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Herbert von Karajan

Mozart-, ScHubert-, braHMS-, 

brucKner-, StrauSS- éS Wagner-

felvételeK (1951–1960)

Nagyon sajnálom az EMI megszûnését, ugyanak

kor az új gazda, a Warner szépen folytatja a mun

kát, s adja ki az átvett anyagot. Karajan halálának 

25. évfordulója alkalmából gyûjtemények sora je

lenik meg. Nem könnyû az anyagot rendezni. Az 

egyik, tucatnyi lemezt tartalmazó album fôképp 

német szerzôk mûveinek 1951 és 1960 közti felvé

teleit tartalmazza, a Philharmonia zenekarral és a 

Berlini Filharmonikusokkal. Karajan fejlôdése mel

lett egy egész zenei világ fejlôdése tárul fel. A még 

új Philharmonia zenekar részben neki köszönheti 

magas színvonalát, hiszen éveken át sokat dolgo

zott velük. Akkor nem volt természetes a perfekt 

megszólalás, ami ma gyakoribb, bár sokszor egyé

ni hang nélkül. Karajan integrálta Toscanini koráb

bi törekvéseit. Interpretációi ugyan abszolút kiszá

mítottak, formatervezettek, viszont nem olyan 

hûvösen objektívek, mint Toscanini elôadásai. sok 

minden ott van bennük az általa becsült és hason

ló tradícióból származó Böhm lágyabb, melegebb 

hangzásából is. 

Legyen szó bármelyik szerzôrôl, azt tapasztaljuk, 

hogy Karajan figyelme minden apróságra kiterjed; 

fô  képpen a hangzás szépségére és ideális arányokra. 

Furtwängler spontán szabadságával és nagy zenei 

hullámzásával egészen más világot képviselt, de 

amit az idôsebb karmester a pillanatnyi elmélye

désre bízva valósított meg, Karajan tudatosan ho

zott létre: a kompozíciók gazdag kifejezôerejû, 

arányos felállását. Mindketten valamilyen homeo

sztázisra törekedtek: Furtwängler egyszeri inspirá

cióval, mozgásokat hagyva, Karajan egyszeribe 

sûrített általánosítással, beállítva. Ám mindemel

lett Karajan mindig benne volt a folyamatban, ins

piráló módon végigvezetve rajta a hallgatót. 

Mozartelôadását ma idejétmúltnak tartják sokan. 

Én nem. sôt: ideálisnak tekintem ôket – ha nem a 

vélt korabeli elôadói praxis rekonstrukcióját, ha

nem a zene önmagából eredô kibomlási lehe tô

ségeit vesszük alapul. A három Brahmsszimfónia 

(I., II., IV.) finom struktúrájával tûnik ki; nem túl 

vastag, hanem kellôképpen áttetszô. Karajannál 

sincs nyoma a hajdani dôre BrahmsBruckner vitá

nak. Bruckner VIII. szimfóniájának felvétele kivé

teles. A hangzás kifejezetten finom, Karajan már 

ekkor képes volt a mûvet átfogó hatalmas ív, egy

szersmind az apróbb részletek felrajzolására. sajá

tos komplementaritás valósul meg a kristálytiszta 

átláthatóság és a monumentalitás között. Ugyan

csak finom schumann IV. szimfóniája. Nagyban 

talán igaz, hogy Karajan – miként más dirigensek 

is – idôvel lassult, de számos esetben ez nem így 

volt. A dobozban vannak ismétlések, olykor nagy 

eltérésekkel, mint a Kis éji zene esetében. A berli

niekkel Karajan még melegebb hangzást tudott el

érni.

Fô sajátosság, hogy Karajan milyen apró részlete

kig menôen kontrollálta a megszólaltatást. Néha 

nem óriási a különbség a helyes stílusismeretû, de 

kevésbé igényes, esetleg más attitûd vezérelte, 

ösztönösebb, felületesebb dirigensek elôadásaival 

összevetve. Ám valami mégis egészen más: 

Karajan a pillanat töredékeit, az egymás melletti 

síkok mindegyikét kontrollálta, a részeket folyama

tos figyelemmel igazította. Ezért kimagasló erénye 

ezeknek az elôadásoknak az arányosság. szerepel 

a gyûjteményben A bûvös vadász nyitánya is. Jó

val lassabb, mint Carlos Kleiberé. De ha jól meg

figyeljük, ugyanannyira kontrollált és pontos, mint 

Carlos Kleiber híres elôadásai. A próbán Kleiber 

azt mondta, „ezek egész matematikus szellemek”. 

Karajan is matematikai pontossággal vezényelt. 

Kár, hogy nem vette fel az egész operát: cso

dálatos ellentétpárja lehetett volna az ifjú Kleiber 

feszült, tömör elôadásának. Kiemelem még 

Hindemith Mathis, a festô címû szimfóniáját. 

Karajan ugyanis érdeklôdött a kortárs zene iránt, 

ritkán merített belôle, de akkor a szokott alapos

sággal, a számára inkább egységes zenetörténeti 

múlt közegébe helyezve. Zay Balázs

zeNekRitikAi Mûhely
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l’Harmattan, 2014
572 oldal

rózsavölgyi és társa, 2014
400 oldal

bärenreiter, 2013
483 oldal

tanulMányKötet 

ujfaluSSy józSef eMléKére

Szerk.: berlász Melinda és grabócz Márta

A 20. század második felének egyik legjelentô

sebb zenetudósa, esztétája és klasszikafilológusa, 

Ujfalussy József (1920–2010) emlékére jelent meg az 

a tanulmánykötet, amelyet két közeli munkatársa, 

Berlász Melinda és Grabócz Márta szerkesztett. 

szép és alapos munka – méltó Ujfalussy tanár úr 

szellemiségéhez. Az elsô fejezet méltatások, emlé

kezések és nekrológok gyûjteménye, amelyek azon

ban szerencsére mentesek a közhelyektôl, rengeteg 

új információt, eddig ismeretlen tényt tartalmaznak. 

A kötet legizgalmasabb része kétségkívül az az élet

útinterjú, amit Berlász Melinda készített Ujfalussy 

tanár úr fordulatos életérôl – a debreceni kálvinista 

gyökerektôl a kommunista diktatúra idején vállalt 

minisztériumi tisztségen át a zenetudományi In

tézetig és a zeneakadémiai rektorságig. Ujfalussy 

ebben a beszélgetésben kor és pályatársaira is em

lékezett – harag és indulat nélkül, sôt empátiával, 

keresztyéni szeretettel. A harmadik és negyedik fe

jezet – a német Festschrifthagyomány kései folyta

tójaként – Ujfalussy elôtt tisztelgô, munkásságához 

valamilyen formában kapcsolódó zenetörténeti, ze

neelméleti, esztétikai, zenepszichológiai és zene

szociológiai tanulmányokat tartalmaz. Ilyenkor rop

pant nehéz és kényes feladat a kollégák írásai közül 

egyet vagy néhányat kiemelni, most mégis megte

szem. Mikusi Balázs tanulmánya Bartay András Ma

gyar Apollójáról és a magyar zeneelméleti szaknyelv 

kezdeteirôl nemcsak példaszerû, de rendkívül izgal

mas felfedezésekkel is szolgál. Kusz Veronika és Ko

vács Ilona olyan Dohnányikutatókká értek, akiknél 

a legjobb kezekben van a sokáig mellôzött, hatal

mas életmû. Különösen érdekes Grabócz Márta 

megközelítése, amikor Kurtág György zenéjében és 

Ujfalussy József esztétikájában egyszerre vizsgálja a 

gesztus és a mûfaj fogalmát. Retkes Attila 

tér, idô, HagyoMány – SzeMelvényeK 

a zeneaKadéMia doKtori iSKo lá já-

ban Megvédett diSSzertációKból

Szerkesztette: bozó Péter

Annak idején Kodály – az általános nemzetközi gya

korlattól eltérôen – nem tudományegyetemet, ha

nem a zeneakadémiát tartotta ideális intézménynek 

a megalapítandó zenetudományi tanszak számára. 

Ezzel is hangsúlyozva, hogy elsôdleges a zene, s tu

dománya csak abból kiindulva létezhet, jelenségeit 

vizsgálvaelemezve, törvényszerûségeiket megálla

pítva. Hasonlóan mélyértelmû jelentôséget tulajdo

níthatunk annak, hogy a zeneakadémián (azaz a 

Liszt Ferenc zenemûvészeti Egyetemen) létrehozott 

doktori iskola nem csupán a muzikológusok tovább

képzését szolgálja, hanem e képzésben más tanszak

ok kiválóságai is részesülhetnek. A tematikus sok szí

nûségen kívül ez a sokrétûség is hozzájárul ahhoz, 

hogy ne csak tanulságos, hanem érdekes és izgalmas 

olvasmány legyen a 13 doktori disszertációból köz

readott szemelvények gyûjteménye. A tematika 

rész ben leképezi a hazai muzikológia fô intézmé

nyes területeit, talán csak a népzene hiányát fájlal

hatjuk. Különösen örvendetes, hogy a szerzôk közül 

többen tanítanak, tehát zenébôl kiinduló, egyszer

smind tudományos szemléletû gondolkozásmódju

kat átörökíthetik a következô muzsikusgenerációknak. 

Az írások különbözô elvontsági szintûek, némelyik a 

zeneelmélet területén végez „mélyfúrásokat”. A kö

tet méltó a nagyközönség érdeklôdésére is: a gazdag 

tematikus változatosság lehetôvé teszi, hogy az ol

vasó kedvelt zenéjérôl/zeneszerzôjérôl tudjon meg 

olyasmit, amivel a korábbi (ismeretterjesztô) iroda

lomban aligha találkozott, s ezáltal megtapasztal

hatja a tudományos kutatás gyakorlati hasznát. Kü

lönösen azok értékelhetik, akik maguk is a doktori 

képzés potenciális jelöltjei – s talán lesznek, akiket épp 

e tanulmányok egyikemásika inspirál a zenetudo

mány világának felfedezésére.  Fittler Katalin

Martin WulfHorSt: tHe orcHeStral 

violiniSt’S coMPanion i-ii.

Kár lenne tagadni, hogy a reményteljes ifjú ze

nészpalánták – ha végérvényessé válik számukra a 

muzsikuspálya – szinte kizárólag szólistaálmokat 

dédelgetnek. Legfeljebb B tervként jöhet szóba, 

hogy majdan zenekari mûvészként keressék kenye

rüket. Igaz persze, hogy szerte a világon szólista

centrikus a képzés, és igen nehéz dolga van annak, 

aki a zenekari játék fortélyait akarja elsajátítani. Ha 

létezik egyáltalán ilyesfajta oktatás a zeneakadé

miákon, az még igencsak gyerekcipôben jár. Hiány

zik a folyamatos, szisztematikus képzés és – míg 

he gedûiskolák garmadája áll rendelkezésre Leopold 

Mozarttól Hubay Jenôig és azon túl is – ez idáig 

hiányzott a zenekari játék mesterfogásait tárgyaló 

könyv. Martin Wulfhorst – sebestyén Ernô egy kori 

tanítványa Berlinben, maga is tapasztalt zenekari 

hegedûmûvész – felismerve e hiátust, kézikönyvet 

írt a majdani tuttistáknak, hegedûs sorstársainak 

azért, hogy minél sikeresebb zenekari muzsikus 

váljék belôlük. A szerzô figyelme a legapróbb rész

letekre is kiterjed. szót ejt a hatékony gyakorlás és 

a lapról olvasás technikájáról, a helyes vonó ke ze

lés rôl és balkéztechnikáról, a speciális hangszer

technikai kérdésekrôl, részletesen tárgyalja a pró

bajátékanyagokat (bemutatva az azokban rejlô 

lehetséges buktatókat is). Mi több, a szerzô figyel

me kiterjed arra is, hogy tanácsokkal lássa el olva

sóit a tekintetben, hogyan kezeljék a próbajátékkal 

és a zenekari játékkal együtt járó stresszt. 

Wulfhorst mondandója illusztrálásául 87 zene

szerzô 340 mûvébôl idéz részleteket. És akinek 

ennyi jó még nem lenne elég: a kézikönyv web

oldalán további információkat, cikkeket és bemuta

tó videókat talál. A könyv nemcsak a leendô és 

gyakorló zenekari hegedûsöknek nélkülözhetetlen, 

hanem haszonnal forgathatják a tanárok, zene szer

zôk és karmesterek is. Kovács Ilona
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Hagyományok Háza, 2013
485 oldal

Kossuth Kiadó, 2014
184 oldal

Savaria university Press, 2014
180 oldal

Pávai iStván: 

az erdélyi Magyar néPi tánczene

Hatszáz órányi videó és hangfelvétel alapján, majd’ 

negyven év kutatómunka eredményeként készült el 

Pávai István kötete az erdélyi magyar hangszeres 

zenérôl. A könyv elôször Kolozsvárott jelent meg, 

majd Magyarországon is. A szerzô az 1993ban 

megjelent kötete anyagát bontotta ki, újabb adalé

kokkal. A téma unikális, hiszen a hangszeres zenével 

viszonylag késôn kezdtek el behatóan foglalkozni a 

népzenét vizsgálók. Pávai István vaskos kötete – 

benne román és angol nyelvû összegzéssel – képes 

közel hozni az olvasóhoz az erdélyi magyar népi 

tánczenét – az adatrögzítéstôl a többszólamúság 

vizsgálatáig. Nagyon hasznosak a kottapéldák, va

riánsokat is találunk, vagy akár Lajtha László kétféle 

lejegyzését ugyanarról a felvételrôl. Gyakorló muzsi

kusok számára izgalmasak az ujjrendek, de élvezet

tel nézzük a támlapokat, a harmóniarendeket, a 

partitúraszerûen írt tánczenéket. sokat tudunk meg 

a tánckísérô hangszerekrôl az eredetüket bemutató 

fejezetbôl, ez is állhatna önálló tanulmányként, 

ahogy a tánczenei kísérettípusokat leíró szakasz is. 

A szerzô bôségesen idéz adatközlôktôl, de kü lön

bözô irodalmi mûvekbôl, sôt a toledói zsinat ren

delkezésébôl is találunk a témába vágó mondatokat, 

szakaszokat. A majdnem ezer hivatkozás is jelzi a 

szerzô mindenre kiterjedô munkáját, számos ábra, 

kép dúsítja a kiadványt. önálló tanulmány lehetne 

A dokumentálás technikai kérdései címû fejezet, mely 

mélyrehatóan foglalkozik a lejegyzéssel, hangfelvé

telekkel – a fonográffal készítettôl a külön vissza

játszható többsávosig. A papírfedeles könyv szöveg

gondozása szinte mentes a helyesírási hibáktól. 

Él vezettel forgathatjuk a könyvet, szívesen hallgat

nánk bele a közölt kottaképek alapján az erdélyi tánc

zenébe. Részletes összefoglaló nem jelent meg eddig 

az erdélyi magyar tánczenérôl, így úttörô, nagyon 

ala pos munkát vehetünk kézbe. Lehotka Ildikó

MárKuS tibor: 

a jazz elMélete – ii. réSz

örvendetes, hogy Márkus Tibornak – zongora

mûvészi, zeneszerzôi és pedagógiai munkája mellett 

– jutott ideje és energiája A jazz elmélete címû tan

könyvének folytatására. Az elsô kötet alapfogalmai 

után ezúttal részletesen, számos szemléletes kotta

példával kiegészítve vizsgálja a jazz fundamentu

mát, a ritmikát. Elemzi a különbözô aszimmetrikus 

ritmusképleteket, ütemmutatókat, illetve a polirit mi

ka és polimetria kérdéskörét. Fontosak a különbözô 

latin ritmusképletekrôl, a jazztempókról és a rejtett 

ütembeosztásról (implied time) megfogalmazott 

gondolatok is. Az akkordokra áttérve: kiválóan és 

szisztematikusan vizsgálja a klasszikus összhang

zattanban megszokott, tercépítésû harmóniáktól 

eltérô képleteket; a preakkordokat, az összetett jazz

akkordokat, a bitonális és bifunkcionális akkordokat. 

Külön fejezetet szentel az orgonapontnak és a jazz

ben igen lényeges, úgynevezett inout technikának. 

Jazz és kortárszene szoros összefonódására utal a 

dodekafónia, az atonanlitás és a különbözô kromati

kus színezések mélyreható vizsgálata. Végül megis

merteti az olvasót a jazzben alkalmazott leggyako

ribb formákkal, illetve a hangszerelés néhány alap

kérdésével, az instrumentumok sajátosságaival és az 

egyes szólamok legjegyzési gyakorlatával. Külön 

értékelendô, hogy a zenei példák között nemcsak 

amerikai klasszikusok és a hazai „nagy öregek” kom

pozíciói szerepelnek, hanem a tanítványok generá

ciója is jelen van. Ávéd János, Csongrádi Gábor, 

Fenyvesi Márton, Takács Donát és Varga Bendegúz 

egyfelôl máris megérdemli, hogy komoly szakkönyv

ben hivatkozzanak rájuk; másfelôl mégis Márkus ta

nár úr önzetlenségét, nagyvonalúságát, a fiatalok 

iránti nyitottságát, támogató szándékát is jelzi. Ez 

pedig igen fontos gesztus egy önzô, exhibixcionista 

világban, amely sajnos a jazzmuzsikusokat sem kí

méli.  Retkes Attila 

jávorSzKy béla Szilárd:

MuzSiKáS 40 (dvd-MelléKlettel)

Jávorszky Béla szilárd átfogó könyvet írt a Muzsikás

ról, amelybôl nemcsak az együttes történetét ismer

hetjük meg, de az egész táncházmozgalomba bete

kintést nyerhetünk, ráadásul átfogó képet kapunk a 

kor társadalomrajzáról is. Utóbbi néhol talán túlsá

gosan is hangsúlyos, de minden bizonnyal sokat se

gít azoknak, akik kívül maradtak a könyvben szereplô 

mozgalmakon. Jávorszky könnyû zenei múltja ma

gyarázza valószínûleg, hogy a rock and roll hatását 

eltúlozza a történetben, mert bár ekkoriban minden 

fiatalt megmozgatott az új zenei hullám, a népzené

szek motivációi között ez csak a legelején jelentke

zett szá mottevô hatásként.

A kötet legnagyobb érdeme, hogy nem szûk biográ

fiai tanulmány, hanem olvasmányos regény, amely 

fejezetrôlfejezetre bontja ki a sokszor mulatságos 

eseményeket, amelyek rendre megnevettetik az ol

vasót. Keresi az okokozati összefüggéseket, miköz

ben igyekszik pártatlan maradni még azokban az 

esetekben is, amikor az egyes kilépések nem feltét

len sértettség nélküli történetét ecseteli. Ifjabb 

Csoóri sándor esetében ez a konfliktus különösebb 

rossz érzés nélkül oldódik fel az olvasóban, sebes

tyén Mártánál már sajnos inkább csak az ûr marad 

meg, kurtánfurcsán félbemarad a magyarázat. Igaz, 

a világhírû énekesnô nem kívánta az írónak az ügyet 

kommentálni, az eset viszont a táncházmozgalomban 

közismert.

A könyv egy kicsit rehabilitálja Jánosi Andrást, aki 

PR híján bár kevésbé ismert, sokkal alaposabban és 

tudományos alapon foglalkozott a bartóki vonallal 

és a mûzenenépzene kapcsolatával, amelyet aztán 

a Muzsikás felszínesebb, is me ret ter jesztô szinten 

használt fel mûsoraiban. Ezt a tényt, mint az utób

bi idôk legnépszerûbb Muzsikáskoncertjeinek elôz

ményét korábban rendre elhallgatták.

 Kiss Eszter Veronika
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Hungaroton
32730, 3275051

bMc records – Mg records
BMC CD 188

fiScHer annie

tHe eSSential collection

encore – in concert

Fischer Annie születésének 100. évfordulója tisz

teletére a Hungaroton újabb két albumot adott ki. 

Az Essential Collection kissé vitatható összeállítá

sú, de értékes válogatás. Furcsa a sorrend: késôi 

szóló Beethoven, régebbi zenekari Mozart, még 

régebbi szóló Liszt. Az op. 78as szonáta csak 

elsôre lep meg egy ilyen válogatásban: Fischer 

Annie nagyon szerette és a kis szonátát egy ér tel

mûen nagy mûvé emelte. Azaz meglátta, amit 

nem mindenki: hogy mi minden van benne. Az 

op. 111es szonátát méltó módon játssza, az egyik 

legjobb elôadás az én megítélésem szerint. Kevés 

esetben érzem, hogy ezt a hatalmas csúcsot ilyen 

biztonsággal mászná meg valaki. Egységes kép, 

erô, kibomló belsô, titkos kis világok. A Lukács Er

vin kísérte Ddúr Rondo kiváló: ugyancsak a tiszta, 

erôs, határozott zongorázás mintája, bár az össze

foglaló címhez mondjuk a dmoll koncert jobban 

illett volna. Utána Liszt hmoll szonátája. A mû, 

amelyikkel Fischer Annie fiatalon versenyt nyert. 

Mindenki játssza, de csak kevesen képesek igazán 

jól. Az ô elôadása lassú, ami jót tesz a nagy forma 

feltárulásának. Féltucatnyi kimagasló elôadást tar

tok számon, s ez köztük van. Az összes többi 

csak utánuk jön. A zeneirodalom egyik csúcsa, 

minden hangnak, hangsúlynak szerepe van. szé

pen kiérlelt interpretáció. 

A másik ünnepi kiadvány nagy meglepetés. Dé

vény Anna, a neves gyógytornász kazettás mag

nóval felvette Fischer Annie számos elôadását, s 

ezekbôl jelentetett meg a Hungaroton egy dupla 

albumot. A hangminôség a körülményeknek meg

felelô. Elsôre persze zavaró, de az emberi hallás in

telligens, ahogy a látás is. Eltelik tíz másodperc, és 

benne vagyunk, nincs gond. Viszont olyan elô

adá sokat hallunk, amelyek még Fischer Annie 

diszkográfiájában is kiemelkednek. Utálta a stú

diót, s bár a kevés alkalommal, mikor engedett, re

mek és jellemzô felvételeket készített, színpadon 

szabadabban játszott. s most ebben lehet ré

szünk.

Különös, rejtélyes az egyszeri és az örök viszo

nya. Mikor Fischer Annie kötetlenebbül viszonyult 

a mûhöz, amelyben az örök mélységet kereste, 

még mélyebbre tudott jutni. schubert két 

impromptujét és schumann fantáziáját felvette 

Londonban stúdióban az EMI számára. Igazi, ihle

tett elôadások, de ezek még inkább azok. Itt mint

ha nem lettek volna az örök nyomasztó korlátai, s 

az érthetôen bátrabb közelítés mellett az örökbôl 

még több jött elô. Félelmetes ez az anyag. Az iga

zi Fischer Annie. Félre kell tenni a hangminôség 

miatti aggodalmakat, hiszen végül is jól szól min

den, csak rá kell állni. Ez az a Fischer Annie, aki va

lóban minden idôk egyik legnagyobb pianistája. 

Párhuzam kevés van: Richter és Argerich. Kímélet

len igényesség, hatalmas erô, annak az ön tör vé

nyûsége, aki egy nagy társaság tagja – azaz be

széli azok nyelvét, akiknek a darabjait játssza. A 

Kinderszenent ilyen szélsôségekkel, halk finom

sággal és dübörgô viharral sosem hallottam, pedig 

számtalan jó elôadást ismerek. Chopin II. és schu

mann I. szonátája ugyancsak végig ihletett, izgal

mas, egyedi. Fischer Annie állandóan meglep, 

noha nem lépi túl az adott stílus elsôdleges forma

világának határait. Ezek apróságok, kis hangsúly

ok, kis eltérések, amelyektôl a zenei gondolatok 

felélednek, tartalmat kapnak, kibomlanak. Az in

terpretációk szinte megdöntik a prominens, repre

zentatív elôadás koncepcióját. Chopin hmoll szo

nátáját sokféleképpen lehet kezdeni, de ez a mély

ség, ez az átélés egészen ritka. A rendkívüli sza

badság és intenzitás miatt ez az album Fischer 

Annie legértékesebb felvételeit hozza elénk. Na

gyon remélem, hogy Dévény Anna szalagjain még 

sok minden rejlik.

Zay Balázs

MaHler: i. SziMfónia

nemzeti filharmonikusok,

Kocsis zoltán

l  l  l  l  l

Elmélkedhetnénk azon, miért éppen ezt a mûvet, s 

miért éppen ezt a hangversenyt választották a dön

téshozók, mint CDkiadásra érdemes elôadást. A kér  
dôjel legfeljebb csak addig kunkorodik, amíg el nem 

érkezünk a nyitótétel pompás fináléjához, ahol is 

hosszas bólogatással kell üdvözöljük: igen, értjük 

már, miért egy tíz évvel ezelôtti zeneakadémiai kon

cert felvétele kapott némileg váratlanul lemezmegje

lenést. Mert a válasz egyszerû: egy emlékezetes, sôt 

kivételesen jól sikerült hangverseny volt ott és akkor a 

zAK nagytermében. Kocsis zoltán ritkán fordul Mah

lerhez, sôt a Nemzeti Filharmonikusoknak sem éppen 

ez az eklektikus muzsika a legfôbb erôsségük. De ta

lán éppen ez az „egyszeriség” teszi ezt a produkciót 

olyan hallatlanul izgalmassá és titokzatossá. Kocsis 

megközelítése félreismerhetetlenül egyedi, mintha ki

fejezetten keresné a konfliktust a közelmúlt Mahler

értelmezéseinek fô csa pásával. Nem ijed meg attól, 

hogy nyers legyen, nála a szimfónia „con gentilezza” 

jellege, mely mos  tanság oly divatos, cseppet sem ér

vényesül. Ép pen ellenkezôleg. Ez egy markáns, szer

felett dinamikus, kifejezetten masz ku lin elôadás, fe

szes tem pókkal, irigy lendô, mármár elementáris 

svunggal. Nem a részletek kidolgozottsága varázsol 

el, ha nem a nagy forma példás kezelése; mintha a da

ra bot egyetlen, kemény porfír tömb bôl faragták volna 

ki. Nem újdonság, hogy a szerzô által papírkosárra 

kárhoztatott Blumine tétel is megszólal a darabban, 

az viszont nagyon is új, hogy a fôtémát szokatlan 

mó don nem cantabile intonálja a trombita – megke

rülve ezzel minden korábban szokásos, fölösleges 

ér zel gôs  séget. Ugyanez igaz a darab egészére, mely 

rend kívül sûrû és intenzív hangzásélménnyel szolgál, 

s nem hagy kétséget afelôl, hogy ez az egyszeri elô

adás méltó a megörökítés kegyére. Balázs Miklós
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deutsche grammophon – universal
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j. S. bacH: 

cSellóSzviteK, noS. 2., 4., 6.

rohmann ditta – cselló

l  l  l  l  l

Manapság – annyi kiváló felvétel után – szinte vak

me  rôségnek számít J. s. Bach csellószvitjeinek egy 

még újabb rögzítése. Az pedig egyenesen szentség

törés, ha valaki olyan fiatalon teszi ezt, mint esetünk

ben Rohmann Ditta. Különösen, ha meggondoljuk, 

hogy e mûvek újrafelfedezôje, Pablo Casals sok évig 

gya korolta és tanulmányozta ezeket a darabokat, míg 

végül kiállt velük a pódiumra. A hosszú érlelési folya

matnak volt köszönhetô, hogy olyan lett aztán az ô 

interpretációja, ami megrengette a világot. Mivel 

azon ban a szvitek hangjegyei inkább tekinthetôk rejt

jelesen kódolt 300 éves üzeneteknek, semmint kizá

rólagos szerzôi utasításoknak (eredeti kézirat nem is 

maradt fenn ezekbôl a mûvekbôl), minden elôadó 

dönthet, mérlegelhet és bizonyos esetekben még a 

fantáziáját is szabadjára engedheti. Ez pedig minden 

interpretációt egyedivé tehet. Kétségtelenül igaz ez 

Rohmann Ditta olvasatára, aki ráadásul hatékonyan 

elegyíti a historizmus vívmányait a hagyományos 

hang  szerjátékkal. Ennek eredménye pedig egy új, iz

galmas elôadói megközelítés lett. A teljes szvitsorozat 

most megjelent 2. részének hallgatását érdemes a kí

sé rôfüzet olvasásával kezdeni. Ebben ugyanis maga a 

mûvésznô vall a 2., 4., és 6. szvit megszólaltatásával 

kapcsolatban azokról a különleges kihívásokról, me

lyekkel e mûvek felvételekor szembe kellett néznie. A 

zenei dramaturgiát követve az ünnepélyes Eszdúr 

szvit (no. 4) után következik a merengôbb dmoll (no. 

2), majd a hat szvit közül is a legösszetettebb, legter

jedelmesebb Ddúr (no. 6) zárja a lemezt. Rohmann 

Ditta elôadásának hallgatása során egy szimpatikus, 

minden hangjegy mögött fejben is ott lé vô mûvész 

portréja bontakozik ki, aki alázattal szol gálja a zenei 

barokk egyik legmonumentálisabb szellemi alkotását.

Kovács Ilona

raHManyinov: HoltaK Szigete, 

SziMfoniKuS táncoK

Miskolci Szimfonikus zenekar,  

Kovács lászló l  l  l  l  l

A Miskolci szimfonikus zenekar évek óta fontos misz

sziót teljesít azzal, hogy ritkán elôadott, ám mûvészi 

értékét tekintve jelentôs alkotásokat rögzít lemezre a 

Hungarotonnál. Ezeken a kiadványokon számos ma

gyar szerzô mûvének hangfelvételi világpremierjét is 

üdvözölhettük. Legfrissebb lemezükön szergej Rah

ma nyinov kompozícióiból szólaltatnak meg három 

darabot, melybôl kettôt csak elvétve hallhatunk a 

hangversenytermekben. Ez talán annak tudható be, 

hogy míg a zongoramûvész Rahmanyinovot feltétlen 

csodálat és elismerés övezte, addig kompozícióit – 

bár a közönség mindig is lelkesen fogadta – nem mél

tányolta (és még manapság sem méltányolja) 

kellôképpen a szakma. Részben annak is köszönhetô 

az elutasítás, hogy Rahmanyinov nem avantgárd, ha

nem a 20. század nagy orosz romantikusa volt. A 

CDn hallható Holtak szigete (op. 29) és a szimfoni

kus táncok (op. 45) a pálya két szélét reprezentálja. 

Utóbbi egy lehetséges balettzene kívánalmait is szem 

elôtt tartva született meg – tele gyakran változó ka

rakterekkel, a 2. tételben egy sejtelmes keringôvel. A 

tervbe vett balettverzió a koreográfus, Fokin halála 

miatt már nem jöhetett létre. A mindkét mûre jel

lemzô sötét tónusok mellett összeköti a két kompozí

ciót Rahmanyinov „névjegye” is: szinte minden je

lentôs mûvébe belecsempészte a Dies irae gregorián 

szekvenciát, ami e két kompozícióban is hangsúlyos 

helyen szerepel. A miskolciak ihletetten, sok színnel 

játszanak, élnek a pazar hangszerelés adta lehe tô

ségekkel, finoman kikeverve az egyes árnyalatokat. 

Mesterei a posztromantikához jól illô áttört, fátyolos 

hangzásnak, ami különösen remekül érvényesül a ze

neszerzô talán legnépszerûbb darabjának, a lemezt 

záró Vocalisenek (op. 34) egyszerû, letisztult meg

szólaltatásában. Kovács Ilona

live at carnegie Hall – Wagner, 

beetHoven, ScHubert

jevgenyij Kiszin, the Metropolitan 

orchestra, james levine l  l  l  l  l

Két év kényszerpihenô után tért vissza a karmesteri 

emelvényre az amerikai zenei élet talán legtekintélye

sebb dirigense, James Levine. 2013. május 19én, a 

Carnegie Hallban örök otthona, a Metropolitan Ope

raház zenekarának élén vezényelt egy igazi konven

cionális mûsort, a Lohengrin elôjátékával, Beethoven 

Gdúr zongoraversenyével és schubert „Nagy” Cdúr 

szimfóniájával. Levine – aki hosszú ideje vív férfias 

küzdelmet a testi romlás ellen – lassan nemzeti hôssé 

nemesül a New yorki közönség szemében. Neki már 

semmit nem kell bizonyítania, hiszen a legnagyob

baknak járó elismerést nyerte el Bécstôl Bostonig, 

Münchentôl Tokióig. „Jimmy” Levine afféle intéz

mény az intézményben: ha úgy tetszik, az ô neve a 

Metropolitan szinonimájává vált az elmúlt negyven 

esztendôben, miközben a szimfonikus repertoárban 

is tiszteletet parancsoló hagyaték az övé. Ez a kon

cert, a „nagy visszatérés” mementója – melyet a 

Deutsche Grammophon kiadványán raktároztak el az 

örökkévalóságnak – korántsem egy lezárt életmû kó

sza utóhangja, hanem egy, a zenébôl erôt és életet 

merítô, a muzsikából táplálkozó, jelentôs mûvész 

gazdag jelenideje. Jevgenyij Kiszin kivételes érzékeny

séggel, de kétségkívül kissé régimódi szentimentaliz

mussal fordul a Beethovenkoncert felé; Levine maga

biztos, magvas kísérete azonban megragadóan 

kontrasztál Kiszin olvadékony, ellágyuló zongora

hangjával. A schubertdarab olvasata ezzel szemben 

a kényelem logikáján nyugszik, sok benne a rutinmeg

oldás, a kidolgozás jórészt nélkülözi az eredetiséget. 

Levine alulról építkezik, a mélyvonósok támasztéka 

megnyerô, a hangzás vaskos és terebélyes, ám a ki

dolgozás nem eléggé részletgazdag ahhoz, hogy az 

elôadás az igazán jelentôs tolmácsolások közé emel

kedjen. Balázs Miklós
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alia vox – Karsay és társa
AVsA 9903

audite
97678

lSo live
LsO 0748

Marin MaraiS: 

alcione, SuiteS deS airS a jouer

le concert des nations, jordi Savall

HHHHH

Marin Marais a kor nagy gambajátékosának számí

tott, virtuozitását csodálták, párizsi évei után Ver

saillesban mûködött, bár a Lully mûveirôl mintázott 

négy operáját Párizsban mutatták be. Hangszeres 

mûveit is nagyon kedvelték, a zenetörténet a 

gambára még egy húrt illesztô mûvészt és az elsô, 

példa nélküli viharábrázolás szerzôjét tiszteli benne. 

Marais legnagyobb sikerét harmadik, Alcione címû 

operájával aratta. A darabot még ötven évvel a 

szerzô halála után is mûsorra tûzték – azóta viszont 

Maraisoperát nemigen hallani. A francia barokk ha

gyománynak megfelelôen az Alcionéból is készült 

szvitváltozat; mind a négy tánctételsorozat szép 

füzérbôl áll össze. Nincs azonos karakter, gyakran 

használja Marais a tutti és kisegyüttes hangzásbeli 

ellentétét, a dúrmoll fényéthalványságát. Csodás 

pillanatokat hallunk végig: az I. szvit menüettjének 

hangszerelése finom, a bourré gyors, de könnyed. 

Megejtô a II. szvit sarabandejának hangzása, a 

gamba zeng, a tétel árasztja a nyugalmat, a következô 

szvit sarabandeja táncosabb, a hangszerelés itt is 

elbûvölô. A röpke Gigue pezseg, jó az ütôhangszeres 

színezés, az Álomszimfónia varázsos. A záró szvit 

viharábrázolása a vonóspasszázsokkal valóban egye

dülálló. A következô Ritornell visszafogott kétfuvo

lás, theorbagambás, continuós hangzása a végletet 

mutatja. Finom, sokszor áttört, csipkeszerû hangzás

sal (gyakran a szilajabb táncoknál is), de sokfajta ka

rakterrel szólalnak meg a tételek. A nyitányok, 

elôjátékok sem súlyosak, a theorba hangzása hol szí

nez, hol hangulatteremtô. Élvezettel hallgatjuk a 

gigueek, passepiedk, menüettek zenei anyagát, no 

és az elôadást: Jordi savall most is remek elképzelése

it, a Le Concerts des Nations míves játékát.

Lehotka Ildikó

ScHuMann öSSzeS zeneKari Mûve – 

ii. réSz

Wdr Szimfonikus zenekar, Heinz Holliger

l  l  l  l  l

Minden elôadómûvészetnek alapkérdése a korsze rû

ség, azaz a megfelelés a jelenkor elvárásainak. Akkor 

is, ha ezek a kívánalmak rendre széttartóak, olykor 

egy másnak ellentmondóak, s függvényei a helynek, a 

be fogadó közegnek. A hitelesség, hovatovább az 

auten  ticitás vagy a hûség problematikáját ide citálni 

azonban már az ügyesen titkolt, de mindenütt jelen 

lévô dilettantizmusról árulkodik, mégis egy nehezen 

megkerülhetô aspektust generál. Pedig korszerûnek 

lenni nem feltétlenül jelent egyet a múltbéli, mára le

sajnált félreértelmezések, rossz beidegzôdéseinek no

tórius tagadásával, ahogyan a zenei interpretáció terén 

sem elégedhetünk meg a puszta „visszatisztítás” mo

dernnek gondolt, valójában nyárspolgárian nosztalgi

kus és tudományos szempontból illuzórikus követel

ményével. A modern muzikológia minden eredménye 

ellenére a „hiteles”, „hû” vagy éppen „korszerû” elô

adások nem a kotta hagyományos vagy épp rendha

gyó, szoros vagy tágan értelmezett olvasásából fakad

nak, s nem is a res titúció ideájának érvényesülési kény

szere táplálja ôket. Az elôadómûvészetben a hiteles

ség kérdését ma is az elôadó személyiségébôl, s nem a 

külsô referenciákból kell levezetnünk. Heinz Holliger 

– aki zeneszerzô, hangszeres mûvész, kutató és kar

mester egyben – napjaink egyik jelentôs muzsikusa, 

aki egyéniséggé érett az idôvel. Így nem azzal kér 

figyelmet a maga schumanninterpretációi iránt, hogy 

a korabeli düsseldorfi vagy lipcsei zenekarok méretét 

és fölállását veszi – egy modern hangszeres együttes, 

a Kölni Rádiózenekar élén – az értelmezése alapjául, 

mert ez csupán a történeti kontextus játékba hozása, 

s nem hitelességi, legfeljebb technikai kérdés. A zene

kari egyensúlyok példás elosztása, a szerfelett precíz 

játék és a gondos kidolgozás az, ami itt a korszerûségért 

szavatol.  Balázs Miklós

néMet requieM

londoni Szimfonikus zenekar, 

valerij gergiev

l  l  l  l  l

Jó negyedszázada kerülhetett Valerij Gergiev a karmes

terség nemzetközi élvonalába – kevéssel a szovjetunió 

összeroppanása elôtt. Karrierjének elsô tíz éve így 

szinte másról sem szólt, mint az orosz romantikus re

pertoár ihletett bemutatásáról, melyet a rendszerváltá

sok utáni szabad Európában szabályos újrafelfedezés 

övezett. Ennek egy nagy nemzetközi lemezcéggel kö

tött exkluzív szerzôdés révén Gergijev és a Mariinszkij 

színház mûvészei lehettek a legfôbb bástyái és egy

ben leghitelesebb hírnökei. Az orosz mestert mára a 

nemzetközi karmesterelit sorába emelte a gondvise

lés, s már rég nem úgy tekintünk rá, mint a keleti szláv 

muzsikák avatott tolmácsolójára, hanem mint „univer

zális” dirigensre. A Londoni szimfonikus zenekar ve

ze tôjeként az utóbbi években olyan szerzôk felé is for

dulhatott, mint Debussy, Bartók vagy szymanowski 

és nem utolsósorban Mahler. Nem tipikus pályakép, 

ha egy karmester csupán hatvanadik életéve felé érke

zik meg Brahmshoz. Idén azonban a német szerzô 

négy szimfóniája mellett a Német Requiem is lemez

megjelenést nyert a pálcája alatt. Brahms nagyszabású 

oratorikus mûve egyike a mûfaj legtöbbet elôadott da

rabjainak, játszanunk is kár a gondolattal, hogy akár a 

rég, akár a félmúlt kongeniális olvasatai után egy 

újabb rögzítés bármi újdonsággal szolgálhat a darab

ról. Gergievé sem teszi. Ám ha radikális újraolvasást 

nem is, egy becsülettel megmunkált, érett produkciót 

joggal várhatunk a Londoniaktól, s ezt meg is kapjuk. 

A szólistákat ugyan körültekintôbben is megválaszt

hatták volna, ám a zenekar a legjobb formájában tün

dököl, az énekkar (az LsO kórusa) pedig igazolja jó hí

rét. Gergiev kissé merevnek bizonyul a tempókezelés 

terén, s nem enged a kósza önkényességnek, ám elô

adása így is bensôségesen szép és ünnepélyes.

Balázs Miklós
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Warner classics – Magneoton
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Harmonia Mundi – Karsay és társa
HMC 902149

nonesuch/Warner – Magneoton
541356

aurora

janusz Wawrowski – hegedû, 

josé gallardo – zongora

l  l  l  l  l

Figyelemfelkeltô címmel és borítóval jelent meg a len

gyel Janusz Wawrowski és az argentin José Gallardo 

lemeze, melyrôl nagyszerû, ritkán hallható mûveket is

merünk meg. Aurora – olvassuk a borítón; a cím az 

ysaÿeszonáta I. tételének felirata is. A kissé rossz 

emlékû szó számunkra nem elsôsorban a hajnalt jelenti, 

a mûvek hangulata azonban varázsos. Különösen az 

szymanowski fantasztikusan megírt Mítoszok cí mû 

három poémája. szymanowski nem fukarkodott a 

technikai nehézségekkel, mindkét hangszer szólama 

igencsak nehéz. A szerzô nagyra tartotta a ciklust, a 

mûvet Bartók is tanulmányozta. Megejtô, igazi exp

resszionista hangzásvilágú Ravel II. hegedûzongora 

szonátájának és ysaÿe V. szólószonátájának elsô téte

le. A háromtételes, elôadói utasításokkal alig ellátott 

Ravelmû Bluesa igazolja a szerzônek a jazzhez való 

vonzódását, a zárótétel motorikus Perpeetum mobile. 

Lutosławski 1992es subito címû, az Indianapolisi 

Nemzetközi Hegedûverseny felkérésére komponált 

darabja a szerzô stílusához képest hagyományos 

hang zásvilágúnak mondható; egyes hangulati szaka

szai illenek a lemezcímhez. A felvételek José Gallardo 

vállán nyugszanak, zongoraszólama minden mûben 

nehéz, de nagyon kifejezô. ô az, aki a dinamikai, tem

póbeli változásokat kezdeményezi, lehengerlôen viszi 

elôre a mûveket, a hangszínek is csodásak. Nem 

mondható el ugyanez Wawrowskiról: játéka átlagos, 

kisebbnagyobb hibákkal, érzésem szerint bátortala

nul játszik. Hegedûhangja nem csordogál, a magas 

hangok nem repítenek a magasba, a tremolók (bôven 

van a mûvekben) maszatosak. Az ysaÿeszonáta tánc

tételének elejét nagyon jól ragadta meg, a teljes mû elô

adása engem nem fogott meg. Az ilyen karakterû da

raboknál jóval több felszabadultsággal, merészséggel, 

egyediséggel kell átadni a hangokat. Lehotka Ildikó

Poulenc: Stabat Mater, 

SePt réPonS de ténèbreS 

carolyn Sampson, cappella amsterdam, 

daniel reuss  l  l  l  l  l

1959ben, Bernstein felkérésére született a sept 

Répons des Ténèbres. Francois Poulenc kompozíció

ját a szerzô halála után mutatták be. A mû egy fiatal 

fiú érzéseit mutatja be, aki szembesül Jézus kínszen

vedésével, a halál víziójával. A négyszólamú fiú és 

férfikórusra, fiúszopránra, zenekarra képzelt, három

részes, héttételes mû tele van döbbenetes hangulati 

ellentétekkel. Hallhatunk a barokkra visszautaló kó

rushangzást, stravinsky 1930as zsoltárszimfóniájára 

emlékeztetô részeket, másutt a szerzô szinte elôre

vetíti Britten megoldásait, sôt Poulenc helyenként do

dekafóniával is kísérletezik. A hangszerelés, a mû 

nagyszerû, ennek ellenére ismertsége jócskán elma

rad a stabat Materéhez képest, mely elôször 1951ben 

hangzott el. A 12 tételes darabot Poulenc festô barát

jának halálára komponálta, korábbi zenetörténeti stí

lusjegyekkel dúsítva. Az ötszólamú vegyeskarra, ze

nekarra és szopránszólóra írt „kétségbeesés nélküli 

Requiem” változatos hangütésû tételei helyenként az 

éteri tisztaságot, fenyegettséget, izgatottságot mu

tatják, a stravinskyhatás itt is szinte kézzel fogható. 

Mindkét mûben érdemes a tételzárásokat figyelni: 

Poulenc ötletei nem mondhatók hagyományosnak. A 

két egyházi mû a lemezen fordított sorrendben szere

pel, a borítót felületesen megnézve mintha csak a 

stabat Matert kínálná a felvétel, a hátsó oldalon is 

csak errôl szerepel néhány szó, pedig érzésem szerint 

a másik mû izgalmasabb. A zenekar és az énekkar jó, 

Carolyn sampson szopránja tartogat néhány csodála

tos pillanatot. Daniel Reuss elképzelései mértéktartó

ak, összefogja az együtteseket, de a mûvek egyéb

ként is adják magukat. Érdemes lett volna a szerzôi 

utasításnak megfelelôen fiú–férfikarral, gyermek 

szop ránnal, mélyebb tartalommal lemezre venni az 

elsô mûvet. Lehotka Ildikó

joHn adaMS: 

city noir, SzaxofonverSeny

St. louis Symphony, david robertson

l  l  l  l  l

John Adams fontos történelmi szerepet játszott egy

kor: ô volt az Amerikai Egyesült Államok második el

nöke. Muzsikus berkekben azonban ez a név már jó 

ideje egy közönségbarát és hagyományôrzô kortárs 

zenét komponáló zeneszerzôt is felidéz. Aki bár két

ségtelenül modern, de nem akar mindenáron meg

hökkentôen eredeti lenni. A legújabb szerzôi lemezén 

is konzervatív kortárs darabokat prezentál. A 2009

ben bemutatott City Noir háromtételes szerkezete a 

komponista szerint egy harmincperces szimfónia for

májában íródott, bár a tételcímek programzenét sejtet

nek. (1. tétel: A város és hasonmása, 2. tétel: Dal ne

ked, 3. tétel: sugárúti éj.) A CDn elhangzó másik mû, 

a szaxofonverseny – melyet 2013ban hallhatott elô

ször a közönség – szintén sokat ôriz az elôzô korok 

concertotradícióiból. A klasszikus formaelemek mel

lett persze állandóan ott van a közelmúlt és a jelen is. 

Fontos alkotóeleme zenéjének például a jazzhez közeli 

ritmus és hangzásvilág. A jazz beszûrôdésének érze

tét tovább erôsíti a szerzô nyilvánvaló vonzódása a 

mû faj nélkülözhetetlen hangszereihez. A City Noir 2. 

tételét például jelentôs szaxofon és trombitaszólóval 

gazdagította a komponista. A szaxofon egyébként is 

közel áll Adamshoz: már gyermekkorában napi kap

csolatban állt az instrumentummal, hiszen édesapja e 

hangszer mûvésze volt. Jó választás volt a verseny mû

vet Timothy McAllisternek ajánlani, aki brilliánsan szó

laltatja meg az egyáltalán nem könnyû szólókat. A 

mindkét kompozíciót vezénylô David Robertson és 

a st. Louis szimfonikusok derekasan állják a sarat. 

Adams zenéjének ugyanis egyik legfontosabb sajátos

sága, hogy energiával teli, folyamatosan hömpölygô 

és megállíthatatlanul árad. Néha kissé több zenei 

meg nyugvás a muzsikusoknak és a hallgatóknak is jól 

esne. Kovács Ilona
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el MaeStro farinelli

bejun Mehta, concerto Köln, 

Pablo Heras-casado

l  l  l  l  l

Elsô hallásra csupán annyit érzékelünk, hogy ez job

bára nem a Bach, Händel, Vivaldi nevekkel kanonizált 

(él)vonal. Elsô ránézésre csak azt konstatáljuk, hogy e 

zenekari mûvek túlnyomó többsége – harmadfélszáz 

évnyi tetszhalál után – itt éled újra elôször. Aki azon

ban figyelmesebben is hajlandó végigsétálni a dara

bokat kibányászórekonstruáló francia zenetudós 

(Olivier Fourés) – majd az azokat elvezénylô, fiatal, 

spanyol karmester – által megtervezett útvonalon, az 

a fölfedezés örömével veheti észre az egyes szerzôk 

közötti finom, ám annál fontosabb különbségeket. Az 

egyik komponista – Juan Marcolini – nevével még a 

mindentudó Grovelexikonban sem találkozunk (nyi

tánya a CD valóságos gyöngyszeme). Mások már in

kább sorolhatók a „nagyágyúk” közé: mint CPE Bach 

is, aki Fandangosinfoniája jogán került be e spanyol 

tematikájú mûsorba. Minden idôk legnagyobb kaszt

ráltja, Farinelli (1705–1782) ugyanis nemcsak énekes 

sztárként (a búskomor V. Fülöp király meghívására), 

hanem utóbb mint operaigazgató is sikerrel mûködött 

(VI. Fülöp alatt: 1746tól) a madridi udvarban. A né

met Johann Adolf Hasse egy sinfoniája idézi föl e kö

rül tekintôen összeállított lemezen azt a kissé akadé

mikus zenei stílust, amellyel a világváros Londonból 

érkezô Farinellinek a spanyol fôvárosban kellett szem

besülnie. És többek közt a nápolyi Nicola Porpora – 

Farinelli énektanára – egy nyitánya példázza azt az 

eleven (ez esetben Händeltôl inspirált) hangütést, 

amelyet kiterjedt kapcsolatai révén honosított meg az 

aranjuezi palotában az énekesbôl lett impresszárió. 

Porpora elhíresült Alto Gioveáriája és José de Nebra 

egy zarzuelafandangója azután a „castrato” Farinellit 

is elénk villantja. s ugyan képviselhetnée ôt ma mél

tóbban más, mint napjaink kontratenorfenoménja: 

Bejun Mehta? Mesterházi Máté

HÄndel: orlando

Mehta, Karthäuser, Hammarström, 

im, Wolff, b’rock orchestra gent, 

rené jacobs  l  l  l  l  l

Az Orlando Händel „összes operája közt talán a leg

gazdagabb” – állítja a szerzô zenéjének eminens is

me rôje, Winton Dean. szinte hihetetlen, hogy ez az 

1733ban bemutatott remekmû majd’ két évszázadon 

át szunnyadt elôadatlanul, legújabb keletû reneszán

szát pedig csupán néhány évtizede követelte ki magá

nak az amerikai mezzoszoprán fenomén, Marilyn 

Horne. Jóllehet Horne „androgín” (hímnôs) hangja jól 

érzékeltethette a – Händel által kora nagy kasztráltjá

nak, senesinónak írt – címszerep különlegességét, 

nem hinném, hogy ez a mégoly csodálatos énekesnô 

is versenyre kelhetett volna azzal a sokszínûen exp

resszív elôadásmóddal, amely e felvétel cím sze rep lô

jé nek, a kontratenor Bejun Mehtának a sajátja. Jósze

rével ugyanezt mondhattuk el a legutóbbi Budapesti 

Tavaszi Fesztiválon hallott koncertprodukcióról is, 

ame lyet JeanChristophe spinosi vezényelt saját 

együttese élén. Azon a zeneakadémiai hangverse

nyen Orlandóként David DQ Lee remekelt, Medoro és 

Dorinda megszemélyesítôi viszont ugyanaz a Kristina 

Hammarström, illetve sunhae Im voltak, akik e két 

kom paktlemezes albumon is hallhatók. Dorinda 

„hullámvasútszerûen” (silke Leopold) nyaktörô áriája 

(Amor è qual vento) Im elôadásában éppoly le nyû gö

zô, mint a Mehta által alakított „ôrülési” jelenet (Ah 

stigie larve!): ebben tudniillik a szerelmi féltékenység 

és lovagi becsület között hányódó lovag – Händel 

fantáziáját fékezhetetlenül lángra lobbantva – vég

képp eszét veszti. Aminthogy a vágy titokzatos tár

gya is ott válik a legelérhetetlenebbé, ahol sophie 

Karthäuser (Angelica) éteri szopránja közvetlenül üt

közik Mehta kontratenorjának fémes karcosságával. 

Ám persze tud ez a hang megejtôen lírai is lenni, mint 

Orlando violetta marinák kísérte, varázslatos 

ariosójában. Mesterházi Máté

beHind tHe lineS

anna Prohaska – ének, 

eric Schneider – zongora

HHHHH

A „katonadalok”tematika jó választásnak tûnik az I. 

világháború kitörésének centenáriumi évében, de ez

úttal többrôl van szó. Miként Prohaska elsô dalfelvé

telénél (sirène), ezúttal is feltûnik a mûsorösszeállítás 

– rendkívüli anyagismeretrôl tanúskodó – igényessége. 

Ráadásul kamatozik a koloratúrszopránként besorolt 

énekesnô sokoldalúsága: tavaly megjelent, Enchanted 

Forest címû felvételén barokk áriákat énekel, s még 

nem volt az Unter der Linden együttesének tagja, 

ami kor a kortárs kompozíciók tolmácsolásáért Hanns

Eisler díjjal jutalmazták.  Apai ágon osztrák zene szer

zôkarmester leszármazottja, írangol édesanyja 

énekesnô. Talán ez is hozzájárul kivételes zenei érzé

kenységéhez, már ami a megszólaltatásra váró han

gok mögötti „többletet” illeti. Végigolvasva a progra

mot, néha meghökkentô a sorrend, a dalok egymásra 

következése – végighallgatva a mûsort, különleges 

dramaturgiai érzéke kelt csodálatot. Valamiféle belsô 

szükségszerûség érvényesül abban, ahogyan sajátos 

ívû szálra fûzi fel a nemcsak hangulatukban, de szem

léletmódjukban, a szöveghez többletet adó megzenésí

tésben is individuális dalokat. A front mindkét oldalán 

élôkkel azonosulnitudás, a megannyi személyes

egyedi háborús veszteség átélése mély empátiáról ta

núskodik, s ehhez járul az az eszköztelenség, amely

lyel úgy tûnik el produkciója mögött, mint a szobrász, 

ha befejezte alkotását. Kivételes mûvész esetében 

fordul csak elô, hogy ne éneklésének milyensége 

tûnjék fel, hanem a megjelenített, pár percbe össze

sûrített „mikrokozmosz”. Remek partnerre talált Eric 

schneider személyében – ô volt a kísérôje a sirène fel

vételénél is. schneider a mindenkori zongoraszólam

ban olyan ritmikai lehetôségeket talál, melyek preg

náns megszólaltatása sokdimenziós hátteret biztosít 

az énekszólamnak. Fittler Katalin
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roSSini: otello

osborn, bartoli, Kálmán, camarena, rocha, 

nikiteanu, a zürichi operaház la Scintilla 

zenekara, Muhai tang  l  l  l  l  l

Az elsô két felvonásban – amelyeknek vajmi kevés kö

zük van shakespearehez – a nagy zenetörténésznek, 

Dahlhausnak adunk igazat. szerinte Rossini az 1815 

utáni restauráció tipikus jelensége volt. Az 1816ban 

Nápolyban bemutatott Otello komponistája részese 

„egy korszellemnek, amelyet a környezettôl való re

zignált elkülönülés jellemzett, az emberektôl vagy a 

dolgoktól való vidámszkeptikus távolságtartás által… 

Rossini az opera buffa játékos karakterének egyes je

gyeit kiterjesztette az opera seriára is, nyilvánvalóan 

nem zavartatva magát, mintha ugyanazokkal a szí

nekkel festene tökéletesen ellentétes zsánerben.” Így 

történhetik meg, hogy Rodrigo szenvedélyes caba let

tája (Ah, come mai non senti) némi derültséget kelt, 

mivel e túldíszített dallamot jól ismerjük a paro

disztikus – nem Rossini által „elkövetett” – Macska

duettbôl. Viszont így fordulhat elô az is, hogy Otello 

és Jago kettôsének cabalettájában (L’ira d’avverso 

fato) immáron egy évtizedekkel késôbbi Verdi

gyöngyszem kezdeményét, Rigoletto és Gilda felvo

nászáró strettáját (sì, vendetta, tremenda vendetta) 

sejthetjük meg. Azután a harmadik felvonásban, 

amelynek már sokkal inkább köze van shakespeare

hez, a nagy Rossinitudósnak, Philip Gossettnek adunk 

igazat. szerinte „ha egyetlen pillanatot kellene megra

gadni, amelyben az olasz opera átlép a 18. századból 

a 19.be, akkor ez az Otello harmadik felvonása lenne, 

ahol Rossini új kifejezésmódot teremt; a szenvedély, a 

líra és a virtuozitás ama világát, amely meghatározta 

a romantikus zenés dráma jövôjét.” A „tenore di 

grazia” John Osborn (Otello) és az isteni Cecilia (Des

demona) adnak itt leckét bel cantóból, de nem vall 

mellettük szégyent Kálmán Péter (Elmiro) sem. Rossi

niért rajongóknak, Bartoliért bolondulóknak, operáról 

okoskodóknak való felvétel. Mesterházi Máté

verdi: giovanna d’arco

netrebko, Meli, domingo, a Müncheni 

rádió zenekara, Paolo carignani

l  l  l  l  l

A Deutsche Grammophonhoz méltatlan lemez. Pedig 

az ötlet remek: Verdi egyik legritkábban játszott 

mûve, a Giovanna d’Arco. Méltatlanul mellôzött al

kotás. salzburgból, nagy nevekkel nem ezt várja az 

ember. Mindaz hiányzik belôle, ami az élô felvétel 

értelme lenne: elevenség, spontaneitás, drámaiság. 

Az elôadás egyszerûen nem melegszik be, a zenei fo

lyamat folyton megtörik, mindössze a II. felvonás 

Compiuto è il rito! kezdetû kórusos tercettjében érez

ni feszültséget és tüzet. Carignani hûvös pedan

tériával, minden ihletettség nélkül vezényli a 

Felsenreitschule koncertszerû elôadását. Az egész 

olyan, mint egy rossz stúdiófelvétel, csak még rosz

szabb, mert az amúgy is darabos menetet még sok

sok taps is megtöri. Meli derék tenorista, de merev 

elôadásával sajnos megreked a kotta olvasásának 

szintjén. Mindent megtesz, de a cseppet sem inspi

ráló vezénylés és két öröklötten egyéni hang mellett 

nem tud VII. Károly szerepének valódi megjelenítôjévé 

válni. Netrebko a várakozásnak megfelelôen kivétele

sen szépen, egyedi hangszínnel énekel, de ô sem iga

zán a hôsnôt és a drámát varázsolja elénk. Domingo, 

aki a mû egyetlen igazi stúdiólemezén, több mint 40 

éve VII. Károly szerepét énekelte, ezúttal Jean d’Arc 

apja, Giacomo baritonszerepében lépett fel. Hangja 

bizony erôsen megkopott, de az ô énekében megvan 

a Meli elôadásából hiányzó egyediség és zeneiség. 

Nála nem sorok, hanem valódi zenei gondolatok je

lennek meg. Legalább kivágták volna a sok tapsot, 

ami rendben van, ha tényleg élô elôadásról van szó, 

ám ez merevségben, hûvösségben, töredezettségben 

a stúdiófelvételek legtöbbjén is túltesz. sajnos marad 

simonetto 1951es archív rádióelôadása Tebaldival és 

Bergonzival, valamint az említett lemez Caballé és 

Milnes közremûködésével. Zay Balázs 

ricHard StrauSS: eleKtra

Herlitzius, Schwannewilms, Meier, 

Pape, Staats kapelle dresden, christian 

thielem ann � HHHHH

„A drezdai csodaként” említi a sajtó a Thielemann ve

zényelte Elektrát. Az elôadás valóban csoda: még a le

játszó is felforrósodik, az embert a székhez szögezi. 

A szereposztás remek, szinte kivétel nélkül nagy ne

veket hallunk. Klütaimnésztra kényes szólamát 

Waltraud Meier énekli, rendkívül kifejezôen, a hang 

bár már kissé fakul, de a sötét lelket pontosan ábrázolja 

a hazánkban is több szerepre felkért énekes. 

Khrüszot hemiszt Anne schwannewilms szólaltatja 

meg, talán kicsit erôteljesebben, mint amilyen a 

hoffmansthalistraussi nô karaktere. René Pape 

Oresztésze kísértetiesen lép be a folyamatba, fan

tasztikusan építi fel szerepét, elsô jelenete Elektrával 

döbbenetes hatású. A kisebb szerepekben is nagy

szerû énekeseket hallunk; az Aigiszthoszt éneklô 

Frank van Aken karaktertenort és Nadine secundét 

(Felvigyázó) mindenképp érdemes kiemelni. Aki lát

hatta Evelyn Herlitziust valamelyik Wagnerszerep

ben, sosem felejti el azt az energiát, ami az éne kes nô

bôl árad. Esetében nemcsak a látvány, de a pusztán 

énekelt szólam is kivételesen hiteles, a bomlott agyú 

nô érzelmeit fenntartás nélkül elhisszük. A staats

kapelle Dresden fantasztikusan játszik, Thielemann 

remekül fogta meg a darabot, nincsenek üresjáratok, 

nincs egyetlen pillanatnyi figyelemkiesés. Az élô fel

vételen a hangszínek végre úgy szólalnak meg, a dina

mika úgy hullámzik, hogy a hallgató is bele tudja ma

gát képzelni az eseményekbe. A más elôadásokban 

problémás keringôk mindig másképp szólnak, és min

dig jelentôségteljesek. Hol lágyak, hogy kemények, 

mint a hideg acél, lazítják vagy szorosabbra fûzik a 

dráma menetét, értelmük van. A csend beszél, meg

döbbent, az ôrületet hihetetlen módon jeleníti meg 

az elôadógárda, fehér izzás hatja át a zenét. Ünnepi 

kiadvány, méltó a straussévhez. Lehotka Ildikó
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Mozart: adagioS & fugueS

akademie für alte Musik berlin

Harmonia Mundi – Karsay és társa

HMC 902159  l  l  l  l  l

Az 1982ben (az akkori NDKban) 

vezetô berlini zenekarok tagjaiból 

alakult együttes mûvészi munkájá

nak elismertségét jól példázza, hogy 

idén júniusban azt a BachMedaillet 

vehette át, amelyet 2003 óta kizáró

lag karmesterek vagy szólisták kap

tak. Gazdag repertoárjuk Bach korá

nak zenéjétôl kezdve felöleli a 18. 

századi kompozíciós termést. Mo

zart Bachátiratainak tehát kétségkí

vül autentikus megszólaltatói. A 

hall gató az egyenletesen kidolgozott 

lassú bevezetésekben és fúgákban 

lassan hozzászokik a jellegzetes 

hang színek szövetéhez csakúgy, 

mint a hosszan kitartott hangok sa

játos megformálásához, s azon veszi 

észre magát, hogy nem is a zenére fi

gyel, hanem csupán a tételek plaszti

kusan követhetô struktúráját követi. 

A kísérôszöveg gondosan elszámol a 

mozarti forrásanyaggal – az viszont 

nem derül ki, mikor és hol készült a 

felvétel. FK

c. P. e. bacH: Magnificat

riaS Kammerchor, 

akademie für alte Musik berlin, 

Hans-christoph rademann

Harmonia Mundi – Karsay és társa

HMC 902167 l  l  l  l  l

Johann sebastian Bach méltán hí

res Magnificatjának végsô változata 

1733ban került papírra; a mester 

ötödik – többek szerint legtehetsé

gesebb – gyermekének, Carl Philipp 

Emanuelnek hasonló mûfajú munká

ja csupán tizenhat évvel késôbb, 

1749ben, az apa életének utolsó tel

jes esztendejében keletkezett. A két 

mû közti markáns eltérés azonban 

jóval többrôl árulkodik, mint puszta 

generációváltásról vagy a korábbi 

nemzedékek esztétikájának öncélú 

meghaladásáról. Az ifjú Bach mûve 

igazi eredeti, kifejezetten merész, 

mármár vakmerô kompozíció. Egy

házi funkciója ellenére a darab nyers, 

erôteljes drámaisága valósággal 

mell bevágó, aminek indítóokát in

kább a korban végbemenô társadal

mi változások katalizálják, semmint 

a mûvészi paradigmaváltás. Ez a le

bi lincselôen mozgalmas Magnificat 

elsöprô energiákat mozgat. BM

oPeraáriáK

victoria Markaryan, 

Philippe brocard, Szegedi 

Szimfonikusok, gyüdi Sándor

Hungaroton

HCD 32739  l  l  l  l  l

Az Armel Operaverseny 2012es két 

gyôztese, a grúz Victoria Markaryan 

és a francia Philippe Brocard készí

tette ezt az albumot. A felvételek 

többsége jól ismert ária – biztosra 

mentek a számos operaházban fô

sze repet kapott énekesek. Ez jó is, 

de egyben kihívás. Az operaslágere

ket útonútfélen hallhatjuk, a ko

molyzenét csak felületesen ismerôk

nek az ismert dallamok kellenek. A 

lemezen négy Mozartária és kilenc 

romantikus szerzôé szólal meg, a jó 

formában játszó szegedi szimfoni

kusokat Gyüdi sándor vezényli. 

Philippe Brocard baritonja kelleme

sen meggyôzô, telt, szépen énekli az 

áriákat, bár hallatszik, hogy még a 

rögös énekesi karrier kezdetén van. 

Victoria Markaryan hangja karcsú, 

kecses, csodálatos magas hangokat, 

nagyon szép pianókat hallunk tôle. 

A koloratúrák még nem mindig töké

letesek, magától értetôdôek.  LI

j. S. bacH: clavierübung iii.

Karosi bálint – orgona

Hungaroton 

HCD 32745–46 l  l  l  l  l

A címlap alapján korálfeldolgozá so

kat várunk – valójában többet is, mást 

is kapunk. A programot a monu

mentális Eszdúr prelúdium és fúga 

keretezi. Karosi Bálint követi azt a 

hangfelvételeknél immár bevált gya

korlatot, hogy egyegy korál feldol

gozásainak családját vokális korálok

kal színezi. Ebben a Harvard Egye

tem volt és jelenlegi növendékeibôl 

alakult Canto Armonico mûködik 

közre (olykor kórustagok szóló együt

teseként) – Praetorius, scheidt, schein 

és schütz tételeinek elôadójaként. 

A bostoni elsô lutheránus templom 

zenei vezetôjeként Karosi a templom 

fennállásának 175. évfordulójára 

aján lotta az albumot. Elsôsorban 

azoknak jelent örömet, akik eleve az 

értéknek kijáró áhítattal hallgatják 

Bach zenéjét. A sikeres orgona mû

vész magától értetôdô természetes

séggel, a szakralitás felmutatásának 

szándéka nélkül játszik.  FK

j. S. bacH: orgonaMûveK

teleki Miklós – orgona

Hungaroton

HCD 32735 l  l  l  l  l

Teleki Miklós 1995ben diplomázott, 

s az azóta eltelt csaknem két évti

zedben rendszeresen koncertezik. 

Felvételkészítésben is jeleskedett, ez 

a hatodik korongja. Mindegyik mû

sort más templom hangszerén vette 

fel, ezúttal a választás a zsámbéki 

Ke resztelô szent János római katoli

kus templomra esett. Nem véletlenül: 

2012 nyarán e program koncertke

retben itt már eredményesen vizsgá

zott. Ismerôs közegben zajlott tehát 

a rögzítés, s talán épp ezért dominál 

az újrajátszás érzése az interpretáció 

felett. Két prelúdium és fúga tételpár, 

egyegy korálelôjáték és triószonáta, 

valamint a cmoll Passacaglia és fúga 

alkotja a mûsort. szerencsésebb lett 

volna, ha a mûveket alaposan ismerô 

elôadó kihívásnak tekinti a felvétel 

lehetôségét. Így a hallgatnivaló leg

nagyobb érdeme, hogy zenei vilá

gukban már elsô hallásra biztonság

gal tudunk tájékozódni. FK

SzécHényi iMre elfeledett 

Mûvei

Kassai istván, 

Katharina ruckgaber, 

virág emese

Hungaroton

HCD 32748 l  l  l  l  l 

széchényi Imre zeneszerzôi oeuvre

jébôl hallhatunk válogatást, egyfajta 

kordokumentumként. A felhangzó 

darabok minôsége alapján a sárvár

felsôvidéki gróf nem pusztán mû

ked velô, a komponálást csak 

passzió ból folytató arisztokrata volt. 

széchényi Imre a diplomáciai szolgá

lattal párhuzamosan foglalkozott 

zeneszerzéssel, mûveit kiadták, ba

rátjának mondhatta Johann strausst, 

ismerte Lisztet. Mindkét szerzô ját

szotta széchényi darabjait; Liszt 

1872es Bevezetés és magyar induló

ja széchényi egyik témáját dolgozza 

fel. széchényi több mûfajban alko

tott – a darabok nagy része a kis for

mákat mutatja, érezhetôen liszti, 

chopini, Johann straussi fordulatok

kal. A dalok közt vannak ki emel ke

dôen izgalmasak. A nyitó négyke

zest igazi magyaros virtussal halljuk, 

a három polka táncra perdítô. Virág 

Emese dalkísérete érzékletes, a sere

nade kéthegedûszongorásbôgôs le

tétje is szépen szól. LI
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beetHoven: ProMetHeuS

armonia atenea, george Petrou

decca – universal

478 6755  l  l  l  l  l

Ki gondolná a mindig komoly, sôt 

sokszor komornak lefestett Beetho

venrôl, hogy pályafutása során a kor 

egyik leghíresebb balettmesterével, 

salvatore Viganóval együttmûködve 

balettzeneírással is próbálkozott? sôt, 

nemhogy próbálkozott: e mû faj ban is 

elsôrangút alkotott. A témaválasztás

sal persze már ebben a fiatalkori mû

vében sem hazudtolta meg önmagát. 

Hôse Prometheus, a titán, aki ellopta a 

tüzet az embereknek. A párhuzam 

nyilvánvaló: Beethoven már a kez de

tektôl hirdette, hogy tehetségét az 

emberiség boldogulásának szolgálatá

ba állítja. Az egykor nagy sikert arató 

balettet kétségkívül érdemes újra felfe

dezni. George Petrou és historikus 

hangszereken játszó együttese, az 

Armonia Atenea játéka mindenképpen 

meggyôzôen érvel amellett, hogy ne 

csak a mû nyitányát hallgassuk olykor, 

mert a balett két felvonásának tizenhat 

jelenete megannyi értékes és érdekes 

hallgatnivalót kínál. KI

dvořáK Mûvei

alisa Weilerstein – cselló, 

cseh filharmonikus zenekar, 

jiř í bělohlávek

decca – universal

478 5705   l  l  l  l  l

Alisa Weilerstein legújabb lemezének 

– a híres Gershwinmû címét parodi

zálva – az Egy cseh Amerikában alcí

met is adhatnánk. A fiatal cselló mû

vész nô Dvořáklemezén ugyanis több, 

a szerzô amerikai éveivel kapcsolatba 

hozható mû szerepel. Mindenekelôtt a 

lemezt nyitó hmoll gordonkaverseny, 

melyet a zeneszerzô még Amerikában 

fejezett be. A szólistának remek alkal

ma van e mûben arra, hogy virtuozitá

sa mellett szenvedélyességét és lírai 

alkatát egyaránt megmutathassa. 

Weilerstein maximálisan él a felkínált 

lehetôséggel, és a Jiř í Bělohlávek vezé

nyelte Cseh Filharmonikus zenekarral 

páratlan szépségû, érzékeny elôadást 

produkál. A lemezen hat rövidebb 

lélegzetû Dvořákmû is helyet kapott, 

ahol a zongorakísérô, Anna Polonsky 

játéka tökéletes összhangba kerül a 

csellóval. A Rondó és a lemezt záró 

szláv tánc megszólaltatását tanítani 

le hetne a kamarazeneórákon. KI

MaHler: dal a földrôl

Susan graham, christian elsner, 

tonhalle zenekar, david zinm an

rca red Seal – Sony classical

1225828  l  l  l  l  l

Kifejezetten lírai elôadás. Mahler 

hang jai finoman szólítanak, nem éle

sen hasítanak. Graham kidogozott, 

szép, eny hén expresszív. Elsner ab

szolút költôi. Egyáltalán nem expresz

szív, de ez hangjából adódóan he

lyes. szép, egyszerû ének. Igazán jó, 

az adott hanghoz szabott elôadás – 

nem véletlen, hogy harmadízben rög

zítették ve le a mûvet (Fischer

Dieskau, WelserMöst). A fô erény 

zinman vezénylése, a nagyon kidol

gozott, egészen finom zenekari szö

vet. Ettôl kivételes az elô adás, nem 

általánosan ideális, hanem konkrétan 

találó. szép szecessziós szövet, mely 

finom vonalakkal nagy szomorúság

ról beszél. A kiegészítô darab is igen 

találó, Busoni Berceuse elé giaqueja: 

egy kor, egy hangulat. Mahler mutat

ta be, aki saját kései panaszos dalát 

nem vezényelte. Csodás zene, remek 

párhuzama a Mah lermû második és 

utolsó tételének: mintha könnyek 

tava volna.  ZB

bernStein: WeSt Side Story

San francisco Symphony, 

Michael tilson thomas

San francisco Symphony

sFs 0059  l  l  l  l  l

Nehéz eldönteni, miként tekintsünk 

ma minden musicalek ôsanyjára, a 

Broadway dalszínházainak agyonját

szott mamutjára, az ötvenévesen is 

fia talos bravúrdarabként tetszelgô 

West side storyra. Mint örökzöld slá

gerek zseniális füzérére vagy inkább 

mint kínosan ódivatú, elcsépelt giccs

halmazra? Nyilván sok múlik a kiállítás 

minôségén. Michael Tilson Thomas 

minden egészséges szen ve délytôl 

mentes, fakó elôadása biztos nem se

gít a szerzeményt a nagy operare

mek mûveknek kijáró öröklétbe tolni, 

legfeljebb a színvonalas, de nem túl 

emlékezetes produkciók számát gya

rapítja. A kényelmes, komótos tem

pók, a helyenként egérszürkén unal

mas zenekari játék, a valódi karmesteri 

koncepció hiánya és az énekhanggal 

aligalig ren del kezô „dalmûvészek” 

hallatán az ember arra gondol, a köz

re mûködôk csak valami kötelezô pen

zumot teljesítenek egy nekik kijáró, 

tisztes zsoldért. BM

cHaSing PianoS – MicHael 

nyMan zongoraMûvei

valentina lisitsa – zongora

decca – universal

478 6421 l  l  l  l  l

A minimalista Nyman zenéjének ha

tását tekintve maximalista. Az egyik 

legtehetségesebb kortárs szerzô az 

egykor haladó formákat romantikus 

harmóniavilággal ötvözi. Darabjai gya

korta átlagon felüli inspirációról tesz

nek tanúságot. Nemcsak az egyik leg

jobb filmzeneszerzô; vonósnégyesei, 

versenymûvei kitûnô darabok. A Rah

manyinov és Lisztelôadásaival híres

sé vált Lisitsa Nyman szólózongorára 

írt mûveinek szentelte új lemezét. 

Meg közelítése telt és lágy: nem a forte

pianorelációt erôsíti – ami A zon

goralecke címû filmbôl következhetne 

–, hanem az említett zeneszerzôk által 

is képviselt nagyromantikus zongora

hangot, ahová a fortepiano fejlôdése 

végül vezetett. A kapcsolat nem vélet

len. Nyman erôssége a karakteres har

móniák létrehozása, és az ezekkel való 

minimalista játék. A zongoralecke ze

néi és a Time lapse kivételesen inspi

ráltak. Jó lenne, ha Lisitsa a zongora

versenyt is felvenné. ZB 

Here lieS love

david byrne és fatboy Slim 

musicalje

nonesuch/Warner – Magneoton

5375792  l  l  l  l  l

David Byrne és Fatboy slim jegyzi a 

musicalt, amely exkluzív kiadásban 

került forgalomba. A kísérôfüzet ol

vasását nehezíti a fényes, színjátszó 

papír – de megéri a fáradságot. Tartal

mazza a 16 dal szövegét, s akit 

kö zelebbrôl is érdekel, hogy mirôl is 

hallunk, teljes körû információt is kap

hat belôle. Érdemes utánajárni, mert 

pusztán a számok végighallgatása 

alapján aligha lehet kitalálni, mirôl is 

van szó tulajdonképpen. A Fülöpszi

getek történelmébôl villannak fel pilla

natképek, jelenetek Imelda Marcos 

életébôl. Manila szülötte, Tacloban ró

zsája lokálban énekelt, s ott ismerke

dett meg késôbbi férjével, aki mellett 

First Lady rangig vitte. A cím arra a 

megjegyzésére utal, hogy ezt a felira

tot szeretné sírkövére vésetni. De 

mind errôl nem tudva is lehet élvezni a 

zenét, amelyben az énekelt dallamok 

uralkodnak, s a karakterizálásban je

len tôs a hangszerelés szerepe.  FK
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ecM – Hangvetô
ECM 2399

Szerzôi kiadás
DszaboMusic 1001

Stretch/concord – universal
0888072356030

KeitH jarrett-cHarlie Haden:

laSt dance

l  l  l  l  l

Jarrett és Haden elôször 1967ben vett fel együtt 

lemezt, késôbb emlékezeteset alkottak Jarrett 

kvartettjében. Jó harminc év után 2007ben ültek 

le megint Jarrett otthoni stúdiójában, így készült a 

Jasmine címû duó. Az hozta ôket újra össze, hogy 

Jarrett is közremûködött egy Hadenrôl szóló doku

mentumfilmben. A most megjelent, Haden július 

11i halála miatt szomorúan aktuálissá vált lemez 

felvételei is akkor készültek, amikor a Jasmine, de 

most adták ki ôket, hetekkel Haden halála elôtt. A 

két régi barát nem próbált, csak átnézték az ak

kordmeneteket, és így kezdtek bele egyegy 

standardbe. Mindkettejük életmûvébe belesimul 

ez a spontán létrejött projekt, Jarrett 1983 óta 

fôleg örökzöldeket játszik triójával, de ez nem tipi

kus Jarrettlemez. Haden sem elôször készített el

ragadóan szépséges felvételeket; a többi közt a 

retrospektív Rambling Boy címû albumot lehet ki

emelni, amelyet gyerekkorában énekelt dalokból 

állított össze. Jarrett éppen az énekléshez hasonló 

alapállást tartja közös megszólalásuk lényegének. 

Mégis inkább mintha Haden jelenléte határozná 

meg a duót: meg persze az, hogy nincs jelen kö

zönség, ami Jarrettnél ritka. A tiszta szépség ki

egyensúlyozottsága sugárzik abból, ahogy a két 

bölcs, 69 és 62 éves, súlyos betegségeket elszen

vedett férfi tolmácsolja és Parnasszusra emeli eze

ket az egyszerû dalocskákat a régi szerelmemrôl, 

arról, hogy tavasz is lehetne, és fôleg a búcsúról. 

A két búcsúszám egymásutánja hátborzongató a 

lemez végén. Felemelô viszont, hogy a Jasmineon 

már kiadott Goodbye és Where Can I Go Without 

you alternatív felvételeivel találkozunk, amelyek 

megmutatják, mekkora kreativitással és örömmel 

zenélt a két régi barát, amikor újra találkoztak.

Zipernovszky Kornél

Szabó dániel – Peter erSKine – edWin 

livingSton: a Song froM tHere

l  l  l  l  l

Az Egyesült Államokban élô magyar jazzmuzsiku

sok közül – az évtizedek óta a tengerentúlon 

mûködô Gárdonyi László és a dobos Németh Fe

renc mellett – alighanem szabó Dániel zongorista

zeneszerzô érte el a legjelentôsebb eredményeket. 

Ennek ékes bizonyítéka az a pompásan szerkesz

tett triólemez, amelynek ritmusszekcióját két nem

zetközi sztár, Edwin Livingston (bôgô) és Peter 

Erskine (dob) alkotja. Közülük Erskinenel játszani 

már önmagában is referencia értékû vállalkozás – 

Joe zawinul és Diana Krall egykori muzsikustársát 

aligha kell bemutatni. A trió A song from There 

címû albumának kompozíciói (szabó Dani szerze

ményei) júniusban, a Mûvészetek Palotájában élô

ben is megszólaltak, így a matéria már nem volt is

meretlen, amikor egy high end minôséget produkáló 

LinnLogan lánc segítségével meghallgattam a CDt. 

A HunFro (vagyis magyarafro) Blues címû darab 

foglalja keretbe a lemezt, amit a trió két verzióban 

is feljátszott: a nyitótétel a magyar keservesmotí

vumokat bluesharmóniákkal ötvözi, a finálé (Hun

Fro Blues Alternate Take) viszont az egészet 

swinges foglalatba helyezi. A Dani gyermekeinek 

ajánlott Kid’s Dance remek hat nyolcados dallam – 

leginkább talán Brad Mehldau nyomdokain halad

va. Az Eastynato egyértelmûen utal a balkáni zene 

és a bartóki élet mû konok ostinatoritmusaira; a 

Barbaro con Brio pedig még nyilvánvalóbb kapcso

lódás Bartókörök ségéhez. A címadó dal is a magyar 

folklór kincsbôl merít, az I Crooned It Before viszont 

erô sen populáris. Mindez akár eklektikus is lehetne, 

de szer ves egységbe foglalja a három muzsikus kö

zös gondolkodása, ragyogó elôadása. Ha azt mon

dom, ígéretes kilépés a nemzetközi porondra, talán 

túlságosan visszafogottan fogalmaztam.

 Retkes Attila

cHicK corea – Solo Piano: 

PortraitS

l  l  l  l  l

Engedjük meg: a ma is rendkívül aktív zongorista 

nem minden lemeze remekmû, egyikrôlmásikról 

talán még azt is mondhatjuk, hogy nem sokat tesz 

hozzá az eddigi életmûhöz, ám a Portrék valóban 

valami egészen újat valósít meg. Nem a szólóban 

elôadott zeneanyagban, hiszen a hallgatók jó ré

sze feltehetôen ismeri az új lemez valamennyi da

rabját, a legtöbbet Corea korábbi elôadásaiban is, 

hanem abban a személyes többletben, amit a pia

nistának az egyes blokkok között elhangzó 

bevezetô magyarázatai jelentenek. Az album ele

jén mondott szavai azt sejtetik, szabad improvizá

ciókkal bombázza majd a közönséget, de hamar 

kiderül: inkább a nappalijába invitál egy meghitt, a 

kedvenceibôl összeállított mûsorra, melyet sze

mélyes hangú összekötô szövegekkel tesz pár

beszédjellegûvé. Így a Portraits egyszerre idézi 

meg a muzsikus kedvenceit Monktól Bud Powellig, 

Bartóktól szkrjabinig vagy a saját Gyermekdalaiig, 

és beszél e kompozíciók mostani elôadásáról, 

mely csak egy az ismeretlen hosszúságú sorban. 

Minden kompozíció örökre befejezetlen marad. E 

fura párbeszédben a hallgató is egyszerre szerez

het új Bill Evans vagy Monkélményeket, ugyan

akkor Coreáról szintén fontos információkkal gaz

dagszik. És nemcsak az elôadóról, hanem a zene

rajongó mûvészrôl is. Akinek pedig ez sem elég az 

újdonságból, hallgassa meg a városnevekkel jel

zett címadó Portrékat, melyekben Corea a közön

ség egyes tagjairól „fest” miniatûr zenei szkeccse

ket. Az improvizatív képmások feleslegessé teszik 

az ihletôk látványát. Merô szinesztéziáról, csak 

hallható, avagy láthatatlan festészetrôl van szó. 

A Portraits történetileg Corea egy korai bátor 

mûvészi gesztusának, a kétlemezes Piano Imp ro

visationsnek méltó párja.  Máté J. György
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ecM – Hangvetô
ECM 2349

bMc records – Mg records
BMC CD 204

blue note – universal
0602537702596

Wolfgang MutHSPiel/larry 

grenadier/brian blade: driftWood

l  l  l  l  l

Az ECM ismét remekelt. Manfred Eicher produkciói 

a mûfaj kiemelkedô dokumentumai, ez a korong is 

ezt a sort gyarapítja. A címadó darab a trió közös 

szerzeménye, a továbbiakat a csaknem három év

tizede Amerikában élô osztrák gitármûvész jegyzi. 

Itt már az elsô hangoknál kiderül, hogy nem akár

milyen lemezrôl van szó. Gyönyörû, izgalmas ze

nét hallunk, amely azonnal lenyûgözi a hallgatót. 

Mindhárom zenész mestere hangszerének, sok je

len tôs fellépés és lemezalbum fûzôdik nevükhöz. 

Ráadásul pályájuk is gyakran keresztezte egymást, 

éppen a legnagyobbak társaságában, elég csak Gary 

Burton, Brad Mehldau, Kenny Garrett, Joshua 

Redman, Paul Motian vagy Pat Metheny nevét 

említeni. A két amerikai zenészt mindenki ismeri, 

Muthspiel azonban hangszerének túlzsúfolt „pia

cán” nem kapta meg a kellô elismerést. Jómagam 

már húsz éve felfigyeltem rá, amikor Loaded Like 

New címû albumán már olyan érett, kiforrott stí

lust mutatott, amelyben a jazzgitározás legjobb, 

Jim Hall, John McLaughlin vagy Bill Frisell által 

képviselt hagyományait lehetett felfedezni. 

A jelen album három egyenrangú mûvész találko

zása. (Nem véletlenül szerepel mindhármuk neve 

egyformán a borítón.) Muthspiel technikája kifo

gástalan, igazi erôssége mégis a nagyon lassú tem

pójú balladajátékban nyilvánul meg. Bensô sé ges, 

szinte mágikus kapcsolat fûzi hangszeréhez. Az 

egész lemeznek ez ad különleges hangvételt. Cso

dálatos hármójuk összjátéka, egymásba fonódó 

szárnyalása. Puritán, letisztult eszközökkel dolgozó 

mûvészek mutatják meg zenei világukat. Az egész 

produkció a mûvészi alázat és az egymás iránti 

végtelen tisztelet iskolapéldája. A kimagasló hang

technika már csak „hab a tortán”, amit ennél a ki

adónál már megszokhattunk. Márton Attila

Modern art orcHeStra PlayS tHe 

MuSic of KriStóf bacSó: circular

l  l  l  l  l

Jellegzetes amerikai lemezcím, amely két entitást 

feltételez: a játszó és a szerzô személyét. Esetünk

ben mindkettô igazolt klasszis. A Modern Art 

Orchestra Magyarország két meghatározó big 

bandje közül a mûhelyében érlelôdô kompozíciók 

bemutatásával a saját útját járja, az Amerikában 

diplomázott Bacsó Kristóf szaxofonos pedig nem

csak hangszeresként, hanem zeneszerzôként is a 

magyar jazzélet markáns arcélû muzsikusává vált. 

Együttmûködésük érett gyümölcse az elegáns CD, 

amelynek gerincét Bacsó háromtételes szvitje 

(Lunar Dance, Too Many Questions Left, Child’s 

Place) alkotja. Gyermeke érkezése, apja távozása 

áll a felnôtté válás nagy kérdései által inspirált, 

megható ciklus hátterében. A szerzô hang sze re lô

ként mesteri munkát végzett a színek, hangulatok 

széles spektrumát bejáró darabokban, amelyek 

meg szólaltatásához olyan kiváló szólisták adták 

tehetségüket, mint Ávéd János (szaxofon), Fekete

Kovács Kornél (zenekarvezetô, trombita), Cseke 

Gábor (zongora), Fenyvesi Márton (gitár) és legin

kább érintettként maga a szerzô. A Nocturne az 

argentin chacacera ritmust elegyíti magyar dalla

mokkal, a Caffeine Express reggeli hangulatokat 

fogalmaz meg, a lemezt záró, tág érzelmi amplitú

dójú Variations on a Folksong pedig egy nép dal sze

rû melódia és a modern jazz nyelvezetének egyé ni 

ötvözete. Napjaink big band zenéje nem tartozik a 

szélesebb közönség kedvelt hallgatnivalói közé, 

ezért minden elismerést megérdemel a grandiózus 

munkára vállalkozó szerzô és a darabokat nagy 

be leérzéssel megszólaltató Modern Art Orchestra 

közös erôfeszítése. A Circular inkább a szakma el

ismerésére tarthat számot: örülnünk kell, hogy 

ilyen szerzôk és elôadók emelik magasba a nagy

zenekari játék zászlaját.  Turi Gábor 

brian blade & tHe felloWSHiP band:

landMarKS

l  l  l  l  l

Mintha a Twin Peaks egyik epizódjába lépnénk be: 

a direkt csúszkáló mellotronhang lidérces atmosz

férát teremt. Alig egy perc múltán oszlik a bevezetô 

misztikus köd, és dereng a napsütés, a felhôk közül 

kibontakozik Jon Cowherd zongorista címadó szer

ze ménye, a Landmarks. Megindító téma, költôi 

mély ségek, nagyszerû építkezés. Együtt mozog 

min denki, táncolnak háromnegyedben, Blade a do

bok mögött, Melvin Butler a szaxofonnal, Myron 

Walden a basszusklarinéttal, Chris Thomas a bô gô

vel, és Cowherd. ôk a Közösség. Késôbb még 

Marvin sewell és Jeff Parker gitárosok is csatlakoz

nak hozzájuk néhány szám erejéig. A mintázat (rö

vid hangulatfestô közjáték után hosszabb lélegzetû 

tétel) csak a lemez közepéig tart, nem merevedik 

monotonitásba.

Az 1998as debütáló lemez óta megmaradtak az 

alap tagok és az alapvetô irányok is, következetesen 

és hitelesen alkot a Fellowship. A jazz sokak szerint 

egyre halványabban pislákoló tüzére nagy erôkkel 

hordják a fahasábokat – bár ezek a kuglik nem a ha

gyományos formára vannak vágva, azért jó meleget 

csinálnak. A csapat számára min de nek elôtt való a lí

raiság, a magától értetôdôen figyelmes összjáték, a 

dalszerû témák, a szvingen túli lüktetés sok dinami

kai hullámzással, a történetme sélés. Bladeékre a 

bopelôdök helyett a country, a folk, a rock és a blues 

nagyjai hatnak jobban, miközben a kompozíciókba 

simuló hangszerszólók nagyon is jazzesek. Míg 

Wayne shorter mögött Blade szinte önkívületben 

dobol a teljesen feloldott kontúrú zenében, saját, 

megkomponáltabb darabjaiban jóval visszafogot

tabb, de ugyanúgy használja színezésre is a hang

szerét, mint a tempó megtartására. Ez a zene megfor

máltsága okán könnyebben befogadható, de a lelket 

hasonlóképp megdolgoztatja. Bércesi Barbara
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SzabadoS györgy:  

Szabad egyenSúlyoK

gyôrfree

Katalógusszám nélkül l  l  l  l  l

A három éve elhunyt zongoristaze

ne szerzôt kétféle metszetben mutatja 

be az új lemez. Elsôként a szólistát a 

Madarak címû, közel negyvenperces 

kompozícióval, melyben a hallgató 

ala posan tanulmányozhatja egy „em

beri tartás zenei megnyilatkozását”, 

másrészt „a szabad lehetôség ôsi 

örö mét”, hogy a pianista saját, a kom

 pozícióról, illetve az improvizációról 

írt szavait idézzük. A hasonló ter je

delmû Tündérek egy szabadon rög

tönzô trió felvétele; itt Dresch Mihály 

és a vonóval bôgôzô Lô rin sz ky Attila 

a zongorista egyenrangú partnere. 

szabados nagy teret ad muzsikus

társainak, úgyhogy ez a terjedelmes 

darab elsôsorban szerzôként mond 

sokat a zongoristáról. Kár, hogy a le

let  mentô kiadványon a felvétel idô

pontját és helyét nem olvashatjuk. A 

magyar improvizatív zene hetvenöt 

éve született nagy alakjára legköze

lebb az Újbuda Jazzfesztiválon emlé

keznek majd e CD bemutatójával, be

szélgetéssel és filmvetítéssel.  MJGy

bágyi balázS neW 

quartet: eaSy landing

tiM Produkció bt.

BBNQ01  l  l  l  l  l

Balázs már a tíz évvel ezelôtti debü

táló albumán is bebizonyította, nála 

nem indokoltak azok az aggályok, 

amelyek egy doboszenekar ve ze tô

nél olykor felmerülhetnek. Az azóta 

különféle formációkkal elôadott és le

mezen is rögzített projektek után ez 

az együttes a Valahol máshol címû 

korongon megismert modern main

stream hangvételt viszi tovább. Új 

együttesébe is a hazai jazzelit három 

kiemelkedô képviselôjét hívta meg: 

Ávéd János tenorozik, Oláh De zsô 

zongorázik, és Oláh Péter bôgôzik. 

Balázs kompozíciói a jazz standardek 

világát idézô blikkfangos melódiák. A 

kivitelezés elsô osztályú, ami ilyen 

partnerekkel érthetô. Jani Coltraneos 

soundja, Dezsô senkihez nem fogha

tó improvizációi és Péter biztos ala

pot nyújtó játéka teszi emlékezetessé 

a produkciót. Az egyetlen kifogás a 

nem túl kielégítô hangtechnika, hi

szen a felvételek Balázs otthonában 

készültek. MA

laKatoS PeceK KriSztián: 

in MeMory of…

Hunnia records

HRCD1203  l  l  l  l  l

Tisztán artikulált, gyönyörû bôgô

hang. De hát mit várjunk a 2003as 

rádiós bôgôverseny elsô helye zett

jétôl? A Dzsozi Bluest Balázs Elemér 

diszkrét dobkíséretével mindjárt rög

tönzéssel indítja az immár húszas 

évei közepén járó, szép pályát befu

tott muzsikus, majd Bolla Gábor 

nyughatatlan szaxofonjátékával a 

hard bop vizeire evez a trió. A kö vet

kezô, Lakatos Pecek Géza emlékének 

adózó szerzemény Bolla helyén Ba

lázs József romantikus zongorázásá

val békésebb világba visz. Kvartetté 

bôvül, és a modern hangzású Free 

Willben szabadabban csapong a 

csapat, aztán a secretben balladai 

hangot üt meg. Feltûnik a horizon

ton Bach és Monk is, így változnak a 

stílusok, hangulatok és formációk a 

nyolc számban, amelyeket egy kivé

tellel a bôgôs jegyez. Aki ezzel a le

mezzel szerzôként és hangszeres

ként is letette a névjegyét: eklektikus, 

de érvényes belépô a felnôtt muzsi

kusok világába. TG

KozMa orSi quartet:

SoulPrintS

tom-tom records

TTCD 209  l  l  l  l  l

A sokoldalú énekesnô 2007 óta válto

zatlan felállású együttesével szerepel. 

Két nagyszerû albumának méltó foly

tatása az új opusz. Ezúttal is a Cseke

Hárs szerzôpáros, illetve Hárs Viktor 

ötöt kompozíciójával találkozha

tunk, Ivan Lins slágere, a Love Dance 

is teljesen beleolvad a repertoárba. 

Az angol nyelvû versek most is Viktor 

költôi vénáját dicsérik. Az interpretá

cióban minden a helyén van. Orsi 

finom hangja, varázsos elô adás mód

ja, a mértéktartó scatte lés, a szenti

mentális attitûd kerülése igazi mai 

hangzásvilágot eredményez. Figye

lemreméltó a technika be vetése a 

többszörös vokál és a ráéneklés alkal

mazásával. A hangszeres háttér most 

is perfekt: Cseke Gábor káprázatos 

zongorajátéka, Hárs Viktor akuszti

kus bôgô, basszus és baritongitár 

improvizációi és Pusztai Csaba kor

rekt dobkísérete, nem is beszélve a 

Tilia vonósnégyesrôl, amely nagyban 

színesíti a hangzást. MA

MicHael Wollny trio:

WeltentrauM

act – Hangvetô

ACT 95632 l  l  l  l  l

Harmincöt éves létére Wollnyt már 

most úgy emlegetik, mint a jelenkori 

német jazz legeredetibb alakját, a 

zongorista tíz év alatt szinte minden 

kitüntetést és díjat megkapott. stílu

sa a különbözô formációkban válto

zatos, sôt mármár teljesen kiszámít

hatatlan. Nagysikerû triójához Tim 

Lefebvre csatlakozott (amíg bôgôse 

gyesen van), Eric schaefer dobos 

maradt. Igen jól kijönnek, így a jelen 

stúdióalbumot a rajongók már „két

lemezes” online koncerttel egészít

hetik ki. A középkori szerzôktôl a 

má sodik bécsi iskolán át a mai 

popszerzôkig Wollny mindenhon

nan merít, saját darabjai is izgalma

sak; a Nietzscheaforizma feldolgo

zását követi a God is a DJ – Theo 

Bleckmann torokénekével meg fû sze

rezve. A lemez címe arra utal, hogy a 

súlypont Mahler és a jelen közt raj

zolódik ki. Kicsit sokat kell kapkodja 

a hallgató a fejét, de érdemes meg

próbálni követni a szédítô váltáso

kat. ZK

joSHua redMan: trioS live

nonesuch – Magneoton 

541805  l  l  l  l  l

Két koncertfelvétel négyévnyi kü

lönbséggel. Joshua Redman szaxofo

nos Gregory Hutchinson dobos és 

Matt Penman bôgôs társaságában 

2009ben a New yorki Jazz stan

dard, majd Reuben Rogers bôgôssel 

2013ban a washingtoni Blues Alley 

klubban lépett fel. A CDn ebbôl hét 

darab hallható: három Redman, egy 

Monkszerzemény, két örökzöld és 

zárásként a Led zeppelin együttes 

The Ocean címû száma. A tenor és 

szopránszaxofonon is játszó Red

man kedvelt formációja a trió, a har

móniahangszer nélküli felállásban 

kö tet lenül érvényesülhet technikai 

pal lé rozottsága, gördülékeny rög tön 

zô képessége és robosztus elôadói 

alkata. Koncerteken a kompozíciós 

fegyelem helyébe általában az imp

rovizálás szabadsága lép, és itt 

mindegyik muzsikus kiemelkedôen 

teljesít. Magas fokon beszélik a mo

dern jazz nyelvét, játékukat lendüle

tes, szellemes, egymást inspiráló 

pár beszédük teszi igazán élvezetes

sé. TG
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joSé jaMeS:

WHile you Were SleePing

blue note – universal

0602537787715  l  l  l  l  l

José James viszonylag új felfedezett

je a kortárs amerikai jazznek, neve a 

férfi vokalisták új generációját fémjel

zi. Végre nem crooner, és nem is 

standardek interpretálásával mondja 

fel a leckét. Ráadásul teljesen egyéni 

víziója van a zeneszerzésrôl, hang

szerelésrôl, hangulatfestésrôl. Itthon 

még kevéssé ismert, pedig ez már az 

ötödik lemeze. Az elsô dal, de még a 

második szám végletekig ragadós 

dobkísérete hallatán is azt monda

nánk, ez hiphoplemez, rap nélkül. 

Aztán tovább nyílik James világa – 

gyanús volt már a kezdô, hendrixes 

gitárostinato is –, olyan hangkulisz

sza kerekedik, mintha egy britpop 

zenekar szólna (nyilvánvaló James 

vonzódása a Radioheadhez is). De 

még itt sem állunk meg, az R’n’B, a 

blues és az electronica is bekúszik a 

képbe, van, hogy több stíluselem 

egyszerre, ami különös hatást kelt: 

jártunk is már ezen a tájon és még

sem. Egy biztos: még fogunk. BB

organ exPloSion

enja – varga

ENJ9610 2  l  l  l  l  l

Hammondorgonával a középpont

ban nem lehet retromentes lemezt 

csinálni, fôleg a klasszikus orgona

basszusdob felállásban. A kérdés 

csak az, hogy sikerüle valami egye

bet is hozzátenni. Ezen a lemezen 

nagyon is. Ha egy fiatal billentyûs 

belezuhan a varázslatos Hammond

hangzás gravitációs mezejébe, akkor 

elkerülhetetlenül meg kell ismerked

nie a klasszikus elôdök örökségével. 

Hansi Enzensperger sem kivétel, az 

Organ Explosion is tele van a 

swinges idôk legszebb orgonaha

gyományait idézô megoldással, de 

minden számba bele tudott vinni va

lamilyen mai elemet – hangszínt, 

szólót, hangszerelési megoldást. 

Mindezt úgy, hogy az egész album 

könnyed, vidám hangulatot sugároz

zon. Érdekes, friss, nagyon szóra

koztató. A Kung Fu Funk közepén 

például hangosan röhögnöm kellett. 

sose értettem a németek szögletes 

ötlettelenségérôl szóló sztereotípiát. 

És még a futball VBt is megnyerték.

Huszár Endre

dirty looPS:

looPified

verve – universal

0602537383580 l  l  l  l  l

A Dirty Loopsjelenségrôl tanul

mányt lehetne írni, holott még csak 

debütáló albumukat tarthatjuk a ke

zünkben. Ám a DL modern kép zôd

mény: fizikai hanghordozójuk meg

jelenése elôtt óriási rajongótáborra 

tettek szert az interneten, fôleg pop

átdolgozások gyilkos virtuozitású, 

kreatív elôadójaként. A Loopifiedon 

már a 12 számból 10 a svéd trió saját

ja, egy Avicii, egy pedig Justin 

Bieberátemelés. A saját szerzemé

nyek is több tekintetben poposak: 

szigorúan három és fél és négy és fél 

perc közöttiek, erôsen megszerkesz

tettek, még a rövid hangszerszólók is 

megírtnak hatnak, a témák rádió ba

rátak. Mégis itt a helye a Loopi fied

nak, mert tagjai rendkívül felkészült 

muzsikusok, arranzsaik meg hök ken

tôk, a számok harmonizáltsága po

pon túli élményt nyújt. Elképesztô 

Jonah Nilsson vokális teljesítménye, 

csak egy lemezen át már idegölôek 

magas hangjai, meg a körzôvo nal

zóval szerkesztett sound. BB

taKuya Kuroda:

riSing Son

blue note – universal

0602537622993  l  l  l  l  l

Izgalmas interdiszciplináris kutatási 

téma lehetne, hogy a hattyúdalát 

elôadó lemezipar legnagyobb, még 

talpon maradt kiadói milyen szem

pontok alapján választják ki, melyik 

produkció kerülhet be repertoárjuk

ba, azaz kiktôl remélik cégük túlélé

sét. Vane annyi bátorságuk egy 

nagy bajban lévô iparág legfonto

sabb – bár egyre súlytalanabb szavú 

– megmondó embereinek, hogy be

vállaljanak érdekes, új dolgokat, vagy 

a teljes tanácstalanságukat bizonyít

va maradnak a jól bevált – azaz biz

tos pusztulást hozó – megoldások

nál. Hallhatóan kiváló zenészek ját

szanak a Rising sonon és semmi 

hiba az egész produkcióval. Ami hi

ányzik, az legalább egyetlen eredeti 

momentum, bármelyik szereplôtôl. 

Olyan, amire az ember felkapná a fe

jét, hogy „hoppá, szóval ezért kellett 

ennek a lemeznek megjelennie”. Na, 

ilyen itt nem volt. A mûfaj amúgy 

smooth jazz némi tradicionális és 

fusionbeütéssel. HE

roy natHanSon’S Sotto 

voce: coMPlicated day

enja/yellowbird – varga

yeb7441 l  l  l  l  l

Az altszaxofonos Roy Nathansont a 

Jazz Passengersbôl ismerhetjük, 

akárcsak a sotto Voce másik fúvós 

tagját, a harsonás Curtis Fowlkest. A 

zenekar repertoárja szelídebb a JP

énél, több benne a szórakoztató, 

grooveos elem, de klasszicista 

fegyelemrôl itt sincs szó: Nathanson 

a mindennapok apró gondjairól szó

ló versekre komponál funky, reggae 

vagy posztmodern zenéket egy 

szakmailag rendkívül képzett csapat 

számára, sok énekkel és/vagy szava

lattal. Igazi urbánus zenei kaland, 

amelyben a többnyire iróniával, vál

tozatosan kezelt hegedûnek (sam 

Bardfeld) legalább akkora szerep jut, 

mint a fúvósoknak. szöveg szem

pontjából talán a The Nettle Tree 

(van ilyen?) a legérdekesebb, Gerald 

stern költô szavalatával. A fa jelké

pes funkciót kap a versbeli én életé

ben, de szó sincs arról, hogy akár 

Nathanson, akár stern bármit tudna 

a csalánfélékrôl.  MJGy

gulli brieM eartH affair:

liberté

gramy records

GR114 l  l  l  l  l

Aki abból a ténybôl kiindulva próbál

ja elképzelni Gulli Briemnek a Liberté 

címû albumon hangokba öntött bel

sô világát, hogy a Mezzoforte együt

tes dobosaként milyen lehengerlô 

funkfusion produkciókban vett részt, 

az messze jár az igazságtól. Az Earth 

Affair formáció, amely 2004ben 

adta ki Chapter One címû debütáló 

lemezét Briem mint zenekarvezetô, 

dobos, zeneszerzô és producer irányí

tásával, más attitûddel áll az alko

táshoz, és más közönséget is céloz 

zenéjével. Részben a világzene felé 

kacsingat (a Libertén délafrikai és 

izlandi gyerekkórus is hallható), rész

ben az ambient zene lebegése vonz

za, melyen át, úgy érezzük, a sokarcú 

izlandi természet is megelevenedik, 

de Briem a jazznek sem fordít hátat. 

És kuriózumként énekel. Az ered

mény kissé nehezen megfogható. A 

nemzetközi produkcióból Barabás 

Tamás basszusgitáros és Égerházi 

Attila mint a lemez kiadója is kivették 

részüket. BB
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ParaPácS:

bebocSátlaK

l  l  l  l  l

Agócs Gergely azt írja a lemez ajánlójában, nem 

tud elfogulatlanul írni a Parapács lemezérôl. Ehhez 

én is csatlakozom, noha személyesen nem isme

rem ôket. Felvidéki vonós népzenét tartalmazó 

lemez ugyanis ritka, mint a fehér holló, nem is tu

dom, jelente meg egyáltalán pusztán ilyen tema

tikájú album. Ez a korong ráadásul nem is akármi

lyen: tudatosan teljes képet igyekszik festeni a 

Felvidékrôl, bemutatva a különbözô vidékeket, a 

nagy adatközlôket, a jelentôs hangszereket, dal

lamtípusokat, nem elfeledkezve a nemzetiségekrôl, 

a szlovákokról és a cigányokról sem. Kifejezetten 

figyelnek arra, hogy a régies réteg megjelenjen, 

ugyanakkor a különbözô újabb hatásokat is felmu

tatják, egyegy nagy adatközlô játékmódját tökéle

tesen megidézve. Mondhatnánk azt is, hogy ez 

tulajdonképpen egy hiánypótló népzenetörténeti 

tanulmány, de mégsem pusztán az, mert rendkí

vül szórakoztató, színes, kimunkált zenei anyag 

várja a hallgatót remek elôadásban. Az, hogy vala

ki a szülôföldjéhez kötôdik – jelen esetben a prí

más, Pusko Márton – és annak muzsikájába ilyen 

alapossággal beleássa magát, nagyon becsülendô, 

ahogy az a zenekar részérôl is, akik ebben maxi

málisan mellé álltak. A Parapács új színt visz a 

táncházmozgalomba, talán nekik köszönhetôen a 

dudamuzsikán kívül is megjelenik majd a felvidéki 

dallamkincs. Közremûködôként megkerülhetetlen 

Agócs Gergely, a felvidéki muzsika nagy apostola: 

furulyán, dudán, tárogatón (Balogh „Bero” Árpád 

egykori hangszerén) is halljuk ôt játszani, énekes

ként pedig a stílust tökéletesen hozó Kubinyi Júliát 

köszönthetjük, de szerepel még a korongon Pál 

István szalonna hegedûs, s három cigány adat köz lô 

is felkerült; az ô összeállításuk még autentikusabbá 

teszi a CDt. Kiss Eszter Veronika

tallabille: HallottáK-e Hírit 

cSongrád MegyéneK 

 l  l  l  l  l

A DélAlföld (elsôsorban Csongrád megye) ha

gyományos parasztzenéje a kárpátmedencei ma

gyar folklórkincs ritkán hallható, méltatlanul ke

véssé ismert rétege. Ezért is örömteli a két tekerôs, 

Legeza Márton és Németh András, a dudás 

Istvánfi Balázs és az eszklarinéton játszó Lipták 

Péter zenekara, a Tallabille új lemeze, amely sze

ged és szentes környékének hangszeres népzené

jére, illetve a délalföldi régió pásztor, betyár és 

rabnótáira fókuszál. Emléket állítanak egyúttal Bá

lint sándor néprajzkutatónak, A szögedi nemzet 

címû monográfia szerzôjének, illetve katonadala

ikkal megemlékeznek az I. világháború kitörésének 

centenáriumáról is. Maga a zenekar neve egyéb

ként szoros összefüggésben áll az általuk képviselt 

zenével és elôadásmóddal: ebben a muzsikában a 

dallamot erôsítô duda és eszklarinét „eltallabillézi” 

a nótát, vagyis gondoskodik arról, hogy ne csak a 

bôgôhúr mély hangjai, illetve az úgynevezett 

recsegôhúr erôteljes ritmusa legyen hallható. Ez a 

zenei világ 1945 elôtt részese volt a délalföldi em

berek mindennapjainak, de aztán – a tradicionális 

paraszti életforma erôszakos felszámolásával – 

jelentôségét veszítette. Méltó a felfedezésre ez a 

muzsika, és a Tallabille képzett, elkötelezett, a hi

telességet és a tudományos igényességet is szem 

elôtt tartó városi népzenészei tökéletesen alkal

masak e feladatra. A kvartetthez négy kiváló éne

kes (Havay Viktória, soós Réka, Navratil Andrea 

és Papp László) társul, akik ugyancsak autentiku

san, mértéktartóan, de szenvedélyesen idézik fel a 

pásztor és katonadalokat. Ha többször végighall

gatjuk a lemezt, már biztosan emlékezni fogunk 

rá, hogy miért váltak híressé a szentesi tekerôsök, 

és milyen is volt a szegedi dudahagyomány.

Retkes Attila

Pál eSzter: 

naPot, Holdat, cSillagot

l  l  l  l  l

Pál István szalonna nevét a népzenerajongók 

mindegyike garantáltan ismeri, egyre többen tud

ják azt is, hogy húga, Pál Eszter kiváló énekes. 

Most érkezett el a pillanat, hogy lemezzel is jelent

kezzen, amelyen a teljes Kárpátmedencét igyek

szik körbeutaztatni a hallgatósággal. Pál Eszter 

hangja kellemes, díszítései stílusosak, a lassú és 

szomorú dalokat nagy átéléssel közvetíti. Jól dol

gozik vele a bátyja és a csupa elsôrangú nép

zenészbôl álló zenekar, akikkel remekül tudnak 

igazodni egymáshoz. A lemez szerkesztése is ki

egyensúlyozott: bár hangsúlyos Erdély, azért a 

szülôföldnek, Kárpátaljának is jut egy ruszin ösz

szeállítás, amelyben Eszter az édesapja harmónia

kíséretével énekel. sajnálatos, hogy nincs több 

kárpátaljai dallam, különösen, hogy egyetlen oda

való magyar népdal sem került fel a korongra. 

Ugyanakkor találunk felvidéki és mohácsi dalokat 

is, utóbbiakkal azonban több a gond. Pál Eszter 

ugyanis amilyen jól énekli a lassú dalokat, annyira 

ízetlen marad az elôadása a gúnyolódó, tréfás nó

táknál. Azt a fajta „spirituszt” hiányolom, ami any

nyira megkapó és szórakoztató a zoboralji lako

dalmasnál. Aki hallotta eredetiben a felvidéki 

asszonyok gúnyos, szókimondó felelgetéseit, an

nak ez az elôadás maximum az olvasópróbával ér 

fel. Ezért nagy kár, ahogy a mohácsi dalokban sem 

jön át a tréfa. Ezt leszámítva még egy apró meg

jegyzés: nem szerencsés, ha ugyanaz a szöveg 

ismétlôdik dalokon, tájegységeken átívelve, noha 

tudjuk, hogy egyegy strófa nagyjából az egész 

Kárpátmedencében megtalálható – például az 

Édesanyám sok szép szava… kezdetû versszak –, 

kivéve persze, ha valami okból kifolyólag ez a kon

cepciója a lemeznek.

Kiss Eszter Veronika
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ciMbaliband: 

vidáMParK

l  l  l  l  l

A turai népzenészbôl a hazai világzenei szcéna 

egyik ismert szereplôjévé vált cimbalmos, Unger 

Balázs zenekara, a Cimbaliband új albuma ismét 

komoly szakmai vitákra adhat okot. Akik a kárpát

medencei folklórkincs autenticitását féltik, joggal 

vethetik az együttes szemére, hogy túlságosan is 

szabadon, más stiláris és mûfaji rétegekkel össze

gyúrva kezeli a tradicionális népi dallamokat. 

Ungerék érvelése is jogos: a zenekarvezetô szerint 

a tudatos ismeretterjesztés a lényeg. Minden kon

certen elmondják a közönségnek, hogy az adott 

számnak mi az eredete, s ezáltal tisztelik a hagyo

mányt, de ôk 21. századi városi zenét játszanak, 

ami biztosan nem szólalhat meg úgy, mint mond

juk 1930ban, a Galgamentén. Ezt a vitát nem le

het, s talán nem is kell eldönteni, hiszen a tánc

házmozgalom indulása óta eltelt négy évtized azt 

bizonyította: mindkét megközelítésnek van létjo

gosultsága. A Vidámpark mindenesetre a szó leg

jobb értelmében vett bulizene; felidézi a közelmúlt 

falusi vurstlijainak hangulatát – sült kolbásszal, 

soksok alkohollal, vaskos tréfákkal. A viszonylag 

egységes hangzásképet két kompozíció töri meg, 

de ez sem feltétlenül negatív. A Habiszti Guszti 

címû szám parodisztikus roma szlengszótár, ami

hez a Tolna megyei Bogyiszlón gyûjtött délszláv 

kólódallamot választottak. A Jöjjünk össze címû 

tétel pedig hiphoppal házasítja össze a népzenei 

alapot; a meglepôen magas you Tubené zett sé ge

ket produkáló pécsi rapper, Halott Pénz (Marsalkó 

Dávid) közremûködésével. Mindent egybevetve: 

minôségi szórakoztatózene ez, amin Bartók, Ko

dály és Lajtha László alighanem erôsen csodálkoz

na. De hogy megbotránkoznánake, azt nem hi

szem, mert ôk is pontosan tudták: a zeneszerzôi 

fantázia határtalan.    Retkes Attila

enja/yellowbird – varga
yeb 77342

quinteto el deSPuéS:

calleS lejanaS

l  l  l  l  l

A bandoneonjátékos Victor Hugo Villena és a 

gitároszeneszerzôhangszerelô Alejandro schwarz 

által alapított Quinteto El Después az elmúlt tíz év

ben a modern tangóinterpretáció legfontosabb 

elôadói közé nôtte ki magát. A kvintett – amely

ben Cyrl Garac hegedül, Ivo de Greef zongorázik 

és Bernard Lanaspèze nagybôgôzik – kifejezetten 

arra törekszik, hogy a hagyományos Buenos 

Airesi tangómilonga repertoár kereteibôl kitörve, 

sôt részben Astor Piazzolla örökségét is megha

ladva saját, kreatív tangórepertoárt hozzon létre. 

Ezzel az ambícióval magyarázható, hogy az el

múlt idôszakban számos kortárs zeneszerzôt sike

rült megnyerniük új tangók (vagy a tangó által ins

pirált szabad kompozíciók) írására. Az európai, 

ázsiai és délamerikai koncertturnék mellett elis

mertségüket jelzi, hogy rendszeresen dolgoznak 

együtt kiváló énekesekkel (Haydée Alba, sandra 

Rumolino, Anna saeki); szerepet vállaltak a Las 

Rutas del Tango címû BBCdokumentumfilmben; 

valamint a portugál fadosztár, Misia közre mû

ködésével óriási sikerrel adták elô Piazzolla Maria 

de Buenos Aires címû tangóoperáját. 2010 óta 

dolgoznak együtt Henri Demarquette francia csel

listával, s ebben a szextettformációban, Hollandiá

ban rögzítették a Como un Tren címû kiváló albu

mot (2012). Új lemezük, a Calles Lejanas ennek 

szerves (a Como un Trenhez ezer szállal kötôdô) 

folytatása: némileg csalódást keltô, hogy ezúttal 

adósak maradnak az újszerû, invenciózus megol

dásokkal. A finoman szôtt kamarazenei hangzá

sok, a pregnáns ritmusképletek ezzel együtt von

zó produkciót eredményeznek. A vokális tételeket 

sandra Rumolino adja elô; néhány dalban pedig az 

ütôhangszeres Javier Estrella is közremûködik. 

Retkes Attila

cSíK zeneKar: 

aMit a Szívedbe rejteSz

l  l  l  l  l

Volt már a Csíknak jobb albuma, az biztos. Van 

persze helye a tributedaloknak, tributealbu mok

nak, de amikor az a CD címe, hogy „Amit a szí

vedbe rejtesz”, akkor az ember arra gondol, ezen 

most az igazán fontos dalok szerepelnek majd. 

Csak hogy nincs így. Ezen az albumon nincs sok 

kreativitás, mondhatjuk, hogy kellett egy új ko

rong a jubileumra, hát valahogy összehoztak 

egyet, de akkor is csak a csalódás marad. Tribute

re nem lehet életmûvet építeni, még egyegy sike

rültebb átiraton felbuzdulva sem, különösen nem 

akkor, amikor az igazán alkalmas dalokat már 

ellôtték, s most már annyi ideje dolgozik a köny

nyebb mûfajokban a Csík, ráadásul Kossuthdíjjal 

a háta mögött, hogy igazán ideje lenne megtalálni 

a saját hangjukat, a saját számaikat a világzené

ben. Csak hogy nincsenek igazi ötletek, marad az 

áthangszerelés, ami sajnos édeskevés ahhoz, 

hogy hosszú távon emlékezeteset alkossanak. Iz

zadtságszagú az Erzsébeti szvit, amely Kalotasze

get és a countryt párosítja, kommersz popsláger a 

Csak egy dallam vagy a születtem, érkeztem, az 

Adagio swingissimo ugyan telitalálat, csak hogy 

az nem a Csík száma, hanem a világzenei mû

fajban alkotó Lakatos Róberté. Bár Hobo Mesél az 

erdô címû klasszikusához illesztettek egy találó 

moldvai dallamot, de egyéb ötlet nem színesíti a 

feldolgozást. Érdekes viszont az Ember, fa triós 

formája, és jó elképzelés a szászcsávási ötszólamú 

éneklés hagyományának megidézése. Rúzsa Mag

di ellenben úgy került az albumra, mint Pilátus 

Credóba, Presser számával, az Egyszer címûvel. 

Az marad az ember érzése – ez csak a ráadás 

szám –, hogy pusztán az eladás növelése volt vele 

a cél: népzenét ebben a számban nem fogunk fel

fedezni. Kiss Eszter Veronika
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Tizennyolc évvel ezelôtt alapított, azóta hazai és nemzetközi színtéren – a többi között az International Classical 
Music Awards (ICMA) zsûrijének egyetlen kelet-európai tagjaként is – elismert, klasszikus zenére és jazzre specia-
lizálódott folyóiratunkat, a Gramofont nemcsak a szakmához  – alkotó- és elôadómûvészekhez, zenepedagógusok-
hoz –, hanem a zenekedvelôk lehetô legszélesebb táborához szeretnénk eljuttatni. Ezért is kiemelten fontos szá-
munkra, hogy – a minôségi folyóiratok terjesztési nehézségei, az ingyenes kiadványok dömpingje ellenére – lapunk 
terjesztési hálózatokon és egyedi boltokon keresztül, országszerte elérhetô legyen. Az alábbiakban tételesen felso-
roljuk a Gramofon 2014. évi terjesztési pontjait. Lapunk terjesztésével, az egyes értékesítési pontokkal kapcsolatos 
kérdéseiket, észrevételeiket várjuk a zene@gramofon.hu e-mail címen.

budaPeSti zeneMûboltoK
n Concerto Hanglemezbolt – 1074 Budapest, Dob utca 33.
n Fonó Budai zeneház – 1116 Budapest, sztregova utca 3.
n Írók Boltja – 1061 Budapest, Andrássy út 45.
n Kodály zoltán zenemûbolt – 1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
n Mûvészetek Palotája / Rózsavölgyi CD Bolt – 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
n Rózsavölgyi és Társa zenemûbolt – 1052 Budapest, szervita tér 5.

laPKer – budaPeSt
n Relay – 1011 Budapest, Batthyány tér – metró
n Inmedio – 1052 Budapest, Deák Ferenc tér – aluljáró
n Inmedio – 1052 Budapest, Váci utca 10.
n Inmedio – 1052 Budapest, Városház utca 35.
n Relay – 1053 Budapest, Kálvin tér 1.
n Relay – 1062 Budapest, Nyugati tér – aluljáró
n Relay – 1071 Budapest, Blaha Lujza tér – aluljáró
n Inmedio – 1087 Kerepesi út 9. – Aréna Pláza 
n Inmedio – 1106 Budapest, örs vezér tere 25/A – Árkád
n Inmedio – 1122 Budapest, Déli pályaudvar
n Inmedio – 1123 Budapest, Alkotás utca 53. – MOM Park
n Inmedio – 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 1112. – Hegyvidék Bevásárlóközpont
n Relay – 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér – 2/B érkezés
n Relay – 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér – 2/B indulás
n HUB – 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér, skycourt
n Relay – 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. – Köki Terminál

laPKer vidéK
n Inmedio – 2100 Gödöllô, szabadság tér
n Városi Könyvtár – 2100 Gödöllô, Dózsa Gy. út 8.
n Inmedio – 2120 Dunakeszi, Fóti út 120. – Tesco
n Relay – 2700 Cegléd, Kölcsey tér 3.
n Inmedio – 2600 Vác, Deres utca 2. – Tesco
n Relay – 2890 Tata, Váralja út 5. – Volán
n Inmedio – 3100 salgótarján, Erzsébet tér 5.
n Inmedio – 3300 Eger, széchenyi út 20.
n Inmedio – 3400 Mezôkövesd, Mátyás király út 101.
n Inmedio –  3527 Miskolc, József Attila utca 87. – Auchan
n Inmedio – 3980 sátoraljaújhely, Rákóczi út 10.
n Inmedio – 4027 Debrecen, Bíbic utca 2. 
n Inmedio – 4700 Mátészalka, Alkotmány utca 1/A

n Relay – 5000 szolnok, Jubileum tér – Vasútállomás
n Inmedio – 5430 Tiszaföldvár, Malom utca 3/6
n Inmedio – 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 23/A – Tesco
n Inmedio – 6000 Kecskemét, Petôfi sándor utca 2.
n Inmedio – 6722 szeged, Dugonics tér 1. – Kárász
n Inmedio – 6722 szeged, Mars tér 20/B – Nagycsarnok
n Inmedio – 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 13. – Kaposvár Pláza
n Inmedio – 7600 Pécs, széchenyi tér, keleti oldal
n Inmedio – 7621 Pécs, Bajcsy út 11. – Árkád
n Inmedio – 7631 Kincses út 1. – Tesco
n Inmedio – 8000 székesfehérvár, Palotai út 1.  Alba Pláza
n Inmedio – 8200 Veszprém, Kossuth utca 1.
n Inmedio – 8800 Nagykanizsa, Európa Tanács u. 2. – Nagykanizsa Pláza
n Relay – 8900 zalaegerszeg, Bajcsy zsilinszky tér 1. – MÁV Pályaudvar
n Inmedio – 8900 zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 32.
n Inmedio – 8900 zalaegerszeg, sport utca 1. – Tesco
n Inmedio – 8900 zalaegerszeg, zrínyi Miklós utca 1. – Kórház
n Inmedio – 9001 Gyôr, Csókás utca 4.
n Inmedio – 9001 Gyôr, Hermann Ottó utca 25.
n Inmedio – 9200 Mosonmagyaróvár, Kormos ltp. 24.
n Inmedio – 9400 sopron, Magyar út 5.
n Inmedio – 9400 sopron, széchenyi tér
n Relay – 9700 szombathely, Ady tér – Volán pályaudvar

vidéKi KönyveSboltoK, HangleMezboltoK
n Antikvárium Kft. – 6720 szeged, Kárász u. 16.
n Blue Train Hanglemezbolt – 8000 székesfehérvár, Károly J. u. 43/A
n CD Café – 2000 szentendre, Alkotmány u. 5.
n Cédrus Könyvkereskedés és Antikvárium – 9400 sopron, Bünker köz 2.
n Deák Könyvesház – 8800 Nagykanizsa, Deák tér 2.
n Hold Antikvárium és Hanglemezbolt – 8000 székesfehérvár, Kossuth u. 2.
n Könyvjelzô Kkt. Babó Könyvesbolt – 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 8.
n Könyvpavilon – 6721 szeged, Bartók Béla tér
n Könyvpavilon – 7100 szekszárd, szent István tér 1–3.
n Miskolci szimfonikus zenekar közönségszolgálati iroda – 3525 Miskolc, Rákóczi u. 2.
n Rivalda Antikvárium – 9021 Gyôr, Kazinczy u. 6.
n Roger’s – 4024 Debrecen, Batthyány u. 22.
n sziget Könyvesbolt (Debreceni Egyetem fôépület) – 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
n Unicus Antikvárium – 9400 sopron, szt. György u. 14.
n Victor Audio hanglemez és CDszaküzlet – 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 6.

n koncertek

n fesztiválok

n interjúk

n kritikák

n hírek

Olvasson         tovább!
  A klasszikus zene és a jazz internetes folyóirata:  www.gramofon.hu



www.filharmonia.hu

Élmény!
Minden
tekintetben.

Regisztrálni személyesen a Művészetek Palotájában és jegypénztáraiban, 
valamint a www.mupa.hu honlap Müpa+ menüpontjában lehet.
ISO 9001:2000

mupa.hu

A Müpa támogatója az
Emberi Erőforrások Minisztériuma.

STRATÉGIAI  MÉDIAPARTNEREINKSTRATÉGIAI  PARTNEREINK

Még több Müpa!

Regisztráljon ingyenes hűségprogramunkba, válassza ki az 
Önhöz illő Müpa+ kártyát és élvezze a kedvezményeket!

M
É

G
 

T
Ö

B
B

 
M

Ü
P

A
!

4_
85

x5
4_

06
_n

y.
in

dd
   

3

M
ÉG

 T
ÖB

B 
M

ÜP
A!A!

4_
85

x5
4_

06
_n

y.
in

dd
   

5

M
É

G
 

T
Ö

B
B

 
M

Ü
P

A
!

4_
85

x5
4_

06
_n

y.
in

dd
   

1

Legközelebbi budapesti programjaink: 
Pablo Casals Gordonkaverseny 2014 szeptember 4-13.

Unikum bérlet 2014. szeptember 4-től
Korunk zenéje 2014. október 1-12.

www.filharmonia.hu
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FISCH

VILÁGSZÍNVONALÚ JAZZ/WORLD FUSION – A DJABE AJÁNDÉKA A GRAMOFON OLVASÓINAK

Klasszikus és Jazz
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XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM
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WIENER KLANGSTIL
A Bécsi Filharmonikusok 

titkos fegyvere

KRULIK ZOLTÁN
A Makám három évtizede

A BOLGÁR
NÉPDALTÓL 
CARMENIG

Veszelina Kaszarova

FEKETE-KOVÁCS KORNÉL




