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Fricsay Ferenc összes Deutsche 

Grammophon-Felvétele

i. rész: zenekari mûvek

Aki kezébe veszi a Deutsche Grammophon 45 CD-s, 

évfordulós Fricsay-dobozát, az aligha gondolja, hogy 

nem a teljes életmûvet tartja kézben. Pedig a felirat is 

mutatja: ez csak a Vol. 1, vagyis lesz egy Vol. 2 is 

valamikor, és akkor még nem beszéltünk azokról a 

(kalóz)felvételekrôl, melyeket nem az a kiadó készí-

tett (vagy adoptált), amelyhez Fricsay 25 évesen ké-

szült, elsô lemezétôl kezdve, élete végéig tartozott. 

Bevallom, arra számítottam, a centenárium alkalmá-

ból új Fricsay-felvételek kerülnek elô. Ez csak részben 

valósult meg: a DG ugyanis a karmester valamennyi 

eddig kiadott felvételét újracsomagolta, köztük szá-

mos olyant, amely eddig csak lP-n volt elérhetô. S 

mivel ezek közt több olyan is akad, amelyet 40–50 

éve adtak ki utoljára, az én amúgy gazdag CD- és 

lP-gyûjteményemben is voltak olyan lyukak, melye-

ket a mostani doboz foltozott ki. Vagyis nagy öröm, 

szinte beláthatatlanul óriási kincs egy ilyen doboz – 

ha ebben a cikkben van némi fanyalgás, az semmi-

képp sem a CD-ken található zenének szól. Mivel 

Fricsay munkásságával a Gramofon mostani számá-

ban átfogó cikk foglalkozik (6–10. oldal), ebben az 

írásban kizárólag a jelen lemezkiadás sajátosságait 

tárgyalom. 

Ezek közé tartozik, hogy türelmes és hosszú életû – s 

nem kevésbé gazdag – legyen az a gyûjtô, aki való-

ban szeretné megvenni a Fricsay-összest. Kevesen 

vannak ugyan, akik megvették a húsz évvel ezelôtti, 

jubileumi kiadványt (11 CD), a legutóbbi Fricsay-

doboz (9 CD) pedig 11 éve jelent meg. Szó sincs 

azonban arról, hogy régi lemezeink (beleértve a 

sûrûbben vagy ritkábban szólólemezként is kiadott 

Fricsay-felvételeinket) egytôl egyig fölöslegessé vál-

nának. A Vol. 1-bôl adódóan ugyanis hiába válik dup-

lummá Mendelssohn-hegedûversenyünk (Schnei  der-

 hannal), a régi lemez Szentivánéji-kí sé rô zenéje 

egye lôre nem redundáns. Nem dobhatjuk ki a nem is 

oly régi boxot, mert Haydn évszakokjának egyik fel-

vételét se tartalmazza a mostani összkiadás; a Vol. 1 

szigorúan csak a zenekari és versenymûveket kínálja. 

Annyira, hogy Mahler Rückert-dalai is alighanem a 

második dobozba kerülnek. Hogy mikor? Egyelôre 

errôl nincs hír – és ez engem nem tölt el túl nagy op-

timizmussal.

Nézzünk tehát szembe azzal, hogy mit nem kapunk 

meg – egyelôre? – az évfordulóra. Elôször is az ope-

rákat: a Szöktetést, a Don Giovannit, A varázsfuvo-

lát, a Fideliót, A bolygó Hollandit, A kékszakállú her-

ceg várát. Másrészt az oratorikus mûveket Az év-

szakoktól a c-moll misén, egy Mozart- és két 

Verdi-Requiemen keresztül a Cantata profanáig és a 

Psalmusig; valamint a Brahms Altrapszódiát és az 

említett Mahler-dalciklust. 25-30 CD-nyit ez is kitesz.

A szisztematikusság – hogy hangszerek ide, éneke-

sek oda (kivéve persze a Kilencediket) – a megjelent 

45 CD elrendezésében is megmutatkozik. lehetne, 

hogy a CD-k sorrendje a felvételekét kövesse. lehet-

ne, hogy a zeneszerzôk idôrendjét. A német kiadó 

ennél egyszerûbb rendezôelvet választott: az ábécét. 

Bartók elöl, Verdi és Weber hátul (igen, Verdi, igen, 

operarészletek, de itt, mert nem énekelnek bennük). 

Ez is egy rendezôelv. és kapunk eredeti borítókat 

is, ami nagy pozitívum – az már más kérdés, hogy 

50-60 éve nem gondoltak a mostani kiadásra, vagyis 

hiába szerepel a borítón például a Háry-szvit a 

Monique Haas-féle Bartók 3. zongoraverseny eseté-

ben, az bizony nincs rajta, hanem majd 21 lemezzel 

odébb. Bartók, Beethoven, Mozart vagy Csajkovszkij 

egyben tud maradni (ha nem is az eredeti lP-k borí-

tóján szereplô módon), ám ennek következtében 

messzire kerül egymástól Beethoven c-moll zongora-

versenye és a két Mozart-rondó; az a három felvétel, 

mely a szólista – Fischer Annie – révén az 1960-as ki-

adáskor egységet alkotott. és hát szegény Mu-

szorgszkij (éj a kopár hegyen) a B betûhöz kerül, 

mert a Berlioz–Borogyin–Muszorgszkij–Gounod-le-

mezen található. és hiába kezdôdik Rossini-nyi-

tányokkal a 11. lemez, ez is még B betû, mert Bizet is 

van rajta. Viszont a 33. lemez (szintén Rossini) a R 

betûnél szerepel. Minden összkiadásnak szükség sze-

rûen vannak hasonló logikátlanságai, de úgy érzem, 

az ábécé nem a legzenespecifikusabb megoldás.

A lemezek hangminôsége hozza a DG-tôl megszo-

kott és elvárt, magas – de némiképp talán szikár – 

színvonalat. A német kiadó nem kozmetikázik, nem 

hivalkodik újabb és újabb restaurálási technikákkal. 

Ami költséghatékony is: amit egyszer digitalizáltak, 

az úgy marad, amíg digitális a világ. Más kérdés, 

hogy az általam vizsgált dobozban kétszer szerepelt 

a 16-os lemez (Debussy–Ravel), cserébe kimaradt a 

közismert Újvilág-Moldva-les Préludes, mely szeren-

csére régóta megvan. 

A 45 CD anyaga egyébként letöltve is megvásárolha-

tó, de nem részleteiben (ami pedig indokolt lenne), 

hanem három egyenlô részre szedve (a két Újvilág-

szimfónia két külön letöltés részét képezi). Az vi-

szont tény, hogy az efféle összkiadások megejtôen 

olcsók, a fizetôs letöltés pedig még kedvezôbb áron 

érhetô el. Aki megvásárolja a dobozt, ha elég figyel-

mesen követi az apró betûket, még egy 14 oldalas 

Fricsay-életrajzot is letölthet. A kísérôfüzet önmagá-

ban is kellôen informatív, a Fricsayról szóló három 

visszaemlékezés még közelebb hozza a száz éve 

született és több mint ötven éve elhunyt magyar kar-

mestert hozzánk. Bár ehhez a 45 CD, a több mint két 

nap folyamatos játékidejû zene is bôven elég.

Mesterházi Gábor

zeNekRitikAi Mûhely

Deutsche Grammophon – universal 
4792691

JelmaGyarázat  
a kritikai rovathoz

HHHHH  Remekmû
l l l l l Kiváló 
l l l l l Jó 
l l l l l Átlagos
l l l l l Elfogadható
l l l l l Gyenge
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alia vox – karsay és társa
AVSA 9907

Deutsche Grammophon – universal
0289 479 2479 1

erato/Warner – magneoton
08256 46262687

Jeunehomme – mozart és hayDn mûvei

alexandre tharaud – zongora, km.: Joyce 

DiDonato, les violons du roy, Bernard 

labadie l l l l l

A kortárs zenekritika úgy tekint Alexandre tharaud-

ra, mint nemzedéknek legkiválóbb francia zon go ra-

mûvészére. Csaknem tíz éve mûködik az élvonal-

ban, repertoárja a barokktól a posztmodernig 

(Boulez, Kagel, Pécou) ível, s – talán nem véletlenül 

– éppen a zenetörténet legpopulárisabb darabjait 

kerülte idáig. A romantikából elsôsorban Schubert 

és Chopin érdekelte; a klasszika eleddig teljesen hi-

ányzott a diszkográfiájából. Jeunehomme címû le-

mezén most pontosan ebbe a rizsporos, gáláns 

fôúri világba tesz kirándulást, összességében fele-

más eredménnyel. Mozart Esz-dúr zongoraversenye 

mellett az A-dúr rondó, valamint Haydn D-dúr kon-

certje került a lemezre – kiegészítésként egy, kísére-

tében zongorát és zenekart egyaránt foglalkoztató 

Mozart-koncertária hallható, Joyce DiDonato ragyo-

góan intonált szólójával. tharaud hallhatóan némi 

idegenséggel, cseppnyi zavartsággal mozog Mozart 

világában. Folyvást, s némi bizonytalansággal küzd-

ve keresi az utat a saját és a szerzô eredeti hangjá-

hoz. Ahhoz a határozott hanghoz, mely nem hagy-

ta ôt cserben, akár Ravel, akár Debussy kottái kerül-

tek elé. Az elôadásokat figyelve sajátos hatást kelt 

már maga a tény, hogy miközben a pianista egy fé-

mes, mégis meleg csengésû Steinway zongorán ját-

szik, addig a les Violons du Roy kamaraegyüttese 

– bár tagjai nem barokk, hanem modern hangszere-

ken muzsikálnak – kifejezetten a historikus elôadói 

gyakorlatot követi, ezáltal igen karakteres, ám kissé 

nyers és élesen metszô hangzást produkálva. 

tharaud zongorázása finoman elegáns és választé-

kos ugyan, de zavaróan kontrasztál a kísérettel, s 

nem igazán tükrözi Haydn és Mozart egyedien üde 

esztétikájának szinte spontán játékosságát, kereset-

len harmóniáit. Balázs Miklós

Bach – lisa Batiashvili – heGeDû

km.: François leleux – oboa, emmanuel 

pahud – fuvola, a Bajor rádió kamarazene-

kara l l l l l

Batisahvili kitûnô hegedûs, nem vitás. Erôssége az 

együttmûködés. Bach-lemeze vegyes, több szem-

pontból is. Az 1060-as kétcsembalós verseny átira-

tával indul, melyet Batiashvili oboista férjével ját-

szik. Korunk divatja szerint nagyon gyors, ám sok 

példával ellentétben ezúttal sikerül megtartani a 

zene természetes lüktetését. Arányos, egymásra 

figyelô elôadás, kellemesen puha és finom. Az Ich 

steh mit einem Fuss im Grabe címû kantáta kis 

hegedûszólós szimfóniája szintén finom és míves 

munka. Az E-Dúr hegedûversenyban folytatódik 

mindez. A grúz hegedûmûvész ideálisan mozog a 

magánszólam primus inter pares mezsgyéjén – 

nincs folyamatosan elöl, elsôbbségét ugyanakkor 

érezni. A hegedûhang differenciált és finom. A hát-

térben ott érzem a korszellem mellett Kremer hatá-

sát is a visszavétellel, finomítással való játék tekinte-

tében. Ám éppen ennek túlzott használata miatt 

nem tudok lelkesedni az a-moll szólóhegedû-

szoná táért. Batiashvili térben gondolkodik, hangja 

cizellált. Elsôre egyszerû, ám igazából túlvariált, oly-

annyira játszik a térbeli mozgás adta impozáns 

lehetôségekkel, hogy elvész a zene lineáris vonula-

ta. Míg hegedülés szempontjából érdekesnek és kifi-

nomultnak, a darab relációjában a lényegtôl elterelô 

módon manírosnak tartom ezt az interpretációt. Az 

elvesztett harmónia helyreáll Carl Philipp Emanuel 

Bach h-moll triószonátájára, melyben Pahud a part-

ner. Az interpretációknak köszönhetôen bizony 

nem e Bach-fiú mûve manierista, hanem apjáé, mi-

kor Batiashvili effektusokban gondolkodik, s nem 

zenei ívben. zárásul visszatérünk a kezdethez: a 

Máté-passió Erbarme dich kezdetû hegedûszólós 

áriája csendül fel oboán. Batisahvilinek, úgy látom, 

nem jó egyedül lenni.  Zay Balázs

la lira D’espéria ii – Galicia

Jordi savall, pedro estevan, 

David mayoral

HHHHH

Jordi Savall 1974-ben alapított, Hespèrion XX (majd 

XXI) elnevezésû együttesével az Ibériai-félsziget 

régizenéjére irányította a zenebarátok érdeklôdését. 

Késôbb a Capella Reial de Catalunya repertoárja a 

vallásos zenét népszerûsítette. Az elsôdlegesen 

gambajátékos Savall emblematikus alakja az alapos 

elméleti felkészültséggel, forrásismerettel ren del ke zô 

elôadómûvészeknek. De a közönség számára még 

ennél is fontosabb az a kisugárzás, amely sze mé lyé-

bôl árad, játsszék egyedül, együtteseivel vagy bár-

milyen kamarapartnerekkel. Aktív jelenléte a nem-

zetközi koncertéletben és felvételei egymás hatását 

erô sítik. Az új kiadványhoz tartozó kísérôfüzet ter-

je  delmes, noha 10-12 oldalas csupán az is mer te tô-

szöveg – azonban hét nyelven! Gazdag kép illuszt-

rá ció járul hozzá és az imponáló diszkográfia, 

borítók kal. éppen két évtizede, hogy megjelent az 

azonos címû kiadvány, amelyet térben a spanyol 

Galiciára lehatárolt folytatás követ most. Savall há-

rom hangszeren játszik: rebecen, tenor viellán ás 

arab rebelen (más néven rebabon). Elmaradhatatlan 

partnere együttesének ütôhangszerese, az emléke-

zetesen hosszúhajú, szakállas Pedro Estevan, vala-

mint a „civil” kinézetû David Mayoral – ôk ketten az 

ütô hang szerek gazdag arzenálját vonultatják fel. A 

mû sor 23 számát a X. Alfonz nevéhez fûzôdô 

kézira tos forrásból (Cantigas de Santa Maria), vala-

mint szájhagyomány útján fennmaradt népdalokból 

és táncokból válogatták. Egyszerû zenei anyag, gya-

kori, variált ismétlésekkel – mégis megunhatatlannak 

bizonyul. A hallgató fokozatosan mind érzékenyebbé 

válik a mikrostruktúra finomságai iránt, élvezi a met-

rikus lüktetést, azon belül az apró dallami vagy épp 

hangszínbeli variánsokat. Kétségkívül Savall szá-

mára is örök inspiráció forrása. Fittler Katalin
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hungaroton
HCD 32740

Decca – universal
0289 481 0778 0

Deutsche Grammophon – universal
479 3441

Bruckner: iX. szimFónia

lucerne Festival orchestra, 

claudio abbado

l l l l l

Aligha lehetne méltóbb egy nagy dirigenshez, mint 

Anton Bruckner megrendítô Kilencedik szimfóniájá-

val búcsúzni a pódiumtól, a közönségtôl, az élettôl. 

Claudio Abbadónak megadatott, hogy egy hosszú, 

tartalmas és fényes sikerekkel teli pálya végén ezzel 

a transzcendenciát sugalló, grandiózus, a haláltudat 

és a feltámadás keresztényi reményének jegyében 

fogant mûvel köszönjön el a mûvészi munkától és a 

földi léttôl. Utolsó koncertjeit rögzítô lemezét – mely 

a luzerni Fesztiválon készült tavaly nyáron – mint 

afféle végsô testamentumot hozta forgalomba a 

Deutsche Grammophon, the Final Recording alcím-

mel. Okkal, mert ebben a megrázóan drámai elô-

adás  ban valóban összesûrûsödik egy évtizedeket 

bejáró, páratlanul gazdag muzsikusi életút minden 

meg élt tapasztalata. A zenekar, mely a legjobb euró-

pai együttesekbôl verbuválódik évrôl évre, helyen-

ként valószerûtlenül szépen, mondhatnám már-már 

illetlen tökéletességgel muzsikál. Megszólalásuk nem 

csupán technikailag perfekt, de emellett megkapóan 

ihletett is; valósággal lebilincselô az az elkötelezett-

ség, vagy még inkább elhivatottság, mely ebbôl a 

gyönyörûen kidolgozott, mesteri alaposságot sugár-

zó produkcióból árad. Bruckner hatalmas, ólomsú-

lyos hangtömbökbôl épülô szimfóniája helyenként 

a végletekig keményedik, máshol valósággal ellágyul 

Abbado avatott pálcája alatt. Jóllehet az olasz mes-

tert nem elsôsorban Bruckner-olvasatai röpítették 

mestersége csúcsára az évek során, mindazonáltal 

ezt a felkavaró elôadást még bizonyosan sokáig em-

legetik majd azok, akik akkor és ott részesei lehettek 

a megszületésének. Gustav Mahler utolsó befejezett 

szimfóniája mellett Bruckner hattyúdaláról is sokak-

nak az idôvel legendává nemesedô Abbado neve jut 

majd eszébe. Balázs Miklós

menDelssohn: ruy Blas nyitány,  

szent ivánéJi álom, zonGoraversenyek

saleem ashkar, Gewandhaus zenekar, 

riccardo chailly l l l l l

Az olasz Universal szorgosan ad ki saját – sokszor 

érdekes – lemezeket. Mendelssohn Ruy Blas nyitá-

nyának eredeti változata elsô ízben jelent meg le-

mezen. Kár, hogy a kísérôszöveg nem tér ki ennek 

részleteire. A zenekar Mendelssohn és Chailly sa-

játja. Úgy is szól. Chailly szépen ápolja a hagyo-

mányt, továbbél a tipikusan mendelssohni lágy 

hangzás, ugyanakkor enyhén módosít is. Megálla-

pítható, hogy Masur és Blomstedt egészében stílu-

sos, egyenletes, kevesebb egyéni jellegzetességet 

mutató elôadásokat hozott létre, míg Chailly diri-

gálásában a megôrzés mellett több a saját inven-

ció. A Szentivánéji álom nyitánya finom; a sejtel-

messég érdekében lemond a kontrasztosságról, 

amit nem kifejezetten érzek elônyösnek – valami 

fontos vész el. Egy-egy éles hang is zavarónak tet-

szik. A két zongoraversenynek remek szólistája a 

fiatal Saleem Ashkar. Masur és Katsaris ugyanezzel 

az együttessel nagyon stílusos, de kevesebb kilen-

gést produkáló egykori elôadásánál ez dinamiku-

sabb, erôsebb színárnyalatú, nem éri el azonban 

Schiff és Dutoit interpretációjának nagyobb, diffe-

renciáltabb, testesebb voltát. Mindhárom olvasat 

adekvát, ugyanis nem könnyû úgy megszólaltatni 

ezt a két mûvet, hogy a kora romantikus finomság 

megmaradjon, ne essen szét, ne legyen túldimen-

zionált, de hozza ki a magánszólam rejtelmeit. 

Mert hiszen maga Mendelssohn rejtette el azokat a 

nagy hegedûversenynél kisebb formát választva, 

erôsen megkötve az elôadók kezét, mikor végül is 

a nem késôi Mozartig nyúlt vissza a mértéket te-

kintve. Mivel stílusalapon kiesik a nagyromantikus 

hangzás, a schiffi irány folytatása meggondolandó 

a sokszor sietôs, egységbe vont magánszólam fi-

nom bontásával.  Zay Balázs

mozart: heGeDû-zonGora szonáták

kállai ernô (hegedû), 

Fejérvári zoltán (zongora)

 l l l l l

Bár Mozart zenéje könnyednek tûnhet, ezt a köny-

nyedséget nagyon nehéz megvalósítani. Nem el sô-

sorban a technikai kivitelezés, hanem annak a mély 

humanizmusnak és esztétikai ideálnak a közvetítése 

miatt, mely Mozart kompozícióiból oly természe-

tességgel árad. Ha ez hiányzik – nagyon nehéz ezt 

megérteni, átélni és megmutatni – akkor éppen e 

zene lényege sikkad el. Ritkán, csak kivételes esetek-

ben sikerül fiatalon is meggyôzô Mozart-interpretá-

ciót felmutatni. Ezért is örömteli, hogy a Hungaro-

ton két ifjú, ám mûvészileg érett elôadót nyert meg 

négy Mozart-szonáta elôadására, akik – a hallottak 

alapján egyértelmûen úgy tûnik – ugyanúgy gon-

dolkoznak Mozart zenéjérôl. Kállai Ernô és Fejérvári 

zoltán a budapesti zeneakadémiáról indultak, hogy 

aztán külföldön is tapasztalatokat gyûjtsenek. Kállai 

a New York-i Juilliardon Itzhak Perlman tanítványa 

volt, Fejérvári pedig Madridban Dimitrij Baskirov 

osz tályában csiszolta tovább tudását. Mindketten 

több rangos versenyt nyertek már, és otthonosan 

mozognak a világ számos hangversenytermében. 

lemezükön két korai (e-moll, K. 304; A-dúr, K. 305) 

és két érett (B-dúr, K. 454; A-dúr, K. 526) hegedû-

zongora szonátát szólaltatnak meg – kiválóan. Nem 

historikus hangszereken játszanak, mégis ahhoz kö-

zeli hangzást érnek el a vibrato és a pedál mel lô zé-

sé vel. Ez persze csak eszköz számukra ahhoz, hogy 

kifejezzék azt a gazdag érzelmi skálát – a felhôtlen 

boldogságtól a sötét, borúlátó lelkiállapotig, a szi-

porkázó rondótételek játékosságától a las sú tételek 

megrázó drámájáig – ami e szonátákban benne van. 

A CD-n a két érzelmi véglet egyik elô adói csúcsa az 

A-dúr szonáta (K. 526) zárótétele; a tehetetlen fáj-

dalom megjelenítése pedig utolérhetetlen az e-moll 

szonáta mindkét tételében. Kovács Ilona
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steve reich: raDio reWrite

l l l l l

Steve Reich zenéjét illetôen kétféle csoport létezik. 

Vannak, akik feltétel nélküli hívei végletekig feszí-

tett zenei minimalizmusának. Mások idegenkednek 

ettôl, és elutasítják ezt a stílust, mivel szerintük az 

alkotásnak ez a megnyilatkozása csupán korláto-

zott lehetôséget ad a mûvészi önkifejezésre. A 

kettô között átmenet nincs, kicsit nem lehet szeret-

ni sem a szerzôt, sem a zenéje általa létrejött intel-

lektuális élményt. Reich zenéje egyébként könnyen 

felismerhetô, nyelvezete annyira sajátos, hogy akár 

egy ismeretlen mûvének rövid részlete után is biz-

tonsággal meg lehet tippelni a komponistát. Ez azt 

is feltételezi, hogy viszonylag kevés eszközzel feje-

zi ki mondanivalóját, és olykor saját kliséit idézi. A 

monoton hangtömbök ismételgetése, a nagy felü-

letek térbeli és idôbeli kezelése zenéjének legfonto-

sabb ismérve. Mestere annak, mikor lehet és kell – 

szinte az utolsó pillanatban – változtatni, kissé to-

vábblökni a megállíthatatlanul zakatoló, könyörte-

lenül ismétlôdô motívum-szakaszokat. Sokszor a 

vég sôkig feszítve és kitolva az elviselhetôség hatá-

rát. A 78 éves zeneszerzô legújabb CD-jére is érvé-

nyesek a fentiek, és az is, hogy modernségük elle-

nére sajátos módon utal vissza a korábbi korok ze-

néjére. A lemezt nyitó Electric Counterpoint (1987) 

például a hagyományos gyors-lassú-gyors tételren-

det követi. zenei anyaga azonban már 20–21. szá-

zadi technikát igényel: az elôadó, Jonny Greenwood 

az elôzôleg felvett tíz gitár- és két basszusgitár-szó-

lammal szemben játssza „élôben” a tizenegyedik 

gitárszólamot. Hasonló technikával készült a Piano 

Counterpoint, ami Reich 1973-ban komponált Six 

Pianos címû mûvének 2011-es átirata. Az Alan 

Pierson vezényletével megszólaló Radio Rewrite 

(2012) – Reich legfrissebb alkotásainak egyike –zár-

ja e különleges lemezt. Kovács Ilona

neW Directions

oláh kálmán, orBán GyörGy

és tóth péter mûvei l l l l l

A Baross Gábor által alapított EltE egyetemi 

együttesek mûsorának mindig is része volt a ma-

gyar kortárszene, s az sem újkeletû, hogy – felké-

résre vagy anélkül – nekik ajánlják új kompozíció-

jukat a mindenkori szerzôk. Mindenesetre ez az 

elsô CD, amely az alapító karnagy halála után, az 

új mû vészeti igazgató, Kovács lászló vezényleté-

vel jelent meg. Az elsô mûsorszám Orbán György 

oratorikus tétele, amellyel Baross Gáborra emléke-

zett (lux aeterna). Hasonlóképp latin szöveget ze-

nésített meg tóth Péter is (Res gesta mundi), míg 

Oláh Kálmán háromtételes kompozíciójában a 

vegyeskarhoz és vonószenekarhoz narrátor, vala-

mint a szerzô jazztriója csatlakozott. Ô magyar 

költôk (József Attila, Ady Endre, Kosztolányi 

Dezsô és Petôfi Sándor) verssorait használta fel, 

prózában és énekeltetve. Orbán György szinte 

„házi szerzôje” az EltE együtteseinek: korábban 

már két nagylélegzetû kompozícióját hangfelvéte-

len is megörökítették. Ismerôs a zenei nyelvezete, 

ezúttal is érezhetô kedvvel szólaltatták meg a té-

telt. tóth Péter Kovács lászlónak és együttesei-

nek komponálta oratóriumát, amelynek versei a 

Carmina buranából valók. Csak sajnálni lehet, 

hogy magyar fordításuk nem szerepel a kí sé rô-

füzetben. A vágáns költészet épp a nemritkán 

frappánsan, néha szabadszájúan megfogalmazott 

mondanivalója révén vált nép sze rûvé – ha nap-

jainkban nem is aktuálisak, mindenképp hasznos 

lenne a szövegek értése. Enélkül is lehet persze 

ízesen elôadni, kiélvezve a nemritkán mondóka-

szerû ritmusokat, s a kórus meg is tette (örömmel 

értesültünk, hogy a kottája nyomtatásban is meg-

jelent). Oláh Kálmán személyes hangú kompozí-

ciójának felvételét érdemes lett volna akusztikailag 

jobban „megtervezni”. Fittler Katalin

alisa Weilerstein – solo

l l l l l

A Barenboim és Belohlávek kísérte versenymû-

felvételei révén ismertté vált Alisa Weilerstein most 

szólólemezzel jelentkezett. Kétségkívül remek csel-

lista: játéka temperamentumos, legfeltûnôbb benne 

mégis a nagyon kidolgozott, tudatos, igen gazdag 

dinamikai és hangszínbeli skálán mozgó, változatos 

rajzolatú játék. Kodály Szólószonátájában érvénye-

sül a rusztikus hangvétel és az erô is, elsôsorban 

azonban a gondos felépítés, a differenciált megvaló-

sítás tûnik ki. Vad improvizáció nincs Weilerstein 

játékában: mintha a szabad megközelítést az ideális-

nak érzett szinten rögzítené, s utóbb azt hozná elô. 

Cassado Szólószonátája – bár nem a Kodály-darab 

szintjén, de – ugyancsak jeles alkotás, az zsáner-

szerû-impresszionisztikus spanyol vonulat szép da-

rabja, igazán kimagasló középtétellel. A hangszer 

szûk repertoárját figyelembe véve e mûvet igazán 

övezhetné nagyobb figyelem. Jó volt elôvenni, 

ahogy Cassado Gordonkaversenyét is érdemes lenne 

akár Weilersteinnek lemezre venni. A lemez további 

két darabját hallgatva kiváltképp megmutatkozik, 

mennyire nagy mû Kodály Szólószonátája. Golijov 

Omaramor címû, Carlos Gardel ihlette kompozíciója 

ügyes, vonzó kis darab, de felszínes. Sheng Yo-Yo 

Mának írt, Seven tunes Heard in China címû szvitje 

hasonlóan attraktív zenei alapokra épít, még a meg-

valósítás is sokszor hatásos, de nincs igazi kont-

raszt, igazi felépítés, afféle összerakás inkább. 

Cassado alkotása is lineáris, mégis a hangulati hala-

dás mentén megfelelô formává áll össze, ami a 

Golijov- és Sheng-mûvekrôl aligha mondható el. 

Utóbbiban olykor hatásvadász elemek is megjelen-

nek. Sheng kétségkívül nem adottságok híjával való 

komponista, s a kínai hagyomány fényében mû vé-

sze te releváns, ugyanakkor a darab megformálása 

ér zésem szerint nem sikerült. Zay Balázs 
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Bellini: norma

callas, Filippeschi, stignani, rossi-lemeni, 

a milanói scala ének- és zenekara, 

tullio serafin

verDi: az álarcosBál

callas, di stefano, Gobbi, Barbieri, ratti, 

a milanói scala ének- és zenekara, 

antonino votto

puccini: tosca

callas, Bergonzi, Gobbi, monreale, 

tadeo, a párizsi konzervatórium 

zenekara, a párizsi opera énekkara, 

Georges prêtre

A Warner új Callas-összkiadást jelentet meg a 

Cetra- és EMI-stúdiófelvételekbôl. Eredeti borítók, 

vékony, helytakarékos dobozok, új keverés. A há-

rom szóban forgó felvétel kiválasztása véletlen sze-

rûnek tûnik, de sok mindenre rámutat. A mû vek és 

a felvételek keletkezésének sorrendje azonos.

NORMA. Elsô stúdiófelvétele még Callas lemezei 

közül is kiemelkedik. Személyiségétôl nem állt tá-

vol Normáé. Hév, indulatok, ugyanakkor belül va-

lami egészen más: az erô látszata mögött szeretet 

és törékenység. Callas a vad erô és a szó szoros ér-

telmében vett bel canto közötti összes regisztert 

használta, közben a szólam minden apró részletét 

kidolgozta, felépítette. Öröm, hogy az egymást 

követô kiadások egyre jobb hangminôségûek. Iga-

zából ez a lemez „a Norma”. Sok mindenbe bele 

lehet kötni, de nem érdemes. Filippeschi nem 

lehengerlô szépségû hang birtokosa, de szépen 

fakó hangjával és disztingvált stílusával igazán 

megfelelô, árnyalt képet fest Norma hûtlen sze rel-

mérôl. Stignani – kicsit túl a zenitjén – nem éppen 

hamvas, fiatal Adalgisa képét tárja elénk. Itt Nor-

mánál van az erô, mintha ô lenne a fiatalabb, a 

szabadabb. Mintha a hûtlenség útjára lépés kötné 

Pollionét is, Adalgisát is. érdekes a három szereplô 

egymáshoz való viszonyának alakulása a két stú-

diófelvételen. Itt Normát érezzük felül, a druida 

papnôben az ôserô, míg a késôbbi lemezen mind 

Corelli, mind ludwig jóval szenvedélyesebb, így 

energiában Normához közelebb van Pollione és 

Adalgisa.

Az ÁlARCOSBÁl. Callas a felvétel készítése elôtt 

nem énekelte lemezen, utána egy évvel ötször is 

megszólaltatta. A lemez ékes bizonysága annak, 

hogy Callas nem volt kevésbé involvált, spontán 

és drámai stúdiófelvétel esetén. Itt fôszereplôvé 

emeli Ameliát. Minderre kiváló példa a II. felvonás 

elsô jelenete. Callas kitörése dramatikus erejû, 

hogy majd hihetetlen finomsággal imádkozik. 

éneklése persze szép is. Votto karmestert szokás 

alulbecsülni. Kétségkívül a mester, s nem a kon-

geniális dirigens kategóriájába esik, ám elôbbiben 

kimagasló, szép kidolgozású, finom tagolású. 

Serafin 1943-as Álarcosbálja változatosabb, egyé-

nibb, de Vottóé végig adekvát, arányos. Ez jóval 

több, mint biztos háttér. Ha összevetjük más olasz 

operadirigensekkel, feltûnik az elôremutató preci-

zitás, a nagyoktól megszokott kitûnô arányérzék. 

Di Stefano ereje teljében van, szerepe különösen 

való neki. Barbieri – egykor Serafin lemezének is 

közremûködôje – remek, nem vad, sokkal inkább 

finomságot mutató Ulrica. Gobbi agilis személyi-

sége illik Renato szerepéhez. Ratti szerintem kivá-

ló Oscar, nem értek egyet a vele kapcsolatban fa-

nyalgókkal. Hagyományos éneklése inkább elôny, 

az ilyen extrém magas és mozgékony szerepekben 

abszolút otthon van. Callas megint csak intenzív, 

s Amelia alakjának kiemelkedéséhez Callas párat-

lan teljesítményén túl az is hozzájárul, hogy bár di 

Stefano hangilag abszolút ideális Renato, kevésbé 

hôsies, inkább a kormányzó nemtörôdömségét je-

leníti meg, s kevésbé a belsô vívódást, a szerepben 

benne rejlô mélységet.

tOSCA. Az 1964 decemberében felvett tosca ér-

demtelenül szorult háttérbe mindig is. Igaz, a ko-

rábbi, de Sabata dirigálta felvétel minden idôk 

egyik legnagyobb operafelvétele. Ám a Prêtre ve-

zényelte verzió nem mutat értékvesztést, mind-

össze más, és megvannak a maga erényei. Callas 

kissé óvatosabban énekel, de drámai ereje és 

hangjának izgalmas szépsége megvan. Itt is ab-

szolút tosca. Gobbival való küzdelmük intenzitá-

sa semmivel sem kisebb. Sôt, ebben mindaz ben-

ne van, amit idôközben e szerepeikben érleltek. 

Gobbi még kiagyaltabb Scarpia, Callas pedig nem 

emelkedô díva, hanem tényleg a primadonna 

assoluta, s benne a sérülékenység is, amit itt job-

ban érezni. Di Stefanónál Bergonzi – aki ekkor már 

érett énekes, aki kategóriáját maga határozza meg 

– visszafogottabb, introvertáltabb Cavaradossit 

jelenít meg, inkább észak-olasz, s nem szicíliai tí-

pust. Prêtre vezénylése kiváló. Izgalmas, erôs, 

ugyanakkor kiegyensúlyozott, nem csapong, na-

gyon felépített. A zenekarnak nagyobb a szerepe, 

nemcsak kísér, hanem plasztikusan kibomlik. Ap-

róságnak tûnik, de szerintem fontos, hogy a tadeo 

énekelte sekrestyés nem töri meg a zenei folyama-

tot buffós jellegével, mint annyi más esetben. Az 

1953 augusztusában felvett toscától ez nem elma-

rad, hanem különbözik abban, amit a két Cavara-

dossi mutat. Annak napfényes, lazább, spontá-

nabb világa után itt rendezettebb keretben bonta-

kozik ki a dráma. Hátborzongató belegondolni, 

hogy Callas többé nem vett fel teljes operát le-

mezstúdióban. Akire alighanem mindenki másnál 

jobban illett a II. felvonás áriája (Vissi d’arte, vissi 

d’amore) befelé, s a múltba fordulva élt magányo-

san abban a városban, ahol ez a remek felvétel ké-

szült.  Zay Balázs
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cecilia Bartoli (szoprán), 

i Barocchisti, Diego Fasolis

HHHHH

Apait-anyait beleadtak ebbe a kiadványba. Ha az ol-

csósítás (a kísérôfüzet „karcsúsítása”) nem élénkíti 

meg a piacot, meneküljünk elôre: legyen a booklet va-

lóságos képzômûvészeti album, amelynek szinte csak 

melléklete maga a kompaktlemez... Van e könyvecs-

kében számos gyönyörû látkép-reprodukció a 18. szá-

zadi Szentpétervárról; vannak történelmi táblázatok, 

összehasonlítandó az oroszországi eseményeket a 

nyugat-európaiakkal; összevetendô a mítoszokat a re-

alitással. és vannak portrék: fényképek az isteni Ceci-

liá ról mint „jégkirálynôrôl”; továbbá festmények arról 

a három igazi cárnôrôl – I. Annáról (1730–1740), I. Er-

zsébetrôl (1741–1762) és II. Katalinról (1762–1796) –, 

akik Nyugatról hívtak zeneszerzôket udvarukba, hogy 

ezzel is emeljék annak abszolutisztikus fényét. No 

meg, hogy megalapozzák velük az orosz operakultú-

rát. Még Nagy Katalin állítólagos „erotikus ka bi net-

jérôl” is láthatunk itt (hamisított?) archív fotót – csak 

azért, hogy rögtön cáfolat tárgyát képezhesse a fölöt-

tébb pornografikusnak tûnô bútordarab valahai léte-

zése. „Se non è vero, è ben trovato!” – idézhetnénk 

az olasz mondást. Joggal, hiszen a Szentpétervárra 

importált zeneszerzôk többsége Itáliából érkezett. 

Ami viszont nem akadályozta meg ôket abban, hogy 

akár orosz nyelvû librettóra is komponáljanak, mivel 

az orosz irodalom „atyja”, Szumarokov ezen a téren is 

termékenynek bizonyult. Egy fotósorozat azután azt 

hivatott tanúsítani, hogy Bartoli, e kivételes énekesnô 

maga kutatta ki a Mariinszkij Színház archívumában a 

most világelsôként lemezre rögzített fölfedezéseket. 

Közülük egyik-másik valódi gyöngyszem. Mint a pas z-

torális hangvételû darab Araia Seleucójában vagy az 

immáron a klasszika stíluskörébe tartozó, klarinétszó-

lós ária Cimarosa egyik opera seriájában… Egyszóval 

remek ajándék karácsonyra! Mesterházi Máté

rameau: hippolÜtosz és aricia (2 DvD)

lehtipuu, Gillet, Degout, connoly,   

le concert d’astrée, emmanuelle haïm

l l l l l

A Hippolütosz és Aricia a zenetörténetnek talán elsô 

olyan mûve, melyet a kortársak a „barokk” jelzôvel il-

lettek. Barokk – és ez a 18. században nem föltétlenül 

elismerés. Mert, mint Jean-Jacques Rousseau neveze-

tes zenei szótárából is tudhatjuk: „barokk az a zene, 

melynek harmóniái konfúzusak, modulációkkal és 

disszonanciákkal terhesek; amelyben az ének kemény 

és kevéssé természetes, az intonáció bajos, a zene 

mozgása [szólamvezetése] pedig mesterkélt.” Nehéz 

ma már elképzelnünk azt a heves vitát, amely e mû 

1733-as párizsi ôsbemutatója után kerekedett a 

„lullisták” és a „ramisták” között. Az elôbbiek ugyan-

is Jean-Baptiste lullynek, a tragédie lyrique megalko-

tójának hat évtizeddel korábbi esztétikáját kérték szá-

mon Rameau-n. Nehéz ezt a vitát elképzelnünk, hi-

szen Jean-Philippe Rameau a lully teremtette for-

mai-dramaturgiai hagyományt folytatta hûségesen. 

Akárcsak lully operái, a Hippolütosz és Aricia is 

ötfelvonásos tragédie en musique, prológgal, kórus- 

és balettszámokkal tagolt. és azzal a hol dek la-

matorikus, hol ariózus szövegkezeléssel, amely min-

denkor a drámai igazságot tartja szem elôtt. Mi hát a 

különbség lully színpadmûvészete és – a zene teore-

tikusaként, az összhangzattan rendszerezôjeként is-

mertté vált, ekkor ötvenéves – Rameau elsô operája 

között? A választ erre a zeneszerzô kortárs, André 

Campra adta meg nem minden irigység nélküli kije-

lentésében, midôn Conti hercegének kérdésére így fe-

lelt: „Fenség, ebben az operában annyi zene van, 

hogy abból tíz másik darabra is tellenék. Ez az ember 

[Rameau] mindnyájunkat el fog homályosítani.” A 

„korhû” rendezés végignézése – minden zenei szép-

ség ellenére is – bizonyos eltökéltséget föltételez; a 

barokk autenticitás szerelmesei azonban így is élve-

zetet találhatnak benne. Mesterházi Máté

Donizetti: szerelmi BáJital (DvD)

persson, villazón, trekel, D’arcangelo,  

mühlemann, Balthasar neumann chor und 

ensemble, pablo heras-casado l l l l l

A Szerelmi bájital a Vadnyugaton? teljességgel lehe-

tetlen – talán ez lenne Gaetano Donizetti elsô reak-

ciója, ha megtudná, hogy egyik legnépszerûbb alko-

tásának eredetileg elgondolt helyszínét, egy tipikus 

18. századi itáliai falucskát egy westernfilm – még-

hozzá némafilm – forgatásának helyszínére, és a 20. 

század elejére változtatták. Ám ha megnézné operá-

ját ebben a változatban, nevezetesen Ronaldo 

Villazón, a mexikói sztártenor rendezésében, való szí-

nûleg meglepetéssel vegyes elégedettséggel állapíta-

ná meg, hogy igen, ez is benne van remekmûvében. 

Így is lehet értelmezni, ez is egy lehetséges megvaló-

sítása a dalmûnek. Villazón az opera összes hang-

jegyét ismeri, hiszen DVD-re is többször énekelte 

már, ám most jött el az ideje, hogy a fôszerep – 

Nemorino karakterének megformálása – mellett egy-

idejûleg a rendezéssel is megpróbálkozzon. Már a nyi-

tány alatt megfigyelhetô, hogy a zene minden üteme 

a legnagyobb összhangban van a színpadi mozgás-

sal. Az elsô percek után kiderül, hogy a történet két 

síkon játszódik: az egyik a némafilm forgatásának 

körülményeibôl adódik, a másik pedig a film témája, 

mely a Szerelmi bájital története. Nemorino az egyet-

len, aki nem tagja a stábnak, így a filmfelvételeket sem 

tudja elkülöníteni a valós élettôl. Villazón alaposan 

tanulmányozta a filmtörténet hôskorát, és nem ta-

gadhatja, hogy nagy tisztelôje Chaplinnek. A borítón 

is látható kunyhó, mely az opera egyik legszebb áriá-

jának, a Romanzának színhelyéül szolgál, eltéveszt-

hetetlenül az Aranylázat juttatja eszünkbe. Adina 

szerepében Miah Persson tündököl, hatásos Belcore 

Roman trekel, és parádés Ildebrando d’Arcangelo 

Dulcamara megformálójaként. A zenekart a fiatal spa-

nyol karmester, Pablo Heras-Casado irányítja, érzéke-

nyen, meggyôzôen, kifogástalanul. Kovács Ilona
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Deutsche Grammophon – universal
00440 073 5132

Decca – universal
074 3881

Deutsche Grammophon – universal
073 514

verDi: a truBaDúr (DvD)

netrebko, rivero, Domingo, prudenskaya, 

staatskapelle Berlin, Daniel Barenboim

l l l l l

„Ha tehette volna, Verdi olyan operákat komponál, 

amelyek szövege csakis ujjongásból, üdvrivalgásból, 

sóhajból, a fájdalom és a bosszú felkiáltásaiból áll. Hi-

szen minek a mondat és minek a sok szó, ha egyszer 

úgysem érti senki, amikor zene hordozza ôket” – állí-

totta híres Verdi-regényében Franz Werfel. „A bolon-

dok mind közül a legôszintébb emberek” – ezt vi-

szont már André Breton írta Szürrealista Kiáltványá-

ban, nem utolsó sorban ama Sigmund Freud 

álom fejtésébôl kiindulva, aki a Verdi-kortárs Jean-

Martin Charcot-nak, a modern neurológia meg te rem-

tôjének volt a tanítványa. és ha Philipp Stölzl rendezô 

szándékoltan kissé „lököttre” vette e trubadúr hôseit, 

akkor a díszlet- és látványtervezô Conrad Moritz 

Reinhardt ehhez a legitim szándékhoz elvontságában 

is varázslatos színpadi teret teremtett. Virtuóz videó-

animációk révén pillanatok alatt nyílnak föl a hôsök 

lelkének legrejtettebb kazettái – bennük René 

Magritte és Salvador Dalí szürrealista festményeinek 

vizuális idézeteivel. Ursula Kudrna jelmezeit pedig ta-

nítani lehetne bármely mûvészeti egyetemen. A 16. 

század nyújt itt kezet a 19.-nek, miközben Velázquez 

barokkja elegyedik a legtermészetesebb módon a 

watteau-i rokokóval. A cigányokból itt fegyveresen lá-

zadó vásári komédiások lettek, Ferrando kapitányból 

a commedia dell’arte nevetséges capitano figurája, 

Azucenából megtébolyodott Colombina. E kép re-

gényszerû opera a nézôk elôtt leírhatatlanul gyönyörû 

képekben jelenik meg. A Berlini Staatsoper elô-

adásának szereposztása csak Prudenskaya (Azucena) 

esetében azonos a Bécsi Ünnepi Hetek eredeti pro-

dukciójáéval. Netrebko (leonora) és Rivero (Manrico) 

persze fölényesen kiállják az összehasonlítás próbá-

ját, míg luna gróf tragédiáját megrendítôen színezi át 

Domingo öregsége. Mesterházi Máté

Bizet: carmen (DvD)

kasarova, kaufmann, rey, pertusi, 

a zürichi operaház zenekara,

Franz Welser-möst HHHHH

„Carmen nem céda; tarthatjuk gyere-velem-babám 

pokolfajzatnak, de tartása és bátorsága, az van. Min-

den új Carmen olyan, mint egy új Ofélia; mindig iz-

galmas, mert a szerep értelmezésben és árnyalási le-

he tôségekben szinte kimeríthetetlen, s egy nagy 

mû vész hallatán elgondolkodunk azon, vajon egyál-

talán ismertük-e eddig ezt a végzetes cigánylányt.” 

Nem emlékszem rá, hogy bárki jobban igazolta volna 

Paul Henry lang e tételét (Az opera – Egy különös 

mû faj különös története, zenemûkiadó 1980) Vesse-

lina Kasarovánál, a zürichi Operaház 2009-es elô adá-

sának címszereplôjénél. „Cool, highly individual Car-

men” – írta errôl a fenomenális alakításról az Opera 

News, amihez én csak annyit tehetek hozzá: a P. H. 

lang említette „árnyalási lehetôségeket” Kasarova a 

hangjából is maradéktalanul kiaknázza. Ezzel a meg-

fejthetetlenül öntörvényû Carmennel párosul Jonas 

Kaufmann páratlanul intenzív Don Joséja, aki – 

Matthias Hartmann okosan ironikus és izgalmasan 

erotikus rendezése szerint – félszeg, éretlen kamasz-

ként sodródik bele az érzékek pusztító örvényébe. A 

Virágária bé-ig felkúszó, pianissimo záró frázisával 

Jonas/José szabályosan csuromvizesre izzadja át a ka-

tonaingét; Kasarova/Carmen csábító-bûvölô szabad-

sághimnusza ezek után egy porig alázkodó férfit ver a 

szerelem bilincsébe. A dráma végén a „Carmen! il est 

temps encore” könyörgést Kaufmann megint csak föl-

döntúli espressivóval énekli, miközben Kasarova Car-

menje az önmagáért való nemet mondás kérlelhetet-

lenségével taszítja mindkettejüket tragédiába. A ma-

napság egyre ritkábban hallható, úgynevezett bécsi 

változatot tartalmazza e felvétel. De nem ezért kell, 

hogy ott sorakozzék minden operarajongó gyûj te mé-

nyében. Hanem hogy mentségünkül szolgáljon az 

operákért való rajongásra.  Mesterházi Máté

BoroGyin: iGor herceG (2 DvD)

abdrazakov, Dyka, rachvelishvili, 

se mishkur, metropolitan opera, 

Gianandrea noseda l l l l l

Bizonyos, hogy Alexandr Borogyin (1833–1887) nem 

így képzelte el az Igor herceg végleges mûalakját. De 

az is biztos, hogy úgy sem, ahogyan Rimszkij-Kor-

szakov és Glazunov egészítették ki a befejezetlenül 

maradt fômûvet. Ennek az operának nem csak az a 

pechje, hogy szerzôjét legalább annyira érdekelte a 

kémia, mint a komponálás. Glinka húgának Borogyin 

egy ízben „a befejezhetetlen Igor herceg szerzô-

jeként” említette önmagát. 1876-ban leírt álmának 

pontos jelentését – azt a vágyát tudniillik, hogy „epi-

kus orosz operát” írjon – azóta sem tudja megfejteni 

a zenetudomány. Sigrid Neef, az orosz zenés szín-

ház nagy ismerôje szerint „epikus orosz opera alatt 

Borogyin olyan mûvet értett, amely különbözô társa-

dalmi helyzetû emberekben az ország sorsáért való 

közös felelôsség érzetét ébreszti fel.” Ám beletarto-

zik az „epikusságba” a mûnek az a furcsa vonása is, 

hogy az ellenség (polovecek) vezére (Koncsak kán) 

valójában nemes lelkû ellenfél. „Ez a fennkölt és 

nagyszerû zene talán elevenebb és színesebb mind-

annál, amit a 19. századi orosz opera még létreho-

zott” – állítja tcherniakov. S ha hihetünk a rendezô 

fenegyereknek, a Metropolitan 2014 márciusában 

rögzített produkciójához az opera olyan, koncentrált 

változatát állította össze, melynek minden egyes 

hangja Borogyintól származik. Felejthetetlenül szép 

a piros mákvirágok borította mezô, amelybe a vesz-

tes csatában kimerült Igor belevizionálja a poloveci 

táborban ôt ért érzéki ösztönzéseket. és megrendítô 

az utolsó felvonás, amikor a lelkifurdalástól gyötört 

herceg beismeri felelôsségét. Mindenki remek, de a 

címszerepet alakító basszus, Ildar Abdrazakov mind 

közül kiemelkedik hangi és színészi teljesítményével, 

rokonszenves emberi mivoltával. Nagy mû nagy 

elôadása! Mesterházi Máté
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heroes From the shaDoWs

nathalie stutzmann, orfeo 55

erato/Warner – magneoton

08256 4623177  l l l l l

Nemcsak énekesként, hanem saját, 

2009-ben alapított kamarazenekara, 

az Orfeo 55 dirigenseként is jegyzi a 

különleges lemezt a különleges han-

gú Nathalie Stutzmann. Régóta fog-

lalkoztatta az énekesnôt egy olyan 

program összeállítása, melyben Hän-

del-operák kevésbé reflektorfényben 

lévô hôseinek áriái sorakoznak. Szá-

mos karaktert hallunk, így a remény-

telen szerelmet, mély fájdalmat, de 

éppúgy szerepel furore-ária, mint 

pasztorális jellegû vagy vidám. Mi 

több: hangutánzásos-humoros vagy 

theorba-kíséretes is. Gyönyö rûen szó-

lalnak meg a lassú áriák, Agrippina 

lamentója a mély hang szépségét, a 

kifejezôkészséget dicséri, de kolora-

túrákkal tûzdelt részletet is hallunk. 

Számos érdekességet tartogat a rend-

kívül igényes programú lemez. Eddig 

még nem rögzített, más szereplôktôl 

kölcsönzött, transzponált áriát, vará-

zsos hangú klarinétokat és egy 

Jarousskyval énekelt duettet. LI

pietà – vivalDi eGyház-

zenei mûvei

philippe Jaroussky – ének, 

ensemble artaserse

erato/Warner – magneoton

08256 46257508  l l l l l

tökéletes technika, „angyali hang” – 

Philippe Jarousskyról, a kiváló férfi-

szopránról olvashattuk e szavakat. Új 

lemeze és a DVD-melléklet most is 

meg gyôzô, a zenei anyag újra kurió-

zumszámba megy. Vivaldi egyházi, alt 

hangra írt mûveibôl hallunk válogatást 

a Pietà címû lemezen. Ja roussky ének-

lésének sajtája a ben sô séges hang zás, 

sosincs túldramatizálva elôadása – 

mintha kisgyermeki rácsodálkozással 

tolmácsolná a darabokat. A mûvek kö-

zül a Stabat Mater VII. tétele földöntú-

lian szép, a zenekar és énekes va ló szí-

nûtlen, szinte éteri hangulatot teremt. 

Jaroussky hangja csodás, bár érez he tô 

egy kis kopás a fenti tartományban). 

Az énekes ez alkalommal saját együt-

tesét, az Ensemble Arta sersét irányítja. 

A zenekar hangzása nagyon kifejezô; 

ha az áriák be ve ze tôiben nem figyel-

tünk a míves hangzásra, akkor a világi 

zeneként beillesztett rövid concertó-

ban megtehetjük. LI

eli
-
na Garanča: 

meDita ti o n 

Deutsche Grammophon – univ er sal

479 2071  l l l l l

Elı-na Garanča: Meditation címû le-

mezével nemcsak azt bizonyította, 

hogy napjaink kivételes mezzoszop-

rán énekese, hanem hogy szép hang ja 

mellett érzékeny, szuggesztív mû vész 

is. A CD-n felhangzó mûvek közt ta-

lálunk világi, vallásos és pogány té-

májúakat is. Válogathatunk nép szerû 

melódiák és kevéssé ismertek között 

– a kora barokktól napjain kig; Adam, 

Allegri, Bizet, Caccini, Gounod, 

Mascagni, Mozart és Puccini tollá-

ból. A válogatásban a kortársak – így 

William Gomez és az éne kesnô két 

honfitársa, Uǵis Praulin̨š és Pe-teris 

Vasks – is helyet kaptak. A sokféle-

ségben közös a mû  vésznô ihletett, 

elmélyült spiri tuális közelítése a mû-

vekhez. Nagy segítséget kapott az 

elôadáshoz férjétôl, Karel Mark 

Chichontól, aki nemcsak a lemez kar-

mestere, hanem több darab átírását 

is jegyzi. Ezek közül talán a legmeg-

kapóbb a Parasztbecsület címû ope-

rából az Intermezzo és Caccini Ave 

Mariája. KI

stella Di napoli

Joyce DiDonato, az opéra de 

lyon zene- és énekkara, 

riccardo minasi

erato/Warner – magneoton

08256 4636562� HHHHH

Riccardo Muti több Pünkösdi Feszti-

vál programjaként ismeretlen nápolyi 

remekmûveket keltett hangzó életre 

Salzburgban. Ezúttal a dirigens 

Riccardo Minasi és Joyce DiDonato 

irányítja a figyelmet méltatlanul elfe-

ledett kompozíciókra. A kiváló elô-

adómûvészeknek köszönhetôen bár-

milyen írásos dokumentumnál hatá-

sosabb bizonyítékot kapunk a város 

19. század eleji, színvonalas zenei 

éle térôl. Ráadásul Minasi kísérô szö-

vege értékes tudnivalókat ad, köz ért-

hetôen. Megunhatatlanul sorjáznak 

az áriák és a jelenetek – a híres triász 

mellett Pacini, Carafa, Mercadante és 

Valentini muzsikája. A felvétel nem-

csak zeneileg remek, de akusztikai-

lag/technikailag is kifogástalan. 

Hang zásterében jól érvényesülnek a 

kíséretben a szélsôséges dinamikai 

arányok, s jól kivehetôek a hangszer-

szólók, DiDonato pedig egyszerûen 

káprázatos. FK

la Belle eXcentrique

patricia petibon – ének, 

susan manoff – zongora

Deutsche Grammophon – univ er sal

4792465 l l l l l

Hamisítatlan, 20. század eleji párizsi 

hangulatot varázsol elénk Patricia 

Petibon, és a tematikus blokkokból 

szerkesztett lemez. A Satie-mûtôl 

kölcsönzött cím is sokat sejtetô: la 

belle excentrique (A szeszélyes szép-

ség), mely vonatkozhat az elôadóra, 

a darabokra, a hangulatra. Petibon 

hangjához és habitusához különö-

sen jól illenek ezek a dalok, a mû-

vésznô lubickol a nem tisztán klasz-

szikus zenében. Néhány szerzôt, 

mint Faurét, Poulencet más oldaláról 

ismerhetjük meg, a különc Eric Satie 

nem tagadja meg önmagát: köztu-

dott, hogy gyakran írt kevésbé vere-

tes, meghökkentô zenét.A túlnyo-

mórészt rövid dalok, sanzonok, 

mélodie-k egy-egy pillanatot kapnak 

el; Petibon leginkább oda illô elôadói 

– kokottszerû, humoros, vaskos, 

máskor egy kicsit „operaénekeses” – 

megoldásával. LI

rossini: nyitányok

a santa cecilia akadémia 

zenekara, antonio pappano

Warner – magneoton

08256 46243440 l l l l l

Pár jobb-rosszabb rádiós koncert-

felvétel az elmúlt évekbôl, valamint 

néhány újabb, sajnálatosan elkap-

kodott stúdiórögzítés kiegészítés 

gyanánt – és kész is az új lemez a je-

lenkor egyik legkeresettebb kar mes-

ter-egyéniségétôl. A nemrégiben lo-

vagi rangot kapott Sir Antonio 

Pappano pár éve még a mesterien ki-

csiszolt stúdiófelvételeirôl volt neve-

zetes, legújabb lemeze azonban 

mégis egy egészen más bizonyít-

vány állít ki a mûvészrôl. Kidolgozat-

lan, elônytelen akusztikai körülmé-

nyek között és hanyag hangmérnöki 

utómunkával rögzített felvételei 

Rossini népszerû nyitányaiból aligha 

méltók a dirigens eddigi, kiemelkedô 

színvonalú életmûvéhez. A valós 

koncepció mellett az érett elképze-

lés, a finom megmunkálás, a Pappa-

nóra korábban olyannyira jellemzô 

aprólékos mûhelymunka, a termé-

szetesen hullámzó „dramaturgia” is 

bántóan hiányzik ezekbôl a nyitá-

nyokból. BM



klasszikus

65GRAMOFON2014–2015. tél

luX De caelo – 

karácsonyi zene

clare college choir  

(cambridge), the Dmitri 

ensemble, Graham ross

harmonia mundi – karsay és 

társa

HMU 907615 l l l l l

lux de caelo, azaz égi fény címen kerül 

a piacra a cambridge-i Clare College 

Kórusának idei lemeze, melyen a kará-

csonyi ünnepkörhöz kapcsolódó, rövid, 

de annál velôsebb karmûvek kapnak 

helyet; meglehetôsen széles merítést 

kínálva a Jézus születését feldolgozó 

kóruszene több száz esztendôs ha-

gyományából. A forrásvidék olyan 

széles, hogy a 17. századi Praetoriustól 

egészen a jelenig terjed, amennyiben 

az együttes kar ve ze tôjének, Graham 

Rossnak a kompozíciói – mások mel-

lett Mendelssohn, Schönberg, Britten 

társaságában – is megszólalnak a fel-

vételen. A darabok kiválasztásában 

nincs tervszerûség, a fô csapásirány a 

Születés misztériumának minél szaba-

tosabb kibontása, a kompozíciók vál-

tozatosságának bemutatása. Az érzék-

letes megszólaltatáshoz egy szépen 

csengô, jól képzett énekkar szegôdik a 

hallgató szolgálatába. BM

J. s. Bach: 

heGeDûversenyek

kalló zsolt, capella savaria

hungaroton 

HCD 32749 l l l l l

A két ismert hegedûverseny (a-moll, 

E-dúr) mellett Kalló zsolt rekonstruk-

ció jában, hegedûversenyként (d-moll-

ban és g-mollban) két csembalóverseny 

(d-moll, f-moll) szerepel a mû soron. A 

szombathelyi Bartók teremben készült 

felvétel különbözô le játszó be ren de zé-

seken eltérô élményt ad. legjobban 

azok járnak, akik napjaink kedvelt ze-

nehallgatási módját választják: fejhall-

gatóval kifejezetten élvezetes a szûk 

dinamikai regiszter. A rutinos régizenei 

együttes ezúttal a zenei anyag motori-

kusságát, dinamizmusát hangsúlyoz-

za, a mozgásöröm elementaritása mel-

lett kevés új élménnyel gazdagítva a 

darabok is me rôit. A felvétel kellemes 

háttérzeneként is mûködhet. Jelen tô-

sé ge abban rejlik, hogy széles körben 

teszi ismertté Kalló rekonstrukcióját. 

talán akad vállalkozó-kedvû kiadó, s 

akkor más együttesek is repertoárjukra 

vehetik a barokk hegedûverseny-iro da-

lom két régi-új gyöngyszemét. FK

J. s. Bach: csellószvitek

nina kotova

Warner classics – magneoton

2564639411 l l l l l

Egykori topmodellek közt aligha van 

még valaki, aki olyan jól csellózik, 

mint Ivan Kotov egykori szovjet bô-

gôs Nyugatra emigrált lánya. Nina Ko-

tova biztos, profi csellista. De elég-e 

ez Bach hat szvitjének megörökítésé-

hez? Megfelelô elôadások ezek, a mû-

vek alapvetôen helyes képét adva. De 

Kotova eszközrendszere szûk, kevés 

kivételtôl eltekintve fortét használ, jó 

erôsen zengetve a hangszert. Ez ritkán 

szép lenne, de folyamatosan? Színek, 

árnyalatok, dinamikai eltérések alig 

van nak. A darabok számozásuk sor-

rendjében szólalnak meg, s a III. szvit 

I. tételében észleltem elôször egyéni, 

sajátos megoldást. Nem véletlen, 

hogy az erôs hangzás miatt ez, illetve 

az V. szvit érdekesebb, egyénibb. Az 

egyenletes játék adekvát Bachnál, ha 

finom folyamatos mozgás teszi izgal-

massá. Ez azonban hiányzik. 

Jacqueline du Pré hajdani csellóján, a 

mûfaj talán legnagyobb darabjai eseté-

ben ez kevés. ZB

a Bach-Fiúk

see siang Wong, Bázeli  

kamarazenekar, yuki kasai

Deutsche harmonia  

mundi/sony classical

88883734632 l l l l l

Az utóbbi évtizedek lemezsikerei és 

-kudarcai félreérthetetlenül arra inte-

nek, a billentyûs versenymûvek „evo-

lúciójában” Bach és Mozart között is 

találni figyelemre érdemes, piacképes 

kompozíciókat. tény, hogy a mûfaj ta-

lán éppen ebben az átmeneti idô-

szakban, a 18. század harmadik ne-

gyedének útkeresô évtizedeiben volt a 

legsérülékenyebb. A barokkból a klasz-

szikába vezetô ösvények mindazonál-

tal izgalmas felfedezések felé kanya-

rognak. A Bach-fiúk zenetörténeti ta-

nulságokban gazdag zongorakoncert-

jei ebben a vonulatban talán a legegy-

ségesebb irányzatot képviselik. A 

Deutsche Harmonia Mundi korongján 

See Siang Wong kínai származású hol-

land zongorista fô erénye a stílusos, 

minden mesterkéltségtôl mentes, 

egész séges zongorajáték, melyhez a 

Bá  zeli Kamarazenekar precíz és feszes, 

nem kevésbé stílusos kíséretet bizto-

sít.  BM

piatti: 12 caprice, 

hacsaturJan: 

szonáta-Fantázia

vadim pavlov – cselló

hungaroton

HCD 32738 l l l l l

liszt nemcsak a „cselló Paganinje” 

megtisztelô címmel illette Carlo Alf re-

do Piattit, hanem igazi mesterhang-

szerrel ajándékozta meg a szerény kö-

rülmények között élô ifjút. Piatti bevál-

totta a hozzáfûzött reményeket: korá-

nak elismert gordonkamûvésze és ze-

netanára lett. Számos mûvel gazdagí-

totta instrumentumának irodalmát, 

köztük a csellószólóra írt tizenkét cap-

riccióval. A különbözô hangnemekben 

komponált etûdök a cselló játék min-

den technikai nehézségét körüljárják. 

Ám nem pusztán ujj gyakorlatokról 

van szó: a hangszer a hangulatok és 

színek széles skáláját is felmutatja. 

Hogy koncertpódiumon ritkán hallha-

tók e mûvek, az nagy való színûséggel 

a darabok rendkívüli nehézségének 

tudható be. Vadim Pav lov mestere a 

csellónak, aki a tucatnyi Piatti után 

még Hacsaturjan szintén szólócsellóra 

komponált Szonáta-fantáziájának fel-

vételével is megajándékozza a lemez 

tulajdonosát. KI

Bach: Francia nyitány,  

olasz koncert etc.

vladimir ashkenazy – zongora

Decca – universal

478 6773

Ashkenazy évekkel ezelôtt felhagyott 

a koncertezéssel, de szerencsére még 

készít lemezeket, bôvíti repertoárját. 

Stílusosságban, megbízhatóságban 

ke  vesen mérhetôk hozzá, talán Pol li-

ni. Ashkenazy Bach-elôadóként is ki-

váló. Az orosz iskola hatása persze 

érzôdik játékán, nem igazán él ago gi-

kával, a zenei folyamatot nem lebeg-

teti. Precizitása, a kidolgozott billen-

tés, a strukturált megközelítés példás. 

Sokszor lep meg egész finom megol-

dásokkal, fô terepe azonban nem ez, 

többet igazít a struktúrához, mint az 

attól való izgalmas, szubtilis távolo-

dáshoz. Játéka metrikus, nem lép ki a 

szabályos játék terébôl, és ha valami 

nem tetszik, az a basszusnak a kelle-

ténél kicsit erôsebb megjelenítése. Ki-

vételesen színvonalas zongorázás, de 

Ash kenazy elôadásai kevésbé szabad 

folyásúak, és nem annyira flexibilisek, 

mint Schiff Andráséi.  ZB
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saint-saëns mûvei 

alexandre Da costa – hegedû, 

oviedo Filarmonia, marzio conti

Warner classics – magneoton

0825646281442 l l l l l

A mindössze tizenöt éve mûködô 

oviedói zenekar felelôsséggel és lelke-

sen játssza Saint-Saëns mûveit. A kí sé-

rôszöveg hangsúlyozza a zene szer zô-

nek Pablo Sarasatéhoz fûzôdô barát-

ságát. Sarasaténak ajánlott mûvek 

csen dülnek fel a kanadai szólista vir-

tuóz szólójával, aki posztgraduális ta-

nulmányait Madridban végezte. zak-

har Bron neveltje (mint Vengerov 

vagy Repin), aki eszményi szépségû 

hangra törekszik, bármilyen tempójú, 

karakterû játszanivalóról van szó 

(hangszere 1730-as Guarneri Del 

Gesù). A vezénylés kedvéért az ígére-

tesen induló fuvolista-pályát feladó 

olasz dirigens irányításával a francia 

neoklasszikus zenéjét intenzív jelen-

léttel, magas hôfokon tolmácsolják, 

át tekinthetô formai felépítéssel, preg-

náns ritmikával. Elegáns muzsikálást 

hallunk, amely az elsô hangtól az 

utolsóig leköti a hallgató figyelmét.

FK

Franck, GrieG, 

Dvořák mû vei

renaud capuçon – hegedû, 

khatia Buniatishvili – zongora

erato/Warner – magneoton

08256 46281442 l l l l l

Renaud Capuçon a muzsikusok azon 

csoportjába tartozik, akit inkább hall-

gatni érdemes, mint nézni. Színpadi 

mozgása, mimikája sokszor zavaró, 

olykor pedig kifejezetten ellentétesen 

hat a zenei mondanivalóhoz képest. 

Felvételeit hallgatva azonban zavar-

talanul átadhatjuk magunkat az általa 

közvetített zene élvezetének. leg-

újabb lemezén a fiatal grúz sztár-

zongoristával, Khatia Buniatishvilivel 

válogattak egy csokorra valót késô 

romantikus zeneszerzôk he ge  dû-

zon gora mûveibôl. A lemezt nyitó 

Franck-szonáta 1. tételének a szo-

kottnál egy árnyalattal lassúbb a tem-

pója és álmodozóbb a hangvétele, 

ami a 2. tétel kirobbanó energiáival 

nyer igazolást. Meggyôzô Grieg 

c-moll szonátájának elôadása is. Ám 

a lemez igazi „csattanója” Dvořák 

négy romantikus darabja (op. 75), 

melyben a cseh ze ne szerzô kompozí-

ciói frissen, élettel teli elôadásban 

szólalnak meg. KI

paris

alison Balsom (trombita)

Warner classics – magneoton

0825646327898 l l l l l

Két, egymást kölcsönösen nagy ra-

becsülô muzsikus (Alison Balsom és 

Guy Barker) elsô közös felvétele. Csu-

pán „papíron” esik távol egymástól 

zenei világuk, nyitottságuk révén kö-

zös a zenei nyelvük. A gitárkíséretes 

Piazzolla-tételt leszámítva a kísérô-

együttes a the Guy Barker Orchestra. 

Az elsôsorban jazzmuzsikában jár-

tas, névadó karmester a Messiaen- és 

Ravel-tételekben átadta a pálcát 

timothy Redmondnak, aki részt vett 

e tételek hangszerelésében. Francia 

szerzôk mû vei/átiratai mellett a fran-

cia mû vész világhoz több szállal kap-

csolódó külföldiek darabjai is sze-

repelnek a mû sorban. Sajátos hangu-

latvilágot teremt a hangszínvilág, 

többségben a kontemplatív tételek 

vannak. A tág horizont alatt megfér 

egymás közelségében Messiaen 

Gyer mek Jézusa és Jopseh Kozmától 

a Hulló falevelek… Gyönyörködtetô 

szalonzenévé válik ily módon Satie és 

Ravel muzsikája is. FK

Dvořák: viii. szimFónia, 

leGenDák

Bournemouth symphony 

orchestra, José serebrier

Warner classics – magneoton

08256 46287871 l l l l l

Vegyes kritikai fogadtatást tudhat ma-

gáénak az amerikai José Serebrier le-

mezsorozata, melyben a Bourne-

mouth-i Szimfonikusok élén Antonín 

Dvořák valamennyi szimfóniáját és 

több népszerû zenekari mûvét céloz-

za lemezre venni. A bírálatok többnyi-

re egybehangzanak: a dél-angol zene-

kar ugyan kétségkívül egységes, jó 

erôkbôl álló együttes, ám minden vir-

tusa ellenére sem éri el az európai 

sztárzenekarok kiválóságát. Serebrier 

megközelítései pedig, bár alapvetôen 

muzikálisak, mégsem képesek a cseh 

mester sokszor rusztikus ihletettségû 

karaktereit hûen visszaadni. A legen-

dák-ciklus elôadása is ugyanezt a stí-

lushibát hordozza: éppen a darabok 

mértékletesen szlávos, érzelemgazdag 

alaphangja kopik el. A Nyolcadik 

szimfónia – bár a tempók, a hangsúly-

ok zeneileg mindig indokolhatók – vé-

gül nélkülözi az idiomatikus olvasatok 

jól ismert erényeit. BM

mahler: vii. szimFónia 

simón Bolívar szimfonikus 

zenekar, Gustavo Dudamel

Deutsche Grammophon – universal

479 1700 l l l l l

Caracasi koncertfelvétel. Az El Sis te-

ma szociális és zenei vonatkozásai 

fe lôl közelítve nagy siker ez az elô-

adás. Mahler VII. szimfóniája elisme-

résre méltó, magas színvonalon. Ám 

ha az interpretáció oldaláról nézzük, 

más a helyzet. Rendre kiderül, hogy a 

sikeres zenekarépítés folyamatában a 

vonósok elôbbre tartanak; tôlük több 

a jeles megoldás, míg a fúvósok olda-

lán van mit finomítani. Kétségkívül 

vannak jobb részek: a II. tétel eleje, az 

V. tétel részletei, ahol Dudamel jobban 

elemében van, de egészében nem 

emel kedik felül az elôadás az álta-

lánosság szintjén. Nincsenek kifogá-

solható megoldások, de meglepôek 

sincsenek. Dudamel rendesen meg-

formálta a kétségtelenül nem könnyû, 

monumentális alkotást, de nem tett 

hozzá semmit. értékelem az egész stí-

lusosságát, nyugodt kiegyensúlyozott-

ságát, de ez lemezen megörökítve ke-

vés. Az egyedi, a plusz hiányzik.  ZB

sosztakovics:

prelúDiumok és FúGák

alexander melnikov – zongora

harmonia mundi – karsay és 

társa

HMC 972019/20 l l l l l

Ha annak idején Csajkovszkij, Rah ma-

nyi nov vagy Prokofjev virtuóz zongo-

raversenyeivel robban be a zenei köz-

tudatba Alexander Melnikov, ma talán 

úgy tekintenénk rá, mint nemzedéké-

nek egyik legtehetségesebb orosz zon-

goramûvészére. Azonban ô nem ezt 

az utat járta: Isabelle Faust partnere-

ként Schubert és Beethoven he ge dû-

zongora szonátáiban nyújtott emléke-

zeteset; Brahms és Szkrjabin szólóda-

rabjait vette lemezre, a ver senymûvek 

terén csupán Sosztakovics könnyed 

koncertjeiig jutott. A 24 prelúdium és 

fúga azonban nem tûr „rejtôzködô” 

zongoristát. Noha Melnikov hûvös, 

szemlélôdô, tárgyilagos módon köze-

lít Sosztakovicshoz, a darabok sora így 

sincs híján az intimitásnak. Ugyan 

nem üt át rajta egy Richter vagy 

Gilelsz önálló hangja, Melnikov olva-

satai nemcsak technikailag tiszták és 

sallangmentesek, de képesek, ben sô-

sé ges atmoszférát teremteni. BM
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Hat új kortárszenei lemez egy kiadótól 

nem kevés, és – új, megbízható ma-

gyar országi terjesztôjének köszön he-

tô en – még sokkal több elérhetô itthon 

is az ECM Records kínálatából. érde-

mes válogatni közülük, ki emelkedôen 

izgalmas kiadványokat is találunk.

Van, mikor a zeneszerzôi teljesítmény 

nem arányos az elôadóival: a Moderato 

cantabile címû lemez ilyen. Négy szer zô 

mûveit hallhatjuk, Federico Mompou, 

Komitas, George I. Gurdjieff és 

François Couturier édes-bús zenéit. A 

kompozíciók világa nem feltétlenül a 

klasszikus zenébe illik, inkább relaxá-

ciós zene, némi bárzongorás effektu-

sokkal, impressziók lejegyzésével. A 

két elôadó – Anja lechner és François 

Couturier – egyben a hangszerelô is 

(nem derül ki, pontosan mit is kellett 

átültetni csellóra és zongorára. Mind-

azonáltal kellemes pillanatokat szerez 

az ilyenfajta zenét kedvelôknek. Re-

mek összeállítású a Duo Gazzana le-

meze. Négy kortárs szerzô, Schnittke, 

Silvestrov, William Walton és Dalla-

piccola a barokk zenét a mába vissza-

hozó kompozícióját hallhatjuk, illetve 

Poulenc Hegedû-zongora szonátáját. 

Sajnos az elôadás messze elmarad a 

mûvek minôségétôl, a felvétel (talán 

ezért is) nagyon visszhangos. A 

hegedû esetleges, alig vannak lezárá-

sok, nem igazán szép a hang, ugrik 

esetenként a vonó. 

Robert Schumann négy és Heinz 

Holliger egy kompozíciója (és játéka) 

szólal meg az Aschenmusik el ne ve zé-

sû lemezen, amelynek egyik érdekes-

sége a Schumann-he ge dû szonáta csel-

lóváltozata. Maga a szer zô jelezte ezt 

a lehetôséget az elsô kiadásban, Holli-

ger pedig a köztudatba emelte. Külön-

leges a ritkán játszott Schumann-dara-

bok mellett Holliger reflexiója Schu-

mann elveszett (Brahms szerint Clara 

által elégetett), egyik utolsó mûveként 

számon tartott csellórománcokhoz. 

Holliger csellóra és zongorára írt Ro-

mancendres címû, hattételes darabja 

nagyon jó; a zongorahúr különféle esz-

közökkel való megszólaltatása, dobo-

lás, a cselló talpas pizzicatói teszik iz-

galmas hangzásúvá a mûvet. A leme-

zen három nagyszerû mûvészt hal-

lunk, ahogy a tre Voci címûn is. Há-

rom hárfa-brácsa-fuvola össze állítású 

darab szólal meg Kim Kashkashian, 

Sivan Magen és Marina Piccinini 

elôadásában. Az elsô „hangkölte-

mény” toru takemitsunak egy 

Dickinson-verscímet kölcsönzô mûve. 

Nem véletlen a debussys hatás: a ja-

pán szerzô idéz is, Debussyt példakép-

ének tartotta. Össze is vethetjük a két 

szerzô mûvét: Debussyé jóval tágabb, 

több invencióval, nem csak a háromté-

telesség miatt. Sofia Gubaidulina 

négy szakaszos darabja lenyûgözô; a 

kortárszene hangzásvilága nem bántó. 

Olyan hangszíneket vélünk felfedezni, 

ami e három hangszertôl távol áll. A le-

mez minden szempontból elsôrangú. 

Galina Usztvolszkaja három kamara-

mû ve – benne egy trióval – lehengerlô. 

1952-es, egytételes Hegedû-zongora 

szonátája és tizenkét évvel késôbbi, 

szintén hegedû-zongorára komponált, 

ugyancsak egytételes Duettje a kon-

certeken mezítláb, nagy hévvel játszó 

Patricia Kopacsinszkaja és a kortárs ze-

nére szakosodott Markus Hinterhäuser 

fantasztikus elôadásában szólal meg. 

Hihetetlen gazdagsággal, meg kér dô je-

lez hetetlenül. érdemes megfigyelni, 

hogy Usztvolszkaja két kompozíciója 

közt mekkora a különbség: az ezernyi 

hangszínt kínáló (és ezt a mûvészek 

által teljesen kibontott), többnyire líri-

kus Duett jóval merészebb, forrong, a 

stílus tökéletesen egyedi – a Szonátá-

ban az útkeresést érzem. A háromtéte-

les klarinét-hegedû-zongora trió a leg-

korábbi mû a három közül. Nagyon iz-

galmas, helyenként feszítô erôvel bír (a 

Duett végig ilyen), a fegyelmezetten, 

az I. tétel alapján kicsit papírízûen 

megírt darab csodálatos hangszínei a 

késôbbi nagy mûvészt ígérik. Megáll 

az idô a II. tétel elején, végtelen nyu-

galmat áraszt a Dolce, a pianók gyö-

nyö rûek, Reto Bieri klarinétján is.

Usztvolszkaja Sosztakovics-növendék 

volt, s a hatás érzôdik is helyenként. A 

lengyel születésû, a Szovjetunióban al-

kotó Mieczysław Weinberg pedig 

Sosz  takovics barátja volt. Mindkét férfi 

megküzdött a kommunista éra nehéz-

ségeivel, s míg Sosztakovics világszerte 

elismertté vált, addig Weinberg a hát-

térben maradt. Apjának emléket állító, 

szólóhegedûre írt III. szonátájának is-

meretében nem is értjük, hogy miért, 

hiszen a mû kiemelkedô. A Bach 

szólóhegedû-mûvek és Bartók Szoná-

tája volt a példa. Hihetetlenül megra-

gadó a mû, Gidon Kremer fantasztiku-

san játszik. Az elsô lemezen egy 

He  gedû-zongora szonáta és egy trió 

hallható, nagyon szép zeneszerzôi 

megoldásokkal. A második lemez 

Wein berg zenekari darabjaiból mutat 

be kettôt – a Kremerata Baltica tolmá-

csolásában. Elôbb a hegedûszólós 

Con certinót, benne népies hangvétel-

lel – a mû eleget tesz a címnek meg fe-

le lô mûfaji követelménynek. A szóló-

szakaszokkal és némi dodekafóniával 

megtûzdelt, és nagyszerûen elôadott 

10. szimfónia a sosztakovicsi utat foly-

tatja. A mûvet a vonószenekaroknak 

érdemes lenne felfedezni.

 Lehotka Ildikó

ecm records – hangvetô
Katalógusszámok: ECM 2367, 
ECM 2356, ECM 2345, ECM 2395, 
ECM 2329, ECM 2368-69 

moDerato cantaBile

anja lechner – François 

couturier. komitas, Gurdjieff, 

mompou, couturier mûvei

aschenmusik – schumann 

és holliGer mûvei

heinz holliger, anita leuzinger, 

anton kernjak

Galina usztvolszaJa 

mûvei

patricia kopacsinszkaja,  

markus hinterhäuser, reto Bieri

Duo Gazzana

poulenc, Walton, Dallapiccola, 

schnittke, silvestrov mûvei

takemitsu, DeBussy, 

GuBaiDulina mûvei 

tre voci – kim kaskashian, 

sivan magen, marina piccinini

mieczyslav WeinBerG 

mûvei

Gidon kremer, kremerata 

Baltica
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Bmc records – mG records
BMC CD 212

ecm – hangvetô
ECM 2372

hunnia records
HRCD1403

Grencsó open collective Feat. ruDi 

mahall: eleven spontaneous music 

pieces l l l l l

Szinte egyszerre jelent meg Grencsó István két 

CD-je, mely a szaxofonos utóbbi egy évben köve-

tett útját képezi le, és egységes szemlélet is hatá-

rozza meg ôket. (A trió Kontraszt albumáról a 70. 

oldalon olvasható recenzió – a szerk.). Az Open 

Collective most Rudi Mahall német basszusklari-

nétossal egészül ki kvintetté: Grencsó mindig szí-

vesen lépett fel kétszaxofonos együttesekben 

(Dresch, Ágoston, Jordan), ahol a fúvósok egy 

idô ben ellenpontozták és kiegészítették egymást. 

Az új lemezeken Grencsó háttérbe szorítja a tôle 

megszokott ironikus gesztusokat, az „idézô je le-

zést”, amely elbizonytalanítja a hallgatót, mikor 

vegye komolyan a zenét, és mikor nevessen. Csu-

pán diszkrét idézetek maradtak a kvintettlemezen, 

például az V. darabban Monk Epistrophy-ja sejlik 

fel, melyet élete végén Eric Dolphy is basszusklari-

néton adott elô. Grencsó felhagyott az elidegenítô 

effektusokkal, tiszta szabadzenét játszik a ven-

déggel is nagyszerûen kooperáló zenekarral. Az 

irónia felfüggesztésének egyik oka minden bizony-

nyal Szabados György halála volt: róla egy fontos 

mûvészetfilozófiai idézettel az Open Collective le-

meze is megemlékezik. Eszerint a szabadzene el-

lenáll mindenfajta értelmezési kísérletnek, minél 

tovább boncolgatjuk, annál kuszábbak lesznek az 

eredetileg egyszerû struktúrák. A hangsúly a 

spon taneitáson van, még inkább, mint a trióleme-

zen. Ezt jelzi, hogy a néhány másodperces, töre-

dék benyomását keltô „szilánkok” és az ôket váltó 

terjedelmesebb kompozíciók csupán római sor-

számot viselnek, a címadás is fölösleges iránymu-

tatásnak, befolyásolásnak számít, és a zenék sor-

rendisége ugyancsak esetlegesnek látszik. Minden 

harsány referenciától megszabadult, tiszta zene. 

Máté J. György

viJay iyer: mutation

 l l l l l

Negyvenhárom év, tizenöt lemez, klasszikuszenei 

és jazzkompozíciók tucatjai, díjak özöne. A be-

vándorolt indiai felmenôk gyermekeként Ameriká-

ban született és a csúcsra jutott zongorista-ze ne-

szerzô útja nem véletlenül vezetett a klasszikus és 

jazz-zenében egyaránt illetékes ECM kiadóhoz. A 

matematikusnak és fizikusnak készülô Vijay Iyer 

15 éven át tanult hegedülni, mielôtt átképezte ma-

gát a zongorára. érett muzsikusként a szólótól a 

big bandig mindenféle változatot kipróbált, ját-

szott vonósnégyesekben is, sôt több mûvet kom-

ponált a formációra. Az Ethel kvartett megrendelé-

sére így született meg és került közönség elé 

2005-ben a Mutation. Csaknem tíz év elteltével – 

három, elektronikával színezett lírai szólózongo-

ra-darabbal kiegészülve – ez a mû alkotja a német 

kiadónál debütáló lemeze gerincét, nehéz felad-

vány elé állítva a kategorizálásra hajlamos elmét. 

Az Iyert elsôdlegesen komponistaként bemutató 

tíztételes szvitben ugyan akadnak a jazzre jel-

lemzô harmóniai és ritmikai fordulatok, a rögzített 

kereteket idônként strukturált improvizációk old-

ják, az egész mégis inkább a klasszikus, jobban 

mondva kortárs zenéhez áll közelebb. értelmezé-

séhez Iyer szokásához híven filozofikus alapvetés-

sel nyújt kapaszkodót, amennyiben a mutációt a 

génjeinkbe kódolt zajok különbözô környezeti ha-

tásokra történô örökös módosulásaként határozza 

meg. A zongora, az elektronika és a négy vonós 

által produkált hangok, témák és hangzatok folya-

matos texturális és hangszínbeli mutációkkal ala-

kulnak, tûnnek át egymásba, és jutnak el a vég-

pontokig. Idônként Bartók szelleme is megjelenik 

az újszerû hatásokkal élô, idônként meditatív, a 

kötött és a spontán játékmódot ötvözô, ben sô-

séges zene fölött.  Turi Gábor

szakcsi lakatos Béla/tim ries/

roBert hurst/ruDy royston: 

climate chanGe l l l l l

A 71 éves Szakcsi lakatos Béla a legfiatalosabb 

magyar jazzmûvész. Soha nem riad vissza a kihí-

vásoktól, személyében megtestesíti a mondást, 

miszerint a jazz a meglepetés mûvészete. Új albu-

ma juttatta eszembe, amit Binder Károlytól hallot-

tam. Szerinte ha egy kortárs jazz-zenész hangról-

hangra elôre lekottázza mindazt, amit egyébként 

rögtönöz, akkor az kortárs zene. Javarészt ezt hall-

juk ezen az ötletekben gazdag albumon. Sokakat 

elriaszt a „kortárs jazz” kifejezés, mert szétesést, 

ridegséget, követhetetlenséget gyanítanak mögöt-

te. Ez egyáltalán nem áll arra, amit itt Szakcsi és 

társai produkálnak. A társak a Rolling Stonesszal 

rendszeresen turnézó, de jazz szempontból is ki-

fogástalan szaxofonos, tim Ries, aki emellett a 

kortárszene világában is otthonosan mozog, a 

bôgôs Robert Hurst, aki Diana Kralltól, Charles 

lloydon keresztül egészen Pharoah Sandersig be-

járta a jazzvilág egész spektrumát, valamint a do-

bos, Rudy Royston, aki már Dave Douglas együt-

tesében ráhangolódott a váratlan fordulatok keze-

lésére. Hangulatilag roppant sokszínû a repertoár, 

de még a fenyegetô jövôképet hangokba tömörítô 

Harc a vízért – Dodekromatika címû darab sem ri-

deg vagy követhetetlen, míg a lélekharang zenei 

vándorút, amely a kiváló zongorista által megte-

remtett honi Gipsy jazzbôl kiindulva villantja fel, 

hányféle eltérô gyökérbôl táplálkozik manapság a 

mûfaj. tim Ries, aki Oláh Kálmánnal és az East 

Gipsy Banddel is már beleélte magát a jazz magyar 

és roma sajátosságaiba, hatalmas átérzéssel és 

biztonsággal mozog ebben a zenei közegben. 

Mint Szakcsi oly sok alkotása, ez az album is re-

mekbeszabott, kalandos utazás, amelyet minél 

többször hallgat meg az ember, annál több érzés 

és gondolat tárul fel benne.  Pallai Péter



jazz

69GRAMOFON2014–2015. tél

verve – universal

0602537858682 

impulse! – universal 
0602537946617

Blue note – universal 
0602537654482

BoBBy hutcherson: 

enJoy the vieW

l l l l l

Az idén 75 éves legendás Blue Note kiadó még 

mindig tartja vezetô pozícióját a lemezfronton: 

ezt látszik bizonyítani a Down Beat olvasóinak 

legutóbbi szavazásán elért elsô helyezése is. Akár 

kapcsolódik az évfordulóhoz, akár nem: Bobby 

Hutcherson visszatérése a labelhez mindenkép-

pen nevezetes esemény, hiszen az ô fényes pályá-

ja is itt indult a hatvanas évek elején, és hosszú 

éveken át szorosan kötôdött hozzá. Valódi all-star 

csapat készítette ezt a korongot. A vibrafonos, aki 

hetvenen túl is hangszerének egyik legjobbja és a 

Hammond B-3 igazi varázslója, Joey DeFrancesco 

egyaránt az említett szavazás kategórianyertesei. 

A szaxofonos David Sanborn és Billy Hart a do-

boknál az amerikai jazzelit neves képviselôi.  

Sanborn fantasztikus sokoldalúságot mutatott 

hosszú pályája során, Hart jellemzésére pedig elég 

annyit elmondani, hogy – bármilyen hihetetlen – 

több mint hétszáz lemezen szerepelt. Az album 

igazi nosztalgiadarab, olyan, mint egy korábbi 

Blue Note-korong, idôtartama is csak 43 perc. A 

zene is a régi szép idôket idézô hard bop, ami a 

mûfaj leginkább idôtálló irányzata.  A hét kompo-

zíció igazságosan van elosztva: Hutcherson – 

úgyis, mint vezetô – hármat, Sanborn és Joey pe-

dig kettôt-kettôt jegyez. Kiemelkedô a leader tisz-

telgése egyik legfontosabb partnere, Harold land 

elôtt, valamint egy korábbi albumának címadó 

dala, a Montara. Sanborn, aki korábban sohasem 

játszott a másik két szólistával, erôteljes játékstílu-

sával és érzéki altszaxofon-soundjával remekül il-

leszkedik a csapatba. Hutcherson és DeFrancesco 

könnyedén hozzák a tôlük megszokott magas 

színvonalat, kár, hogy a viszonylag rövid számok 

ezúttal nem sok lehetôséget biztosítanak improvi-

zációik kidolgozására. Márton Attila

kenny Barron–Dave hollanD:

the art oF conversation

l l l l l

Köztudott dolog, hogy a duó nem pusztán „redu-

kált” trió és alighanem a szóló zongorajátéknál is 

nehezebb. A zongora-bôgô kettôs egészen más 

muzsikusi attitûdöt igényel, mint a mûfaj leggya-

koribb formációja, a zongoratrió. Igazán magas 

színvonalú duettre tehát csakis azok képesek, 

akiknek – mint hôseinknek is – már hosszú és si-

keres pályája eleve biztosíték arra, hogy megen-

gedhessék maguknak a bizonyítási kényszer és az 

öncélú virtuozitás nélküli játék luxusát. Bölcsen és 

felszabadultan adhatják önmagukat. Nos, ilyen 

zenei párbeszéd, „a társalgás mûvészete” találha-

tó ezen a korongon, ahogyan erre az album címe 

is utal. A két jazzikon elôéletét lehetetlen röviden 

összefoglalni, mindkettôjük mögött félévszázad-

nyi intenzív munka áll, amelyben számos duófel-

vétel is szerepelt a legváltozatosabb hangszeres 

partnerekkel: pl. Kenny Barronnak Stan Getz-cel 

vagy Dave Hollandnak a vibrafonos Karl Bergerrel 

készültek felvételei. A repertoár megválasztása is 

ideális, hiszen három kompozíciót a zongorista, 

négyet a bôgôs jegyez, a maradék pedig egy-egy 

Monk-, Parker- és Billy Strayhorn-standard. Az an-

gol származású Holland egy gyönyörû jazz val-

cerral emlékezik a nemrég elhunyt Kenny Wheeler 

trombitásra, aki még szülôhazájában inspirálója 

volt. Kenny Barron a Rain címû balladát direkt erre 

az albumra komponálta, és a melódiát a bôgô 

játssza. Az album másik csúcsa thelonious Monk 

„In Walked Bud” címû szerzeménye, de voltakép-

pen mind a tíz zenemû egy kiemelkedô produkció 

egy-egy tételének minôsíthetô. Figyelemreméltó a 

négyoldalas kísérôfüzet alapossága is, hiszen saj-

nos ma már ritka az lP-korszakot idézô terjedel-

mes elemzés.  

Márton Attila

anDreas varaDy

l l l l l

A szlovákiai magyar roma családba született, majd 

családostól Írországba költözött gitáros gyerek-

zseni az európai, de most már az amerikai jazz-

kedvelôk elôtt sem szorul bemutatásra. 13 éves 

korában ô volt minden idôk legfiatalabb fô attrak-

ciója a rangos londoni Ronnie Scott’s klubkínálatá-

ban. Most, hogy 17 évesen a legendás Quincy 

Jones menedzseli és a világmárka Verve cégér alatt 

jelent meg új albuma, neve még szélesebb körben 

fog ismertté válni. Az új album körül csapott profi 

hírverés valószínûleg eltereli majd a figyelmet 

Várady Andris elsô, négy éve (!) megjelent 

Questions címû albumáról. Szemben a korábbi le-

mez domináns jazztartalmával, a jelenlegi CD lep-

lezetlen célja a kasszasiker. Valószínûleg nem a 

fantasztikusan tehetséges fiatal gitáros döntése 

volt, hogy a Steely Dan, a Beatles, a the Mamas 

and the Papas, Michael Jackson, Justin Bieber 

vagy a rock’n’roll elôfutár louis Jordan repertoárjá-

ból válasszanak Wes Montgomery, illetve George 

Benson stílusában, noha kifogástalanul elôadott 

darabokat. Gregory Porter vagy Roy Hargrove fel-

bukkanása egy-egy felvételen sem változtat a té-

nyen, hogy az album – talán a két Django 

Reinhardt-szerzemény kivételével – a „lite” vagy 

„smooth jazz” kategóriába sorolható. Várady 

Andris kiválóan, tisztán, éretten játszik, és senki 

sem hibáztathatja a nagy elôdöket visszhangzó 

stílusért, hiszen Charlie Parker még 19 éves korá-

ban is teljesen lester Young modorában játszott. 

Ezt a lemezt nagyon sokan fogják szeretni a 

jazztôl távolságot tartók közül is, és csak örülnünk 

kell, ha sikeres lesz, de aki a szárnyaló fiatal jazz-

muzsikusra kíváncsi, az jobb, ha elôássa 2010-bôl 

a Questionst, amelyen a 13 éves fiú Coltrane-tôl 

sem riad vissza. Pallai Péter



jazz

70 GRAMOFON 2014. tAVASz

németh Ferenc–lászló 

attila–Jimmy haslip–

russell Ferrante:

BriDGes oF souls

Dreamers collective records

 l l l l l

A hosszabb ideje New Yorkban élô 

dobos, Németh Ferenc pontosan tud-

ja: a tehetség, a virtuozitás önmagá-

ban nem elég; céltudatosan kell építe-

nie pályáját. Ennek fontos mérföldkö-

ve az új lemez, amelynek stúdiófelvé-

tele tavaly nyáron, los Angelesben 

zajlott, s amelynek magyarországi be-

mutatója október végén volt a Müpá-

ban. A populáris fúziós zene klasszi-

kusa, a Yellow jackets két tagja, a 

bil lentyûs Russell Ferrante és a basz-

szusgitáros Jimmy Haslip harmonikus, 

összeszokottnak tûnô kvartettet alkot 

Ferivel és a gitáros-zeneszerzô lászló 

Attilával. A konvencionális fordulato-

kat ke rü lô, de könnyen azonosítható 

témákhoz felszabadult, olykor bravú-

ros szólók és lendületes, groove-os 

ritmusok társulnak. A Grammy-díjas 

hangmérnök, Rich Green remek mun-

kát végzett, Horváth Charlie vendég-

szereplése pedig már-már ott honossá 

teszi a hangzást. ReA

 

tóth viktor arura trio:

szemeD kincse

Bmc records – mG records

BMC CD 210 l l l l l

Egyik legkísérletezôbb kedvû zené-

szünk, az altszaxofonos tóth Viktor 

csodálatos, lírai hangvételû balladale-

mezzel lepi meg ez alkalommal a kö-

zönséget. Csak nyomelemekben hall-

ható az a bebop-gyökerû kortárs jazz, 

amit gyakran a nevével társítunk. A 

dob nélküli trióban a harmóniahang-

szer a cimbalom, ami lukács Miklós 

csodálatos keze alatt immár elfoglalta 

jogos helyét a jazz birodalmában, a 

bôgôs Orbán György pedig nagy ér-

zéssel, roppant gazdaságosan, de an-

nál hatékonyabban rakja le az alapo-

kat. A zenekarvezetô meg ren dítôen 

szép szerzeményei sokat merítenek a 

magyar népzene eszköztárából, a 

szív hez szóló témákra született rög-

tönzés kifogástalan, és mivel az imp-

rovizáció a szó legelfogadottabb ér-

telmében dallamos, így ezek a kon-

certfelvételek, amellett, hogy minden 

kritikai igényt kielégítenek, teljesen 

befogadhatók bárki, még azok számá-

ra is, akik nem jazzkedvelôk. PP

trio kontraszt: 

Grencsó–tickmayer–

Geröly

Bmc records – mG records

BMC CD 215 l l l l l

Grencsó Istvánnál talán senki nem 

ápolja gondosabban Szabados György 

emlékét a magyar jazzéletben. Idén 

az Opus Jazz Clubban több estén a 

pianista szellemét idézô hangver-

senyt adott, és most egy tavaly fel-

vett triólemezzel tér vissza Szabados 

világához. Másképp, mint a koncerte-

ken: a CD-n nem Szabados- kom-

pozíciók hangzanak fel, hanem az al-

kalmi együttes saját szerzeményei. A 

trió Kontraszttal egy, már a nyolcva-

nas években létezett zenei együtt-

mûködés éledt újjá három szabadze-

nész közremûködésével, s olyan, 

fôleg rövidebb, etûdszerû experimen-

tális darabokat játszanak, melyek Az 

esküvô (és a Kontrasztok) szer zô-

jének mûvészi inspirációja nélkül 

nem jöhettek volna létre. Az Új vi-

dékrôl származó, de Franciaország-

ban élô Stevan Kovacs tickmayer 

zon gorázásán különösen erôs nyo-

mokat hagyott a bartóki-szabadosi 

tradíció (Ostinato Barbaro). MJGy

kenDrick scott oracle:

conviction

concord Jazz – universal

CJA-34192-02 l l l l l

Mi más is vezérelheti egy orákulum 

mûvészetét, mint a meggyôzôdés. 

Ez Kendrick Scott dobos és az 

Oracle nevet viselô zenekara negye-

dik lemezének a címe, amely valóban 

árasztja magából a kiegyensúlyo-

zottságot, arányosságot, magabiz-

tosságot. Szellemi tartalommal és ér-

zelemmel egyaránt töltött anyaggá 

kerekedik ez a tizenegy, szorosan 

egymásra épülô kompozíció, melyek 

részben sajátok, de van köztük 

Herbie Hancock-, Michiel Borstlap- 

és Derrick Hodge-szerzemény is 

(utóbbi a lemez producere); mind ki-

dolgozott, szépen felépített, igényes 

munka remek szólókkal Mike 

Moreno gitárostól, taylor Eigsti zon-

goristától, John Ellis szaxofonostól 

és Joe Sanders bôgôstôl. Kendrick 

Scottot legutóbb Kurt Rosenwinkel 

mellett hallhattuk 2014 májusában a 

Fesztivál Színházban. Akkor is, most 

is úgy emeli a zenét játékával, hogy 

nem tolakszik egyik szólista arcába 

sem. Minden magától értetôdô.

 BB

reBekka Bakken:

little Drop oF poison

emarcy – universal 

0602537768240 l l l l l

Mindenki rekedt, nemcsak Rebekka – 

a hangulat is. Nem csoda, hiszen egy 

teljes olyan albumot jelentetett meg 

Rebekka Bakken, amelyen a híres va-

gány, a cool-ság és a bad-ség megha-

tározó bálványa, tom Waits az 

egyetlen zeneszerzô. A Bécsben élô 

norvég jazz(es) énekesnô nem is ál-

modott Waits dalainak mûsorra 

tûzésérôl. Ô inkább a folkárnyalatokra 

és az artisztikus ideálokra koncent-

rált, amelyekkel sok elismerést vívott 

ki, és nem arról énekelt, mint Waits, 

hogy „nincs problémám az itallal, ha 

csak az nem, hogy ha nem kapok”. 

Persze Waits és Kathleen Brennan 

szövegeiben ott van a teljes poétikus 

totalitás, van mibôl válogatni. Végül a 

Hesseni Rádió big bandje és az ô egé-

szen eredeti arranzsôrük, Jörg Achim 

Keller rángatta bele Bakkent ebbe a 

produkcióba, amiért most már ô is há-

lás, meg mi is: jó anyagból méltó fel-

dolgozás született. 

Zipernovszky Kornél

lars Danielsson: 

liBeretto ii

act – hangvetô

9571-2   l l l l l

„Gyôztes csapaton ne változtass!” – 

utal a kiadó az ismert bölcsességre a 

három évvel ezelôtt alakult kvartett új 

lemezének ajánlásában. A svéd bô-

gôs/csellista, az ugyancsak svéd 

Magnus Öström dobos, az örmény 

tigran zongorista és az angol John 

Parricelli gitáros alkotta négyes ko-

rábbi, sikeres albumának tehát termé-

szetes következménye a folytatás. A 

szerzôként is figyelemreméltó élet-

mû vet építô Danielsson zenéjében ki-

tüntetett jelentôségû „lélek” és „in-

tegritás” szavak mellett a „melódia” 

is helyet kér magának. Manapság ritka 

a dallamosságot ennyire középpont-

ba állító, az érzelmeket bátran vállaló, 

az élet szépségét sugalló, letisztult 

formákban gondolkodó alkotói maga-

tartás. A három-ötperces, gyöngy-

szemekként sorjázó darabok megszó-

laltatásában elsôsorban a gyönyörû 

hangú bôgô, a szárnyaló zongora és a 

norvég vendég, Mathias Eick lírai 

hangú trombitája jeleskedik. TG
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Jazzation:

tWisteD

acappella hangôrzô egyesület

AECD 001   l l l l l 

A Jazzationnek a komoly hang sze-

relôi munka, kemény próbák, a leg-

különbözôbb fellépések és verseny-

szereplések (a 2013-as grazi Vokal 

total a cappella versenyen elnyerték 

a Ward Swingle Awardot) mellett 

arra is van ideje és energiája, hogy 

játsszon – például a CD tokba helye-

zett, optikai illúziót elôidézô, forgat-

ható lapocskával. Persze az igazi já-

ték az együtt éneklés során valósul 

meg. A kristálytiszta hangok minden 

erôlködéstôl mentesen építik fel az 

érdekesen szövôdô arranzsokat is-

mert jazzstandardre, régi magyar 

filmslágerre, bossa novára és pár sa-

ját szerzeményre. Fôleg a lányok, 

Csernus Szilvi, Várallyay Katus, Ka-

nizsa Gina remekelnek, de a fiúk, Fá-

bián Attila és Homor Máté is szép 

összhangban szólnak velük. A 2005-

ben alakult Jazzation jelenlegi fel-

állása 2012 óta dolgozik együtt, a 

twisted a harmadik lemezük. Aki 

meghallgatja, biztosan látni akarja 

ôket élôben is. BB

al Jarreau: 

my olD FrienD

concord – universal

CRE 3535702 l l l l l

Al Jarreau az 1960-as évek végén 

George Duke triójának vendégszólis-

tájaként tûnt fel a nyugati parti jazz-

életben, és többször elmondta, mi-

lyen sokat köszönhet Duke-nak. 

Nem meglepô tehát, hogy tavaly el-

hunyt barátja, pályatársa emlékére 

tribu te-albummal jelentkezett, ra-

gyogó zenésztársak köz re mû kö dé-

sével. A duet tekben többek között 

Dianne Reeves, lalah Hathaway, 

Jeffrey Osborne és Boney James, sôt – 

a Bring Me Joy címû dalban – George 

Duke énekhangja is felbukkan. Egy-

általán nem szomorú vagy melanko-

likus lemez, sôt árad belôle az élet-

kedv, életerô. Jarreau a smooth jazz 

felôl egyre inkább a pop irányába 

kalandozik: a hangzás Elton John, 

George Michael vagy éppen lionel 

Richie hasonló vállalkozásait juttatta 

eszem be. Az igényes hangszerelés 

és zenei rendezés a basszusgitáros 

legenda, Stanley Clarke munkáját di-

cséri. ReA

nils lanDGren:

eternal Beauty

act – hangvetô

9562-2 l l l l l

Nils landgren harsonázik és énekel is 

új albumán. tompán, csöndesen 

szüremlenek át a rézfúvós szólamok 

a számok füstös hangfüggönyein, s 

ugyanilyen finom ércesen szól a svéd 

mûvész vokálja is. zongora, gitár és 

dobok kísérik lassan, Michael 

Wollny, Johan Norberg és Rasmus 

Kihlberg játszanak, némi cselló is 

feltûnik lars Danielssontól. Nagyon 

nyugodt és melodikus zenét hallunk. 

Az a fajta smooth hangulat fogja el a 

hallgatót, amiben szinte érezni a kan-

dalló tüzének melegét, látni a 

pelyhezô hó szállingózását odakint. 

Az „örök szépséget” konvencionális 

hangképekben ábrázolja a lemez, le-

tisztultan és kellemesen, ámde volta-

képpeni eredetiség nélkül. Mona lisa 

mosolya túl huncut ide. Az Eternal 

Beauty félhomályban, pislákolva ér-

vényesül, de a javarészt átiratokból 

álló korong meg is csillan azért, pél-

dául a Broken Wings és a We Don’t 

Need Another Hero feldolgozásain.

Laczkó Krisztián

JacoB younG:

Forever younG

ecm – hangvetô

ECM 2366 l l l l l 

Jacob Young új albuma a zenészek 

közötti kémiáról szól, az összjáték 

magasiskolája. A norvég gitáros néha 

akusz tikus taktusaira válaszolnak 

trygve Seim kacérkodó szaxofon imp-

ro vizációi, néhol kerekded elektroni-

kus gitárhangjait ellenpontozzák 

Marcin Wasilewski kísérletezô zon-

goradallamai, miközben Slawomir 

Kur kiewicz és Michal Miskiewicz 

visszafogottan diktálják a ritmust bô-

gôn és dobokon. No persze, a lengyel 

trióban már két évtizede csiszolódik 

az összhang. A mûvészek könnyed 

és elegáns párbeszéde a lemezt meg-

lepetésekkel és finom kontrasztokkal 

tartja lassú mozgásban, és a kompo-

zíciók színvonala csak tovább emeli a 

nagyszerû közös játék élményét. lé-

gies, pasztell árnyalatú modern jazz-

be ölti popos-rockos motívumait a 

szerzô, felsejlik egy kis közel-keleti 

hangulat, némi Metheny-utánérzés, 

funky és bop is. Igazi élmény minden 

perc. LK

helena rÜeGG–michel 

GoDarD–quique sinesi: 

Días De FeliciDaD

enja – varga

ENJA 9720 2 l l l l l

Az egykor „bányászzongorának” ne-

ve zett, s gyakran tévesen tangóhar-

monikának hitt bandoneónon, az az 

harmonikaszerû légszekrénnyel ellá-

tott, és szabad nyelvsípokkal mû ködô 

tangózenekari hangszeren játszó 

Rüegg tizenöt éve dolgozik együtt a 

gitáros Sinesivel, a tubavir tuóz 

Godard-ral kiegészülve pedig 2011 óta 

muzsikál az együttes. A ban do neón 

melankóliáját a dörmögô rézfúvós el-

lenpontozza, bár Godard e lemezre 

fülbemászó melódiákat is tartogatott. 

Sinesi szólói visszafogottak, szíve-

sebben marad a háttérben, s követi 

alázattal a társakat. Impresszionista 

hangköltemények, sôt, klasszikusba 

hajló miniatûrök követik egymást, de 

túl sok az „atmoszféra”: Rüeggék szép, 

de kicsit bágyadt, nem elég színes ka-

marazenéje csak epi zodikus jelen tô sé-

gû. Aki a bando neón ban rejlô gazdag 

lehetôségekre kíváncsi, inkább Dino 

Saluzzi ECM-szó lólemezeit hallgassa. 

 MJGy

molly Johnson:

Because oF Billie

universal

060253797808  l l l l l

Holiday mûvészete éppen úgy megke-

rülhetetlen a jazzénekesnôk számára, 

mint a hangszereseknél Parkeré vagy 

Coltrane-é. Ezúttal egy neves kanadai 

énekesnô rója le tiszteletét lady Day 

emléke elôtt, még a kül sô ségeket te-

kintve is mintha csak az ô reinkarná-

ció ja lenne. A borítón így világítja 

meg az album címét: „éveken át 

mondták nekem, hogy nagyon hason-

lítok Billie Holidayre. Nem, én Billie 

MIAtt létezem.” Molly hagyományo-

san közelít a holiday-i örökséghez, a 

tizennégy dal is a jazzdíva repertoár-

jából való. Nem egyet maga Holiday 

jegyzett, mint pl. a Fine and Mellow-t 

vagy a lady Sings the Bluest, de a 

többiek is mind a nagy amerikai dalos-

könyv közismert darabjai. Az album 

kitûnôen sikerült „tribute”, és moder-

nebb hangvétele okán is közelebb 

hozza a jazztörténet ikonikus alakját 

a mai hallgatókhoz. Ehhez nagyban 

hozzájárul a remek hattagú zenekar 

is, amelyben a briliáns zongorista a 

torontóban élô Botos Robi! MA
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Fonó Budai zeneház
FA 301-2

szerzôi kiadás, csak interneten elérhetô szerzôi kiadás

tárkány mûvek és Dresch mihály:

Ôszi vázlatok

l l l l l

Dresch Mihállyal nehéz mellélôni. Amihez nyúl, az 

általában jó. Fiatalokkal is úgy tud dolgozni, hogy 

a közös munkában nem irányít, de azért jelentôsen 

hozzátesz. Kölcsönös és valóban inspiratív az 

együtt gondolkodásuk, és az egyébként is kreatív 

és egyéni hangját keresô tárkány Mûvekkel a talál-

kozásuk különösen gyümölcsözônek bizonyult. 

talán azért is, mert mind a két oldalon olyanok áll-

nak, akik akár népzeneileg, akár más mûfajokban 

teljesen otthonosan mozognak. Közös nevezôt ta-

lálnak a jazznek és a népzenének, az improvizáció 

így mindkét mûfajt összeköti, a virtuóz hangszer-

tudás pedig kitágítja a lehetôségeket. Utóbbi sem 

jelentéktelen, hiszen az autentikus játékmód, a 

technikailag rendkívül magas tudás és a kreativitás 

együttesen képes arra, amire az úgynevezett világ-

zenei gyûjtôfogalmon belül csak kevesen: újraér-

telmezni, korunkhoz igazítani a népzenét. Virtuo-

zitásuk egészen csillogó és bámulatos, de sosem 

öncélú. Mintha tudatosan határolódnának el a 

show-k világától: ôk zenélni, a zenével gondolato-

kat közölni és nem pusztán brillírozni akarnak. Kü-

lön kell foglalkozni Paár Juliannával is, a zenekar 

énekesével, aki ugyanezen az elven ötvözi a kü lön-

bözô hangképzés-technikai vonulatokat. Nem to-

rokhangú népdalénekes, ugyanakkor nem is akar 

elrugaszkodni ettôl a világtól. Az autentikus meg-

szólalás nála egyfajta eszköz, ihletô forrás, amely 

fontos részleteiben belekerül az elôadásba anélkül, 

hogy népdaléneklésnek hallanánk. Jelzésértékûen 

azonban ott van, ahogy más mûfajok sajátságai is. 

Ahogy Paár Julianna az egészen különleges hangu-

latú Coltrane-számhoz, a lonnie’s lamenthez kö-

zelít, amelyet az anyagyilkos Barna Jani balladájá-

nak szövegével ötvöztek, az egészen példaértékû.

Kiss Eszter Veronika

Göncölszekér:

szép Don Juan

l l l l l

A Göncölszekér együttes harmadik lemezét hall-

gatva az embernek egybôl a Kaláka jut az eszébe 

– ez nem véletlen, hiszen a zenekar bevallottan 

példaképének tekinti Gryllus Vilmos együttesét. 

Epigonizmusról azonban szó sincs. A zenekar 

egyéni hangja leginkább a szövegválasztás terén 

érhetô tetten: modern magyar költôk a nagyvárosi 

léthez kötôdô mûveit dolgozzák fel maximálisan 

verscentrikus hozzáállással, ami a zenét is jócskán 

meghatározza. Olyan témák jelennek meg, mint 

egy szûkös albérlet kopott szépsége a Napraforgó 

címû dalban vagy a nôi-férfi egyenjogúság Szabó 

t. Anna Egy könnyû kaland címû versében. Jelleg-

zetes az apparátus is: a vonós hangszereken kívül 

hangsúlyosan jelenik meg a harmonika, a mando-

lin, a bendzsó, a furulya és a harangjáték. Ez utób-

bi hangszer kitüntetett szerephez jut például a 

Magyarnóta címû dalban – ezzel az alapjában véve 

népzenei hangvételû megzenésítést álomszerû fá-

tyollal vonja be az együttes. Általánosságban még-

sem a népi elemek, inkább egyfajta latinos, „Don 

Juan-os” hangzás jellemzi a lemezt. Minden szám-

ban egy másik költô világába csöppenünk – legyen 

az Jónás tamás, Kemény István, Varró Dániel vagy 

Szlukovényi Katalin. A lemez különlegessége, 

hogy csak interneten elérhetô, ott viszont tet szô-

leges, akár ingyenes áron is. Ennek hátránya, hogy 

kevés információt kap a hallgató az egyes számok-

ról, így magának kell felkutatnia, melyik vers melyik 

költôhöz tartozik, illetve ki énekli az adott dalt. A 

négy férfiból – Baló András Mártonból, Balog 

Péterbôl, Erdôsi Péterbôl és Fekete Dánielbôl – álló 

zenekar humora kifinomult; sok megzenésítésben 

bújnak például nôi szerepbe az énekesek, ami ab-

szurd, groteszk, de mindenekelôtt nagyon szóra-

koztató. Könyves-Tóth Zsuzsanna

east WinG:

Betyár viláG

l l l l l

Ha átsiklunk felette, hogy nagy a „Betyár”, de kicsi 

a „világ”, eltûnôdhetünk azon is, hogy az egybe-

írás, különírás szabályai angolban és magyarban 

egyaránt milyen nehezek (East Wing, betyár vi-

lág). A Kéri Gábor gitáros által alapított együttes 

világszínvonalú csapat! Felállásuk: Frankie látó 

(hegedû), Agócs Gergely (ének, magyar népi hang-

szerek), Eichinger tibor (gitár), Megyaszay István 

(basszusgitár), Szendôfi Péter (dob), Mogyoró 

Kornél (ütôhangszerek). Meg kell jegyezni, hogy 

bár a mûvészek teljesítménye amerikás, a CD 

hangzása már korántsem kifogástalan. Ezt szeren-

csére ellensúlyozza, hogy a csomagolás nagyszerû, 

az artwork szellemes, a kísérô szöveg költôi, még-

is informatív. Kéri és látó kompozíciói eredetiek, 

kiforrottak és változatosak. Az elsô két szám (Ko-

máromi kisleány, Ôserdô) emblematikus, létrejön 

bennük az a sajátos fúzió, amely az Agócs éneke 

képviselte magyar népzenét sikeresen olvasztja 

egybe a ritmusszekció jazzes, bluesos, rockos 

hangzásával. Hallható autentikus dudaszóló, torzí-

tott és nejlonhúros gitárszóló, indiai zenére utaló 

unisono tekerések (Nomád), jazzhegedûszóló, fla-

menco elemek, de sajátos, közép-európai reggae is 

(Szereti a tik a meggyet). Agócs és látó még bálna-

hangokat is kiad, Eichinger visszhangos, földöntúli 

gitárhangjaitól pedig simán a bálna gyomrába kép-

zelhetjük magunkat. zárószámuk bevezetôjében 

Agócs tárogatón játszik, ezt követô éneke revelá-

cióként hat – a híres Petôfi-vers, a Falu végén kurta 

kocsma adekvát feldolgozását halljuk, cigányos 

hallgató stílusában. A zene egyszerûségében, köz-

helyességében is megindító. S hogy miért torkollik 

vad, 5/8-os jazzbe, virtuóz körbeszólózással – az 

legyen a CD boldog birtokosainak titka.

Pödör Bálint
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arc music – karsay és társa
EUCD 2541

World village – karsay és társa
WVUK 027

World village – karsay és társa
WVF 042

richarD staGG:

shakuhachi – the Japanese BamBoo 

Flute l l l l l

A skót Richard Stagg amellett, hogy vezetô szim-

fonikus zenekarok fuvolistája, harminc éve játszik 

ezen az egzotikus népi hangszeren. A shakuhachi 

körülbelül az 1880-as években nyerte el mai formá-

ját. Az elején négy, a hátulján, a hüvelykujj számára 

egy lyuk van. Az instrumentumnak amilyen egy-

sze rû a felépítése, annál kifinomultabb a játékmódja. 

A profi játékosok a hangok egy részét a változatos 

befúvással és különbözô leheletfinom technikákkal 

(ajakrezgetés, fejmozgás stb.) képezik. Bár a han-

golása lá-pentaton, szó sincs róla, hogy esetleg a 

mi fülünknek is ismerôsen csengenének a dallamai! 

A japán zene az európaitól annyira idegen, hogy 

kevés fogódzót találni benne. A játékos az alap-

hangnembôl elkalandozva nem csak félhangnyi 

egységekbôl gazdálkodik, hanem annak törtrészeit 

is használja. Jellemzôek az egyik hangról a másikra 

való csúszások is. Nem metrikus, vagyis nem lehet 

mérôütésekre vagy ütemekre tagolni a dallamokat, 

csak frázisokra, motívumokra. Ráadásul a mi gon-

do latrendszerünkben szinte elviselhetetlenül 

lassú, épp ez adja meg szemlélôdô, meditatív han-

gulatát. A zeneszámok többségükben természet-

zenék, (A hullámok ütései, Újhold, A tenger ta-

vasszal stb.) tradicionális dallamok mûvészi 

fel dolgozásai. Hozan Yama moto (elismert shaku-

hachi-játékos és -fejlesztô) Aki (Ôsz) címû szerze-

ményének ívei kissé emlékeztetnek magyar népdal-

ok dallamára. Mûveirôl azt is olvashatjuk, hogy a 

shakuhachi-repertoár leegyszerûsítése és nép sze-

rû sítése vezette… Egy másik kompozíciója (Portrait 

of Genroku) az elôzôeknél közérthetôbb, prog ram-

szerûbb zene. A bonus trackben megszólal a gyö-

nyörû hangú koto is (japán citera), és ezzel a duó 

felteszi a koronát a csodálatos lemezre.

Pödör Bálint

omara portuonDo:

maGia neGra

 l l l l l

A kubai zene királynôje nyolcvannégy éves! épp 

ötven éve aktív. Idén elkészítette búcsúlemezét, 

és utolsó turnéjára indult. legelsô, szintén Magia 

Negra címû 1958-as lemezének mûsorát dolgozza 

fel újra. Ezzel megható módon, mintegy keretbe 

foglalja egész életmûvét. A lemez címadó dala, na-

gyon hatásosan egy tizenöt másodperces archív 

bejátszással kezdôdik, az eredeti felvételrôl. A 

recsegôs, tompa hangok után a „mai” Omara és 

zenekara elôadja a teljes számot. Már ez a fifikás 

indítás is elôrevetíti, hogy nem mindennapi hall-

gatnivalóban lesz részünk. Megállapíthatjuk, hogy 

a mûvésznô hangja évtizedek múltán is ugyanúgy 

tündöklik, csak egy kicsit mélyebb lett – és nem a 

dohányzástól meg az alkoholtól, mint sok pálya-

társának. Egyedül széles vibratójához kell hozzá-

szokni a fülnek. Elôadásmódja olyan kifejezô, 

hogy még a lerágott csont, Velazquez Besame 

muchója is megérint. Nagyszerû, hogy a feldolgo-

zások során tartózkodtak a közhelyes zenei meg-

oldásoktól. Kiváló, változatos hangszereléseket 

készítettek. Mivel jazz band kísér, a folkzenei for-

mációval ellentétben itt dobfelszerelést is alkal-

maztak. többek között Rolando luna zongorázik, 

Alexandre Abreu (Havana D’ Primera) trombitál. 

A lassú, érzelmes bolerók mellett akadnak más 

jellegû számok is, például Son-Montuno vagy jazz 

standard. Az Oguere mindegyiket felülmúlja, pe-

dig még nem átallnak rapelni is benne, mégis telje-

sen koherens a zene – igazi modern, latin jazz. 

Ellington Caravanját kubai ízzel játsszák, az Adios 

a tempós, táncolható számok kedvelôinek okoz 

örömet. Végül azt a következtetést vonhatjuk le 

– ami Omara életkedvét és munkabírását minden-

nél jobban bizonyítja –, hogy kifejezetten fiatalos 

albumot készített. Pödör Bálint

carlou D:

a neW Day

l l l l l

Azért ez a Szenegál elég jó hely lehet, hogy ilyen 

„szuperpasik” nônek ki a földbôl… Most éppen, 

Carlou D. (született Ibrahima loucard) az új sztár, 

aki lehengerlôen énekel, bámulatosan gitározik, és 

ördögien táncol. Ezek az istenadta tehetségek 

jellemzôen Párizsban, New Yorkban csinálnak kar-

riert. A zenészmesterséget apjától tanulta, már ti-

zenhat évesen aktívan vállalt zenekari fellépése-

ket. 2002-tôl Szenegál híres hip-hop csapata, a 

Positive Black Soul tagjaként lett világhíres. Ez-

után a Bintou Were tradicionális népzenei opera-

társulatban remekelt. Napjainkban bebizonyítja, 

hogy az afro-popban is otthon van. Arról szó 

sincs, hogy forradalmasítaná a mûfajt, hiszen a si-

keres recepteket már korábban megírta Youssou 

N’Dour és társai, a sikerhez tökéletesen elég, ha 

valaki jól alkalmazza ezeket, némi egyéni hangon. 

De szerencsére a New Day csöppet sem hidegen 

megszerkesztett vagy project ízû, mert D. tényleg 

szívvel-lélekkel énekel, és van egyéni mondaniva-

lója. Az elsô szám lendületes tánczene. Nagy sze-

rû, hogy nem csak popzenei hangszerek, hanem 

az eredeti, népi pengetôs kora is szerepel benne. 

Nem kevésbé erôs és slágeres a második, Soldier 

(feat. Eagle Eye Cherry). Wax: wolof és angol nyel-

ven szól, a népzenei elemek dominálnak, de szoli-

dan megmarad a dobfelszerelés és a basszusgitár 

is. A lírai la Classe-ban fontos a szöveg (fran-

ciául), a társadalomkritika. Majd még lassabb tem-

póba ereszkedünk – ez az elsô igazán szomorú 

szám. Végre felráz a Baawu Naan, Afrikában már 

méltán „top hit”. Van még négy dal a lemezen, 

fôleg érzelmes balladák vendég énekesekkel, vo-

nószenekarral, de ha csak az elsô és a hatodik szá-

mot játsszuk le folyton, ezekre is át lehet táncolni 

az éjszakát. Pödör Bálint
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gramofon-hang terjesztési pontok

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 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 3-5.
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 11-12. – 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 1-3. – 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. 2-4.
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 CD-szaküzlet – 6000 kecskemét, Vörösmarty u. 6.

A Gramofon Könyvek sorozat 2014-ben megjelent kötetei:

Megvásárolható a kiemelt zenemûboltokban vagy megrendelhetô a kiadóban



KARÁCSONYI ORGONAKONCERT

In dulci jubilo 
Hans-Ola Ericson estje

2014. december 18.   /   19.30

KARÁCSONYI HANGVERSENY

J. S. Bach: 
Karácsonyi oratórium

2014. december 20.   /   19.30

ÚJÉVI HANGVERSENY

Haydn: A teremtés
2015. január 1.   /   19.00
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A Müpa támogatója az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma
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FRICSAY FERENC 100
Egy rövid élet lenyomata

BABOS GYULA
Gramofon-díj és Makrokozmosz-koncert

CSÍK JÁNOS AZ IGAZI NÉPMÛVÉSZETRÔL
A táncháztól a Kispál és a Borzig

MEDVECZKY ÁDÁM




