkor a 

templomi hallgatóság egy emberként fordított hátat a 

fôoltárnak, fi gyelmét kizárólag azon pompás zenei 

eseményeknek szentelve, amelyek a fôbejárat fölött e 

célra épített emelvényen, a „choro grande”-n zajlot-

tak. Ami ki is váltotta az egyházi hatóságok szigorú 

korlátozó rendeletét…

Mesterházi Máté

Warner Classics – Magneoton
2564660580

BUSONI:  

DIE BRAUTWAHL 

Deutsche Oper, 

Daniel Barenboim

l l  l l  l l  l l  ll

Ennek a Busoni-opera-prototípusnak köszönhetjük a 

ha tásos Doktor Faustust. Hogy mily remek hang sze-

re lô, az már itt, a Menyasszonyválasztásban is világos 

– hogy szerzônk epigon, az is. Hol kései Rossi ni ként 

indul a vígopera mezejére, hol pedig wagneri-straussi 

progresszív olvadásban andalodik el. Mire Edmund 

lenyomja riválisait és elnyeri Albertine kezét, meg-

annyi mulattató stílusgyakorlaton (jobb esetben: pa-

ródi án) keresztül visz az út – a mi Dohnányink Vaj-

da tornya címû opuszával rokon módon. Daniel 

Barenboim a Deutsche Oper együtteseinek élén a 

húsz év elôtti idôszak második vonalának legjobb jait 

használja e színes utazáshoz. Graham Clark ugyan 

lehetne testesebb tenorú amorózó, de Carola Höhn 

szerelmes szopránja, Siegfried Vogel basszusa és 

Roman Trekel baritonja vitán felüli, Vinson Clark 

tenorhôse pedig minimum korrekt.  ÓSZ 

Warner Cetra  - Magneoton
0825646614486

VERDI: PÜNKÖSDI 

KIRÁLYSÁG

A RAI Zenekara 

és Énekkara, 

Alfredo Simonetto

l l  l l  l l  l l  l

A Pünkösdi királyságnak mindössze két felvétele is-

mert, pedig nem rossz mû. Rossini, Donizetti modo-

ra érzôdik rajta, de ízléses, invenciózus fi atalkori 

Verdi-opera. E korai bejátszása húzott, de nagyon 

jó. A Cetra felvételei közt abszolút az élvonalban 

van, kidolgozás terén nincs hiba Alfredo Simonetto 

lemezén. A fô erény az énekes gárda. Juan Oncina 

fantasztikus: ízesebb, mint Luigi Alva volt, egyéb-

ként az ô szintje. Ha netán valaki nem tudná: ez 

nagyon nagy dicséret. Ezért kár – s egyúttal érthetet-

len –, hogy alig néhány lemeze maradt fenn. A rop-

pant ízlésesen megoldott Pietoso al lungo pianto 

kezdetû ária lehengerlô, nem sokan voltak képesek 

ilyesmire. Ugyancsak remek Lina Pagliughi, akinél a 

kislányos könnyedség a háború elôtti érzelmes ének-

lés diszkrét, de megragadó formájával párosul. A mû 

nem teljes – de az élvezet igen.  ZB



Lantos Zoltán útjaiLantos Zoltán útjai
Lélekkel lélekig – Lélekkel lélekig – 

Ha azt mondjuk, jazzhegedû, a középgeneráció számára Lantos Zoltán neve ugrik 

be elôször. A fi atalabbaknak Kézdy Lucától Sárközi Lajosig talán többen is, a legta-

pasztaltabbak pedig jól tudják, mit tett le az asztalra Deseô Csaba. Lantos idén 

több eseményt ünnepel, volt hát mirôl beszélgetnünk.
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Lantos Zoltán 50

Nem könnyû elhinni, hogy elérkezett ez a kerek évforduló. 
Aki ismeri, nehezen hiszi el, hogy fél évszázada született, és 
lélekben ô sem érzi magát annyinak, amennyit a számok 
mutatnak. Természetesen fontos mérföldkô ez a születés-
nap, de ahogy mondja „a professzionális lét fordulópontjai 
mind belsô folyamatok során következnek be, azok nem 
számolják az éveket”, ily módon nincs akkora relevanciája 
mûvészléte szempontjából. „Szerveztem bulit, ami nagyon 
jól sikerült. Erre az alkalomra Harcsa Veronika, Andrew J 
és Gyémánt Bálint azzal leptek meg, hogy a live act-ezésen 
kívül megtanulták néhány számomat. Ez volt talán a leg-
szebb ajándék, amit kaptam!” – meséli mosolyogva.
„Próbálok tudatosabban élni, fi tt vagyok, naponta futok a 
Margitszigeten, vagy amelyik városban ér a reggel, ilyenkor 
meditálok, komponálok, agyalok vagy csak vagyok, és ren-
geteg tervem van” – sorolja a jelenségeket, amelyek csak 
összefüggnek az évfordulóval. Gondolhatnánk – a kérdezô 
gondolta –, ugyanezen apropóból az esetenként nagyobb 
szellemi mélységeket kínáló indiai kultúrával – fôleg akkor, 
amikor a nyugati világ felszínessége lassan alig tolerálható 
méreteket ölt – Lantos ismét szorosabbra fûzte a szálakat. 
Köztudott, hogy a hegedûs nyolc és fél évig tanult és taní-
tott a dél-ázsiai országban. „Vannak olyan kapcsolatok és 
konkrét projektek, amelyek idôrôl idôre visszavezetnek In-
diához, pl. az amerikai szaxofonos, George Brooks révén, 
akivel Hollandiában és Ománban is játszottam – többek 
közt „Vikku” Vinakayarammal, az eredeti Shakti ütôsével, 
a dobos Steve Smith-szel és Larry Corryell gitárossal –, és 
vannak terveim, amelyek miatt aktuális lenne ezt a vi-
szonyt szorosabbra fûzni. Érdekes módon a motívumaim-
ban és a hangszerkezelésemben egyre inkább jön vissza In-
dia, csak most elektronikával és súlyosabb groove-okkal.”

Még mindig India

Utoljára két és fél éve járt az országban, és általában két-
három évente visszatér valamilyen alkalomból. „Mostaná-
ban is készültem oda, de az indiai szervezôk igen lazán ke-
zelik a dolgokat, még nem tudom, mire számíthatok, lesz-e 
bármi a kezdeti ígéretekbôl.”
Babos Gyula idén alakult, a roma zene legôsibb, rajasthani 
gyökereit is felmutató, BALANcE elnevezésû zenekarába is 
meghívta Lantost, aki könnyûszerrel és hitelesen közlekedik 
a tradicionális indiai motívumoktól a jazz formanyelvén át 
az elektronikus zenéig. „Két-három éve kerültünk közelebbi 
munkakapcsolatba Babossal. Írt egy gyönyörû hegedû da ra-
bot szimfonikus zenekari és jazz-combo kísérettel „Multi-
musik” címen, egy roma motívum felhasználásával, amit az 
Operaházban mutattunk be. Ezt nagy élmény volt szá-
momra elôadni” – emlékszik vissza Lantos az egyik kezdeti 
csomópontra. S noha a BALANcE-ban a zenekarvezetô 
számára India inkább a roma zenei kifejezésrendszer hajna-
lát jelenti, Lantos ezzel ellentétben nem feltétlenül ilyen 
összefüggésben viszonyul az ottani sokrétû kultúrához (a 

tradicionális vonulatot zenevallásnak is nevezhetjük), ez 
nem okozott konfl iktust, hiszen a jazz mint hordozóanyag 
jelenléte gond nélkül megteremtette a konszenzust.

Lantos Zoltán OpenSource

Lantos 1998-ban megjelent lemezének címe Mirrorworld 
volt, amely zenekarnévként is mûködött hosszú évekig. A 
csa pat sok változtatást megélt, aztán amikor minden tag 
lecserélôdött, és a zenei irány is jelentôsebb fordulatot vett, 
ideje volt átkeresztelni a csoportosulást. „Horváth Kornél 
barátom volt az utolsó eredeti tag, akivel megbeszéltük, 
hogy a naptáregyeztetési nehézségek miatt inkább a duó-
produkciónkra koncentrálunk.” Hozzáteszi, egyre nagyobb 
probléma itthon, hogy nagyon sok zenész kénytelen egyre 
több produkcióban is részt venni, mindenki mindenkivel 
játszik, így szinte lehetetlen egy-egy markáns koncepcióval 
mûködô zenekart hosszú távon életben tartani. Visszatérve 
az OpenSource-hoz: valóban szerves folytatása a Mirror-
worldnek, kezdetben egy-két számot tovább is játszottak, de 
mára teljesen új repertoár alakult ki. Aztán a tagcserék itt 
is bekövetkeztek. A basszusgitáron közremûködô Barcza 
Horváth József tavaly nyáron annyira leterheltté vált, hogy 
idôt kellett kérnie, helyét Papesch Péter vette át. Kalte-
necker Zsolt billentyûs pedig majdnem egyéves pihenôre 
szorult, és most csak a saját projektjével foglalkozik. „Ami-
kor ilyen kulcsfontosságú emberek esnek ki a zenekarból, az 
olykor némi traumát okoz. Nem csak technikai kérdést je-
lentett a muzsikustársak pótlása, komoly lelki tusát vívtam 
magamban, hogy meg tudjam oldani a problémát és képes 
legyek tovább éltetni a csapatot. Azt hiszem, a lehetô leg-
jobb megoldásokat találtam a basszista Papesch Péter, illet-
ve a billentyûs Nagy János személyében.

Müpa, 2012. november 25.

Ezen a napon a Lantos Zoltán OpenSource a Violin-kulcs 
elnevezésû, a hegedût a középpontba állító minifesztiválon 
játszik a Fesztivál Színházban. A rend kedvéért a teljes fel-
állás: Lantos Zoltán – hegedû, Nagy János – billentyûs 
hangszerek, Andrew J – DJ/elektronika, Papesch Péter – 
basszusgitár, Dés András – ütôhangszerek, a vendégek sorá-
ban pedig ott találjuk Lantos régi-régi barátját, Horváth 
Kornél ütôhangszerest, Harcsa Veronika énekesnôt, Tompos 
Kátya színmûvésznôt, aki ez alkalommal természetesen éne-
kesi tehetségét csillogtatja meg (és akivel szintén több ko-
rábbi együttmûködés valósult már meg Lantossal), illetve 
két olyan norvég aduászt, akik az elektronikus, szférikus 
improvizatív zene úttörôi és folyamatos irányjelölôi: Eivind 
Aarset gitárost és Nils Petter Molvaer trombitást. „Minden 
közremûködôhöz szorosan kötôdöm, és mindenkihez kap-
csolódnak olyan kifejezetten nekik szánt zenék, amelyeket 
szeretnék megmutatni ezen az alkalmon. Nagyra becsülöm 
és példaképnek tekintem a meghívott norvég hangfestô mû-
vészeket, akik közül Eivind Aarsettel 2008-ban már volt al-
kalmam az egyik utolsó Mirrorworld-koncerten együtt ját-

Lantos Zoltán útjai
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szani a MOL Jazzfesztivál Budapesten. Nils Petter Molvaer 
meg – tudja mindenki – legenda, akivel egy közös, a nem-
rég elhunyt Hector Zazou által létrehozott, In The House 
of Mirrors címû CD-n is hallható a játékunk.” És az is tud-
ható, hogy a folk- és jazzmuzsikusait igencsak támogató  
Norvégia szülötteiként sem Aarset, sem Molvaer nem szorul 
rá, hogy minden felkérésnek eleget tegyen, s hogy novem-
berre igent mondtak, az jelentôs mértékben Lantos nem-
zetközi hírének, elismertségének köszönhetô. „Már most 
eufórikus állapotban vagyok, ha a koncertre gondolok!”

Skandinávia

Az egyik legkorábbi, szinte sokkoló zenei benyomás még ti-
zenévesen érte Lantost, amikor meghallotta Jan Garbarek 
éteri szaxofonjátékát. „Máig tart ez a hatás. Egyébként 
nem csak én, a norvég jazz is iszonyú sokat köszönhet 
Garbareknek, aki az elképesztôen sokszínû, gazdag és mély 
norvég népzenét is megszólaltatta muzsikájában, ez pedig 
teljesen egyedivé tette a norvég improvizatív zenét. A mo-
dern skandináv jazz elég messze távolodik a tradicionális 
jazz kereteitôl. Náluk nem a hanggyártás a cél, nem bebop-
improvizációk kacskaringóznak, hanem hihetetlen terek 
nyílnak, lebegés, atmoszférák keletkeznek. Ezért is szere-
tem annyira” – vallja Lantos. „A skandináv jazzben a – 
mára már talán kimerült – free zene is sok szempontból to-
vább él, csak másképpen. Nem a konvencióktól, a diatóni-
ától és a hallgathatóságtól való elszakadás vágya hajtja, 
hanem egyfajta atmoszférikus együtt érzésé, együtt zenélé-
sé. Ebbôl csodák keletkezhetnek.”
A felszínes szemlélô számára feszülhet némi ellentmondás 
abban, hogy India és a messzi észak egyaránt vonzza a 
hegedûst. Egy interjúban arról a kultúrsokkról beszélt, ami 
Indiából való hazatértekor érte: „az ottani színes, hangos 
kavalkádhoz képest szürkeség, magányos elszigeteltség, 
nyugati hidegség fogadott”. A skandinávok is egyfajta hi-
degséget, minimalizmust jelenítenek meg a zenéjükkel, 
ami nemcsak Garbarek, hanem más ECM-es mûvészek 
zenéjébôl is árad. Lantos megadja a választ: „Itt szét kell 
választani dolgokat. Indiában élni valóban színes, zajos, 

mozgalmas, akad turista, aki rövid idôn belül elmenekül 
ebbôl a világból. Ugyanakkor kultúrájuk alapja a spiritua-
litás, a vallás, a meditáció és az ôsrégi ezoterikus tudás. Az 
indiaiak már több ezer éve így élnek, görgetik tovább a 
kultúrájukat, ami lényegileg, a hagyományait tekintve ak-
kor is változatlan, ha közben felépült Bollywood. Mindig is 
közel éreztem magam ehhez, ezzel együtt az a fajta borús, 
felhôs, esôs életérzés, ami pl. Dylan Thomas költészetében 
is visszaköszön, és ami sok ECM-lemez hangulatára 
jellemzô, ugyanúgy visszhangra lel a bennem. A kapcsoló-
dási pont a spiritualitás, az elmélyültség, a meditáció, azzal 
a különbséggel, hogy míg az indiai klasszikus zene egy sok 
ezer éves hagyomány (hiszen skálákról, hangrendszerekrôl, 
szigorú iskolákról van szó), addig az ECM által képviselt 
világ egyfajta hangulatfestést valósít meg impresszio-
nisztikus eszközökkel” – foglalja össze érzéseit Lantos.

Az út

A lelkiség tehát elengedhetetlen mozgatója Lantos Zoltán 
mûvészetének, aki szerencsésnek tartja magát, hogy még 
mindig a zenélésbôl élhet. „Számomra ez a fajta szabadság 
iszonyúan fontos. A magam ura vagyok. Anyagilag egyre 
lehetetlenebb a dolga sokaknak, akik hozzám hasonló utat 
választottak, de felvállalom ezt a helyzetet. Van idôm a lé-
nyeges dolgokra koncentrálni, nincs fônököm, nagyon so-
kat utazom, de befelé is fordulok, s így lehetôségem van 
kreatívan élni az életemet. Ilyen szempontból akár tibeti 
szerzetes is lehetnék” – von merész, de rá jellemzô párhuza-
mot. „Az amatôrizmus is jó dolog, mert az ember ebben az 
esetben is azt csinálja és akkor, amit és amikor szeretne. 
Viszont a profi  zenészek azok, akik igazán belemélyednek a 
nagy kérdésekbe, újítanak, és felhozzák azokat a gyémán-
tokat a mélybôl, amelyektôl a zene Zene lesz. Ez mindig így 
volt a világtörténelemben” – magyarázza.
„Mindig is érdekelt, milyen kreatív alkalmazási módjai le-
hetnek a technológiának a zenében, hogy mi a jövô, mi a 
he gedülés jövôje. A jazzhegedû, mint olyan, mindig is egy 
szûk világ volt. Ezen belül a tradicionális, swinges jazzhege-
dülés (aminek ma újra nagy divatja van), már nem áll hoz-
zám igazán közel. Részben azért, mert túl divatos és szá-
momra némileg idejétmúlt, másrészt pedig soha nem volt 
más késztetésem, mint hogy a saját utamat járjam, és úgy 
érzem, ez eddig sikerült. A hegedûsök számára sosem léte-
zett kész séma, ellentétben a legtöbb hangszerrel. 
Hegedûsként mindent nekem kell kitalálnom, a technikát 
és a technológiát, ami bonyolultsága miatt komoly kihívás, 
viszont jó buli.
Általában elôre tekintek. Úgy érzem, ez az, ami átviszi a 
hídon az ember fi atalságát, kreativitását és lelkét.” n

Lantos Zoltán hivatalos honlapja: www.zoltanlantos.com

Lantos Zoltán következô fellépései:
szeptember 14., Bécs, a Trió Gangával (Klaus Falschlunger, Walter Singer)
október 11–13., Belgium, az Urna Trióval
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A széles stiláris érdeklôdéséért a családi örökség is felelôs. 
Dédapja templomban orgonált, s kántor létére szabadide-
jében könnyûzenét is játszott. Nagyapja hozzá hasonlóan 
szintén zongorázott, édesapja csellón kezdett, majd basz-
szusgitározott és bôgôzött. Általa Tibor is korán megis-
merkedett számos mûfajjal, köztük a jazzel, de akkoriban 
az még nem érintette meg olyan mélyen. „Természetes 
volt, hogy otthon hangszerek vettek körül, és sok zenét 
hallgattunk, de egészen kamaszkoromig nem fordult meg a 
fejemben, hogy magam is zenéljek”, emlékszik vissza.
Persze sok tinédzser akar rockbandát, aztán füstbe megy a 
terv, de Tibor komolyan gondolta, beiratkozott hát a 
hódmezôvásárhelyi Péczely Attila Zeneiskola könnyûzenei 
basszusgitár szakára. „Az elsô zenekarunkat úgy hívták, 
Árpád a punk; ki lehet találni, milyen zenét játszott. Ba-
kancsot hordtunk meg idétlen frizurát. Aztán fokozatosan 
kezdett fi nomodni az ízlésem és a zene is, amit játszottam”, 
és ezzel párhuzamosan a Mindszenti Alapfokú Mûvészeti 
Iskolában mind jobban beleásta magát a zeneelmélet és a 
zongora rejtelmeibe is Bencsik Attila segítségével. Ugyan-
ott Kaszás László képezte ôt tovább a hangszerén. A végsô 
elhatározás, hogy zenei pályára lépjen, azonban még min-
dig váratott magára; elôbb leérettségizett egy hagyomá-
nyos gimnáziumban, s csak ezután jött a Dr. Lauschmann 

Gyula Zenemûvészeti Jazz Szakközépiskola, majd a Liszt 
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem jazz tanszéke, ahol jövôre 
kaphatja meg mesterfokozatú diplomáját. Szíve szerint 
nem sürgetné tanulmányai befejezését. „Jól érzem magam 
az iskolában, nagyon jó a társaság és a tanárok is; a szak-
mai sikereimet jórészt a Zeneakadémiának, az ott szerzett 
ismeretségeknek és tudásnak köszönhetem” – emel kala-
pot alma materének Tibor, aki még az egyetem EU által 
támogatott tehetséggondozó programjába is bekerült. Ér-
dekes módon a nemrég elhunyt Regôs István ajánlásával 
indult a pályázaton, aki megérezte Fonay Tiborban a kü-
lönleges tehetséget. Emlékezetes volt számára az is, hogy 
Binder Károly tanszékvezetô felkérte, mûködjön közre há-
romtételes concertójának elôadásában az Egri Szimfo-
nikus Zenekarral, illetve a Budafoki Dohnányi Zenekar-
ral, ami komoly megtiszteltetést jelentett neki.
A következô mérföldkô akkor emelkedett pályáján, ami-
kor Babos Gyula új zenekara, a Babos BALANCE tagja 
lett. „Az elsô emlékem Gyuszi bácsival kapcsolatban még 
elsôs koromból származik. Jaco Pastorius Havonáját ját-
szottam egy bemutatón. Nem könnyû szám. Amikor lejöt-
tem a színpadról, ô csak bólintott egyet. Aztán úgy ala-
kult, hogy a fôiskolai diplomavizsgán duózhattam vele, 
amit mindketten élveztünk. Ekkor már utalt rá, hogy len-
nének tervei velem. Végül tavaly decemberben hívta össze 
a kiszemelt zenekartagokat, és onnan minden komolyra 
fordult.” A zenekarvezetô Tiborra a rockos alapérzet bizto-
sításában számított, de mert nem idegen tôle az indiai 
vagy roma hangzásvilág sem (maga is tagja egy világzenei 
formációnak, a Mydros Zenekarnak is, akikkel görög és 
egyéb keleti motívumokat alkalmaznak), minden szem-
pontból ideális társnak bizonyult. Tibor nem tartozik az 
önmagát elôtérbe toló muzsikusok közé, Babos Gyula en-
nek ellenére, vagy tán épp ezért hosszú szólóbetéteket „en-
gedélyez” számára a koncerteken, mert bízik benne, ami 
különösen jó érzés az ifjú basszer számára.
A saját zenekar ötlete ugyan felötlött már benne, meg is 
lennének az ideális társak, de még nem érzi úgy, hogy elô 
tudna állni annyi és olyan zenei mondanivalóval, ami in-
dokolttá tenné ezt a lépést. „Nagyon sokféle stílusú zenét 
játszom több különbözô együttesben, és most még az a 
legfôbb célom, hogy minél több ismeretséget kössek, és 
minél több tapasztalatot szerezzek” – magyarázza, miért 
nincs még itt az ideje számára a komponálásnak és ze ne-
karvezetôsdinek. „Visszafogott srác vagyok, nem annyira 
vonz a rivaldafény. Akkor leszek boldog, ha öt év múlva is 
igényes, értékes produkciókban basszusgitározhatok a tô-
lem telhetô legmagasabb színvonalon, akár itthon, akár 
külföldön.” n

JAZZIFJÚ TEHETSÉG
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Fonay Tibor hivatalos honlapja: 
www.facebook.com/tibor.fonay

Fonay Tibor következô fellépése:
szeptember 27., Colombus hajó, az Enyedi Sugárka Jazz Tettel

„Visszafogott srác vagyok”
Fonay Tibor

A huszonöt éves basszusgitáros visszahúzó-
dó alkat, de nyitott szellemiségû muzsikus, 
aki a legkülönfélébb mûfajokban otthon érzi 
magát. Éppen ezért máris felettébb keresett 
zenész.

2 Bércesi Barbara
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Gramofon: Nemrég jöttél meg New Yorkból, egy hónapos 
szakmai útról. Mik a benyomásaid?
Párniczky András: Ha nem lenne egy hatéves kisfi am, 
vissza se jöttem volna. New York a jazz hazája, s ha azt 
mondom, fantasztikus, keveset mondtam. Eszméletlenül 
sok jazzklub mûködik, és mindegyik nagyon magas színvo-
nalon. Ha minden este elmentem volna kettôbe, akkor se 
tudtam volna végigjárni az összeset. Ott az emberek tart-
ják el a zenét. Magyarországon a jazznek nincsenek olyan 
gyökerei, mint Amerikában. Ez nem azt jelenti, hogy ne 
lennének fantasztikus jazz-zenészeink, csak nálunk nincs 
fi zetôképes kereslet a jazzre, ami ugyanakkor egyértelmûen 
mostoha mûfaj, minimális állami támogatással. New York 
a jazz legnagyobb felvevôpiaca, mert ez az egyetlen eredeti 
amerikai mûvészeti ág. A képzômûvészetben és egyéb 
mûvészeti ágakban rengeteg az európai behozatal, de a jaz-
zükre nagyon büszkék, mert az az övék. És borzasztó nyitot-
tak, ami a mi jazz-zenészeinkrôl egyáltalán nem mondha-
tó el. Aki ott sikeres, havonta 25 koncertet is ad. Európá-
ban szinte senki sem játszik ennyit, kivéve néhány szá-
momra nehezen értelmezhetô nyugat-európai free zenészt.

G.: Ezt hogy érted?
P. A.: Hogy össze-vissza játszanak zenei és technikai tudás 
nélkül. 

G.: Ezt komolyan mondod? A free jazz egyre népszerûbb és a 
ti korábbi lemezeteken is markáns ez az irányzat.

P. A.: Nem a free jazzre gondolok általában, azt én is sze-
retem és sokra tartom, hanem a mára felhígult nyugat-eu-
rópai változatára. 

G.: De visszatérve, komolyan mondod, hogy a magyar jazz-
zenészek nem nyitottak? 
P. A.: Nemhogy nem nyitottak, de rendkívül zártak. Rá-
adásul az a kép, ami a kommunizmus alatt jutott ki Ma-
gyarországról, nem tett túl jót a hazai jazznek. New York-
ban nincs kontraszelekció, ide a világ minden pontjáról 
jönnek a zenészek, és csak a minôség számít, mert a ver-
seny óriási. Egyébként a fi atal jazz-zenészek között most 
itthon is létrejött egyfajta összefogás. A lényege, hogy le-
gyünk nyitottabbak, befogadóbbak egymással szemben, 
többet hallgassuk a másikat. Hogy ne úgy legyen, mint az 
átkosban volt, vagyis hogy aki a rendszer híve volt, és fel-
használta annak hátszelét és propagandáját, az jutott ki, 
az lett ismert külföldön. Nekünk egyelôre hiába van egy 
Dresch Mihályunk vagy egy Lukács Miklósunk, akik zse-
niálisak és elég sok helyen képviselik az országot, 500 
ezer forintot senki nem fog kifi zetni az utazásért egy ze-
nekarnak, miközben ott 80 dollárért fellép Jonathan 
Kreisberg, aki most New York egyik vezetô gitárosa. A 
pályám elején, amikor harmadéves voltam a Zeneakadé-
mián, nyertem egy hétezer dolláros ösztöndíjat a Berklee 
Summer Course-án, Perugiában. Ha akkor kimentem 
volna az Egyesült Államokba vagy Nyugat-Európába, ma 
talán más, jobb helyzetben lennék. 

„Legyünk nyitottabbak, 
befogadóbbak”

Páárnrnicci zkzky y 
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G.: Miért nem mentél ki?
P. A.: Féltem. A repüléstôl, az ismeretlentôl, a távolságtól. 
És nem voltam elég önálló ahhoz, hogy új életet kezdjek. 
Mindezen mára túlléptem. De a saját gitározásommal kap-
csolatban is most haladtam meg önmagamat, most jutot-
tam el egy magasabb szintre. 

G.: Hogy áll a Nigun új lemeze? Régóta, vagy öt véve nem je-
lentkeztetek albummal.
P. A.: Májusban felvettük, az anyag megvan. De mint tud-
juk, szinte teljesen megszûnt a CD-kiadás. Ma az a legfon-
tosabb egy elôadónak, hogy egy magas nívót jelentô ki-
adóhoz tartozzon. Én két kiadónak adtam oda a felvételt, 
az egyik a BMC, a másik a New York-i Tzadik, amely a mi 
mûfajunk legfontosabb képviselôje, gyakorlatilag egyedü-
liként a világon. A zsidó zene, a jazz és improvizatív zenék 
keverékét adják ki. 

G.: Számodra a magyar népzene is rendkívül fontos. A koráb-
bi lemezeteken is érzôdik a bartóki hatás.
P. A.: Ez csak azért van, mert Bartók az egyik kedvenc ze-
ne szerzôm. Tizenegy éve létezik a zenekar, mára kiforrott 
az a csapat, amelynek a népzene és a jazz egyformán fon-
tos. Nagy Péter a bôgôs, Bede Péter a szaxofonos. Koráb-
ban Vázsonyi János volt a szaxofonosunk, sokan még min-
dig ebbôl a korszakból ismerik a zenekart. Jeszenszky 
György pedig a dobosunk. 

G.: Miért nincs a Nigunban énekesnô?
P. A.: A zsidó zenei hagyománynak az énekelt része kettôs. 
Van egy nagyon erôs szakrális éneklés, az úgynevezett ni gu-
nok formájában, melyek a haszidizmushoz kapcsolódnak. 
Ezeknek sokszor nincs is szövegük, inkább afféle daj da jo-
zásra kell gondolnunk. Ha pedig van szöveg, az liturgikus, 
valamilyen zsoltár egy-egy sora, mantraszerûen recitálva. 
Kicsit olyanok, mint az indiai rágák, valamilyen alkalom-
ból éneklik ôket. Én egyébként is nagyon tisztelek min-
denféle vallást, tehát nem tenném meg, hogy profanizá-
lom ôket. A másik a jiddis színházhoz kapcsolódó dalok, 
amelyeket például a Cabaret-ból ismerünk. Ezek nagyon 
mulatságosak, de engem nem érdekelnek, legalábbis a 
Nigun hagyományaihoz nehezen köthetôk. Egyébként is 

valahogy úgy alakult a pályám, hogy keveset dolgoztam 
eddig énekesekkel. Számomra a Nigun kifejezetten instru-
mentális zene. Egyszer Londonban arra kaptunk felkérést, 
hogy egy énekessel együtt lépjünk fel. Akkor harcoltam, 
hogy az énekes csak három szám erejéig mûködjön közre, 
mert nem akartam, hogy ez a kép erôsödjön meg rólunk.

G.: Minden számotoknak te szerzed a zenéjét?
P. A.: Igen. Most készítettem egy Nigun songbook-ot; ezt 
is kint láttam New Yorkban, minden zenekarnak van 
ilyenje. Ebben visszamenôleg benne van minden: a zene-
kar története, melyik számot mikor, hol játszottuk.

G.: Szerinted a hazai jazztársadalom hány százaléka képes 
kizárólag a zenélésbôl megélni? 
P. A.: Nagyon kevés. Mint mondtam, alulreprezentált, 
marginális, mostoha mûfaj, rendkívül alacsony állami tá-
mogatással. De a legnagyobb baj az, hogy a hazai mûvészeti 
élet agyonpolitizált, és sokszor már egy megjegyzést se le-
het tenni anélkül, hogy azt ne politikainak minô sít sék, 
pedig a politika nem kerülhet bele a mûvészetbe. Ez a rák-
fenéje a magyar kultúrának. A mûvészet nem lehet bal- 
vagy jobboldali, nem lehet köze vallási vagy politikai 
meggyôzôdéshez. New Yorkban a jazznek semmi köze a po-
litikához. Aztán itt van egy másik kérdés is. Én magyar 
jazz-zenészként értelmiségi vagyok, s nekem, illetve a kollé-
gáimnak közel se jár ki az a meg becsülés, mint mondjuk Es-
terházy Péternek vagy a magyar írók többségének, mert a 
magyar értelmiség az írott hagyományaira büszke – joggal 
persze. Még a legnagyobbak társadalmi megbecsültsége is 
rendkívül marginális. Nem azt mondom, hogy Ameriká-
ban mindenki Monkot hallgat, de mindenki tudja, hogy 
ki az a Thelonious Monk. A magyar jazz megítélésében 
erôsen közrejátszik egy szem lélet, amely a mûfajt a vendég-
látózással azonosítja. Ha megnézzük, hogy hány Kossuth-
díjas jazz-zenész és hány Kossuth-díjas popzenész van 
(nagyjából ugyanannyi), le tudjuk mérni, hogy egy társa-
dalom mennyire becsüli meg a mûvészeit. Ugyanez vonat-
kozik a támogatásra is. A popzene önfenntartó, miért is 
kéne támogatni?...

G.: Nagyon pesszimistának tûnsz. 
P. A.: Nem szeretnék az lenni, de tény, hogy ha azt mondod 
a Legyen ön is milliomos címû vetélkedômûsorban valakinek, 
hogy mondjon négy magyar jazz-zenészt, akkor ezt bátran be-
rakhatod a negyvenmillió forintos kérdés kategóriájába. 

G.: Ahhoz képest a MüPában mindig teltházas jazzkoncertek 
vannak.
P. A.: A MüPa kivétel, de hát nem elhanyagolható 
mennyiségû állami támogatást is kap – bár most ott is 
csökkentették az összegeket. Ha négy évben egyszer fel tu-
dok ott lépni, már szerencsésnek mondhatom magam. n
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A Nigun zenekar hivatalos honlapja:
www.nigun.hu
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A 8. Újbuda Jazzfesztivál a szokott 
helyszíneken, az A38 hajón és a MU 
Színházban kínál programokat a szo-
kott elôremutató jazzirányzatok meg 
nem szokható hazai és európai 
képviselôitôl. Szeptember 7-én pár-
huzamosan lép fel az A38 hajón a 
Bin Jip és az osztrák K3 kísérletezô 
triója, illetve a MU Színházban a 
Kováts Gergô–Márkos Albert–Po zsár 
Máté Trió meg a legendás német-angol 
Schlippenbach Trio (képünkön). A hajó 
tetôteraszán mindeközben a Tomor Barna-
bás Trió szórakoztat Barabás Lô rinccel és 
Premecz Mátyással. Másnap nem kell szét-
szakadni: a hajón muzsikál a Grencsó 
Collective One Lewis Jordannal, az olasz 
Psaico Bop Sabir Mateennal, illetve a hazai 
Skolin Trio. Végezetül 9-én a MU-ban jöhe-
tünk össze, hogy meghallgassuk a ZZAJ.H 
triót és a Trio Kontrasztot (érdekesség, hogy 
mindkettôben Geröly Tamás Sándor dobol).

A stílusvilág és lelkület a szeptember 13–15. között zajló 
magyarkanizsai Jazz, improvizatív zene… fesztiválon ha-
sonlatos lesz az újbudai eseményeken átéltekhez. A csütör-
töki nyitóesten zenés napbúcsúztató szertartás lesz Bede Pé-
ter, Meggyes Ádám, Branislav Aksin, Hock Ernô, G. Szabó 
Hunor, Andrea Berendika és Mezei Szilárd részvételével – 
részben Szabados György emlékezetére. Másnap a Balogh 
Kálmán–Farkas Rózsa cimbalomduó és az olasz Gianni 
Lenoci Hocus Pocus 4tet lesz hallható a Mûvészetek Házá-
ban, harmadnap pedig ugyanott az észt Hortus Musicus 
tentett, illetve az amerikai-német Charles Gayle Trio zenél. 
Mindkét napot jam session zárja. Ózsvár Péter kerámiái a 
Dobó Tihamér Galériában lesznek megtekinthetôk.

Újra Budapestre térünk vissza, hogy szeptember 21–23. 
között merôben más stílusú zenéket élvezhessünk a Mille-
náris Teátrumban a Jazzy Fesztivál szervezôinek jóvoltából. 
Az elsô napon a London Community Gospel Choir pezsdí-
ti fel az egybegyûlteket, másnap a fusion gitár nagymenôje, 
Chuck Loeb penget, harmadnap pedig a megunhatatlan 
német De-Phazz csábítja táncra a közönséget.

A Müpa ôszi koncertkínálatában 
csillagesôre számíthatunk a Jazzlegen-
dák, a Jazzmûhely és a Violin-kulcs 
elnevezésû hegedûs minifesztiválon. 
Szeptember 22-én a Fesztivál Színház-
ban a Kossuth-díjas Vukán György és a 
Creative Art Trio fogadja Stephane 
Belmondo trombitást, akivel a 150 éve 
született francia zeneszerzôt (is) köszön-
tik a Debussy à la Vukán címû koncer-
ten. A Sárik Péter Trio Jazzmûhelyében 
október 5-én Jazz-kívánságmûsor készül 
vizuális effektekkel. Mûsorukon csupa 
olyan meghökkentô feldolgozás szere-
pel, amelyet kitartó rajongótáboruk 
tagjai kértek. Az évad egyik legna-
gyobb dobása a 70 éve született Jimi 
Hendrix számait jazzdarabokká formá-
ló Band of Gypsys Reincarnation fel-
lépése lesz október 27-én a Nemzeti 

Hangversenyteremben, akikkel a világ egyik überelhetetlen 
ritmusszekciója, Eddie Gomez bôgôs és Steve Gadd dobos 
(képünkön) muzsikál. Olyan számok is megszólalnak Hal-
per László gitáros átdolgozásában, amelyeket Hendrix 
élôben sosem játszott! November 22-én, 24-én és 25-én a 
Müpa a hegedû világához ad kulcsot a hallgatónak, amikor 
L. Subramaniam, a klasszikus indiai hegedû „istene”, majd 
az erdélyi hegedûsök legkiválóbbjai, köztük Fodor Sándor 
’Neti’ és végül a Lantos Zoltán OpenSource (l. a 60–62. ol-
dalt) lép fel a kultúrpalotában.

A Papp László Sportarénában ünnepelhetjük november 
13-án a kanadai jazzistennô, Diana Krall újabb, harmadik 
eljövetelét. Nagy a valószínûsége, hogy a színházi kialakítá-
sú Aréna teremben több számot is elôad legfrissebb, Glad 
Rag Doll címû albumáról, amelyen az 1920-as évek zenéit 
21. századi elôadásban tolmácsolja a zongorista-énekesnô. 

A Kanizsa Nemzetközi Jazz- és Világzenei Fesztivál és a Szegedi Jazz-
napok programja még nem végleges: ezeket honlapunkon közöljük.

További információ: www.a38.hu; www.mu.hu; www.jazz.eutelnet.com; 
www.millenaris.hu; www.mupa.hu; www.livenation.hu; 
www.kanizsajazzfesztival.hu; www.privatemusic.hu

Napbúcsúztatás jazzel
Válogatás a határon túli, vidéki és budapesti jazzkoncert-kínálatból

A nyári napok elmúltával annak ellenére sem kell jazzprogramokban szûkölködnünk, hogy több 
rendezvény anyagi gondokkal is küzd. Amikor kevés a pénz, a mûfaj iránti elkötelezettség bizo-
nyul a legfontosabb energiaforrásnak…
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Szerzôi kiadás
katalógusszám nélkül

Nonesuch – Magneoton
531257

ACT
9529-2

GYÁRFÁS/GRENCSÓ/NESZTOR/

JESZENSZKY/REGÔS: EGYÜTTMÛKÖDÉS

l l  l l  l l  l l  l

Ritka esemény a magyar jazz történetében, hogy 

öt független mûvész (már Jeszenszky György sem 

tagja a Grencsó Kollektívának) alkalmi kooperáció-

ját lemezre vegyék. A Nesztor Iván által kiadott 

Együttmûködést hallgatva csak sajnálhatjuk, hogy 

egy improvizatív elôadói mûfajban nem születik 

több efféle kísérletezô zeneanyag Magyarországon. 

Az külön szomorú, hogy egy ilyen izgalmas CD 

meg jelenése szorosan összefügg a gyászérzéssel. 

A borítón látható ködös erdô is mintha a halál sej-

telmességét és megérthetetlenségét illusztrálná. 

Rög tön a lemezt nyitó Januáros, mely épp oly talá-

nyosan fejezôdik be, mint amennyire áthatolhatat-

lan a ködös erdô, Szabados Györgyöt búcsúztatja. 

A furulya-ütôs duó csak a szám 2/3-ánál bôvül más 

hangszerekkel, de a basszusklarinét sötét tónusú 

hangja tovább mélyíti a zenei gyászt. A Búvópa-

takban szólal meg elôször Regôs István zongorája: 

a január 14-én a Fonóban készült felvétel egyben a 

magyar jazzélet egyik legintelligensebb muzsikusá-

nak búcsúja is volt. A sûrû, zaklatott, szinte indu-

latos darabot nehéz Regôs Pista hosszú szen ve dé-

sétôl, illetve halálától függetlenítve hallgatni. 

Ha úgy tetszik, akár a sajnálatosan kevés lemezen 

hallható zongorista/szaxofonos utolsó albumának 

is tekinthetjük az Együttmûködést, hiszen válto-

zatos szólói (érdemes egymás után meghallgatni 

az Éjszakai sorokat, majd a kíséret nélküli Natasát, 

végül a közérthetôbb zenei nyelvet használó 

Akarni, hagyni és elengednit) fokozatosan és szin-

te észrevétlenül a CD fôszereplôjévé emelik. 

A záró Hálaadás a gyûjtemény talán legmegindí-

tóbb darabja. John Coltrane meditációinak világá-

hoz kapcsolható, ahhoz a minden sejtjében spiri-

tuális zenéhez, amelyet Szabados és Regôs annyi-

ra szeretett. Máté J. György

PAT METHENY:

UNITY BAND 

l l  l l  l l  l l  l

Chris Potter szerepeltetése miatt meglepetés az új 

Metheny-kvartett összeállítása, a bôgôs és a do-

bos már egy ideje társai a zenekarvezetônek. 

Mindezt kiaknázandó a sajtóanyagban kiemelik, 

hogy Metheny vagy harminc éve dolgozott utoljá-

ra szaxofonos vezetô szólistával. Ez persze csak a 

Metheny-együttesekre igaz, egy tucat szaxofonos 

kollaborációt felsorolhatnánk a gitáros tetemes 

diszkográfi ájából. A gitáros Dewey Redmant és 

Michael Breckert emlegeti, mint akik ebben a sze-

repben mély nyomot hagytak benne, és lelkendez-

ve méltatja Pottert, amiért simán be tudja tölteni az 

általuk hagyott ûrt. Valóban. Ez persze nem PMG-

lemez (állítólag az jövôre jön), inkább egy letisz-

tult straight alapállás jellemzi. Methenyt sokszor 

leírták már, én is úgy voltam vele, hogy az utolsó 

margitszigeti PMG-koncerten a Song for Bilbaót 

már csak a kerítésen kívülrôl hallgattam, a ráadá-

sok elôtt hazaindultam. De Methenyt nem lehet 

leírni, ezen a lemezen minden a helyén van, az 

arányok, a húzás, a lassúk, a repülôs dallamok. 

Megint a hangszerelés, a ritmika újult meg a legke-

vésbé. Az utóbbi évtizedek Methenyjének legtöbb 

arca visszanéz kicsit, kapunk ízelítôt a Pikasso-

gitárból, az orchestrionos zörgölôdésbôl, meg 

persze a PMG-bôl is, de a lényeg a tévedhetetlenül 

megírt számok 100%-ig jazzesen odatett kidolgo-

zása. Négy hatalmas arc könnyedén, de komolyan 

rákattanva játssza le egyikük témáit. A „déja vu”-

tôl eltekintve pedig olyan sodró a lendület, mint 

amilyenre a hullámlovas napokig vár. Chris és Pat, 

meg Ben rázásai nyomán csak dörzsöljük a sze-

münket, újra nyílnak a tág terek, hatalmunkba kerít 

bennünket az életöröm és visszatekerjük a leját-

szót a lemez elejére. Metheny meg fogja kapni hu-

szadik Grammyjét. Zipernovszky Kornél

BOLLA GÁBOR:

FIND YOUR WAY

l l  l l  l l  l l  l

Kinôve a „csodagyerek” nem mindig elônyös sze-

re pébôl, a ma is még csak 24 éves szaxofonos tel-

je sen beérett muzsikus. Már nemcsak itthon, de 

külföldön is megbecsült mûvész, ahonnan számos 

díjat hozott haza. Ami lemezfelvételeit illeti: saját 

korai kvartettjének CD-je mellett fôként sideman-

ként találkozhattunk vele más magyar jazzerek al-

bumain, 2009-ben viszont Németországban jelent 

meg egy szenzációs trió session-je külföldi partne-

rekkel. Legújabb albumát idén ja nuár ban rögzítettek 

Münchenben. Kvintettjében rajta kívül még két ma-

gyar muzsikál: elválaszthatatlan társa, a zongorista 

Szakcsi Lakatos Robi és a Magyar Rádió 2006-os 

jazzhegedû tehetségkutató versenyének nyertese, 

Sárközi Lajos. A ritmustandemet a svájci Heiri 

Känzig, a Vienna Art Orchestra stabil bôgôse és 

honfi társa, a világhíres Jojo Mayer dobos alkotja. A 

lemezen hallható darabok közül két számot Bar-

tóktól kölcsönöztek, öt Bolla–Lakatos-szerzemény, 

egyet pedig Sárközi jegyez. A többi szerzô lehetne 

Gábor kedvenceinek listája: Monk, Rollins, John 

Lewis és Stevie Wonder. Az elhangzó modern 

mainstream jazz, a mûfaj legéletképesebb stílusát 

képviseli. Gábor mûvészete valahol félúton van ko-

rai inspirálója Sonny Rollins és nagy bálványa John 

Coltrane között. Szólói mind tenoron, mind szop-

ránszaxofonon szenvedélyesek és virtuózak, meg-

gyô zik a hallgatót arról, hogy rátalált saját hangjára, 

játékstílusára. Robi kifogyhatatlan az ötletes melo-

dikus improvizációkban – akár gyors dallam, akár 

lírai ballada is van „terítéken”. Sárközi Lajos he ge-

dûjátéka hazai ízeket visz a produkcióba. Kiemel-

ném a Django különleges feldolgozását és a Lali’s 

Lament magyaros dallamvezetését. Az új album 

öregbíti a magyar jazz hírnevét a nagyvilágban, 

ami igazán ránk fér. Márton Attila
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RON MILES:

QUIVER

l l  l l  l  l  ll  ll

Valószínûleg ismertebb volna Ron Miles neve, ha 

nem Denverben, hanem New Yorkban élne. A tá-

volságnak azonban elônyei is vannak: az 1963-as 

születésû Miles – igaz, jó évtizeddel késôbb – 

ugyanabba az iskolába járt, ahová Bill Frisell. Bará-

tivá vált kapcsolatukat több lemez, köztük a duó-

ban rögzített Heaven dokumentálja, és most itt a 

Brian Blade bevonásával készített új opus. Trombi-

ta, gitár, dob. A basszushangszer hiánya rögtön 

feltûnik, pedig a jazz történetében bôven akad 

példa hasonló formációkra, hogy csak Paul 

Motian-Joe Lovano-Bill Frisell kiváló trióját említ-

sük. Ebben a bensôséges kamarajazzben a trombita 

és a gitár képes hozni a mélyebb hangokat, az egyik 

instrumentum kiállásakor azonban elvékonyodik a 

hangzás. A zene sok mindenbôl táplálkozik, és 

sokfelé mutat. A korábbi és újabb jazzstílusok, 

elô adók (Scott Joplin, Duke Ellington, Henry Man-

cini, Ornette Coleman), de a blues és a country 

elemeit is felhasználó kilenc szám – amely  bôl hat 

Miles saját szerzeménye – hangszeres monoló-

gok, dialógusok és párbeszédek sorozata. Konszo-

nancia és disszonancia, melankólia és swinges 

lüktetés, természetesség és absztrakció, hagyo-

mánytisztelet és újszerûség ellentétpárjai nem ki-

oltják, hanem erôsítik benne egymás hatását. A le-

mez Ron Miles nevével jelent meg, de nem hagyo-

mányos szerepekrôl, hanem azonos felfogású mu-

zsikusok demokratikus együtt mû kö dé sé rôl van 

szó, amelyben az egész több, mint a részek 

összegzôdése. Miles B helyett G-re hangolt, söté-

tebb tónusú, lírai, éneklô trombitahangjához a 

legteljesebb partneri egyetértés jegyében illeszke-

dik Frisell elektronikai trükköktôl mentes, tiszta 

pengetése és Blade interaktív dobolása. Intellektu-

ális modern jazz értô füleknek. Turi Gábor

TONY LAKATOS:

HOME TONE

l l  l l  l l  l l  l

Három, világszinten játszó európai zenésszel a 

frontvonalban (ha a Kanadában élô zongoristát, 

Botos Robit is óviláginak tartjuk) ez egy ízig-vérig 

amerikai lemez. Sokakkal ellentétben, én ezt nem 

tartom az ördögtôl valónak. Mint ahogy azt sem, 

hogy afro-amerikai kiválóságok énekeljenek olasz 

operát. Ami Tony Lakatost illeti, mindenekelôtt ki-

emelném jó ízlését, mértéktartását és szakmai alá-

zatát. Egyáltalán nem fi togtatja hatalmas techni-

káját, alárendeli azt a kifejezés tisztaságának. Min-

den hang a helyén van, és nincs üresjárat. A 

ze nekarvezetô rengeteg teret hagy zenésztársai 

kibontakozásának, így az ember felmérheti: mi-

lyen óriási zenész Botos Robi és a német trombi-

tás, Axel Schlosser is. Az utóbbi Hello Herbert 

címû szerzeményén a rögtönzött duett iskolapél-

dáját hallhatjuk a két fúvóstól. Maga a zene a hat-

vanas évek elsô felében Miles Davis által elvetett 

magokból szökken szárba, de a hangzás és a kon-

cepció teljesen egyéni. Két szám kivételével az 

összeset Tony szerezte, és nagyszerû témákat írt, 

mint például az életvidám Cat-Kiss vagy az elégi-

kus hangzású Slow dripping papaya. Noha az al-

bumon nincsenek parttalan rögtönzések, a szólók 

színvonala annyira magas, hogy az ember egyálta-

lán nem bánná, ha lennének. A csapat amerikai 

kontingense a kiváló bôgôs és dobos, Robert 

Hurst, illetve Billy Drummond személyében óriási 

érzékenységgel és visszafogottsággal reagál a szó-

listák minden rezdülésére. Ez az alkalmi együttes 

annyira feszes, hogy az ember azt hinné, már évek 

óta együtt vannak. Tonyt és Botos Robit hallgatva 

ezeken a New Yorkban készült felvételeken az em-

bernek vérzik a szíve, hogy a mi pöttöm kis pia-

cunk nem tud el- és itthon tartani ilyen óriási te-

hetségeket. Pallai Péter

BÉLA FLECK & THE MARCUS ROBERTS 

TRIO: ACROSS THE IMAGINARY DIVIDE

l l  l l  l l  l l  ll

Valószerûtlen párosítás. A bendzsóhoz hasonló 

hangszerek ugyan számos népzenében elô for-

dulnak, s az amerikai népzenében is afrikai hatá-

sokra honosodtak meg, hogy aztán a jazz kialaku-

lásakor a zongora társaivá váljanak – együttesüket 

mégsem könnyû a modern jazz természetes jelen-

ségeként felfogni. Más furcsaság is van: Marcus 

Roberts zongorista, aki Wynton Marsalis együtte-

sében vált ismertté a nyolcvanas években, a klasz-

szikus jazzhez vonzódik, újabban a jazz és a ko-

molyzene integrációja foglalkoztatja, míg Béla 

Fleck a pengetôs hangszer jeles mûvelôjeként a 

funkytól a világzenéig megannyi stílusban és part-

nerrel kipróbálta magát (olyan zongoristákkal is, 

mint McCoy Tyner). Véletlenszerû találkozásukkor 

2009-ben azok a bizonyos angyalok szálltak át a 

szobán; ez vezetett késôbb a 12 saját számot tar-

talmazó lemez megszületéséhez. Nemcsak a 

hang szerösszetétel, hanem a bluegrass, a blues, a 

swing, a hard bop és a latin zene elemeinek szo-

katlan házasítása is bizsergést vált ki a hallgató-

ból. Nem mintha a napjainkban bevett ironikus, 

távolságteremtô, posztmodern megközelítésrôl 

volna szó. Ellenkezôleg, itt minden azonos önma-

gával, beleértve a jazzt és a többi hagyományos 

amerikai zenét. A szerzemények többségében a 

gyakori stiláris, tempó- és dinamikai váltások len-

dületes swingbe torkollnak. Fleck virtuóz techni-

kája szabadon szárnyal: hol a bluegrass pattogó 

nyolcados akkordbontásaival kíséri a zongoraszó-

lót, hol gitárszerû, egyujjas improvizációkkal viszi 

a prímet. Roberts kevésbé látványosan, de kivéte-

les zenei tudással és játékkultúrával veszi ki részét 

a lendületes közös muzsikálásból; mégsem jutnának 

messzire kiváló partnereik, Rodney Jordan bô gôs és 

Jason Marsalis dobos nélkül.   Turi Gábor
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TRIO M:

THE GUEST HOUSE

l l  l l  l l  l l  l

Trio M – találó név egy zenekarnak, amelyben 

mindhárom tagnak M betûvel kezdôdik a kereszt-

neve. Myra Melford zongorista, Mark Dresser bô-

gôs és Matt Wilson dobos alkalmi kollaborációját a 

mû vészi összhangon túl a kölcsönös szeretet és 

megbecsülés teszi hitelessé. Az M a résztvevôk 

egyenlôségét, a konvencionális szólista-kíséret sze-

repek felszámolását, illetve átértelmezését is jelzi. 

Mégsem individuális szólamok egymásmellettisé-

gét halljuk, hanem egyszer eleve a trió számára írt, 

máskor meg más formációkra komponált darabo-

kat, melyeket késôbb a szerzô a Trio M kontextusá-

ba helyezett. Az anyag egységét az is biztosítja, 

hogy csakis a három elôadó szerzeményeit játsszák. 

Myra Melford jelenléte szabad, sôt extravagáns 

improvizációkat ígér, hiszen a pianistát többek kö-

zött a Han Benninkkel készített 1994-es akciójából 

ismerhetjük, de a rá jellemzô „out” játék most ki-

sebb hangsúlyt kap, dominánsabb viszont a meló-

diák iránti érzékenység és a harmóniai szigor. Ô 

komponálta a címadó számot, mely eredetileg egy, 

a konyhamûvészet és a zene testvériségét hirdetô 

zenei eseményre íródott, de egy más rétegében 

Rúmí perzsa költô fi lozofi kus verse ihlette, és arról 

szól, hogy örömért, bánatért, fájdalomért és szé-

gyenért egyaránt hálásak lehetünk, mivel minden 

Istentôl jön. Dresser szerzeményét a lemez végén 

(Ekoneni) egy zimbabwei írónô könyve inspirálta. 

A szám ugyanakkor azoktól a bitonális harmóniák-

tól válik igazán izgalmassá, melyeket a bôgôs egy 

általa „szürrealistának” nevezett pick-up rendszer 

segítségével tudott csak megszólaltatni. Wilson 

egyik kompozíciója Albert Ayler felszabadító zenei 

hatásáról árulkodik. Homogén, mégis sokszínû 

zene. Három gondolkodó muzsikus megkapó szel-

lemi teljesítménye.  Máté J. György 

RENAUD GARCIA-FONS:

SOLO – THE MARCEVOL CONCERT

l l  l l  l  l l  l  ll

Renaud Garcia-Fons muzsikája sokféle kultúra és 

tradíció ölén fogant. A nagybôgô mûvész mindig is 

mélyen merített a klasszikus, jazz, mediterrán, fl a-

menco, orientális és latin-amerikai hagyományok-

ból, s noha tartózkodik a „világzene” meghatáro-

zástól a stílusát illetôen, ha létezik e mûfaj, akkor 

annak ô a legjavát játssza. Méghozzá le nyû gözô 

virtuozitással. Ahogy ô fogalmaz, szeret megfeled-

kezni arról, hogy tulajdonképpen bôgôn zenél, 

minden húros instrumentumot megidéz hangsze-

rén a sarangitól a kamanchen át a csellóig és a he-

ge dûig. Az eszköz határainak totális kiterjesztése a 

célja, mind hangzásban, mind technikailag, penget-

ve, vonóval, vagy éppen perkusszívan kezelve azt.

Garcia-Fons mindig is szóló muzsikát alkotott, tel-

jes értékû szóló hangszerré emelve a bôgôt együt-

teseivel készített lemezein is. Most megjelent új 

felvétele azonban ténylegesen szóló bôgô pro-

dukció, élô koncertfelvételen rögzítve. Minden 

hang a szerzô bôgôjén született, a szólamok loop-

alapok kíséretében bontakoznak ki. Afrikai, ba-

rokk, rock és középkori katalán zenei hatások is 

megelevenednek, s mint mindig, elragadó az uta-

zás, a mûvész brillírozik, a közönség ragyog! Szé-

les melodikus ívek tárulnak fel, izgalmas és szen-

vedélyes dinamikával szólnak a magasak és mé-

lyek, a sodró és a lírai dallamok. 

Az album a koncert hangfelvétele mellett tartal-

mazza a róla élôben készített videofi lmet is. A hely-

szín a Le Prievré de Marcevol gyönyörû közép kori 

kolostora a Pireneusokban, ahol mûvészi beállítá-

sokban nézhetjük végig Garcia-Fons játékát, így a 

képek igazi pluszt adnak hozzá a zenei élményhez. 

A DVD extrája a rajta szereplô nyolcperces interjú a 

szerzôvel, és az Aqâjân címû darab klipje – rajon-

góknak mindkettô csemege. Laczkó Krisztián
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MELODY GARDOT:

THE ABSENCE

l l  l l  l  l  ll  ll

Homérosz óta tudjuk, hogy az utazás, illetve an-

nak változatai, a világban való bolyongás vagy a 

csavargás milyen meghatározó tapasztalatokkal 

járhatnak. Az utazó szembesül a szabadság, az 

otthontalanság és a céltalanság élményével, és 

egyes esetekben az utazásról bölcsebb emberként 

tér haza. Melody Gardot huszonhét éves philadel-

phiai énekesnô világpolgárnak vallja magát, akit 

csábít a messzeség, sôt az úton levést talán job-

ban szereti, mint az otthon biztonságát. Utazások 

élményei szólalnak meg a The Absence több felvé-

telén is. Gardot hallhatóan a mediterrán világhoz 

vonzódik, forró tájak zenei formáihoz, s nemcsak 

a brazil sambához, illetve bossa novához (Mira, 

Lemania és Se Voce Me Ama), hanem spanyol, 

portugál, sôt afrikai zenei alaprétegek találhatók az 

egyes dalok kompozíciójában. 

Ennyi alapján akár változatos és sokszínû is lehet-

ne az album, melynek borítóján partra vetett hal-

nak (?) ábrázolják az énekesnôt (?). De nem az. 

Kissé egyhangúak és kiszámíthatóan panelesek a 

Gardot-szerzemények, úgy érezzük, mintha min-

den szám egyazon keserédes érzemény változata 

volna. Ma ezt nyersen úgy mondják: unalmas. 

Heitor Pereira gitáros producer és a neves session-

zenészek – Larry Goldings, Peter Erskine, Paulinho 

Da Costa – se változtatnak ezen a monotonitáson. 

A franciás couleur locale túlságosan kiszámítottnak 

és modorosnak hat az Impossible Love-ban, a lisz-

szaboni úti élmény alapján született Amaliában 

pedig a sérült madár és a repülés szabadságának 

szembeállítása kissé kiüresedett toposz. Még ak-

kor is annak érezzük, ha tudjuk, hogy Gardot-nak 

is volt 2003-ban egy súlyos közlekedési balesete, 

amely hajszál híján egy életre megfosztotta a 

mozgás szabadságától.  Máté J. György

TONY BENNETT:

ISN’T IT ROMANTIC?

A ma már 86 éves mûvész nevével úgy 1958 táján 

találkoztam elôször egy kétszámos, 45-ös fordula-

tú mikrolemezen, amit a forradalom alatt „disszi-

dált” barátom küldött Amerikából. Tony Bennett 

is egyike volt a Frank Sinatra nevével fémjelzett, 

tucatnyi tagot számláló olasz-amerikai énekes 

sztárgárdának, akik fényes karriert futottak be 

jazzorientációjú énekstílusukkal. Ráadásul ôt azok 

között tartották számon, akik a legjazzesebben 

énekeltek, és ezt oly nagyra értékelte például 

Count Basie is, hogy Bennett lett az elsô fehér 

elôadó, aki a Basie banddel énekelhetett. Hosszú 

pályája során aztán dolgozott Ellington és Woody 

Herman zenekarával, és persze számos kisebb-na-

gyobb formációval is. Ami igazán meglepô: a ki-

lencvenes évek közepén – 70 évesen – elképesztô 

sikereket aratott még a rockkorszakban felnôtt  kö-

zönség körében is.

A senkivel össze nem téveszthetô, lírai baritonnal 

megáldott crooner jelen albuma természetesen 

nem új felvételeket tartalmaz, hanem pályája csú-

csán, a hetvenes évek közepén rögzített négy sor-

lemezrôl vett 15 közismert melódiát, mégpedig a 

nagy amerikai daloskönyv klasszikus darabjait – 

különleges feldolgozásban. Két LP ugyanis csak 

Bill Evans zongorakíséretével készült, a másik 

kettôn pedig a Ruby Braff/George Barnes kvatett, 

illetve a kibôvített Torrie Zito trió foglalja keretbe a 

nagyszerû hangot. Ami Bennett mûvészetét mód-

felett megnyerôvé teszi, az az egyszerû, termé-

szetes elôadásmód, ami olyan érzetet kelt a hallga-

tóban, mintha közeli ismerôs, jóbarát énekelne, 

csakis az ô szórakoztatására. Ezt látszik igazolni a 

Concord kiadó retro-albuma, hiszen ennek a zené-

nek van mondanivalója a mai emberek számára is. 

Márton Attila

JEFF LORBER FUSION:

GALAXY

l l  l l  l  l  ll  ll

Furcsa módon Magyarországon még zenész kö-

rökben sem sokan ismerik a billentyûs Jeff Lorber 

nevét, pedig a nyolcvanas évek eleje óta nem csak 

a fusion, illetve a smooth jazz egyik legsikeresebb 

elôadója, hanem producerként is a legkeresetteb-

bek közé tartozik. Munkáit hallva ez utóbbi is tel-

jesen érthetô, hiszen a hatalmas szakmai tudást és 

jó arányérzéket sokan szeretnék a saját produkció-

juk szolgálatába állítani.

A legújabb, immár huszonharmadik Jeff Lorber al-

bum minden szempontból egyenes folytatása a 

termékeny korábbi éveknek. Elôször is a felvétel és 

a keverés még napjaink standardjai mellett is 

kiemelkedôen igényes – természetesen mindkettôt 

elsôsorban Lorber végezte a saját stúdiójában.

Folytatva a vizsgálódást, vegyük sorra a zenész 

tár sakat minden magyarázat nélkül: Eric Marienthal 

szaxofon, Randy Brecker trombita, Lenny Castro 

ütôhangszerek, Paul Jackson Jr. és Larry Koonse 

gitár, Vinnie Colaiuta és Dave Weckl dob. A basz-

szusgitáros Jimmy Haslip társ pro du cerként és öt 

szám társszerzôjeként is segítette a Galaxy elké-

szültét. Ezt a listát nyugodt szívvel nevezhetjük 

szupergrupnak és a játék minôségérôl teljesen fe-

lesleges tovább értekezni. Mindezen körülmények 

ellenére hogy lehet, hogy ne öt csillagot kapjon 

egy ilyen album? A teljes kiszámíthatóság és az iz-

galmak hiánya miatt. A 2010-es években nem le-

het fi gyelmen kívül hagyni, hogy ebben a mûfaj-

ban már minden megtörtént, aminek érdemes volt 

megtörténnie, és nagyon kell kapaszkodni ahhoz, 

hogy sikerüljön egy kicsit is újat mondani és átlép-

ni a potenciális hallgatók megemelkedett ingerkü-

szöbét. Itt most ez nem sikerült. Ha valakit ez nem 

zavar, akkor tökéletes mestermunkát hallhat az 

elsô hangtól az utolsóig. Huszár Endre
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SZILÁRD MEZEI 

VOCAL ENSEMBLE:

FÚJJ SZÉL, ZENTA, 

VISSZHANGOZZ 

SZÉL!

l l  l l  l l  l l  ll

Örvendetes, hogy a vajdasági jazzélet leg ki emel ke-

dôbb tehetségû muzsikusa, Mezei Szilárd sûrûn je-

lentkezik új lemezzel. Még inkább üdvözlendô, 

hogy albumai magas mûvészi színvonalat képvisel-

nek, garantáltan megalkuvásmentesek, lélekkel tel-

tek és változatosak. A diszkográfi ájában ritkán 

elôforduló vokális megszólalást részesítette elôny-

ben a tavaly Magyar ka nizsán felvett lemezanyagán: 

húga, Mezei Kinga énekhangja mellett további 

nyolc hangszeres, öt fúvós, zongora és a Malina–

Csík ritmusszekció zeng brácsahangját körülölelve. 

A szövegek közt van Weöres-, B. Pap Endre-, Sziveri 

János- és Domonkos István-vers, a záró szám pedig 

egy magyar népdalra épül. Számomra a Mezei-féle 

kötötten szabad zene épp elég költôi, nem hiányoz-

nak hozzá szavak, amelyek most kicsit ólmossá tet-

ték a szárnycsapásokat. BB

ICO Zrt.
katalógusszám nélkül

POZSÁR ESZTER/

RÉVÉSZ RICHÁRD:

TALÁLKOZÁS

l l  l l  l l  l l  ll

A fuvolista-szaxofonos Pozsár Eszter másfél évti-

zede a hazai jazzélet ismert szereplôje, akinek já-

tékában a klasszikus gyökerek és az indiai zene ha-

tása is érzékelhetô. A zongorista Révész Richárd 

(Ricardo) pedig a latin jazzre specializálódott, de 

közben klasszikus, mainstream és „vendéglátós” 

tudását, tapasztalatát is képes produkcióiba szer-

vesen beépíteni. A Találkozás címû duólemez – 

Pozsár Eszter kifejezésével – „kortárs jazz fantá-

zia”, amely a latin alapokhoz sokféle hangulatot, 

stílusvilágot társít. Mindketten öt-öt saját szerze-

ménnyel vettek részt az alkotói folyamatban, s a 

komponálást stílusos, szélsôségektôl mentes in-

terpretáció követte. A fuvola-zongora duó óhatat-

lanul klasszicizáló hangzásképe az ötven-hatvan 

évvel ezelôtti kubai, argentin és brazil klassziku-

sok világát is felidézi. ReA 

Szerzôi kiadás
katalógusszám nélkül

VÖRÖS NIKI:

ASK YOURSELF WHY

l l  l l  l l  l l  ll

Vörös Niki nagyon jól sikerült bemutatkozó albuma 

szokatlan választás jegyében fogant. Ne rettentse el a 

virtigli jazz rajongót, hogy a dalcsokor tiszteletadás 

Michel Legrand elôtt. Vörös Niki nem egyike a szá-

mos jazz tanszakon végzett, jazzklubokban fel lé pô, 

de könnyedebb mûfajokban utazó énekeseknek. Ô 

vérbeli jazz énekesnô, aki bármilyen jó anyagból ké-

pes minôségi jazzt alkotni. Enyhén füstös hangja be-

leillik a hagyományba, ötletesen, de mértéktartóan 

rögtönöz, érzéssel énekel, és nagyszerû összhangban 

mûködik zenészeivel. Jó példa az utóbbira az album 

címadó száma, amely egyben a szaxofonos Kováts 

Gergô tehetségét is dicséri, aki, mondhatni, „emberi” 

hangon folytat párbeszédet az éne kes nô vel. Egy 

Legrand-albumba nem fér bele, hogy a mûvész ere-

deti anyagon vagy ismertebb standar de ken is meg-

méresse magát, de kezdetnek ez így is fényes. PP

Gramy Records
GR–097 

ALAPI ISTVÁN:

NIXFACTOR

l l  l l  l l  l l  ll

Alapi István az Edda Mûvekben töltött évtizedei-

nek köszönhetôen az egyik legismertebb, a szak-

mában magasan jegyzett rockgitáros. Kevesebben 

tudják, hogy olykor szólistaként is megmutatja: 

többre hivatott, mint hogy csupán Pataky Attila ol-

dalán, ütemes headbangeléssel kísérve játssza a 

Kör közepént. Vezetett saját zenekart (Alapi Band), 

kiadott szólólemezt (Belsô világ – 1996) és koncert-

CD-t, most pedig lendületes, változatos, hallgatha-

tó fúziós albumot készített; Beke Márk (billentyûs 

hangszerek), Barabás Tamás (basszusgitár), Banai 

Szilárd (dob) és Csányi István (szaxofon) társaságá-

ban. Rockzenész múltját és jelenét azért nem ta-

gadhatja: ha szigorúan nézzük, a tizenegy kompo-

zíciónak nem sok köze van a jazzhez. A hangszer-

tudás, a profi  stúdiótechnika és a számok jól felépí-

tett struktúrája így is elismerést érdemel. ReA

Concord – Karsay és Társa
CJA-33445-02

GERALD ALBRIGHT & 

NORMAN BROWN:

24/7

l l  l  l  ll  l  ll  l

Valójában amilyen vidám és felhôtlen hangulatot 

igyekszik árasztani sok hasonló lemezkiadványhoz 

hasonlóan Gerard Albright szaxofonos és Norman 

Brown gitáros közös lemeze, annyira szomorú hal-

lani, hogy magasan képzett zenészek gondos 

arányérzékkel, profi  módon elkészített produkciója 

milyen hervasztóvá válik attól, ahogy szilánkokra 

rágott csontként alkalmazza a rég megunt, a fúzió-

tól örökölt, de menet közben felhígult smooth-

motívumokat, -dallamokat, -fordulatokat, -soun do-

kat. Persze bluest is csak kockás ingben, herfl ivel, 

az obligát harmóniakörre szokás játszani hosszú 

évtizedek óta. Mondhatnánk, hogy ízlés dolga, és 

valóban, még azé is. Pedig nyomokban nagyon jó 

dolgok is felfedezhetôk a 24/7-ön. Például a nyitó-

szám záró harmóniamenete, vagy a Keep It 

Movingban Albright és Brown négyezése. BB

Blue Note – EMI
50999-7-31548-22 

NORAH JONES: 

LITTLE BROKEN 

HEARTS

l l  l  l  ll  l  ll  l

Eddig is tudtuk, hogy minden díjesô és anyagi siker 

ellenére az új évezred elején feltûnt dívának nem sok 

köze van a jazzhez, és leszögezhetjük, hogy ma már 

annyi sincs, mint volt tíz évvel ezelôtt. Elsô lemezei 

még mutattak némi eredetiséget, stílusában jazzes 

elemeket is felfedezhettünk, repertoárján is fel  tûnt 

egy-egy közismert standard. Legújabb albuma teljes 

stílusváltásról tanúskodik, annak minden  hátrányá-

val. Tizenkét jellegtelen, nyúlfarknyi dal Miss Jones 

és „mindenese” Brian Burton koprodukciójában. 

Utóbbi zeneiparos 8 hangszeren játszik, ami az 

egyes trackek különbözô felállása és a mai technika 

mellett könnyen megoldható, de maga az énekesnô 

sem csak a zongorát pötyögteti, hanem Rhodest, 

gitárokat, Wurlitzert és orgonát is használ… Vajon 

az egykori legendás jazzlabel meddig megy még el a 

kommersz igények kielégítésében?  MA
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Gramofon: Mondhatni, hogy úttörôk vagytok a hazai ska 
népszerûsítésében?
Lord Panamo (más néven KRSA, alias Tóth Kristóf): A 
ska-nak több hulláma volt. Az elsô az ötvenes évek végén, 
hatvanas évek elején alakult ki Jamaicán, majd a közép-
amerikai vendégmunkások jóvoltából Angliába is eljutott 

a hetvenes-nyolcvanas években, ahonnan a kilencvenes 
években Észak-Amerikába vándorolt, és lett roppant nép-
sze rû. Magyarországon elôször – a nyolcvanas években – az 
angol típusú második hullám vált ismertté, amit fôleg a 
rockhoz és a punkhoz kötöttek, mi viszont az itthon addig 
ismeretlen jamaicai változatot szerettük volna meghonosí-
tani, amibôl késôbb kialakult a reggae – ebben úttörôk 
voltunk.
Tony S. (Subicz Gábor): A legkülönbözôbb hangzásvilá-
gok jellemzik a ska-t. Egészen más életérzést sugároz a ja-
maicai, a londoni vagy a kaliforniai változat.

G: Klasszikus világzene, amit ti játszotok? Nem elcsépelt már 
ez a terminus technicus?
Tony S.: Nekem nincs bajom a világzene kifejezéssel, ta-
lán ez fedi legjobban a mi muzsikánkat.
Lord Panamo: A ska eleve fúziós zene. Vagyis annak elle-
nére nem tisztán népzene, hogy táplálkozik az Afrikából 
be hozott és a karibi térségben megváltozott gyökerekbôl 
is. Ugyanakkor a ska-ra óriási hatással voltak az akkori 
amerikai zenék: korai boogie-woogie, rhythm and blues, 
jazz. Tulajdonképpen e zenék és a karibi ritmusok fúziójá-
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„Más kultúrkörbôl tisztelgünk a ska elôtt”
PASO: egy rendhagyó zenei kísérlet 

Különleges produkcióra válthatnak jegyet 
azok, akik kíváncsiak a jamaicai ska legje-
lesebb hazai képviselôje, a Pannonia 
Allstars Ska Orchestra (PASO) és a Magyar 
Rádió Szimfonikus Zenekarának november 
14-ei közös koncertjére. Az ismert PASO-
dalok hasonló áthangszerelésére már tör-
téntek kísérletek, ezúttal azonban egy egész 
estés hangversenyen lesz hallható a furcsa 
zenei ötvözet. Az egyedülálló fúzióról, a 
ska muzsikáról és a társadalmi szerepválla-
lásról a zenekar két tagjával, Lord Panamo 
énekessel és Mr. Tony S. trombitással, a ze-
nekar hangszerelésének felelôsével beszél-
gettünk.

2 Bencsik Gyulla
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ból jött létre a mûfaj. Mi mindezen még csavartunk egyet 
azzal, hogy beletettük a magyar népzenét. A ska alapító 
atyái közé tartozó Skatalites zenekar tagjai pozitívan nyi-
latkoztak a kísérletünkrôl.
Tony S.: Persze nem a szó szoros értelmében vett népzenei 
motívumot építünk be a zenénkbe, hanem egy sokadik 
szûrôn átjutottat. Hegedûsünk, Barna Gyuri aktív népze-
nész is, avatott fül, aki csak olyan motívumokat hoz, ame-
lyek biztonságosan beilleszthetôk a zenénkbe.

G: Olyannyira „csavargatjátok” a muzsikátokat, hogy ezúttal 
egy még nagyobbat tekertek rajta: közös projektet hoztok létre 
az MR Szimfonikus Zenekarával. 
Lord Panamo: Elsô körben a Magyar Rádió tavalyi felké-
résére közösködtünk a szimfonikusokkal, a Sziget Fesztivál 
Világzenei Színpadán. Az ottani sikernek köszönhetôen 
volt már és lesz is folytatása a közös munkának, amelynek 
a betetôzése lesz a novemberi egész estés produkció, amely-
ben az ismert PASO-számok áthangszerelt változatát lehet 
meghallgatni.
Tony S.: Az ilyesfajta alkalmi, egy-két számos fúziók arra 
is jók, hogy teljesen más oldalukról mutatnak be egy zene-
kart vagy elôadót. Egész más a helyzet egy teljes estét 
betöltô komplett projekttel, ráadásul egy világszínvonalú 
elôadótérben. Bô féléves elôkészületet igényel a produkció, 
már hónapok óta dolgozunk rajta. Tradicionális ska-zenét 
eddig nemigen párosítottak szimfonikusokkal, tehát min-
denképp unikum lesz az elôadás.

G: Ki alkalmazkodik kihez? Hogyan írható le a munkafolyamat?
Tony S.: A szimfonikusok kapnak egy kottaanyagot, amit 
eljátszanak, majd összepróbálnak velünk. Eddig rendkívül 
türelmesek velünk, jól tolerálják, hogy focicsapatnyian be-
szabadulunk közéjük elektromos gitárral, erôsítôvel. A mi 
alkalmazkodásunk abból áll, hogy egy ilyen projektben 
sokkal több a fi x pont, mint azt megszoktuk. Nem játszunk 
bonyolult zenét, de minden koncertünkön más és más tör-
ténik. A szimfonikusokkal erre nincs mód, velük kicsit 
ketrecbe zárt formában kell muzsikálnunk.

G: Egyestés kaland lesz?
Lord Panamo: Ez a produkció sikerességén múlik. Mi szí-
vesen megmutatnánk másutt is a projektet, állunk elébe a 
folytatásnak. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem-
ben rendezendô MüPa-est MTVA-produkció is egyben, 
vagyis készül róla tévéközvetítésre alkalmas anyag, amely 
remélhetôleg fél éven belül adásba kerül. Ha van rá opció, 
hogy lemez is készüljön a koncertbôl, annak ugyancsak 
örülnénk.

G: A munkásságotokat eddig a társadalomkritikus üzenetek, 
a diszkrimináció-ellenesség, az egymás iránti tisztelet erôsítése 
jellemezte. Ez így lesz a jövôben is?
Lord Panamo: Egy jamaicai fekete zenét játszó, fehér ma-
gyarokból álló zenekar vagyunk, akik egy teljesen más 
kultúrkörbôl tisztelegnek egy zenei mûfaj és stílus elôtt. 

Már csak ezért sem lehetünk elôítéletesek. Úgy érzem, ko-
moly értékeket képviselünk, azért kerültek be a zenénkbe 
elemek a magyar népzenébôl is, mert annak ápolgatását is 
fontosnak érezzük. Ebbôl a nyitottságból következôen szá-
mos társadalmi problémát boncolgatunk. Indulásunkkor 
sokkal több feladatot rótt ránk a társadalmi üzenetek 
átadása. A hazai ska közege eleinte nem volt túl békés. 
Minden koncerten el kellett mondanunk, hogy alapvetôen 
jamaicai tánczenét játszunk, amelynek fogyasztására min-
denkit szeretettel várunk, a bulijainkon mindenki egyenlô. 
Közönségünk már ennek szellemében mûködik, mi pedig 
egyre globálisabb témákkal, például Földünk fokozatos el-
forgácsolódásának veszélyeivel foglalkozunk.

G: Mondható, hogy egyfajta missziós tevékenységet folytattok?
Lord Panamo: Küldetéstudattal indultunk, és ez ma is 
benne van a tevékenységünkben. Elsôdleges a zenei isme-
retterjesztés. Ma már megvannak azok a keretek, amelyek 
közé becsempészhetjük a saját dalainkat. Külföldön a ma-
gyar zenei kultúra afféle nagyköveteként is tetszelgünk. 
Próbáljuk minden irányból azokat az értékeket közvetíte-
ni, amelyeket fontosnak gondolunk.

G: Visszakanyarodva a novemberi koncerthez: a PASO és az 
MR Szimfonikusok mellett közremûködôkre is számíthat a kö-
zönség?
Lord Panamo: Korábbi vendégünk, a jazzénekes Harcsa 
Veronika sajnos nem ér rá november 14-én; ezért is lenne 
jó, ha lenne folytatása a MüPa-koncertnek, mert szeret-
nénk, ha ô is szerepelne a projektben. Ott lesz viszont a 
másik kiváló énekesnô, Szélinger Anna, azaz CéAnne, aki 
a novemberi koncertig is több alkalommal fog szerepelni a 
PASO-bulikon. Tervezzük más vendégmûvészek felkérését 
is, még folynak a tárgyalások.

G: Repertoár?
Tony S.: Sok dal áthangszerelt változata lesz hallható ta-
vasszal megjelent, Lovemonster címû duplalemezünkrôl, 
de egészen régi, évek óta nem játszott szám is bekerül a 
programba, illetve olyan létezô dalok is, amelyeket jófor-
mán még nem is adtunk elô, de úgy érezzük, hogy a MüPa 
közegében, szimfonikus zenével felturbózva jól fognak 
szólni. n
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Subicz Gábor és Tóth Kristóf
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FolkEurópa – Hangvetô
FECD055

Narrator – Hangvetô
NRR122

Narrator – Hangvetô
NRR 124

MESZECSINKA

l l  l l  l  l  ll  ll

A Meszecsinka a FolkBeats tehetségkutató világze-

nei kategóriájának tavalyi gyôztese és nagy felfe-

dezettje, tulajdonképpen széleskörû ismertségük 

is onnan datálódik. A magyar-bolgár Oláh Anna-

mária és a bolgár Biljarszki Emil, akit sokan a zene-

kar lelkének tekintenek, olyan bolgár-magyar alap-

hangú, de azért egyéb balkáni, arab, spanyol, ci-

gány elemeket is bôven integráló, mondhatnánk 

összeurópai világzenei egyveleget hozott létre, 

amely nehezen besorolható. A számok egyébként 

lényegesen jobbak, mint ami helyenként kijön 

belôlük. Nekem legalábbis Oláh Annamária éneke 

az érzékinek szánt szakaszoknál kifejezetten mo-

dorosnak és túlzónak tûnik, még akkor is, ha ez a 

fajta hangképzés manapság különösen divatos. Ez 

sokat ront az összképen, noha egyébként jó han-

gú énekes, aki bánni is tud a torkában bújó hang-

szerével. A lemez színvonala méltó a FolkBeats 

gyôzteséhez, nem is rossz összeállítás, bár sok 

esetben kevésbé újszerû, mint aminek vélhetôen 

szánták – jócskán akadnak benne tipikus világze-

nei körökbôl ismert klisék. A pörgôs számok sike-

rült ebbek, az intimebb hangzásúak – amire egyéb-

ként a honlap tanúsága szerint különösen büszkék 

– még csiszolásra szorulnak. A Meszecsinka-

jelenség egyébként is túlmisztifi kált, ez pedig ké-

nyes mûfaj, csak akkor nem túlzó, ha a helyes ará-

nyokra kínosan fi gyelnek. Egyébként a csapat va-

lóban nem tehetségtelen, és a háttér nagyon ösz-

szedolgozott, pontos, tele élettel és energiával. A 

lendület és a lelkesedés áthatja az egész produk-

ciót, de a sokszínûség, a sokoldalúság is erényük. 

Figyelemreméltó bemutatkozás, amelyben benne 

a fejlôdés lehetôsége, és a sikeré is. Fiatal együttes 

lévén minden a folytatástól függ.

 KEV

BORIS KOVAČ & DAVID YENGIBARIAN: 

ON EASTERN WAY

l l  l l  l l  l l  l

David Yengiba rian és Boris Kovač  duója olyan 

mértékben alkot teljes egységet, hogy szinte még 

a két hangszert is nehéz külön hallani. A közös 

nevezôt az improvizációk, a játék szabadsága, a 

természetesség és az együtt gondolkodás jelenti. 

A keleti úton – On eastern way – kissé melanko-

likus, mint maga a keleti emigráns lét, és rendkívül 

telített érzelmileg, mégsem csordul túl. Kívülálló 

és belterjes egyszerre, keleti és nyugati, kiszámít-

ható és meglepetésekkel teli, virtuóz és lírai. El-

gondolkodtató és magával ragadó minden dalla-

ma, amely helyenként a hangszerjáték technikai 

határait is feszegeti. David Yengibarian és Boris 

Kovač  gyümölcsözô párost alkot, olyat, amelyet 

mindig szívesen hallgatunk, noha ez a lemez nem 

bulizene. Ehhez le kell ülni, vagy legalább félreáll-

ni, és el-elgondolkodni minden során. Amelyet 

sorsok, népek egymással összefonódott történel-

me ihletett népzenéken keresztül.

Yengibarian zenéjében szimbiózisban él az euró-

pai és az amerikai jazz, a népzene és a klasszikus 

zene, az örmény dallamok, a magyar zenei élet, 

amelynek óhatatlanul részévé vált több mint 

másfél évtizede tartó magyarországi tartózkodá-

sával, és az argentin tangó (Piazzolla erôteljes 

hatásával). Boris Kovač  ehhez a szerb-magyar 

sorssal társul és a balkáni dallamvilággal, s annak 

minden keserédes vonatkozásával. Nem is világ-

zene ez, hanem improvizatív elemekben bô vel-

kedô kortárs klasszikus zene a javából. Refl exió a 

világra, annak sok örömére-bújára, két érzékeny 

mûvész válasza a huszadik század második felé-

nek borzalmaira, amit itt, Kelet-Európában mi ta-

lán jobban értünk és érzünk másoknál, hiszen 

többé-kevésbé a részei voltunk az események-

nek. KEV

MAGYARVISTA SOCIAL CLUB: 

UTAZÓLEVÉL

l l  l l  l l  l l  l

Kellemes meglepetésként ért a MagyarVista Social 

Club betyáros lemez. Az Utazólevél ugyanis nem 

a hazánkban megszokott módon próbál „világze-

nei” lenni. Sôt, talán egyáltalán nem akar egyetlen 

mûfajba sem tartozni. Ez igazi örömzene, amely a 

népzenébôl is merít, talán nagyobb arányban, 

mint általában szokás, de sokkal inkább könnyû-

zene vagy mondhatjuk úgy, hogy rockzene. Vala-

hogy úgy, ahogy annak idején a Beatles és az Illés 

együttes is merített a népzenébôl, mégsem tartot-

ta ôket senki „worldmusic” bandának. Ez a gon-

dolkodás jót tesz a zenének, és végre nem arról 

szólnak a feldolgozások, hogy a stílus jellemzôit 

összekuszálják vagy elnagyolják, azt a hatást kelt-

ve, mintha azért csinálnák az egészet, mert hiány-

zik a kellô stílusismeret. Itt azonban az alaposan 

ismert stílus jellemzôit jól átgondolt – vagy csak 

átérzett – logika mentén tudatosan egy másik stí-

lusból kölcsönzött elemekkel helyettesítik, s ezt 

következetesen végig is viszik az adott számon. A 

végeredmény így nem eklektikus, nem kényszere-

dett, hanem egy teljesen természetes új közeg, 

ami mégis ismerôsen cseng. Ehhez olyan elôadás 

párosul, ami nemcsak népzenei, hanem könnyû-

zenei jártasságot is feltételez. 

Vannak saját szerzemények – a Mikor mentem 

címû például a zenében is megjelenített párbeszé-

des kettôsége miatt igazi telitalálat –, és vannak 

olyanok, amelyek ismert számokat magyarítanak 

népdalos szöveggel, mint például a Bob Marley-

zenére készített Nem loptam én kezdetû dal. Tu-

lajdonképpen mindezek ellenére egységes marad a 

hangzás, és ez is elôrelépés a magyar „világzenei” 

piacon. Mindenképp a valódi modern magyar 

zene születésének egyik állomása ez a lemez.

Kiss Eszter Veronika
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Concord Picante – Karsay és Társa
CPI-33646

Narrator – Hangvetô
NRR123

ARC Music – Karsay és Társa
EUCD 2382

MANUEL GALBÁN:

BLUE CHA CHA

l l  l l  l l  l l  l

Szomorú aktualitása van Manuel Galbán utolsó 

felvételének, a Blue Cha Cha dupla korongjának: a 

Buena Vista Social Club tagjaként világszerte is-

mertté vált kiváló kubai zeneszerzô és gitáros ta-

valy nyolcvanéves korában szívrohamban el-

hunyt. Nemcsak utolsó felvétele ez a dupla lemez, 

amely az audiófelvételek mellett egy sztorikban, 

anekdotákban, a kubai életet bemutató képsorok-

ban gazdag interjúfi lmet tartalamzó DVD-vel egé-

szült ki, hanem tulajdonképpen tudatos összeg-

zés is. A Blue Cha Cha zenében meséli el azt a ka-

landos és gazdag életpályát, ami 1931-ben 

Gibarából indult, a családi zenélésekbôl nôtt ki, s 

a Havannában – zsebében mindössze 1 pesóval 

és 38 centtel – utcai zenéléssel szerencsét próbá-

ló fi atalnak elhozta a világhírnevet. A kubai gitár-

zene nagy öregje meg is köszöni hallgatóságának 

azt a sok évet, amíg kitartottak mellette, és a 

kísérôfüzetben egyszerûen, saját szavaival meséli 

el pályája legfontosabb állomásait. Az interjúfi lm 

is errôl szól, kiegészítve rengeteg klipszerû beját-

szással, amelybôl egyébként Kuba életérzését is 

megismerhetjük: ott minden a zenérôl és a táncról 

szól. Ezért sem véletlen, hogy ilyen muzsikusok 

nôttek ki Kubából. 

Manuel Galbán életrajzi ihletettségû albumán 

idôsebbekkel és fi atalokkal zenél, olyan énekesek-

kel, mint Omara Portuondo, Rosa Passos vagy az 

érzékien latinos Trío Esperança. A Blue Cha Cha 

kihagyhatatlan korong. Nemcsak azért, mert egy 

kivételes életpálya lenyomata; nemcsak azért, 

mert egy legendás muzsikus utolsó üzenete; s 

nemcsak azért, mert zeneileg utolérhetetlen az a 

rengeteg tapasztalat, szakmai tudás és gyakorlat, 

ami összesûrûsödik egy-egy számban. Ez a lemez 

maga a zene és az élet szeretete. KEV

MOKOOMBA:

RISING TIDE

l l  l l  l l  l l  ll

A Mokoomba több mint egy évtizede alakult, 

azonban az afrikai kontinensen kívül csak akkor 

váltak ismertté, amikor 2008-ban megnyerték a 

Music Crossroads fesztivált, majd Manou Gallo 

produceri ténykedése elvitte ôket a világhírnévig. 

Több mint valószínû, hogy az ô keze van abban 

is, hogy az a banda, amelyik alapvetôen csak gitá-

rokat, erôs ütôsszekciót és egy billentyûst alkal-

maz, a Rising Tide-on pazar vendégstábbal, ti-

zenkét fúvóssal és különféle pengetôssel egészül 

ki. Ez a hangzás az, ami elengedhetetlen a világ-

szerte terjesztett lemez sikeréhez, és ennek 

lehetôségeivel, kiváló arányaival, sokszínûségével 

élnek is a korongon. A bantu népcsoporthoz tar-

tozó tonga törzsbôl származó hatfôs zimbabwei 

együttes ezzel tulajdonképpen egész Afrikát 

megszólaltatja, olyan világzenei hangzással, 

amelyben mindenféle populáris mûfajt is felfedez-

hetünk reggae-vel és latinos elemekkel fûszerezve. 

Mathias Muzaza egészen kivételes énekes, a ze-

nekar pedig vokálban, kórusban az afrikai mércé-

hez képest is rendkívül erôs.

Ami viszont kevésbé vonzó a zenei anyagban, az 

talán a zenei felhozatal mérskéleten egyedi hang-

zása. A Rising Tide amolyan „sikerkorongnak” 

készült, biztosra mentek, nem próbálkoztak érde-

kesebb, a tradicionális afrikai zenei világhoz 

erôsebben kötôdô vagy éppen formabontó fel-

dolgozásokkal, hanem elsôsorban bevetették azt, 

ami biztos recept a jó bulihoz. Pedig a 

Mokoombában benne a lehetôség, fôként az egé-

szen fantasztikus énekhangok és a játékból sugár-

zó lendület miatt. Ez utóbbi különben a lelke a ze-

nekarnak: Afrika minden életereje ott lüktet a rit-

musszekcióban, és ott szól a gitárokon.

KEV

PAN JING AND ENSEMBLE:

CLASSICAL CHINESE FOLK MUSIC

l l  l l  l l  l l  ll

Kína egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy 

saját kultúráját is bemutassa, miközben óriási 

energiával szívja magába az európai hagyományo-

kat, elsôsorban a klasszikus zene terén. A kínai 

népzenérôl többnyire keveset tudunk, és sokan 

eleve elôítélettel állnak hozzá, szinte bele sem 

mernek hallgatni, pedig Pan Jing és együttese az 

egyik szép példa arra, hogy a kínai zene az európai 

fülekhez is igazítható, az együttes két tagja 

egyébként is Németországban él. Ráadásul a kínai 

zene nem is áll olyan messze tôlünk, magyaroktól. 

Nekünk ugyanis a pentaton dallamok szinte 

ismerôsnek tûnnek, a hangszerelés pedig könnyen 

megszerethetô, fúvós-pengetôs. A Kínában rend-

kívül elismert Pan Jing és csapata – Liu Ying, Cui 

Junzhi és Li Huangjia – tökéletes és virtuóz játék-

technikájukkal, eredeti hangszereikkel olyan hang-

zást képviselnek, amely méltó módon képviseli a 

kínai kultúrát. Repertoárjuk kizárólag instrumentá-

lis, hangszereik a pipa, vagyis egy lant, amelynek 

játéktechnikája és hangszíne sem áll messze a ma-

gyar koboztól, az erhu, a tipikus ölbe fektetett, 

kéthúros hegedû, a jellegzetesen kínai hangzású 

dizi, a bambuszból készült hatlyukú harántfuvola, 

illetve a konghou, az ôsi kínai hárfa, amely ugyan 

nem kínai eredetû, de már legalább kétezer éve 

használják a Han-dinasztia óta, és szintén alap-

hangszere a népzenéjüknek. Hallunk karakter-dal-

lamokat, és érdekes, a madárcsicsergést utánzó 

erhu-játékot, amely nem sokkal késôbb a mongol 

lovak vágtázását is megidézi. Egy-két Kínában 

népszerû dallam is felkerült a repertoárba, a 

bónusz-track pedig a tavasz színeit mutatja be, ez 

a különleges pipa-szóló Cheng Yu mûvésznô Kí-

nában ismert feldolgozása.

KEV
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FEHÉR ANIKÓ: 

MI VAGYUNK A RÓZSÁK… 

Liszt Ferenc Zenemûvészeti 

Egyetem

Népzenei alapvetés – hirdeti az alcím, 

s a címlap nagy vonalakban sejteti a tar-

talmat is: 125 magyar népdal elemzés-

sel.  Alján pedig örökérvényû megálla-

pítás kapott helyet: Csodálatos népze-

ne. Dr. Fehér Anikó „Gyerme keimnek 

és tanítványaimnak” ajánlással közre-

adott munkája afféle népdal-antológia, 

amely daloláshoz kínál ötleteket, reper-

toárt. A „kedves nép da laim” jellegû 

összeállítást rövid tanulmány elôzi 

meg, elméleti bevezetô. Ez a dolgozat 

önmagában is arról tanúskodik, hogy 

szerzôjének életében-munkásságában fontos szerepet kapott a népzene. Pá-

lyája során különbözô funkciókban, helyzetekben vett részt megismerésében 

és megismertetésében. Míg tanárként ismeretek élményszerû-lelkesítô átadá-

sára volt/van módja, szerkesztôként-mûsorvezetôként vagy mûsorközlôként 

elôre kiszámíthatatlan közönséget kell megcéloznia. Személyesség, s az élô-

beszéd közvetlensége hatja át a bevezetôt, ám nehéz lenne meghatározni 

ideális olvasótáborát. Különbözô mozaikokból áll össze, néha alapinformá-

ciókat ad, máskor mintha zenei elôképzettséget feltételezne, egyszersmind 

módszertani útmutatót is kínál a kiadvány használatához. 

„A dalokat egyszerû írásmóddal közlöm, akinek van kedve, lejegyezheti a 

díszítéseket is. Jó gyakorlás, fülpróba ez” – írja, s hozzáteszi: „A leírt kottát 

kiegészíti, ’magyarázza’ a hangzó anyag.” A hangzó anyag – véleményem 

szerint – korántsem „kiegészítése” a nyomtatványnak, hanem éppen ez adja 

legnagyobb értékét, gyakor-

lati hasznát. Aki a hallott 

dallamok énekléséhez ked-

vet kap, annak segítség az 

antológia. A kottakép 

ugyanis annyira egyszerû, 

hogy abból önmagában, 

hangzó emlékek nélkül 

aligha lehetne „megismer-

ni” a magyar népdalok vi-

lágát. Az mp3 korongot 

hallgatva, amelyen 100 dal 

szerepel (a gyermekjáték-

dalok, gyermekrengetôk 

függelék-fejezete nem), 

nyilvánvaló, hogy a kotta 

nem a hallott anyag vázát 

rögzíti, hanem a variánsokban élô dallamok 

bármely, hasonlóan meggyôzô verzióját. A hallgatnivaló egy része az MTA 

Zenetudományi Intézete tulajdonából származó archív felvétel, a többit a 

Zeneakadémia népzene tanszakának hallgatói éneklik, valamint a könyv – ily 

módon gyakorló muzsikusként is vizsgázó – szerzôje. A dalosokhoz néha 

hangszeresek is társulnak. A felvételeknek csak a jelzete szerepel, az elôadók 

neve nem. 

„Fontos megjegyezni, hogy ha ezt a munkát újrakezdeném, valószínûleg jó 

néhány dolgot másként írnék” – olvashatjuk a bevezetésben. Ha új kiadást 

megér a kiadvány, érdemes lenne az elemzésre szánt helyet tartalmasabban 

felhasználni (például a gyûjtés helyszínén kívül a gyûjtô nevének feltünteté-

sével), s feltétlenül módosítani az elôadásmódra vonatkozó utalásokat. Az 

olasz nyelvû terminológia ugyanis nem mindig ad hasznos gyakorlati taná-

csot. Fittler Katalin

l

l

d

A MAGYAR NÉPZENE TÁRA XI-XII.

(NÉPDALTÍPUSOK 6-7.)

Magyar Tudományos Akadémia – 

Balassi Kiadó

A Magyar Népzene Tára sorozat 99 éves múltra, 

s ezáltal igen gazdag hagyományra tekinthet visz-

sza. Bartók Béla és Kodály Zoltán 1913-ban szor-

galmazta egyetemes népdalgyûjtemény kiadását, 

amely szorosan kapcsolódott saját nép ze ne-

gyûjtôi, -lejegyzôi és -kutatói tevékenységükhöz. 

A sorozat végül csak Bartók halála után, 1951-ben 

indulhatott el – úgy, hogy az elsô öt kötetben az 

emberi élet sorsfordulóihoz és az esztendô jeles 

napjaihoz kapcsolódó dallamok, valamint gyermek-

dalok kaptak helyet. A hatodik kötettel – a fi atalon 

elhunyt zene szerzô-népzenekutató, Járdányi Pál 

koncepciója alapján – indult el a magyar népdaltípusok bemutatása, s ezek-

ben a kötetekben több nemzedék közös gyûjtôi, zeneelméleti és zenetudo-

mányi munkájának eredményei jelennek meg. 

A közelmúltban publikált XI. kötet (szerkesztô: Domokos Mária, fô mun ka-

társak: Olsvai Imre és Paksa Katalin) 28 magyar dallamtípus teljes változat-

állományát mutatja be – a jegyzetekkel és függelékek kel 

együtt 1260 oldalon. A XII. kötet (szerkesztô: Paksa 

Katalin, fômunkatárs: Olsvai Imre) 24 különbözô dallam-

típus több mint ezer verziójáról ad számot – a terjedelem 

ezúttal 1216 oldal. Ezekbôl az adatokból is világos, hogy 

hatalmas mennyiségû 

információt és doku-

mentumot hordozó, 

kifejezetten tudomá-

nyos jellegû munkákról 

van szó, amelyek nem 

folyamatos olvasásra, 

hanem böngészésre 

vagy célzott keresésre 

al kalmasak. A magyar 

népzenét ilyen mélység-

ben és igényességgel 

bemutató köteteknek 

ugyanakkor meg  gyô zô dé -

sem szerint helyük van a 

kimûvelt em berfôk köny-

vespolcán. Retkes Attila 
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A digitális zengetôk

A stúdiókban az elsô digitális elven mûködô készülékek az 
effektus-processzorok voltak, melyek legfontosabb funk ció  ja 
a mesterséges zengetés volt. A zene területén a zen ge tôk 
tették lehetôvé, hogy az általában csillapítottabb, „szárazabb” 
hangzású stúdiók felvételei oldottabban, kellemesebben 
szólaljanak meg. (Egy csillapítottabb stúdió hangzása mûvi 
eszközökkel élôbbé tehetô, ha azonban a stúdió nagyon 
zeng, akkor ennek elektroakusztikus csökkentésére nincs 
lehetôség, ezért a stúdiók általában csillapítottabbak.) A 
korai analóg korszakban a mesterséges zengetés még jól ki-
csempézett falú zengôkamrákkal történt, melyek hangzása 
eléggé magán viselte a kisméretû termek tipikus akusztiká-
ját. A kamrában egy hangszórón szólalt meg a zengetendô 
mûsor, s az attól távolabbra elhelyezett mikrofon ezt már a 
kamra zengésében érzékelte, majd ezt keverték hozzá az ere-
deti felvételhez. Az utózengési idô ennél a megoldásnál 
nem volt változtatható. A kamrákat az 1960-as években 
fo kozatosan felváltották azok kétdimenziós változatai zen gô 
acéllemezek formájában, melyeknél a termekben kialakuló 
hangvisszaverôdések a lemezek síkjában alakultak ki. A zen-
getendô mûsort itt is a hangszórók mûködési elve alapján 
„szólaltatták meg”, s a zengést a lemezjátszók hang sze dô jé-
hez hasonlóan érzékelték. Késôbb az egydimenziós zengetôk 
is megszülettek, melyek acélrúgók rezgéseit használták fel a 
zengô hang elôállítására, ám ezeket inkább csak orgonák, 
gitárok erôsítôiben, ritkán közvetítô ko csik ban alkalmazták, 
tehát ott, ahol a nagy fémlemezek már nem fértek el. A 
zen  getô lemezeken már a lecsengési idô változtatására is 
volt lehetôség, ami általában 0,5–5 másodperces tartomá-
nyon belül történhetett. (Csupán tájékoztatásul: egy átlagos 
hangversenyterem közepes utózengési ideje 2–2,5 másod-
perc, egy nagy gótikus templomé 8 másodperc.) Hang mi nô-
 ségük igen karakteres, bizonyos esetekben (pl. nôi ének-
hang) kifejezetten esztétikus, más esetekben (pl. tenor 
ének hang) kifejezetten bádog szí ne ze tû volt. A felsorolt 
ana lóg készülékekkel szemben az igazi meg oldást a már em lí-
 tett digitális készülékek jelentették és jelentik ma is, melyeken 
a lecsengés egyre több paramétere állítható, s segítségükkel 

elvileg akár a legkitûnôbb hangversenytermek zengése is 
felidézhetô. Elsô változatuk majd nem olajkályha méretû 
volt, ma akkorák, mint egy nagyobb DVD lejátszó, s már 
nemcsak a zengetést, hanem egyéb effektusok széles ská láját 
is kínálják; a popzene és a hangjáték mû fa jában is el en ged-
hetetlen eszközökké váltak. Sok effektus elnevezése is „szab-
ványosodott”, ezzel teljesen új stúdiótechnikai fo gal  mak je-
lentek meg a szaknyelvben. Sajnos a magyar szaknyelv itt 
már nem (vagy inkább itt sem) követte a változásokat.
Az effektus-processzorok nagy segítséget jelentenek a stú-
diókban, azonban a „klasszikus zenében” alkalmazásuk 
megítélése nem egyértelmû. Itt nagyon igazat kell adnunk 
Nicolaus Harnoncourt-nak, aki egy írásában kitûnôen 
fog lalta össze, milyen módszerekkel készültek lemezfelvéte-
lek a Concentus Musicus együttessel. Felsorolja valameny-
nyi létezô lehetôséget: a hangszerenkénti felvételt, a csilla-
pított helyszínek hangzásának utólagos zengetését stb. 
Végsô következtetése szerint csak ott érdemes hangfelvételt 
készíteni, ahol a helyszín akusztikája inspirálja az elôadót, 
ily módon a végleges hangzás nem a technikai helyiség-
ben, mûvi úton, zengetôkkel jön létre, mert ahhoz az elô-
adó nak alig van valami köze. Hozzá kell tennünk, hogy az 
ilyen „inspiráló” akusztika révén a hangfelvételen termé-
szetes módon alakul ki az a teremérzet, amit a hallgató is 
esztétikusnak ítél. E megállapítás semmit sem von le a di-
gi  tális effektus-processzorok jelentôségébôl, csupán annyit 
kell megjegyeznünk, hogy azok a megfelelô mû fa jokban és 
mértékkel alkalmazandók.

A digitális hangrögzítés megjelenése

A stúdiókban a digitalizálás második fázisa az analóg mag-
ne tofonok kiváltását szolgálta. Ennek is nagy a jelen tô sége, 
hiszen ezzel a felvételek alapzaja jelentôsen csökkent. A 
mag   netofonoknál ugyanis mindig hallható egy kisebb-na-
gyobb suhogás, melynek értéke magától a készüléktôl, an-
nak mérési paramétereitôl és az alkalmazott szalagtól egy-
aránt függ. Olykor sok bosszúságot okozott, amikor a 
fel vételek hangzási beállítását követôen a felvétel indulá-
sakor azonnal megjelent egy olyan alapzaj, amely a beál-
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Analóg vagy digitális?
Tizedik rész: A digitális technika a stúdiókban

Sorozatunk megelôzô kilenc írásában a hanglemez és a magnetofon kapcsán az analóg hangtech-
nikát mutattuk be, majd a digitális hangtechnika mûködési elvének, valamint néhány digitális 
formátumnak az ismertetésével ennek rejtelmeit is igyekeztünk közelebb hozni olvasóinkhoz. 
Most végre itt az alkalom arra, hogy a sorozatcímünkben feltett kérdésre megkíséreljük a válasz-
adást. Ezt két részben tesszük: az alábbi írás azt a kérdést járja körbe, hogy mit jelentett a digita-
lizálás a hangstúdiókban, következô számunkban pedig arról írunk, hogy mindez milyen hatást 
gyakorolt a mindennapi hangfelvétel-hallgatásra. 

2 Ujházy László
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láskor még nem volt hallható. A különbözô zajcsökkentôk 
ezen valamit segítettek, s zárt rendszerekben (hanglemez-
stúdiókban, soksávos magnetofonoknál, fi lmeknél) alkal-
mazásuk általános volt, ám a rádiók esetében – ahol egy 
felvételnek bárhol lejátszhatónak kellett lennie, és ahol 
sok száz magnetofon üzemelt – ez nem volt lehetséges. Vagyis 
a digitális rögzítôk megjelenéséig a hangtechnika sok terü-
letén az analóg szalagsuhogással sajnos együtt kellett élni.
Emellett a digitális rögzítés – különösen a rádiószerve-
zeteknél – egyéb elônyökkel is járt. Mint egyik korábbi 
cikkünkben már említettük, a digitális technikában kor-
látlanul és elvileg minôségromlás nélkül lehetséges a 
hang anyagok másolása. Például ha elkészül egy koncert 
felvétele, s ebbôl egy részletet mutatnak be valamelyik 
ismeretterjesztô mûsorban, akkor az adáskor nem az erede-
ti felvételrôl hangzik el a zene, hanem annak szöveges ré-
szébe másolják be a kiválasztott zenei anyagot. Analóg 
környezetben – még stúdióminôségû magnetofonokat fel-
tételezve is – a másolat eleve gyengébb minôségû volt az 
eredetihez képest, ami egyebek közt a megnôtt alapzajban 
jelentkezett. Digitális rendszerben ez nem következik be, 
ám más kérdés, hogy a mûsor lejátszását követô analóg 
adásrendszerben ez az elôny észlelhetô-e.  Digitális vétel 
ese  tén természetesen a minôségjavulás észlelhetô, de az 
op  ti   mális megoldás az lenne, ha már a mikrofonnál bekö-
vetkezne az analóg jel digitalizálása, s a visszaalakítás csak 
az átviteli lánc végpontján: a hallgatónál történne. A CD-
k, DVD-k hallgatásakor, digitális mûsorvételeknél ez a fel-
tétel eléggé jól teljesül, az analóg rádió- és TV-adások vé-
telekor azonban nem.
A digitális rögzítés további elônye, hogy ha a mûsor már 
digitalizálva van, akkor a számítógép alapú mû sor szer-
kesztés, mûsorlejátszás is könnyebben kivitelezhetô. 
A digitális technika fel-, sôt kihasználásával kapcsolatban 
még megjegyzendô, hogy ameddig az a jobb kiszámítható-
ságot, a pontosságot szolgálja, addig elônyösnek tekinthet-
jük, ám amikor már a kreatív emberi munka helyett – pl. 
zenés mûsorok szerkesztésénél – a számítógép veszi át a ha-
talmat, ott komoly veszteséggel számolhatunk. Egy zenei 
mûsor szerkesztése komoly zenei ismereteket igénylô fel-
adat, a mûsorra a szerkesztô egyénisége is rányomja bélye-
gét, és ez egyszerû „automatákkal” nem helyettesíthetô. Az 
erôltetett számítógépesítést példázta, amikor egy (szeren-
csére külföldi) mûsorban a konferálások egy mûsorszámmal 
el voltak tolódva a zenékhez képest, vagy egy operafelvé-
telt nem az elsô felvonásnál indítottak, amit a stúdióház-
ban már nem volt kinek észrevenni és korrigálni.
A digitális rögzítés nemcsak a zenei mûsorok készítését se-
gíti, hanem például a hangjátékok esetében is megengedi 
az egyes mûsorösszetevôk pontos „szinkronizálását”. Ha 
például analóg környezetben egy szöveges rész adott pilla-
natában kellett egy zenének vagy egy zajnak megszólalnia, 
akkor ez csak a magnetofonok pontos indításával, olykor 
többszörös kísérletezés nyomán valósulhatott meg. A sok-
sávos digitális rögzítés ezen is segít, mivel ott a szöveghez 
képest a zene- vagy zajsávok idôben szabadon eltolhatók.

A digitális montírozás

A digitális technika stúdióbeli alkalmazásának egyik to-
vábbi fontos területe a montírozás. Korábban az analóg fel-
vételeket a szalagok vágásával, ragasztásával montírozták, 
s mivel ez az eredeti felvétel szalagján történt, nagy volt a 
veszély, hogy az esetleg meghibásodik, vagy a ragasztási 
hely hallható lesz. A számítógépes vágásnál az eredeti nem 
sérülhet, bôségesen van lehetôség a vágási pontok kivá-
lasztására, a próbákra, végsô soron a legmegfelelôbb meg-
oldás kiválasztására. Ez olyan lehetôség, amellyel szabad 
élni, de nem lenne szabad vele visszaélni. Sajnos gyakran 
nem ez a helyzet. Itt lényegében a „mûvészet kontra sterili-
tás” kérdése jelenik meg, tehát azt kell eldönteni, hogy a 
végsô felvétel mennyire legyen hibátlan, illetve a viszony-
lagos hibátlanság mellett minél kevésbé sérüljenek a zene 
ívei, belsô összefüggései. A hanghordozó adta ismételt 
meghallgatási lehetôség természetesen indokolná a zavaró 
hibák minimálisra csökkentését, de hogy hol húzzuk meg 
a határvonalat, az már felfogás kérdése. Nem véletlen, 
hogy a vágásokkal kapcsolatosan a mûvészek véleménye is 
megoszlik.

A digitális keverôasztalok

A stúdiókban a digitalizálás következô fázisát a digitálisan 
vezérelt, illetve a teljesen digitalizált keverôasztalok meg-
jelenése jelentette. Itt most csupán egyetlen példát muta-
tunk be a digitálisan vezérelt keverôasztalok elônyeire.
Ha analóg eszközzel dolgozunk, akkor egy sok mikrofont 
alkalmazó koncert (pl. oratórium) élô adás elôtti be álló-
próbái során a keverôasztalon beállítandó arányok, effek-
tusok, stb. kikísérletezése után legfeljebb írásos feljegyzése-
ket tehetünk a beállításokra vonatkozóan. Ilyenkor minél 
pontosabban fel kell jegyezni az egyes kezelôszervek (csa-
tornaszabályzók, hangszínszabályzók, zengetô szabályzók) 
állását, hiszen a felvételkor vagy az adáskor a kísérletezés-
re már nincsen lehetôség. A digitális vezérlés esetén a pró-
ba során a beállításokat memóriában tárolhatjuk, s (akár 
mû sor számonként) az adáskor elôhívhatjuk. Ezekbe 
természete sen bármikor beleavatkozhatunk, tehát gyakor-
latilag a hangmérnök kezét a számítástechnika nem köti 
meg, sôt inkább segíti. (Hasonló megoldásra az analóg 
keverôasztalok esetén is volt lehetôség, de igen korlátozott 
mértékben.)

A digitális restaurálás

Az immáron több mint százéves múltra visszatekintô 
hangfelvétel-technika egyre jobban megköveteli a hang-
anyagok restaurálását, azaz mindazon zavaró jelenségek el-
távolítását, melyek az évtizedek során akár a használattól, 
akár a szakszerûtlen tárolásból eredôen az eredeti hang 
mellett hallhatók. (Olyan ez, mint amikor egy régi freskó-
ról eltávolítjuk az évszázadok alatt rárakódott összes 
szennyezôdést.) E beavatkozásra már az analóg idôkben is 
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szükség volt, akkor azonban ez csak igen korlátozott tech-
nikai lehetôségek között történhetett. Ha például egy be-
szédfelvételre egy zavaró mély búgás került rá, akkor az 
utóbbit még viszonylag könnyen ki lehetett szûrni a be-
szédhang megváltozása nélkül, hiszen e kettô frekven-
ciatartománya nem azonos. Ám ha a felvételre olyan zaj 
került, amely színezetét tekintve közel azonos volt a be-
szédhang színezetével, akkor a szûrôk e kettôt nem tudták 
különválasztani, azaz a zaj csak a hasznos hanganyag meg-
változása mellett volt csökkenthetô. Mivel a zenének igen 
széles a hangspektruma, ott abba szinte minden zavaró zaj 
beleesik. A nem kívánt alapzajoknak (sercegés, suhogás) a 
hasznos hangjeltôl történô korrekt szétválasztási lehe-
tôségét a digitális technika teremtette meg a restauráló 
munkaállomások megteremtésével. Természetesen – külö-
nösen a zenei és mûvészi igényû prózafelvételeknél – az el-
várások is nagyon magasak, hiszen a restaurált változat 
hangszínezetének elvileg egyáltalán nem szabad megvál-
toznia. Ráadásul a zajmentesítés mértéke sem lehet korlát-
lan, mert az eredeti hanghordozóra (pl. hanglemezre) 
jellemzô alapzaj teljes eltávolítása a mûvészi benyomást is 
megváltoztatja.
Ezzel kapcsolatban évekkel ezelôtt német hangmérnökök 
az alábbi kísérletet végezték el: egy Schubert-dal két felvé-
telét játszották le zenei rendezôknek, hangmérnököknek. 
Az egyik felvételre azt mondták, hogy a harmincas évek 
végén készült, s valóban: az az akkori jellegzetes hangszín-
nel, tûzörejjel szólalt meg. A másik bevallottan és jól hall-
hatóan egy korszerû digitális felvétel volt. Azt a kérdést 
tették fel a szakembereknek, hogy mûvészi (tehát nem 
hangtechnikai) szempontból milyen különbséget észlel-
tek a meghallgatáskor. A vélemények eléggé nagy szám-
ban a régebbi felvételt részesítették elônyben, mondván, 
hogy az új felvétel unalmas, a régi érdekes, az új felvételen 
az ének nem intonál tisztán, a régin tiszta, az újnak nem 
jó a tempója, ellenben a régin ez is jobb. Az értékelés után 
a teszt szervezôi felfedték a titkot: nem két külön anyag-
ról, hanem egyetlen felvételrôl van szó. A „régi” változat 
az „új”, digitális felvétellel egy idôben készült, de elôbbit 
korabeli mikrofonnal rögzítették, s hanglemez tûzörejt ke-
vertek hozzá, tehát „antikolták”. Azóta is kérdés, hogy 
egyazon zenei esemény két különbözô technikai közegben 
történô meghallgatása hogyan eredményezhet különbözô 
érzeteket például a tempóban vagy az intonációban. A 
vizsgálat mindenesetre azt sejteti, hogy minden felvétel 
csak a saját technikai közegében adja az eredeti mûvészi 
benyomást, vagyis egy régi hanglemezfelvétel esetén csak 
annyira szabad a zajt eltávolítani, ami még éppen megfe-
lel egy vadonatúj, de korabeli lemez hangzásának, vagyis 
ahogyan a mûvészek a frissen megjelent felvételt annak 
idején hallgathatták. Ha ettôl jobban megtisztítjuk („túl-
restauráljuk”), akkor ennek nyomán a mûvészi hatás sé-
rülhet.
Ma már a régi – elsôsorban eredetileg hanglemez- – felvé-
telek újrakiadásakor általában alkalmazzák a restaurá-
lást, de gyakran, sokszor erényként, a lemezborítón en-

nek ellenkezôjét is feltüntetik, azaz ha nincsen digitáli-
san restaurálva.

A komputerzene

Egy korábbi írásunkban már bemutattuk, hogy az elektro-
nika és a magnetofon hogyan segítette az elektroakuszti-
kus zene létrejöttét, lényegében egy új zenei mûfajt teremt-
ve. Amit e mûfaj szempontjából az ötvenes években a 
mag netofon jelentett, ugyanazt jelentette a nyolcvanas 
években a számítógép. Természetesen idegenkedôk min-
denkor voltak, akik kétkedéssel fogadták az új lehe-
tôségeket, pedig természetes jelenségrôl van szó: ahogyan 
az ókori lírát még teknôspáncélból készítették, vagy aho-
gyan a középkori húrosok rezonátorainál félbevágott szá-
raz tököt használtak, úgy a 20–21. század zenéje is a kor 
adta lehetôségekre épít; márpedig ezek közt tagadhatatla-
nul ott van az elektronika és a digitális technika. Az elekt-
roakusztikus zenei stúdiókban a számítógépek és a külön-
bözô digitális eszközök segítik az akusztikus mûvészet 
cél kitûzéseinek megvalósulását, miszerint „bármely min-
ket körülvevô zaj, zene, emberi és állathang stb. mû-
alkotássá szervezhetô”.

A mûsortechnológia megváltozása 
a digitális környezetben

A digitális technika szinte teljesen átrendezte a rádiós 
mûsorkészítés technológiáját. Az analóg idôszakban még 
mereven kettévált a technikai és a mûvészi tevékenység. A 
keverôasztalokat többnyire csak hangmérnökök, hang-
tech nikusok kezelhették, technikusok vágták a riportfel-
vételeket. A digitalizálás a számítógépnek köszönhetôen jó 
néhány hangtechnikai tevékenységet kivett a mûszakiak 
kezébôl, s ma már például a montírozás, a szöveges-zenés 
mûsorok egybeszerkesztése egyáltalán nem kizárólag tech-
nikusi tevékenység. De még hanglemezfelvételek esetén is 
gyakran azonos személy a rendezô, a hangmérnök és a 
vágó. Arra alkalmas számítástechnikai készülékekkel akár 
az otthonokban is kiszülhetnek hangfelvételek. (Így kicsit 
visszatérünk a hangfelvétel kezdeteihez, hiszen Carusóról 
is egy szállodai szobában készítették az elsô lemezfelvételt). 
Természetesen ezzel nem csökkent a kitûnôen felszerelt 
stúdiók és magasan képzett hangmérnökök jelentôsége, 
csupán maga a hangfelvételkészítés „demokratizálódott”. 
Ennek nyomán sajnos a felvételek minôsége is eléggé szé-
les skálán mozog, a leggyengébbektôl a kitûnôkig.
Természetesen minden újdonságban találhatunk negatívu-
mokat, összességében azonban elmondható, hogy a digitá-
lis technika alapjaiban változtatta meg a felvételkészítés 
folyamatát, általa a stúdiómunka gördülékenyebbé, kiszá-
míthatóbbá vált, sok tekintetben javult a technikai (nem 
az esztétikai) minôség. Csak reménykedhetünk abban, 
hogy a digitális formátumban történô mûsortárolásnak az 
élettartamra vonatkozó, napjainkban még vitatott kérdé-
sei is véglegesen és megnyugtatóan megoldódnak. n
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Gramofon: Mi keltette fel az érdeklôdését ez iránt a különle-
ges szakma iránt?
Szigetvári Andrea: Kalocsán jártam középiskolába, mel-
lette zongorázni tanultam Tóth Józsefnél, aki fantasztikus 
egyéniség volt. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mi 
lenne a legmegfelelôbb pálya számomra, akinek fi zika sza-

kos hallgatóként a technika és a zene egyaránt fontos volt. 
Ô mesélt arról, hogy mi a feladata egy hangmérnöknek, és 
nagyon tetszett, amikor elképzeltem, ahogy mikrofonok-
kal zenét lehet felvenni. Valahogy az élet úgy hozta, hogy 
érettségi elôtt kezembe került egy füzet külföldi iskolák 
felsorolásával. Miután kiutaztam Lengyelországba, meg-
tudtam, hogy a varsói Fryderyk Chopin Zeneakadémián 
van hangrendezés szak, ami abszolút megfelel az én vágya-
imnak. Nagyon boldog voltam, hogy sikerült bekerülnöm. 
Matematikát, fi zikát, „hangszín-szolfézst” és összhangzat-
tant tanultunk, de ami különösen fontos volt, az a renge-
teg gyakorlat. Órákig kísérletezhettünk a stúdiókban, az 
egyetem kapui éjjel-nappal nyitva álltak. 

G.: Mikor kötelezte el magát az elektroakusztikának?
Sz. A.: Varsóban az elsô évben találkoztam az elektroa-
kusztikus zenével, ami szerelemnek bizonyult elsô hallásra. 
Öt évig tanultam elektroakusztikus zeneszerzést. Koráb-
ban nem is sejtettem, hogy zenét nem csak felvenni lehet 
elektronikus eszközökkel, hanem készíteni is. Ekkor jöt-
tem rá, hogy erre vágytam egész életemben. A diploma-
munkám arról szólt, hogyan lehet a komputereket hasz-
nálni az elektroakusztikus zenében. Amikor hazajöttem 
Varsóból, a Hungaroton Lemezkiadó Vállalathoz kerül-
tem, klasszikus zenei felvételeket vágtam, ami nagyon jó 

A Lengôajtó 
hangjai

Szigetvári Andrea elektroakusztikus 
zene  szerzô nevéhez számos izgalmas 
és innovatív zenemû, illetve technika 
kapcsolható. A Bourges-i Elektroakusz-
tikus Zenei Verseny díjazottja új da-
rabok írása mellett a jövô generációját 
neveli a Liszt Ferenc Zene mûvészeti 
Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetem 
Mûvészeti Karán. Kezdeményezésére az 
utóbbi években elindult a fôtárgyként is 
felvehetô elektronikus zenei média-
mûvész képzés, mely Magyarországon 
egyedülálló és hiánypótló.

2 Lôrincz Judit

Fo
tó

: L
ôr

in
cz

 Ju
di

t



GRAMOFON-HANG

81GRAMOFON2012. ÔSZ

iskola volt a fülemnek. Késôbb meghívtak a Zenetudomá-
nyi Intézet „Szisztematikus Zenetudomány” kísérleti zenei 
csoportjába dolgozni, ahol azt vizsgáltuk, miként használ-
ható a számítógép a zeneszerzésben és a zenetudományban. 
Ekkor megpályáztam egy Soros-ösztöndíjat Amerikába, 
amit sikerült elnyernem, így fél évet tölthettem a Brooklyn 
Egyetem és a Stanford Egyetem két nagyon nagy zene-
szerzôjénél Charles Dodge-nál és John Chowningnál. Ezek 
a tapasztalatok megalapozták a szakmai életemet. Amikor 
hazajöttem Amerikából, létrehoztam egy alapítványt, a 
Magyar Komputerzenei Alapítványt. Nagyon lelkes vol-
tam a külföldi tapasztalatok miatt: Stanfordban például 
egy hatalmas rét négy sarkában óriási hangszórókból kor-
társ elektronikus zene szólt, miközben rengeteg ember pik-
nikezett a füvön ülve, és gyerekek szaladgáltak. Nekem 
annyira tetszett ez a teljesen más, nyitott hozzáállás a mo-
dern zenéhez, hogy elhatároztam, megpróbálom ezt a 
szelle miséget itthon is terjeszteni. A Zenetudományi Inté-
zetben találkoztam Vidovszky Lászlóval, aki meghívott 
Pécsre tanítani, illetve Jeney Zoltánnal, aki egy évvel 
késôbb arra kért, hogy oktassak a Zeneakadémián. Mind-
két intézményben a fôtárgy mellé felvehetô elektronikus 
zeneszerzést és zenei informatikát tanítok azóta is.

G.: Melyek azok a mûvek és események, melyek meghatároz-
ták eddigi munkásságát?
Sz. A.: 1990–2003-ig a Nemzetközi Bartók Fesztiválon 
szerveztem és tartottam számítógépes zenei kurzusokat 
Szombathelyen. Aztán 1998-ban elkezdtem szervezni a 
Making New Waves Fesztivált, amely azért volt rendkívül 
fontos számomra, mert így találkozhattam külföldi kollé-
gákkal és neves zeneszerzôkkel, ami egyébként nem lett 
volna lehetséges. A Making New Waves alkalmat adott 
arra is, hogy itthoni mûveket bemutassunk, és együtt-
mûködéseket alakítsunk ki magyar és a külföldi produk-
ciók között. A fesztivál tíz éve alatt nagy hangsúlyt helyez-
tünk a társmûvészetek bevonására, dolgoztunk táncosok-
kal, képzômûvészekkel, színészekkel. 2000-ben született 
meg két olyan darab, amelyre igazán büszke vagyok. Az 
elsô a Mandala címû mû, a másik pedig a Kagyló és a lel-
kész multimédiás projekt, mely egy némafi lmhez íródott. 
Mindkettô elnyerte a 2001-es Bourges-i Elektroakusztikus 
Zenei Verseny hangzásmûvészet és multimédia kategóriák 
fôdíját. 

G.: Milyen új technikákat alkalmaz mûvei megírásakor?
Sz. A.: Karlsruhéban található a világ egyik legnagyobb 
multimédia intézete, a ZKM (Zentrum für Kunst und 
Medien technologie). Az intézet hatalmas hangversenyte-
remében negyvenegy darab hangszórót helyeztek el fél-
gömb alakban, melyeken a sokcsatornás hangosító rend-
szer és egy szoftver segítségével hangokat lehet „reptetni” a 
térben. Két hónapra odaköltöztem, ekkor készítettem el a 
Lengôajtó projektet, melyet aztán 2007-ben mutattunk be 
a Mûcsarnokban. Ez a darab nagyon fontos számomra, 
mert megalkotása közben kifejlesztettem egy új módszert, 

amelyen azóta is dolgozom. Amerikai tartózkodásom alatt 
megismerkedtem egy szoftverrel, a Max/MSP-vel. A keze-
léséhez nem kell programozónak lenni – grafi kus objektu-
mok segítségével teszi lehetôvé zenei szoftverek készítését. 
Szabadon programozható, alkalmas rá, hogy élôben játsz-
szunk vele. Bármilyen külsô vezérlôvel lehet adatot külde-
ni a programnak, és be lehet állítani, hogy az hogyan rea-
gáljon rá. A Lengôajtó projektben egy „hanggeneráló agy” 
volt az, amit a táncosok a mozdulataikkal vezéreltek a 
Max/MSP-n keresztül. A kezükön volt egy kék és egy zöld 
pötty, a kamera pedig azt mérte, hogy hol találhatók ezek 
a pontok a térben. A mû megkövetelte az elôadótól, hogy 
rendkívüli koncentrációval a mozgás mellett a zenét is 
koordinálja. Olyan hangzásrendszert alkottam, amelybe 
valóban csak akkor költözött élet, amikor az ember megje-
lent benne. Ez mérföldkô volt számomra, azóta is sok ha-
sonló darabon dolgozom.

G.: Az elektroakusztikában van-e már olyan lejegyzési mód, 
amellyel a darabokat le lehet írni, vagy az az örökérvényû fel-
vétel, amit a szerzô elkészít?
Sz. A.: Amióta interpretálható, interaktív darabok is 
szerepelnek az elektroakusztikus zenei koncerteken, újra 
van értelme a lejegyzésnek. Addig nem nagyon volt szük-
ség kottára, amíg „konzerv” elektroakusztikus darabok 
íródtak, azaz csak hangfelvétel volt róluk. A hangszínek-
kel mûködô zenék esetében komoly problémát jelent, 
hogy nagyon nehéz leírni a hangok színét, inkább hang-
színdimenziókról beszélhetünk. A hangszín nem egydi-
menziós – mint például a hangmagasság –, hanem multi-
di men zio nális. Lehet fényes, sötét, szemcsés, nazális; igen 
sok jelzôpár létezhet, a lehetôségek száma végtelen. Talán 
száz-kétszáz év múlva kialakul valamilyen standard 
notáció.

G.: Mi a véleménye az elektronikus könnyûzenérôl?
Sz. A.: A diákjaim ugyanúgy tudnak mûködni a „táncol-
tató elektronikának” nevezett mûfajban, mint a kortárs 
elektronikus zeneszerzésben, szerencsére a technika bizto-
sít átjárásokat a mûfajok között. A magam részérôl az új 
gondolatokkal teletûzdelt, jókedvûen játszadozó könnyû-
zenét kedvelem. Manapság, amikor pár gomb elfordításá-
val már lehet táncoltatni, fontos tanulság, hogy nem min-
den a technikai háttér megléte, inkább az ötlet a fontos.

G.: Milyen lehetôségek várnak az új generációra?
Sz. A.: A zene szerepe és funkciója mára teljesen megvál-
tozott: nem csak koncertszerû elôadások léteznek, min-
denhol szükség van zenére, hangdizájnra. A számítógépes 
játékok alatt, a reklámok és fi lmek alatt, de még az autó-
gyártásban is. Most, hogy a Pécsi Tudományegyetem után 
a Zeneakadémián is végre létrejött a fôtárgyként felvehetô 
elektronikus zenei médiamûvész képzés, felelôsségünk 
azon gondolkodni, hogyan fognak megélni ebbôl a fi ata-
lok. Szeretnénk minél inkább a pályán tartani ôket. Ez 
szép feladat. n
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Az 1996-ban alapított Gramofon – Klasszikus és Jazz címû folyóirat nemcsak a szakmát, a magyar zenei élet 
szereplôit, illetve hûséges elôfi zetôit szeretné megszólítani, hanem a zenekedvelôk, a klasszikus zene, a jazz és a 
népzene iránt érdeklôdôk lehetô legszélesebb táborát. Ezért is fontos számunkra, hogy a Gramofon – terjesztési 
hálózatokon, illetve egyedi boltokon keresztül – az egész országban elérhetô legyen. Az alábbiakban felsoroljuk 
lapunk terjesztési pontjait.

BUDAPESTI ZENEMÛBOLTOK
 Budapest Music Center – Bp. IX., Lónyay utca 41.
 Concerto Hanglemezbolt – Bp. VII., Dob utca 33.
 Fonó Budai Zeneház – Bp. XI., Sztregova utca 3.
 Írók Boltja – Bp. VI., Andrássy út 45.
 Kodály Zoltán Zenemûbolt – Bp. V., Múzeum krt. 21.
 Mûvészetek Palotája hanglemezbolt – Bp. IX., Komor Marcell utca 1.
 Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt – Bp. V., Szervita tér 5.

LAPKER – BUDAPEST
 Relay 1011 Budapest, Batthyány tér – metró
 Inmedio 1025 Budapest, Lövôház u. 1–5. – Mammut II.
 Inmedio 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121. – Budagyöngye 
 Inmedio 1033 Budapest, Flórián tér – üzletközpont
 Relay 1042 Budapest, Újpest – metró
 Relay 1052 Budapest, Deák Ferenc tér – aluljáró
 Inmedio 1052 Budapest, Váci u. 10.
 Inmedio 1052 Budapest, Városház u. 3–5.
 Relay 1053 Budapest, Kálvin tér 1.
 Relay 1062 Budapest, Nyugati tér – aluljáró
 Relay 1071 Budapest, Blaha Lujza tér – aluljáró
 Inmedio 1082 Budapest, Corvin, Futó u. 37–45.
 Inmedio 1087 Budapest, Kerepesi út 9. – Aréna Pláza
 Inmedio 1106 Budapest, Örs Vezér tér 25/A – Árkád II.
 Inmedio Allee 1117 Budapest, Október 23. u. 6–10.
 Relay 1122 Budapest, Déli pályaudvar – metró
 Press Spot Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. – MOM Park
 Relay 1132 Budapest, Váci út – Róbert Károly krt. (Árpád híd 1.)
 Inmedio 1152 Budapest, Szentmihályi u. 131. – Pólus Center
 Relay 1185 Budapest, Liszt Ferenc Repülôtér 2/B – Érkezés
 HUB 1185 Budapest, Liszt Ferenc Repülôtér Skycourt

LAPKER – VIDÉK
 Inmedio 2040 Budaörs, Sport u. 2. – Auchan
 Cora 2045 Törökbálint, Torbágy út 1. B/420. 
 Városi Könyvtár 2100 Gödöllô, Dózsa Gy. út 8. 
 Inmedio 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 56.
 Relay 2890 Tata, Váralja út 5. – Volán
 Inmedio 3300 Eger, Széchenyi út 20.
 Inmedio 3532 Miskolc, József A. út 87. – Auchan

 3963 Karcsa, Postahivatal
 Inmedio 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi út 10.
 Inmedio 4026 Debrecen, Péterfi a u. 18. – Debrecen Pláza
 Inmedio 4400 Nyíregyháza, Szegfû u. 75. – Nyíregyháza Pláza
 Relay 5000 Szolnok, Gárdonyi u. 2. – Vasútállomás 1.
 Inmedio-TESCO 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 23/a
 Inmedio 6000 Kecskemét, Petôfi  S. u. 2.
 Inmedio 6722 Szeged Kárász, Dugonics tér 1.
 Relay 6722 Szeged, MÁV Pályaudvar
 Inmedio 6724 Szeged Árkád, Londoni krt. 3.
 Inmedio 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 1–3. – Kaposvár Pláza
 Inmedio 7621 Pécs, Bajcsy u. 11. – Árkád
 Tabak & News 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.
 Inmedio 8000 Székesfehérvár, Palotai út 1. – Alba Pláza
 Inmedio 8200 Veszprém, Kossuth u. 1.
 Inmedio 8200 Veszprém, Kossuth u. 19.
 Inmedio 8800 Nagykanizsa, Európa Tanács u. 2. – Nagykanizsa Pláza
 Inmedio 9400 Sopron, Széchenyi tér 
 Relay 9700 Szombathely, MÁV Csarnok

VIDÉKI KÖNYV- ÉS HANGLEMEZBOLTOK
 Antikvárium Kft. – 6720 Szeged, Kárász u. 16.
 Blue Train Hanglemezbolt – 8000 Székesfehérvár, Károly J. u. 43/A
 CD Café – 2000 Szentendre, Alkotmány u. 5.
 Deák Könyvesház – 8800 Nagykanizsa, Deák tér 2.
 Filharmónia Kelet-Magyarország Nkft. jegyiroda – 3525 Miskolc,  

Kossuth u. 3.
 Hold Antikvárium és Hanglemezbolt – 8000 Székesfehérvár,  

Kossuth u. 2. Miskolci Könyvpavilon – 6721 Szeged, Bartók Béla tér
 Könyvpavilon – 7100 Szekszárd, Szent István tér
 Könyvjelzô Kkt. Babó Könyvesbolt – 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 8.
 Miskolci Szimfonikus Zenekar közönségszolgálati iroda – 3525 Miskolc, 

Rákóczi u. 2.
 Rivalda Antikvárium – 9021 Gyôr, Kazinczy u. 6.
 Roger’s – 4024 Debrecen, Batthyány u. 22.
 Sziget Könyvesbolt (Debreceni Egyetem fôépület) – 4032 Debrecen, 

Egyetem tér 1.
 Unicus Antikvárium – 9400 Sopron, Szt. György u. 14.
 Victor Audio hanglemez- és CD-szaküzlet – 6000 Kecskemét,  

Vörösmarty u. 6.
 Vörös Cédrus – 9400 Sopron, Mátyás király u. 34/f

 koncertek

 fesztiválok

 hírek

 kritikák

 webáruház

Olvasson         tovább!
  www.gramofon.hu



Pastorale-bérlet 

Ismerjük meg együtt! 
Mûvészeti sorozat az egész családnak

Zuglói Szent István Zeneház
„Elindultam Gyergyó felé”
Bartók – egy kicsit másképp 
Vendégünk: Berecz András ének- és mesemondó

Vezényel: Záborszky Kálmán

Zuglói Szent István Zeneház 
A Nap-király korától napjainkig 
Zenés-táncos idõutazás, avagy a balettmûvészet titkai 
Vendégeink: a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola 
növendékei és tanárai

Vezényel: Ménesi Gergely

Zuglói Szent István Zeneház  
„Drága férjem! Drága nõm!” 
Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló
Donizetti: A csengõ 
Vendégeink: Szüle Tamás, Gál Gabi, Vecsey Gyula 
Rendezõ és mûvészeti vezetõ: Ionel Pantea

Vezényel: Horváth Gábor 

Fõvárosi Állat- és Növénykert
„Szivárvány havasán” 
Bemutatkozik a Liszt Ferenc Zenemûvészeti 
Egyetem népzenei tanszéke 

Mûsorvezetõ: Solymosi Tari Emõke

2013. február 9. szombat, 10. vasárnap

2013. március 9. szombat, 10. vasárnap

2013. április 6. szombat, 7. vasárnap

2013. május 11. szombat, 12. vasárnap

Közremûködik: Berecz Mihály (zongora), Vizeli Balázs 
(hegedû), Balogh Kálmán (cimbalom), Dsupin Pál 
(furulya), Kádár Ignác (gardon) és a Zuglói Filharmónia 
– Szent István Király Szimfonikus Zenekar

Közremûködik a Zuglói Filharmónia 
– Szent István Király Szimfonikus Zenekar

Közremûködik a Zuglói Filharmónia 
– Szent István Király Szimfonikus Zenekar

Közremûködnek: Farkas Zoltán „Batyu” 
és Tóth Ildikó (néptánc)

stephanus-bérlet 

A Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus 
Zenekar és Oratóriumkórus hangversenysorozata

Mûvészetek Palotája
Chopin: e-moll zongoraverseny op. 11
Kodály: Psalmus Hungaricus 
Ahn Eak Tai: Koreai fantázia

Vezényel: Ménesi Gergely

Páduai Szt. Antal templom 

ˆAz 1956-os hõsök emlékére
Dvorák: Requiem op. 89

Vezényel: Záborszky Kálmán

Mûvészetek Palotája 
Bartók: 20 magyar népdal 
(Bartók Béla és Kocsis Zoltán átdolgozása)
Beethoven: IX. szimfónia

Vezényel: Kocsis Zoltán 

Mûvészetek Palotája 
Lajtha: Divertissement op. 25 (1936)
Brahms: Schicksalslied (A sors éneke) op. 54
Mahler: I. Titán szimfónia 
Vezényel: Csaba Péter

Mûvészetek Palotája 
J. S. Bach: Esz-dúr prelúdium és fúga BWV 552 
(Arnold Schönberg feldolgozása)
Poulenc: g-moll orgonaverseny 
Puccini: Messa di Gloria

Vezényel: Alexander Mayer

2012. október 14. vasárnap 19.30 

2012. november 4. vasárnap, 5. hétfô 19.30

2012. december 8. szombat 19.30

2013. március 2. szombat 19.30 

2013. április 21. vasárnap 18.00

Közremûködik: Gyöngyösi Ivett, Kovácsházi István 
és a Liszt Ferenc Általános Iskola Gyermekkara 

Szólisták: Farkasréti Mária, Lázin Beatrix, 
Alagi János, Cser Krisztián

Szólisták: Szakács Ildikó, Wiedemann Bernadett, 
Horváth István, Bretz Gábor

Közremûködik: Harmath Dénes, Turpinszky Béla, 
Horváth Ádám, a Szent István Zenemûvészeti 
Szakközépiskola és a Szent István Gimnázium kórusa

A hangversenyek helyszínei:
Mûvészetek Palotája, 1095 Bp., Komor Marcell u. 1.
Budapest-Zugló Páduai Szent Antal templom
1145 Bp., Bosnyák tér
Zuglói Szent István Zeneház
1145 Bp. Columbus utca 11.
Fôvárosi Állat- és Növénykert – Varázshegy
1145 Bp. Állatkerti körút 6-12.

Bérletek és jegyek válthatók
a Zuglói Szent István Zeneházban 
(1145 Bp. Columbus utca 11.) 
pénztári nyitva tartás: hétköznap 16.00–20.00 óráig
Tel.: (1) 467 0786, 467 0785/119, +36 70 429 0075
E-mail: jegy@zugloifilharmonia.hu 

Rendezi a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft.

Alapító: 
Budapest Fõváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata

Támogatók: Nexon Kft., Öreghalász Étterem, 
Szent István Király Zenei Alapítvány, Cerbona

www.zugloifilharmonia.hu
www.facebook.com/ZugloiFilharmonia

 ÉLETÜNK A ZENE!

ALAPÍTVA: 1954

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ: 2000

NEMZETI IFJÚSÁGI 

ZENEKAR: 2011
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ZUGLÓI FILHARMÓNIA 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY 

SZIMFONIKUS ZENEKAR

A ZUGLÓI FILHARMÓNIA 
bérleti sorozatai 2012/13

M A G Y A R  Á L L A M I  O P E R A H Á Z

H U N G A R I A N  S T A T E  O P E R A

Erkel Ferenc 
Hunyadi 
László
Opera három felvonásban, magyar nyelven
Bemutató  u 2012. szeptember 29.

Karmester  u Héja Domonkos│Köteles Géza
Rendező  u Szûcs Gábor
Díszlettervező  u Libor Katalin
Jelmeztervező  u Kárpáti Enikô
Koreográfus  u Kovács Gergely Csanád
 
Főszereplők  u 

Fekete Attila│Kiss B. Atilla
Fodor Beatrix│Rálik Szilvia
Miklósa Erika│Kriszta Kinga
Kálmándi Mihály│Bretz Gábor
Pataky P. Dániel│Nyári Zoltán

www.opera.hu | www.facebook.com/Operahaz
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Lélekkel lélekig
Lantos Zoltán hegedûmûvész útjai

Idôben megnyomni a gombot
A Hunyadi László premierje
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