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Tristia – Liszt kései vallomásai, illetve a Genie 

oblige! (A tehetség kötelez) címet is viseli az a le-

mez, mely a 2011-es Liszt Fesztivál koncertsoroza-

tából ad válogatást. A hangversenyeket a Régi Ze-

neakadémián rögzítették; többnyire ritkaságnak 

számító Liszt-mûveket hallunk, az életmûben hát-

térbe szoruló kamarazene-darabokat. Rácsodálko-

zunk az igen ritka ének-hegedû-zongora együttesre 

vagy A három cigány kétféle verziójára (Liszt szinte 

mindegyik darabját többször is átdolgozta). Figyel-

hetünk a nagylelkû zongoramûvész-zeneszerzô 

leszûrt gondolataira, érzésvilágára, letisztultságára, 

esetenként vállalt szentimentalizmusára. A kereske-

delmi forgalomban nem elérhetô, helyenként saj-

nos bosszantóan rossz technikai kivitelezésû leme-

zen zenei életünk kiemelkedô mûvészeit halljuk: 

Perényi Miklóst, Kelemen Barnabást, Halmai Kata-

lint és Szokolay Balázst, akik ihletetten tolmácsol-

ják a mûveket. A záró Obermann völgye frenetikus, 

csodálatos perceket szerez a hallgatónak. Remek a 

mûsorösszeállítás és a kísérôfüzet a Liszt-fényké-

pekkel, Domokos Zsuzsa ismertetôjével.

Szintén Liszt mûveit halljuk a szerzô bicen te ná riu-

mára kiadott, itthon csak szûk körben forgalmazott 

lemezen. A szóló zongoramûvek közül válogatott 

Szokolay Balázs, ezúttal is élô felvételt élvezhe-

tünk. A felhangzó mûvek Liszt életének három fô 

szakaszát állítják elénk: a virtuóz évek közül két rap-

szódiát, a weimari és a szerzô utolsó, római éveibôl 

számos mûvet. Hallhatjuk a romantikus lelkületû 

férfi t, a meditálót, a gyászzenék szerzôjét, a ma-

gyaros motívumok népszerûsítôjét, a könnyedebb 

darabok szellemes komponálóját, illetve a mindkét 

lemezen szereplô Gyászgondola II kétféle megfo-

galmazását. Lisztet nagyon sok zongorista játszik, 

de igazán jól kevesen. Vagy a robbanékonyság vagy 

a halk tartomány megjelenítése szenved csorbát, 

másoknál a hosszabb darabok töredezettek, s elô-

for dul, hogy a virtuozitás felé tolódik a játék vagy 

nincsenek meg a formai arányok. Liszt zongora-

mûvei (egy-két kivételtôl eltekintve) nem csupán a 

technikai fölényt jelentik. Nem véletlen, hogy a 

szer zô életkora elôrehaladtával kevesebb technikai 

problémát jelentô szakaszt írt, annál több harmóniai 

érdekességet – mi több, elôremutató harmóniai iz-

galmat. Különösen igaz ez kései mûveire. Szokolay 

Balázs tolmácsolása remek – az elôbb említett le-

mezen hallható Csárdás obstiné már elôlegezte a 

zongorista kimagasló Liszt-játékát. Csodálatos 

hang színekkel játszik, eszményi világot jelképezô, 

máshol kissé ködös, ábrándos hangzással, a kroma-

tikus menetek hullámzó dinamikájával. Erô, a végle-

tekig való kitárulkozás, érzékeny pianók, magvas já-

ték emeli ezt a lemezt a legjobbak közé. 

A harmadik, dupla lemezes kiadvány stúdiófelvétel: 

Mendelssohn Dalok szöveg nélkül címû sorozatai-

nak összkiadása. A cím (Fanny Mendelssohn ka-

pott egy rövid darabot 23. születésnapjára test vé ré-

tôl, ezzel a felirattal) jelzi a dalszerûséget, az 

egy  szerû melódiát és formát. Az érzelmek kifejezé-

se azonban nem szavakkal történik, s ez az, ami 

ezeket a miniatúrákat különlegessé, egyben nehe-

zen megfoghatóvá teszi. A 49 szöveg nélküli dal – 

melyekbôl mindössze ötnek van alcíme, és két cik-

lust utólag állítottak össze – egy-egy pillanatot, be-

nyomást, hangulatot ír le. Különös, de nagyon szép 

zenei „kis semmiségeket” ad Mendelssohn, belsô 

érzésvilága is felvillan, mindegyik rövid darab egy-

egy gyöngyszem, azonos karakterût nem találunk. 

Nem találunk Szokolay Balázs játékában sem 

ismétlôdô hangulatábrázolást. A mûvész atmosz-

fé  rateremtô képességének hihetetlen tárházát hall-

juk a ciklusokon belül sajnos nem az eredeti sorren-

det követô felvételeken. Az ember nem gyôz betel-

ni az ezerszínû elôadásmóddal, a megfogott pilla-

nat varázsával.

Szokolay Balázs (némi képzavarral szólva) három 

arcát látjuk e három kiadványon: a partnerre fi gyelô 

kamarazenészt, a Liszt-játékost és Mendelssohn rö-

vid darabjainak ihletett tolmácsolóját. Mindhárom 

lemez kivételesen jó. Lehotka Ildikó
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BARTÓK BÉLA ÖSSZES KÓRUSMÛVE

Vezényel: Dobszay László ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Idén februárban lett volna 80 esztendôs Dobszay 

László. Az elképesztô munkabírású muzsikus sok-

oldalú életmûvén belül megkülönböztetett hely jut 

formai vizsgálódásainak, valamint elméletileg erô-

teljesen megalapozott elôadómûvészi teljesítményé-

nek. E kettô ötvözôdik abban a vállalkozásban, 

amely Bartók összes kórusmûvének a megszólaltatá-

sát tûzte ki céljául. 2008-ban, a Liszt Ferenc Zene-

akadémia Nagytermében készült a 27 egynemû 

(gyermek- és nôikar) felvétele, a férfi - és vegyes ka-

rokat pedig Diósdon, a Phoenix Stúdióban rögzítet-

ték. A produkció fájó módon Dobszay örökségének 

egyik utolsó fejezetévé lett – 2011. augusztus 26-i 

halálát követôen késôi írásait afféle végrendeletként 

olvassuk. Így azt a rövid tanulmányt is, amely A Bar-

tók-kórusok elôadásáról címmel jelent meg a kétko-

rongos album kísérôfüzetében, amely valamennyi 

kórusmû szövegét is tartalmazza. Felbecsülhetetlen 

értéke van annak, hogy egységes koncepcióban, 

összkiadás-igénnyel csendülnek fel e Bartók-mûvek. 

Hallgatásukkor az az érzés töltött el, hogy Dobszay 

analízisének hangzó illusztrációja szól – a tanul-

mány elolvasását követôen ez meggyôzôdéssé erô-

södött. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem és az 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem válogatott kórusa 

– így tünteti fel a kísérôfüzet a „kiválasztottak” 

közös ségét, akik – különbözô szálakon – nyilván-

valóan Dobszay zenei neveltjei. Az összesen 66 kó-

rusénekes mindegyike tudatosan vesz részt annak 

megvalósításában, amit elképzelésként, célként 

meg fogalmazott Dobszay. Valóban kiderül, hogy e 

kó rusmûvek szép zenék, és a fi gyelmes hallgató elôtt 

feltárul az interpretáció áttetszôsége, tehát hallható-

vá válik az a gazdag összefüggésrendszer, amelynek 

megléte biztosítja a rövid tételek remekmû-voltát. A 

zongorakíséretes tételekben Kocsis Zoltán játéka 

hallható. Fittler Katalin

SÁROSI BÁLINT: NÉPZENEI TÁJAKON – 

VÁLOGATOTT ÍRÁSOK

Kevés népzenekutató örvend – a közönség és a szû-

kebb szakma körében is – oly ismertségnek és 

elismert ségnek, mint az idén 90 éves Sárosi Bálint. 

Elôbbit kétségtelenül az 1960-as évektôl mintegy 

húsz éven át tartó, hetente közvetített rádiós soroza-

tának, a Zenei anyanyelvünk címû mûsornak, ké sôbb 

pedig már televíziós szerepléseinek köszönhette. 

Utóbbit – számos kitüntetése mellett – a „nép mû-

vészet és közmûvelôdés” kategóriában 2014-ben el-

nyert Prima Primissa-díj is igazolja. Elsôsorban a 

hangszeres népzene kutatójaként ismerjük, de a nép-

zenekutatáshoz szervesen kapcsolódó periférikus 

területek vizsgálatát, például a cigányzene és cigány 

népzene, a verbunkos és a magyarnóta tudományos 

igényû elemzéseit is nevéhez kapcsolhatjuk. Az eze-

ken a területen publikált tudományos munkái nem-

csak itthon meghatározóak, hanem a nemzetközi 

népzenekutatásban is elismerik eredményeit. Sárosi 

Bálintot, a tudóst, kerek-évfordulós születésnapja al-

kalmából a Nap Kiadó válogatott írásainak megjelen-

tetésével köszöntötte. Az 1962 és 2014 között szüle-

tett dolgozatok válogatása láthatóan azzal a szán-

dékkal született, hogy a tudományos életmû minél 

széles skálájába adjanak betekintést. A tíz fejezetben 

a fent említett kutatási témák mellett bôséggel talá-

lunk írásokat a két nagy népzenekutató-elôdrôl, Ko-

dályról és Bartókról. A Kodály Zoltánról szóló íráso-

kat különösen vonzóvá teszik a Kodály-tanítvány 

el sô kézbôl származó olyan információi, melyeket 

csak az egykori kortárs tud megosztani olvasóival. 

Színes beszámolók hozzák közelebb a konferenciák, 

gyûjtôutak világát, megosztva ezek jó és rossz ta-

pasztalatait. A könyv utolsó írása (Barátságra készül-

tem) pedig egy „emlékirat-féle”, melyben a szerzô ro-

konszenves ôszinteséggel ír céljairól, küzdelmeirôl 

és reményeirôl. Érdemes ezzel kezdeni a könyv olva-

sását. Kovács Ilona

TÓTHPÁL JÓZSEF: 

CSILLAGOK ÉS CÉDRUSOK

Talán profánul hangzik, de a néhai színész-humoris-

ta, Szuhay Balázs könyvének címe jutott eszembe: 

Kiadom magam. Ugyanis ebben a karcsú kiadvány-

ban olyan esszék, értekezések és más, különbözô 

mûfajú írások találhatók, amelyek által önmagát is 

„kiadja” a szerzô. Érdekes olvasmány mindazoknak, 

akik korábban zenei-közéleti tisztségei alapján ismer-

ték Tóthpál Józsefet – most más megvilágításból te-

kinthetnek munkásságára. Kiderül, hogy milyen 

(akár több írásában is visszaköszönô) gondolatok 

foglalkoztatják a fi lozófi ai tudományok kandidátusa-

ként és tanárként. A borító hátoldala részletesen fel-

tünteti, mely felsôfokú intézményekben milyen tár-

gyak elôadója volt – minden bizonnyal egykori hall-

gatói is a kötet iránti potenciális érdeklôdôk táborába 

tartoznak. A szerzô nem látta szükségét, hogy „el-

számoljon” az elmúlt húsz év válogatott termésével 

– nem tudni, melyik jelent meg korábban nyomtatás-

ban, s milyen fórumon. Ez a szép, esztétikus kiállítá-

sú kötet korántsem jelent könnyû olvasmányt – a 

címhez némi magyarázatot ad az Elôszó. „A kultúra 

fényei, a tudományok, a mûvészetek – s talán 

transz cendens természeténél fogva: a nemes zene 

hangjai, harmóniái – vezethetnek el bennünket a He-

gyi Beszéd nyolc boldogságának és Csillag-létünk vi-

lágának megértéséhez: hitünk örökzöld Cédrusai-

hoz.” Néhány esetben irodalomjegyzékkel könnyíti 

meg a téma továbbgondolásához kedvet érzô olvasó 

tájékozódását a szerzô, s nem tagadhatom, a rövid 

idézetek és az elegáns hivatkozások esetében is 

hasz nosnak tartottam volna a jegyzetanyagot. A 

címlap Liszt-, Bartók- és Kodály-képe elôzetes tájé-

koztatás a tartalomról, de örömünkre szolgál, hogy a 

késôbbi magyar zeneszerzés alakjai közül is többet 

megidéz. Így Bárdost, Durkót, Kocsárt, Vass Lajost 

vagy születésnapi köszöntôben Szônyi Erzsébetet és 

Szokolay Sándort.  Fittler Katalin
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CSAJKOVSZKIJ: ROKOKÓ VARIÁCIÓK 

Várdai István – cselló, 

Pannon Filharmonikusok, Bogányi Tibor

● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Remek ötlet, színvonalas kivitelezésben. Sokan talán 

épp e felvétel révén szembesülnek azzal a ténnyel, 

hogy Csajkovszkij remekének, a méltán népszerû 

Rokokó variációknak két (koncertképes) verziója 

van. Mint az informatív ismertetôbôl kiderül, csak 

1956-ban került kinyomtatásra Csajkovszkij eredeti 

mûve, addig abban a – nem kevés módosítást tartal-

mazó – alakban volt hozzáférhetô, amely Wilhelm 

Fitzenhagentôl származik. A német gordonkamûvész 

Csajkovszkij tanár-társa volt a Moszkvai Konzerva-

tóriumban – neki szól a mû ajánlása. Az eredeti és a 

korábban széles körben ismert verzió foglalja keretbe 

a mûsort, amely tartalmazza még a Nocturne és a 

Pezzo capriccioso mellett az I. vonósnégyes lassúté-

telének vonószenekari átiratát is. Várdai István rend-

szeres szólista-partnere a Pannon Filharmonikusok-

nak – számos közös koncert élményének és tanulsá-

gának birtokában olyan interpretációban rögzítették 

a Csajkovszkij-darabokat, ahol a perfekcióra törekvés, 

a zenei igényesség magától értetôdônek tûnt, ugyan-

akkor nem korlátozta a muzsikáló kedvet. Kamatozik 

az a körülmény is, hogy a dirigens Bogányi Tibor 

maga is mindmáig aktív gordonkamûvész. A produk-

ció a Pannon Filharmonikusok új otthonában, a pécsi 

Kodály Központban került rögzítésre. A felvételké-

szítés persze más, mint a koncertezés – a hangzó 

végeredmény is tartalmaz olyan arányokat, amelyek-

nél ér zô dik a külsô beavatkozás. Ezek a mozzanatok 

azonban sohasem a zene ellenében hatnak, hanem 

azokat a tendenciákat erôsítik fel, amelyek az adott 

partitúra-részlet mind teljesebb hangzó életre kelté-

sét szolgálják. Árad a muzsika, magával ragadja a 

hallgatót, aki úgy érzi: ama bizonyos lakatlan szige-

ten sem unná meg ezt a felvételt. Fittler Katalin

KORNGOLD: 

HEGEDÛVERSENY, HEGEDÛSZONÁTA

Baráti Kristóf – hegedû, Farkas Gábor – zongo-

ra, Philharmonie Zuidnederland, Otto Tausk

● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Bármennyire tudjuk – hisz felmondja rendre a hang-

lemezek szószaporító kísérôfüzete –, hogy Korngold 

He gedûversenye többnyire olyan édes melódiákból 

és színpompás dallamfoszlányokból épít magának 

díszes katedrálist, melyeket a szerzô már korábban 

„ellôtt” jobb-rosszabb hollywoodi giccs-fi lmek alá-

festô zenéjéhez. Mégsem ítélheti senki marginális 

férc mûnek a D-dúr koncertet. Sôt: bejáratott hang-

versenydarab az már jó ideje – a fôszerepben a kisfi ú-

san sármos Errol Flynn, a nôi szívek hercig bajszú 

megrablója. Hol sûrû, hol szellôs az opus, mint a jó 

piskóta, s olyan bájosan dallamdús, túléretten ro-

mantikus ez a versenymû, hogy érezhetjük szirupos-

nak, tarthatjuk korszerûtlennek, retrográdnak, mégis 

nehéz ellenállni, hogy ne révedjünk el emitt ifjontian 

szentimentális, amott dagályos-poétikus érzelem-

skálájának valamelyik illetlen végletében, s dôljünk 

ön feledten hanyatt a kanapén e cukros nyalánkság-

gal a fülünkben. Baráti Kristóf is ismeri a korngoldi 

fi lmvászon-emóciók e legszélesebb palettáját, s  ott-

honosan, kényelmesen mozog bennük. Példás muzi-

kalitásának és könnyed virtuozitásának hála ügyesen 

kerüli a modorosságot, de nem enged a kötelezô le-

gatók és rubatók kívánalmaiból, sem a megjátszott, 

színpadias poézis izgatott ritmikájából. Az azonos 

hangnemû hegedû-zongora szonáta viszont már egy 

kényes, talán kissé túlírt, mindazonáltal eleven és hi-

telesen érzelmes, utószülött darab. Szerkezete kötöt-

tebb, szikárabb, iskolásabb, alaphangja közelebb áll a 

19. századi mintákhoz. Baráti itt is pedánsan kife-

jezô, játéka koloritban és érzelmekben bôvelkedô, de 

nem feledhetjük: Farkas Gábor avatott, remek kísére-

tével lesz igazán nett és már-már heroikusan átélt az 

elôadás. Balázs Miklós

BRAHMS: II. SZIMFÓNIA, 

TRAGIKUS NYITÁNY, 

AKADÉMIAI ÜNNEPI NYITÁNY 

Budapesti Fesztválzenekar, Fischer Iván

 ★★★★★

Bátorságra vall Brahms szimfóniáit négy különálló le-

mezre tervezni, hiszen jobbnál jobb összkiadások 

kaphatók egy-egy dupla albumon. Ám Fischer Iván 

felvétele a II. szimfóniáról igazolja a döntést. Brahms 

szimfóniái olyan mûvek, melyeket nehéz egész 

egyé ni módon elôadni; kialakult egy olyan általános 

megközelítés, melytôl a legtöbben alig térnek el. 

Fischer azonban megtalálta a maga útját. Ez nem a 

megszokott Brahms-kép, hanem valami egész más. 

Nem a bevett tömör, nagyromantikus, vastagon ka-

vargó hangzás, a kínálkozó uralkodó motívumok ki-

emelése, hanem Brahms világának fi nomabb, lágyabb 

és a szokottól eltérô kontextusban történô kibontá-

sa. Mi ez a kontextus? Nem Beethoven a struktúrát 

és a késô romantika a hangzást tekintve, hanem sok-

kal inkább Schubert, Mendelssohn és Schumann. 

Üde, friss, könnyed és teljességgel újszerû Brahms-

megközelítés ez. És persze Beethoven sem marad el, 

fôképpen a Pastorale-szimfónia Beethovenje. A 

tömb szerûség elkerülésére való törekvés nemcsak a 

hangzás terén jelentkezik, hanem a dallamok meg-

formálásában is, ahol Fischer már-már elôzmény nél-

külinek volna tekinthetô. De nem: ilyesmire töreke-

dett a maga módján Furtwängler is, csak ô maradt a 

tömörebb hangzás mellett. Az ô folyton-folyvást 

meglepô, variábilis szemlélete köszön itt vissza. Ki-

vételesen jó lemeznek tartom ezt: olyan élményt 

nyújt, mint a Sixtus-kápolna freskói annak idején, 

amikor nagy restauráláson estek át. Itt szabadon lé-

legzik a zene, szólam nem nyom el szólamot. Mint-

ha valamilyen nagy súlytól szabadult volna meg 

Brahms világa. Nem mintha az rossz volna, csak ép-

pen nem egyedüli, és már-már az a veszély fenyege-

tett, hogy az válik egedülivé.  Zay Balázs
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BMC Records – MG Records
BMC CD 170

Alia Vox – Karsay és Társa
AVSA 9909 D

Erato/Warner Classics – Magneoton
2564621939

J. S. BACH: ANGOL SZVITEK – 1, 3, 5

Piotr Anderszewski – zongora

● ● ● ● ●● ● ● ● ●

1996 madárdalos tavaszán egy szépreményû ifjú len-

gyel zongoramûvész sétált be a varsói Filharmónia 

hangversenytermébe, hogy elsô önálló albumát rög-

zítse. Bach d-moll Angol szvitje volt a program, kö-

rítve kis adagnyi Beethovennel és egy kevés csípôs 

Webernnel. Tizennyolc munkás esztendôvel késôbb, 

2014 napégette tavaszán ugyanez a – még mindig 

fi a tal – lengyel pianista ismét besétált a nevezett in-

tézménybe, hogy lemezre játssza Bach Angol szvit-

jeit. De ezúttal sem valamennyit, csupán az A-dúrt, 

a g-moll és az e-mollt. Piotr Anderszewski azóta a vi-

lág legkeresettebb zongoramûvészei közé avanzsált, 

aki hazánkba is szinte évente vissza-visszajár. A ze-

néhez való inspirált hozzáállása azonban az eltelt 

csak nem két évtized alatt mit sem változott. Bach 

most is ugyanazzal a példás arányossággal, visszafo-

gott szenvedéllyel és már-már köznapias keresetlen-

séggel, vagy még inkább: polgárias mértéktartással 

szólal meg, mint annak elôtte. Anderszewski játéká-

ból mindig is hiányzott az öncélú extravagancia, de 

sosem hiányzott az értelem, a megértés hiteles kísér-

lete. Személyisége is ôrzi a rég megismert voltát: nem 

showman és nem is remete; nem magamutogató, ref-

lektor-szomjas virtuóz, s nem is elefántcsonttorony-

ba vonult csodabogár – közvetlen egyéniségét nehéz 

nem rokonszenvesnek találni. Legújabb lemeze fénye-

sen bizonyítja: Anderszewski titka a jó ízlés, a szél-

sô ségek kerülése és a muzsika iránti mély és odaadó 

elkötelezettség. Nem gyakorol, átjátszik, vagy hang-

versenyt ad. Ô mindig csak zongorázik. Pasztellszí-

nekkel fölvitt Bach-interpretációi is ebben a tiszta, de 

korántsem puritán vagy gépies zongorajátékban kris-

tályosodnak ki. Anderszewski Angol szvitjei érzéke-

nyek, csiszoltak és törékenyek, mint az apró, rokokó 

meisseni porceláncsészék. Balázs Miklós

MAGNIFICAT & CONCERTI – VIVALDI ÉS 

J. S. BACH MÛVEI (CD+DVD)

Pierre Hantaï, Jordi Savall

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Bach és Vivaldi Magnifi catját és concertóit tartal-

mazza a most is színes kiskönyvvel ellátott Alia Vox-

kiadvány; benne a szerzôk életrajzával, Savall refl  exiói-

 val. Az élô felvételek csodálatos helyszínen készül-

tek, annak minden elônyével és sajnos hátrányával. 

Ha a CD-t választjuk, csalódnunk kell, mert a gyö-

nyö rû helyszín adta hangzáskép zavarbaejtô: hihe-

tetlenül hosszú a hangok lecsengési ideje, összemo-

sódik a zene. Vivaldi kéthegedûs-gambás concertóját 

halljuk elsôként, fésületlen együttjátékkal, pontatlan-

ságokkal a hegedûszólisták részérôl. Bach d-moll 

csem balóversenye nagyon visszhangos, gyors tételei 

ideges-izgatott zizegésként hatnak, hiába a szinte 

haragos darabindítás, a lassú tétel szépségeit sem él-

vezhetjük. Az elônyt ez esetben a DVD jelenti: sze-

münk láttára születik meg a zene, él, lélegzik, a kör-

nyezet is sokat jelent. A vokális mûveknél már kevés-

bé zavaró a visszhang, áhítat lengi be az elôadást, 

még ha nem is tökéletes tolmácsolást hallunk. A 

DVD-n a két Magnifi cat egymás után szerepel, remek 

összehasonlítási lehetôséggel: kinek melyik mû áll 

kö zelebb a szívéhez, melyik szólal meg jobban, ki fe-

je zôbben. Az énekes szólisták közül a kontratenor 

Damien Guillont mindenképp érdemes kiemelni; 

meg hatóan szép az Esurientes implevit boni… kez de-

tû ária, az Et misericordia duettje. A La Capella Reial 

de Catalunya eszményi hangzást nyújt, ahogy a 

nagy szerû Le Concert des Nations is. A vonósok, fa-

fúvósok kiválóak, a trombitások remekelnek. Savall 

nem törekszik nagy ívû karmesteri mozdulatokra, in-

kább csak jelez, együttesei tisztában vannak elvárá-

saival. „A barokktól az utókorig” a kí sé rôfüzet egyik 

címe. Savall sokat tesz a régizene megismertetéséért, 

igazán különleges lemezeket jelentet meg, de nem ez 

a kiadvány a legjobb. Lehotka Ildikó

EÖTVÖS PÉTER: VERSENYMÛVEK

Akiko Suwanai, Pierre-Laurent Aimard, Gö-

teborgi és BBC Szimf. Zenekar, Eötvös Péter

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Eötvös Péter korai alkotói periódusában kevéssé 

hang  súlyos a versenymû, ám a 21. század elsô évti-

ze  dében több jelentôs alkotás is keletkezett e mû-

fajban. A BMC gondozásában megjelent lemezen 

három concerto vált elérhetôvé az Eötvös-rajongók 

számára. Bár mindhárom alkotás – jellegébôl adódóan 

– abszolút zene, kimondva-kimondatlanul mind-

egyikben ott munkál a hangokba elrejtett zenedráma. 

A Seven (2006) például a Columbia ûrhajó 2003 feb-

ruárjában bekövetkezett katasztrófájában életét vesz-

tô hét ûrhajósnak állít emléket. Mintha csak egy fi lm 

peregne a hallgató szemei elôtt: az ijesztô végtelen 

ér zete, kísérteties ûrhangok, izgatottság, kétségbe-

esett lelkiállapot jelenik meg a mû öt tételében – a hét 

asztronauta Eötvös által elképzelt zenei portréjával. 

A programzenei hegedûverseny szólóját Akiko 

Suwa nai játssza – megdöbbentô, szívbemarkoló na-

turalizmussal, melyben a Göteborgi Szimfonikusok 

érzékenyen együttmûködô partnernek bizonyulnak. 

A CD középsô darabjában, a Levitation-ben (2007) a 

zeneszerzô személyes élményeket dolgoz fel: vissza-

térô gyerekkori álmaiban gyakran lebegett a földön 

álló tárgyak fölött, de egy kínai operaelôadás artista-

száma is mély benyomást tett a komponistára. A mû 

utolsó része Stravinsky-hommàge: a Petruska feltá-

madása alcímet viselô tétel a két szólóklarinéttal – 

Richard Hosford és John Bradbury megformálásában 

– a vásári bábu híres lebegô témájának újragondolt 

változatával vezet a mese birodalmába. A CAP-KO 

(2005) Bartók Béla emlékének adózik. A talányos cím 

a Concerto for Acoustic Piano, Keyboard and Or-

chestra rövidítése. Mindkét billentyûs hangszer szó-

lója Pierre-Laurent Aimard ujjai alatt szólal meg, aki 

virtuózan oldja meg nem könnyû feladatát. A három 

kompozíciót a szerzô vezényli. Kovács Ilona
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Deutsche Grammophon – Universal
479 4325

Deutsche Grammophon – Universal
479 4342 

Audite
97692

BEETHOVEN ÖSSZES ZONGORÁS TRIÓJA 

– I. RÉSZ

Swiss Piano Trio

● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Megalakulása óta a legjelentôsebb vállalkozásába fo-

gott a Svájci Zongorás Trió (Angela Golubeva – he ge-

dû, Sébastien Singer – cselló, Martin Lucas Staub – 

zongora). Az Audite kiadó gondozásában lemezre 

veszik Beethoven összes zongorás trióját, továbbá a 

korai bonni zongorástriókat (WoO 38), a Szeptett 

(op. 20) szerzôi átiratát és – kilépve a kamarazene vi-

lágából – a Hármasversenyt (op. 56) is. Az öt lemezre 

tervezett programot az együttes szándékosan nem a 

mûvek keletkezési sorrendjében jelenteti meg. A kü-

lönféle alkotói korszakokból származó, azonos mû fa-

jú darabok egymás mellé állításával az a céljuk, hogy 

rámutassanak a komponista zenei nyelvének folya-

matos változásaira. Hiszen a három zongorás triót is 

magában foglaló op. 1-tôl a mintegy tizenöt évvel 

késôbbi, utolsó trióig (B-dúr, op. 97) Beethoven nagy 

utat járt be. Életében is, alkotói mûhelyében is nagy 

változások történtek. A lemezen az elsô opust kép vi-

selô Esz-dúr trió (no. 1) megírásának idején a ze ne-

szerzô Bécs ünnepelt zongoramûvésze volt. A B-dúr 

trió pedig az a nevezetes alkotás, mellyel a süketsége 

miatt egyre jobban elszigetelôdô komponista aktív 

elô adómûvészként elbúcsúzott közönségétôl. Így, 

egy más mellett hallgatva a két darabot még nyilván-

valóbb, hogy általuk egy egészen más világ, írásmód, 

poétika szól hozzánk. A Svájci Zongorás Trió játéka 

érzékeny, a legtöbbet hozzák ki a két különbözô al-

kotói korszak eltérô megfogalmazásaiból. Emlékeze-

tes az Esz-dúr trió nyitótételének mannheimi „rakéta-

témája”, a Scherzo-tétel humora és a zárótétel szi-

porkája, míg a B-dúr trióban a két szélsô tétel derûje. 

Ha az elsô Beethoven-lemez lendülete töretlen ma-

rad, akkor –korábbi felvételeikhez hasonlóan – bizo-

nyára ezzel a sorozattal is számos díjat és kritikusi el-

ismerést gyûjt majd be az együttes. Kovács Ilona

SOKOLOV – A SALZBURGI SZÓLÓEST

MOZART, CHOPIN, SZKRJABIN, 

RAMEAU ÉS BACH MÛVEI

Grigory Sokolov – zongora  ★★★★★

Nehéz nem Richtrerre gondolni Sokolov kapcsán. A 

legjobb zongoristák egyike, de lemezt nem készít. 

Haj dan az Opus 111 cég adhatta ki néhány felvételét, 

és most végre annyit megengedett, hogy a DG koráb-

bi koncertfelvételeibôl néhányat megjelentessen. Az 

elsô: egy 2008-as salzburgi koncert. Két Mozart-szo-

náta, aztán Chopin 24 prelûdje, majd ráadások: 2 

Cho pin, 2 Szrkrjabin, Rameau és Bach. Sokolov töp-

rengô, aktuálisan újjáteremtô mûvész. Nem kész 

min tát formál meg, hanem újra megküzd a mûvekkel. 

Olvasatai egyediek. Mozartot Richterhez hasonlóan 

ô is széthúzza, de kevésbé extrém módon. Tiszta, 

mély elôadások. Chopin Prelûdjei is. Sokolovnál más-

hogy múlik az idô, mint megszoktuk, hiszen megbe-

csüli a darabok minden hangját – ha kell, hosszabban 

elidôzik. A szólamok alá- és fölérendeltségét nem te-

kinti adottnak sôt, éppen arra törekszik, hogy új relá-

ciókat találjon. A 6. prelûd kiváló példa erre. Sokolov 

kiemeli azt is, amit alapból szokás, de mellette mást 

is. Csak gyôzzön fi gyelni az ember. A billentés rop-

pant tiszta, a dinamikai skála széles, de nem öncé-

lúan. Szélsôségekkel Sokolov csak ritkán él, ezért ak-

kor nagy a hatás. A kiadó szerencsére kevés tapsot 

hagyott meg, zavaró viszont, ahogy a végig tiszta 

felvételen a prelûdök végén még el sem ült az utolsó 

akkord, már tapsolni kezd a közönség. Sokolov játé-

kában és személyiségében Richter is, Gould is ott 

van – kár, hogy Gould igényes lemez ké szítô atti tûd-

jé bôl viszont semmi. Így csak azt várhatjuk, hogy 

koncertfelvételeken minél több igazán kimagasló 

elôadása megjelenik. Ez a lemez pél dája az alkotó 

hozzáállásnak. Újszerû, de nem öncélúan, hanem a 

ze neszerzôvel és mûvel való bensôséges szem-

benézéssel. Sokolov szóra bírja Mo zartot, Chopint – 

úgy, ahogy nem szoktuk hallani.    Zay Balázs

BEETHOVEN: ZONGORASZONÁTÁK 

OP. 31 NOS. 1-3 ÉS OP. 49 NOS. 1-2

Maurizio Pollini

● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Pollini fél évszázada hozza formáját a világ egyik 

mél tán mérvadó, vezetô zongoristájaként. Ezzel a le-

mezzel befejezte Beethoven szonáta-sorozatát. A DG 

elôzô ilyen ciklusa – Gilels halálával – lezáratlan ma-

radt. A korongon öt szonáta szerepel, a középsô pe-

riódus ritkábban játszott darabjai. A két op. 49-es 

szonátát – mivel szerzôjük nem publikációra szánt, 

alkalmi darabnak tekintette ôket – HJ Lim összkiadá-

sába be sem vette. Richter viszont játszotta és le-

mezre is vette, míg ismertebbeket képes volt mel lôz-

ni. Pollininél efféle szubjektivitás nincs. Elsôre játéká-

ban sincs semmilyen szubjektivitás. Objektív, a 

lehetô legjobban felkészült, aprólékosan kiszámított 

elôadások ezek. De nincs bennük szubjektivitás? De-

hogy nincs. Különben nem volna Pollini ennyi idô 

után is érdekes. Játéka hûvösnek tûnik, de intenzív. 

És ha intenzív, akkor mégsem indifferens, hanem az 

objektivitást kvalitásként megjelenítô játék. Az ideá-

lis kidolgozásának és megközelítésének játéka. A há-

rom op. 31-es szonáta elsô darabja is a neves szoná-

ták spektrumával jelenik meg, nem csak a másik két, 

ismertebb mû. Pollini dinamikai skálája széles, zon-

gorájának hangja telt és kiegyensúlyozott, nincs egy 

pillanatnyi véletlen sem, s minden mögött maga fokú 

tudatosság rejlik. Akárcsak Richter, Pollini is azt bizo-

nyítja, a két op. 49-es szonáta elôadásra érdemes. 

Kétségkívül miniatúra-jellegû alkotások, de színvona-

luk semmivel sem alacsonyabb – már csak azért sem, 

mert a kései Beethoven is azt mutatta, az egyszerûbôl 

nagyszerût képes létrehozni. Pollini játéka olyan, 

már-már ellentétes kvalitásokat foglal egységbe, mint 

a fortepianóra emlékeztetô mechanikus tónus és a 

határt messze toló romantikus zengés aránya. A tel-

jes sorozat hosszan készült, s lám, igazából nincs 

stílusbeli törés Pollini játékában.  Zay Balázs
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LSO Live – Mevex
LSO 0765

Mariinsky – Mevex
MAR 0553

Myrios Classics
MYR 013

IMAGINARY PICTURES – MUSZORGSZKIJ 

ÉS SCHUMANN MÛVEI

Kirill Gerstein – zongora ● ● ● ● ● ● ●● ●●

A lemez többszöri végighallgatása után mindössze 

egyetlen igazán eredeti vonást tudok felhozni a zon-

gorista védelmében. A jazz-zenében való jártasság-

nak is megvan a maga elônye – amennyiben egy, már 

nem is annyira ifjú pianista ambiciózus szólólemez-

zel jelentkezik egy önjelölt virtuózokkal, agyon-

sztárolt gépzongoristákkal és túlképzett billentyû-

huszárokkal telített piacon. A voronyezsi születésû 

Kirill Gerstein elvileg (és biográfi ája szerint) orosz, iz-

raeli és amerikai iskolák neveltje, s talán e három el té-

rô esztétikai vonulat jellegzetességei egymást oltot-

ták ki a mûvész pályáján és elôadói gondolkodásában 

az esztendôk során. De egy harmincöt éves mû vész-

rôl nem illenôk azt mondani, hogy ígéretes. Ha életé-

nek delén még keresi az útját, meglehet, sosem talál-

ja meg; ha nem váltotta be nagyobb címletekre sors 

adta tehetségét, jó eséllyel nem is fogja. S ha a jazzis-

ta nem szólna ki belôle olykor-olykor, az Egy kiállítás 

képeinek ez az átlagosan felejthetô produkciója egy-

síkú unalomba süppedne. Schumann Karneválja 

azon ban így is menthetetlenül steril, már-már kíno-

san, szinte görcsösen precíz. Cizellált, technikás és 

szerfelett választékos elôadás a Gersteiné, mégis ha-

tástalan marad. Ugyan fi nom metszésû, kecses a 

zongorajáték, s nem is bélyegezném stílustalannak, 

mindössze a romantikus hevületet hiányolom e két 

„par excellence” romantikus darabból. Ezek így, az 

emocionális töltet híján mozaikosak, papírízûek, túl-

gondoltak lesznek. Mert ha az érzelem heveny para-

zsa, a megindultság kiolthatatlan szelleme – mely a 

Karneválnak annyira sajátja –, vagy a mûvészi közlés 

elemi vágya, hatni akarása hiányzik a decens billenté-

sek mögül, a pusztán a jazzes ösztönökre referáló 

agogika nem elegendô, hogy megmentse az elôadást. 

Így csupán eminensen professzionális, de kijózanító-

an érzelemhiányos az interpretáció. Balázs Miklós

MUSZORGSZKIJ MÛVEI

Ferruccio Furlanetto, Mariinszkij Színház 

Zenekara, Valerij Gergiev ● ● ● ● ● ● ●● ●●

Idestova harmadízben rögzíti az Egy kiállítás képeit 

Valerij Gergiev, s teszi ezt mindannyiszor más-más 

zenekarral. 1989, London; 2000, Bécs; 2014, Szent-

pétervár a sorrend. S most is, ahogyan azt manapság 

gyakorta tapasztalni, elôadásai inkább puhulnak, 

semmint érnek, netán keményednek az idôvel. Az 

orosz maestro számos újabb lemezén felfedezhetô 

ez az irányvonal, s valljuk be, sosem tartozott a mar-

káns mondanivalóval megáldott pálcamesterek közé. 

Ehelyett a „szelíd modorosok” táborát erôsítette, az 

utóbbi években pedig inkább a komótosabb, mele-

gebb hangú tolmácsolásokkal tûnik ki – vagy inkább 

szürkül el. A Mariinszkij Színház Zenekarával készült 

tavalyi felvétel fi nomabb, részletgazdagabb elôadást 

közvetít, mint a Londoni vagy a Bécsi Filharmoniku-

sok közremûködésével felvett korábbiak, s egyúttal 

lágyabb, szelídebb hangzású, ugyanakkor langyo-

sabb azoknál. Miközben az egyéni hangszerszólók, 

kamaraállások és a pianók kifejezetten szépen meg-

formáltak, alaposan kidolgozottak, a teátrálisabb, 

drámaibb részek, különösképpen A kijevi nagykapu-

fi nálé zavaróan fátyolos, erélytelen, szinte kedvetlen. 

Összességében gondosan kimunkált, de dinamikát-

lan és perspektívátlan elôadásokat hallunk, s mind az 

Egy kiállítás képei, mind az Éj a kopár hegyen nélkü-

lözni kénytelen az eredendôen maszkulin, masszí-

van szlávos és erôteljes olvasatot. Az egyébként ki-

váló Ferruccio Furlanetto is a lírai részekben igazán 

izgalmas és emlékezetes. A halál dalai és táncai zene-

kari kíséretes verziójában (Dmitrij Sosztakovics 

hangszerelése) Gergiev kísérete hallhatóan inkább 

szeretne megbújni az impozáns basszushang terebé-

lyes árnyékában, semmint partneréül szegôdne a 

fôhôsnek. Legfeljebb hangulatokat, színeket közvetít, 

és hagyja, hogy a szép és nemes énekhang kedvére 

betöltse a teret. Balázs Miklós

MENDELSSOHN ÉS SCHUMANN MÛVEI

M. J. Pires, London Symphony Orchestra, 

Sir John Eliot Gardiner  ★★★★★

A „konzervatív romantika” két jeles képviselôjének 

nép szerû és emblematikus  mûveibôl összeállított 

mû sort vezényelt Sir John Eliot Gardiner a London 

Symphony Orchestra élén, a londoni Barbican Cent-

re-ben, 2014 januárjában. A koncerten a Felix 

Mendelssohn-Bartholdy skóciai utazásait megörökítô 

Hebridák-nyitány és Skót szimfónia, valamint Robert 

Schumann a-moll zongoraversenye hangzott el, a ki-

váló portugál zongoramûvésznô, Maria João Pires 

szólójával. A lemez ezt a hangversenyt ôrizte meg 

azok számára, akik nem lehettek jelen, vagy éppen 

ellenkezôleg: azon szerencsések közé tartoznak, akik 

ott lehettek, és szeretnék újraélni az élményt, amiben 

akkor volt részük. Mert kétség nem fér hozzá, hogy 

ott és akkor nagy formátumú elôadást dirigált Gar-

diner. A nyitány-versenymû-szimfónia struktúrát kö-

ve tô program a szólista és a zenekar legjobb oldalát 

mutatja. A versenymû megannyi rejtett részlete-

szépsége tárul fel Pires elôadásában: fi noman tartóz-

kodó a nyitótétel, költôi és lágy az Intermezzo, kirob-

banó és gyôzedelmes a fi nálé. Elôadása tagadhatat-

lanul nôies, ugyanakkor határozott és karakán is. A 

fi nom polifóniával átszôtt tételek teljes szépségük-

ben mutatkoznak meg a szólista és zenekar kamara-

zeneszerû párbeszédének köszönhetôen. A két 

Mendelssohn-mû megszólaltatása – ha lehet a töké-

letességet fokozni – még jobb, mint a Schumanné. A 

zenekar láthatóan-hallhatóan megtalálta a közös 

hangot a karmesterrel (vagy Gardiner a zenekarral). 

Szinte festményszerûen jelennek meg elôadásukban 

a skót tájak zenei megfogalmazásai. A Skót szimfó-

niában briliánsak a tempók, változatos a dinamikai 

skála, a zene mindig megy elôre. Még a szünetek is 

„élnek”, itt sem akad meg a zenei folyamat. Ilyen 

színvonalú elôadásnak valóban nem volt szüksége 

utólagos stúdióbeli kozmetikára. Kovács Ilona
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HASSE: SIROE RE DI PERSIA

Cencic, Lezhneva, Fagioli, Nesi, Armonia 

Atenea, George Petrou

 ★★★★★

„Hasse úr érdemei már oly régóta s oly általánosan el-

ismertek a zeneértôk körében, hogy e tárgyban még 

egyetlen zenésszel sem beszéltem, aki ne állapította 

volna meg, hogy a most élô komponisták között ô a 

legtermészetesebb, legelegánsabb és legbölcsebb, és 

hogy emellett ô alkotta a legtöbbet is. Egyként barát-

ja lévén költészetnek és énekhangnak, ô épp annyi 

ítélôképességet mutat, mint amennyi géniuszt, még-

hozzá mind a szavak kifejezésében, mind pedig az 

énekeseknek szánt édes és gyöngéd melódiák kísére-

tében. Az énekhangot állhatatosan a színpadra irá-

nyuló fi gyelem legfôbb tárgyának tekinti, és sohasem 

nyomja el azt a sokféle hangszer tudálékos fecsegé-

sével vagy túldolgoztatott kíséretével. Sokkal inkább 

arra ügyel, hogy fenntartsa az énekhang fontosságát, 

hasonlóan ahhoz a festôhöz, aki festményének 

fôalakját állítja a legerôsebb fénybe.” Charles Burney, 

a 18. század talán legfontosabb zenei krónikása írt 

így 1772-ben németül is megjelent útinaplójában 

(Tagebuch einer musikalischen Reise…). „Kevés 

mûvésznek volt több sikere és nagyobb tekintélye, 

mint Hassénak. És keveset feledtek el mára ennyire.” 

Ezt viszont már Fétis, a neves 19. századi belga ze-

netörténész állította. Hát, tessék: íme, eljött annak 

ideje is, hogy a lemezipar Johann Adolf Hasse 

(1699–1783) életmûvére cuppanjon rá; fôként opera 

seriáira, melyekbôl több mint ötvenet szerzett, úgy-

hogy van mibôl meríteni… Rosszabbul, mint itt, per-

sze nem érdemes megszólaltatni ôket. Mint ahogy a 

címszereplô – s a tavaly, Athénban fölvett produk ciót 

részben menedzselô – kontratenor, Max Emanuel 

Cencic is jól érzékelte: csak önmagánál szebb hangú 

koloratúrakrobatákat szabad partnerül választania. 

Pazar barokk énekes-tûzijáték, ínyencek gyö nyö-

rûsége! Mesterházi Máté

CALDARA: LA CONCORDIA DE’ PIANETI

Behle, Cangemi, Donose, Fagioli, La Cetra, 

Andrea Marcon

● ● ● ● ●● ● ● ● ●

A „családtervezés” nem épp hatékony, ám annál 

pompázatosabb módját ismerhetjük meg e „zenés 

színházi kompozícióban” (Componimento teatrale 

per musica). VI. Károly császár (III. Károly magyar ki-

rály) és fi atal hitvese, Erzsébet Prágából tartottak 

haza, ahol az uralkodó párt cseh királlyá s királynévé 

koronázták. 1723. november 19-én, a dél-morvaor-

szági Znaim kastélyában szálltak meg, hogy Erzsébet 

neve napját fôúri keretek között ünnepelhessék. Mint 

a Wienerisches Diarium beszámolójából tudjuk, „5 

óra után két csudásan földíszített, nagyon magas di-

adalhintó érkezett a császári szálláshoz; a lovak drá-

ga nyergekkel és tollbokrétákkal fölszerszámozva, a 

hintók nagyon szép, arany-ezüst festményekkel dí-

szítve. E hintókban a császári ének- és hangszeres 

együttes foglalt helyet, ahol is a szereplôk illôképpen 

operai kosztümöket viseltek. A 2. hintó körül ókori 

római ruhákat viselô személyek álltak, kezükben fe-

hér viaszfáklyákat tartva…” A szabadtéri spektáku-

lum komponistája az utóbb méltatlanul elfeledett, de 

manapság joggal újrafölfedezésre váró Antonio 

Caldara (c.1670–1736) udvari másodkarmester volt. 

A zenei hódolat nemcsak a szép császárnénak, ha-

nem a szíve alatt hordott magzatnak is szólt, akirôl 

azt remélték: a „planéták összhangja” végre fi ú utód 

világra jöttét jósolja. Nem így történt, ám a császár 

így is nyugodt lélekkel hallgathatta Caldara kedve 

szerint való muzsikáját. Hisz’ az elô zô évben még a 

nyakas magyar rendek is elfogadták a Pragmatica 

Sanctiót… Tavalyi hangverseny ragyogó felvétele ez, 

az énekesek közül mindenekelôtt a szoprán Cangemi, 

az alt Donose, de legfôként az Apolló kasztrált szere-

pében tündöklô, s az „átlag” kontratenorokat min-

den szempontból felülmúló Franco Fagioli tûnik ki.

 Mesterházi Máté

RICHARD STRAUSS: 

NÉGY UTOLSÓ ÉNEK, HÔSI ÉLET

Anna Netrebko, Berlini Állami Zenekar, 

Daniel Barenboim ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Bár a világszerte ünnepelt orosz szopránt, Anna 

Netrebkót körülvevô marketing olykor idegen tôlem, 

el kell ismernem: nem mindennapi énekesnô. Lágy, 

opálos hangja egyszerûen csodálatos. Vékony és telt 

egyszerre, ezer színben pompázó, ugyanakkor egy-

séges, minden töréstôl mentes. Strauss Négy utolsó 

éneke, ahogy várni lehetett, e kivételesen puha hang 

megannyi színárnyalatával egészen különleges ruhá-

ba öltözteti az agg Strauss dalait. Netrebko német 

kiejtésével sincs baj. Megközelítése zenei ihletésû, 

de teljes az átfedés a szöveggel. A kíséret visszafo-

gottan tömör, azaz szélesen áradó, erôsen hangzó, 

de nem túl súlyos. Daniel Barenboim egyáltalán nem 

elmosódottan, de lágyan kísér, afféle tompított wag-

neriességgel. Azt gondoltam, a Hôsi élet kontraszt 

lesz majd, de nem. Szokatlanul lassú és kimért, csak 

a vége felé válik erôteljesebbé. Tulajdonképpen na-

gyon szép interpretáció. Erôsen alternatív olvasat – 

olyan mûvészé, aki mögött már hosszú út és meg-

annyi tapasztalat áll. Szélesvásznú elôadás, amely-

ben egyik hang a másiktól messzebb van; még egyes 

egyértelmûen vidámnak írt részek is merevebbek 

maradnak. Ott persze, ahol ez inadekvát lenne, azért 

nem. Mintha „Trisztán és Izoldásította” volna a 

mûvet Barenboim, mintha a Hôsi élet tételein a har-

madik felvonás Trisztánja menne végig, nem éppen 

sietve. Különösen mutatkozik meg a wagneri, 

bruckneri, mahleri reláció e kimért olvasatban. Két-

ségkívül adekvát – ha úgy nézzük, líraian véget ért 

hôsi élet Straussé (Capriccio, Négy utolsó ének). 

Persze nem mondom, hogy mindenben hôs volt, 

nyilván a bátran politizáló Barenboimnak is lenne 

pár szava hozzá. De hát Richard Strauss ugye zenei 

téren hôsködött, s ennek kétségkívül örülhetünk.

Zay Balázs
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POULENC: KARMELITÁK BESZÉLGETÉSEI

Petibon, Koch, Gens, Piau, Plowright, 

Lehtipuu, Philharmonia Orchestra, 

Jérémie Rhorer ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Karmeliták beszélgetései – hangzik Georges Berna-

nos drámája nyomán Francis Poulenc (1899–1963) 

operájának (1957) címe. Arra utalva, hogy a mûben a 

szöveg üzenete, fi lozofi kus tartalma a zenével 

egyenrangú szerepet kap. A drámának, s így az ope-

rának is elôképéül szolgáló regény – Gertrud von Le 

Fort: Az utolsó a vérpadon (1931) – történelmi alapja, 

hogy 1792-ben compiègne-i kolostorukból elûzték a 

karmelita nôvéreket; miután két éven át a Forradalom 

tilalma ellenére is imádkoztak és istentiszteleteket tar-

tottak. 1794-ben az apácák közül tizenhatot letartóz-

tattak, a párizsi Conciergerie börtönébe vetettek, s a 

bírósági tárgyalásuk után azonnal a vérpadra hurcol-

tak. Miközben fejüket dobpergés kíséretében egyen-

ként a guillotine alá hajtották, utolsó pillanatukig a 

Laudate dominum omnes gentest énekelték rendíthe-

tetlenül. 1931-ben, vagyis a Weimari Köztársaság 

utolsó idôszakában a regény kitalált fôhôse, Blanche 

– mint az írónô maga mondja – „egy olyan kor mély-

séges iszonyatából született, amelyet Németország-

ban az elkövetkezô végzetes események balsejtelme 

árnyékolt be”. Gertrud von le Fort regénybeli altere-

gója, Blanche de la Force tehát „egy végéhez 

közeledô kor halálfélelmének a megtestesülése”. 

Blanche-ot, az arisztokrata lányt valamiféle miszti-

kus-metafi zikai félelem gyötri – ma úgy mondanánk: 

pánikbetegségben, agorafóbiában szenved –, s ez 

elôl vonul kolostorba. Hite azonban legyôzi a félelem 

„bûnét”; így végül önként osztozik kolostorbeli társ-

nôi tragikus sorsában. Poulenc zenéjének nemes pá-

to  sza, fanyar lírája, Puccinitól és Stravinskytól egyen-

lô távolságot tartó, frivol szentimentalizmusa párosul 

itt a dráma ellenállhatatlan sodrával. A párizsi 

Champs-Elysées Színházban erôs mû erôs elô  adását 

rögzítette ez a felvétel. Mesterházi Máté

CSAJKOVSZKIJ: JOLANTA

Netrebko, Skorokhodov, Markov, 

Kowaljow, Szlovén Filharmonikusok, 

Emmanuel Villaume ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

A Jolanta – e Nyugaton alig ismert, de Oroszország-

ban annál többre becsült, kései Csajkovszkij-re mek-

mû – 1892-bôl, a szerzô halála elôtti évbôl való. Ôs-

bemutatójára Szentpéterváron, a Diótörôvel egy es-

tén került sor. Csodálatosan kiforrott, lávaként ömlô 

melódiáival a zeneszerzô szimbolikus mesét mesél el 

nekünk – a dán író, Henrik Hertz drámája nyomán – 

arról, hogy az egyén megváltható a szenvedéseitôl. 

(Vajon Csajkovszkij maga is, a korabeli társadalom 

által nem tolerált homoszexualitásától?) De talán ar-

ról is szól a mese, hogy a társadalom is jobbítható: 

még az elavult, patriarchális rendben is vannak olyan 

értékek, amelyekért azt érdemes megreformálni. Bi-

zonyos értelemben a Jolanta a cárizmus meg ment he-

tô ségének meséje, a 19. század hattyúdala… A 

provence-i René király azért rejti el a világ elôl lányát, 

Jolantát, hogy megóvja a felismeréstôl: annak tudatá-

tól, hogy vakon született. Jolantában azonban belsô 

fény világít. Amikor a tiltott területre téved, burgundi 

Vaudémont gróf rádöbbenti a vakságára, a lány nem 

veszíti el a hitét, nem roppan össze. És nem is csak 

az ifjú gróf szerelme váltja meg: nem csupán ettôl vá-

lik látóvá. Hanem apja belátásától is: attól, hogy a ki-

rály ráébred, a fi atalember nem kívánatos felvilágosító 

tevékenysége valójában nem ártott, hanem használt 

Jolantának. Hiszen a lány csak akkor gyógyulhat meg, 

ha akarja is a gyógyulást. Különösen fontos itt az 

arab orvos, Ibn-Hakia szerepe, aki elsôként érteti meg 

a királlyal Jolanta pszichoszomatikus eredetû vaksá-

gának egyetlen lehetséges terápiáját. A húsz évvel 

ezelôtti Kirov-kiadvánnyal (Gorchakova, Grigorian, 

Hvorostovsky, Alexashkin – Gergiev) méltán konku-

ráló, hangversenyen rögzített felvétel, néhány fi gye-

lemre méltó, fi atal hanggal (pl. Lucas Meachem bari-

tonjával Ibn-Hakia szerepében). Mesterházi Máté

DONIZETTI: LAMMERMOORI LUCIA

Damrau, Calleja, Tézier, Müncheni Opera, 

Jesús López-Cobos

● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Manapság ritkán üdvözölhet az ember operalemezt 

úgy, mint ezt, mely egységes színvonalával, rendes 

megvalósításával régi szép idôket idéz. Élô felvétel a 

Müncheni Opera Ének- és Zenekarával, de taps és kö-

högés nélkül, minôségi teljesítménnyel mind a szólis-

ták, mind a dirigens részérôl. López-Cobos régi da-

rabja ez; Caballéval stúdió-, Sills-szel élô felvétele van. 

Megbízható, sokféle stílusban otthonos dirigens. Saj-

nos egyáltalán nem kivételes a zenekar hang zása, 

ugyanakkor abszolút jó az irányítás és mindvégig ka-

rakteres a keret. López-Cobos ugyanis nemcsak kísér, 

hanem keretet nyújt, amelyben kibontakozhatnak a 

parádés szólista-szerepek. Az énekesek erénye, hogy 

megfelelnek a bel canto különleges kívánalmainak, de 

nem bontják meg a mû egységét hivalkodó egyé nies-

kedéssel. Diana Damrau is régi szép énekes idôket 

idéz: nemcsak technikailag remekel, hanem stílusát 

tekintve is kiemelkedô és sajátos. Luciája természe-

tes, az alakhoz illô, a nyaktörô futamoknál is a szen-

ve dô lány alakját festi a hallgató elé. Csodáljuk 

Damrau futamait, de a becsapott s ôrülésbe kergetett 

Lucia alakja jelenik meg elôttünk. Az ôrülési jelenet 

sem magamutogató, hanem egységes, hiteles. Külön 

dicséretet érdemel Damrau egy szerre lírai és telt, na-

gyon széles skálán is egységes hangja. Joseph Callejá-

nál jobb Edgardót ma aligha találni. Kicsit levegôs, 

magas tenorjához elevenség társul. Ha abszolút mér-

cén nem éri is el Aragall, Tagliavini vagy Pavarotti ki-

vételes színvonalát, igazán remek. Manapság ritka az 

ilyen technikailag nem problémás énekes, aki egyéni-

ség is egyúttal. Enricót az ugyancsak remek Ludovic 

Tézier énekli, aki Ruggiero Raimondi erôs, férfi as 

megjelenésére emlékeztet. Talán azért hallunk csak 

kevesebbet róla, mert ebben fachban ez idô tájt is sok 

a kiváló énekes. Zay Balázs 
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RAMEAU: 

THE KEYBOARD WORKS

Marcelle Meyer – zongora

Erato/Warner – Magneoton

0825 646257997  ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Manapság divatos keresni a régizene-

játszás lehetséges, innovatív mód jait, 

de korántsem volt ez mindig így. A 

múlt század eleje-közepe szinte nem 

vett tudomást – egy-két kivételes mû-

tôl eltekintve – a barokk zenérôl, külö-

nösen nem a franciáról, s ezért kevés 

lemezfelvétel is készült. Az Erato egy-

kor Marcelle Meyert kérte fel Rameau 

csembalódarabjainak felvételére. Ha 

meg hallgatjuk a hét ciklusból álló dup-

la lemezt, nem kérdôjelezzük meg az 

újrakiadást – akkor sem, ha a francia 

clavecinista rövid tételei zongorán 

szó lalnak meg. A pedál használata mai 

füllel hallgatva sok, a dinamika is in-

kább romantikus, mintsem teraszos. 

Viszont csodás színeket hallunk, na-

gyon fi nom megoldásokat, végigveze-

tett szólamokat, pergô díszítéseket, 

kecses dallamokat, helyenként a mai 

régizenei megoldások közül a követke-

zetesen botló ritmikát. Meyer lemeze 

lenyomat, de nem ôskövület. LI

CHOPIN: F-MOLL ZONGORA-

VERSENY, ZONGORAMÛVEK

Nelson Freire, Kölni Gürzenich 

Zenekar, Lionel Bringuier

Decca – Universal

478 5332 ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Chopinianas Brasileiras. A Nelson 

Freire 70. születésnapjára megjelent 

Chopin-lemez egészen kivételes. Az 

elsô pillanattól ritka intenzitás, külö-

nös hangulat jellemzi. Jókedv, de szé-

les érzelmi palettával, amelyben per-

sze mindkét pólus szerepel, de 

alap vetôen mindig intenzíven, kedé-

lyesen. A zongorahang gazdag mély-

ségi kiterjedésû, sok a szín, de tarka-

ság helyett a színek fi nom játékának 

vagyunk tanúi. Egészen könnyed 

Freire megközelítése – mintha földi 

halandótól szokatlan otthonossággal 

mozogna Chopin világában. Vagy ép-

pen csak földi halandótól lehetséges 

otthonossággal. Szólódarabok vegyes 

sora után az f-moll zongoraverseny. 

Freire sokat játszik Chopint, de még 

többet kellene, hiszen ilyen teljesít-

ményre kevesen képesek! Sikere és 

teljesítménxye nem látványos, inkább 

mély, alapos. Nem kétséges: így kell 

hetvenkedni! ZB 

RAHMANYINOV: 

KÉTZONGORÁS MÛVEK

Martha Argerich

Warner Classics – Magneoton

08256 46235940 ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Immár nem csak a híres Luganói Fesz-

tivál tekinthet vissza számottevô és 

sikerdús múltra: a megelôzô esztendô 

legjobb elôadásaiból szemezgetô vá-

logatáslemezek is tíz éve rendszeresen 

felbukkannak a CD-piacon. Természe-

tes, hogy a jelenkor zongorázásának 

eleven bajnoka, Martha Argerich – 

nem mellesleg a fesztivál „spiritus 

rectora” – mindig gonddal válogatja ki 

e legjobb koncerteket, melyek érde-

mesek a megörökítésre. A most meg-

jelent dupla album 2003 és 2009 kö-

zött, Luganóban rögzített felvételeket 

tartalmaz (a válogatások válogatása-

ként), méghozzá Szergej Rah ma nyi-

nov kétzongorás, illetve négy- vagy 

hatkezes mûveit sorjázza. Köztük a 

népszerû Szimfonikus táncok kétzon-

gorás letétjét, valamint a nem kevésbé 

izgalmas op. 5-ös és op. 17-es szvite-

ket. A megbabonázó intenzitással ját-

szó Argerich partnerei olyan kiváló 

pia nisták, mint Lilya Zilberstein vagy 

Nelson Goerner. BM

VERDI: RIGOLETTO

Quilico, Eda-Pierre, Pavarotti, 

James Levine

Decca – Universal

074 3884 (DVD) ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Hihetetlen hôfokú elôadás felvételét 

élvezheti a nézô: a MET-ben 1981-

ben rögzített Verdi-operát. Louis 

Quilico Rigolettója a szó szoros értel-

mében félelmetes, majd a szemünk 

láttára válik esendô férfi vá, apává. 

Színészi játéka mindent felülmúló, a 

hang telt, dús, a végletekig kiegyenlí-

tett; Quilico a tapsrendnél egy 

könny cseppet is elmorzsol. Pavarotti 

éneklése most is maga a csoda, a 

kvartettben színészi játéka – a rend-

kívül csinos, Maddalena szerepének 

tökéletes kiaknázásával a Herceg-

Pavarottit meghódító Isola Jones-szal 

– vérpezsdítô. Christiane Eda-Pierre 

(Gilda) hangja nem egy fi atal lányt 

idéz; néha alulintonál, de ki bánja a 

két férfi  énekes kiválósága mellett. 

Fantasztikus az énekkar; a balett az 

opera elején tökéletes ráhangolódást 

nyújt. James Levine roppant gyors 

tempói nem zavaróak, a zenekar cso-

dás hangszínekkel, dinamikával ját-

szik, a felvétel etalon-értékû. LI

CHRIS THILE & EDGAR MEYER: 

BASS AND MANDOLIN

Nonesuch/Warner – Magneoton

544735 ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

A két rendkívüli amerikai muzsikus, 

Chris Thile és Edgar Meyer egyaránt 

a MacArthur Fellowship elismertjei, 

az az Genius-díjasok. Méltán. A két 

kreatív mûvész elsô közös albuma 

2008-ban jelent meg, majd 2011-ben, 

Yo-Yo-Ma közremûködésével kiadott 

lemezük Grammy-díjas lett. A leg-

újabb, Bôgô és mandolin címû prog-

ramot tavaly rögzítették. Mindketten 

hangszerük virtuózai (sôt, megannyi 

más instrumentumnak is avatott já-

tékosai), de ezzel közelébe sem ke-

rülünk egyéni teljesítményüknek. E 

produkciók beskatulyázhatatlanok, 

csakúgy mint a kompozíció és impro-

vizáció világában egyaránt mester 

elôadók, akik ihletetten élnek a stilá-

ris sokrétûség és szabadság lehe tô sé-

geivel. Az album tíz száma maradék-

talan élvezetet nyújt, miközben egy 

pillanatra sem válik háttérzenévé  – 

többet ad, mint ami „szórakoztató” 

zenétôl elvárható. FK

TIGRAN MANSURIAN: 

QUASI PARLANDO

ECM Records – Hangvetô

481 0667 ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

A kortárs örmény zene markáns 

egyéniségének vonós-termésérôl ad 

képet a szerzôi album. A két remek 

szólista (Patricia Kopatchinskaja és 

Anja Lechner) mellett elkötelezett 

elôadó az Amsterdam Sinfonietta is. 

A korong kísérôfüzetében Wolfgang 

Sandner értô-elemzô tanulmánya 

(Kövek Örményországból) is hozzá-

segíti a hallgatót, hogy biztonságo-

san tájékozódjon a számára esetleg 

szokatlan szervezésû mûvek világá-

ban. A Debussy és Komitas mû vé-

szetével szellemi rokonságot valló 

szer zô kompozícióinak sajátos at-

moszféráját az adja, hogy a történeti 

zenék jellegzetes struktúráit konkrét 

eszközként használva formálja han-

gokká személyes mondanivalóját. 

Kiszámíthatatlanul alakulnak a for-

mák, de érezhetôen mindig elôre 

megtervezett a bejárható érzelmi 

utazás. A faktúraváltások, a jellegze-

tes színek-tónusok és a szél sô séges 

dinamika egyaránt lényegi össze-

tevôje e gyakran misztikusnak érzett 

zené(lés)nek. FK
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Verve – Universal
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Innovative Artist Management Verve – Universal
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SÁRIK PÉTER TRIÓ & MICHELLER 

MYRTILL: JAZZKÍVÁNSÁGMÛSOR 2

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

A középgenerációhoz tartozó, töretlenül fejlôdô, 

sokoldalú zongoramûvész-zeneszerzô, Sárik Péter 

2010-ben indította el a Nyugaton bevált, itthon 

újnak számító Jazzkívánságmûsor projektet. A 

koncepció lényege az volt, hogy a közönség által 

választott „jazzy” (vagyis a soul, funky, rhythm 

and blues és minôségi popzene mûfaji körébe tar-

tozó) tételeket jazzesen, hangszeres és vokális 

improvizációkkal feldolgozza. 2012-es elsô kí ván-

ság mûsor-albuma váratlanul nagy sikert hozott, 

így nem meglepô, hogy két év múltán itt a folyta-

tás. A mûfaji paletta ezúttal szélesebb: a klasszi-

kus zenei örökséget Bach, Chopin és Saint-Saëns 

témái képviselik, a popzenét pedig a többi között 

a Forever Young (Alphaville) vagy a Virtual 

Insanity (Jamiroquai). Sárik rendkívül üzembizto-

san dolgozik: technikai hiba, stílustalan megoldás 

egészen biztosan nem kerül ki a keze közül. Triója 

jelentôsen megerôsödött az egyik legtöbbet fog-

lalkoztatott fi atal bôgôs-basszusgitárossal (Fonay 

Tibor), míg a doboknál 2013 óta Gálfi  Attila foglal 

helyet. Vendégszólistájukat, Micheller Myrtill éne-

kesnôt sem kell bemutatni a mûfaj kedvelôinek: a 

húszas-harmincas évek tradicionális jazz slá ge-

reitôl a Legrand-repertoáron át a standardekig és a 

jazzes popzenéig mindent magabiztosan és len-

dületesen szólaltat meg. Az új album sikere, 

kedvezô fogadtatása – a rétegmûfaji sajátosságok 

ell enére – garantált; én viszont részben hiányolom 

azt az invenciót és innovációt, amivel a kí ván ság-

mûsor-projektet tovább lehetne gördíteni vagy a 

nemzetközi színtéren is igazán érdekessé lehetne 

tenni. Ezzel együtt vállalható és színvonalas, Sárik 

elismerésre méltó tevékenységébe szervesen il-

lesz kedô, profi  produkció született.

Retkes Attila

TILL BRÖNNER: 

THE MOVIE ALBUM

● ● ● ● ● ● ●● ●●

Lehet giccs elegáns? Mert ez az. A világ egyik leg-

jobb session-trombitása (Till Brönner) és a világ 

legjobb képû német jazzmuzsikusa (Till Brönner) 

csatájából az utóbbi kerül ki gyôztesen: a jazzmu-

zsikus ezen a korongon csak a hangszeres szólói-

ban van jelen, meg néhány kadencia erejéig. Holott 

a fi lmes zenék kútja, amelybôl ez a zene merít, 

olyan, de olyan feneketlenül mély, hogy abból bár-

mit fel lehetett volna hozni. Mozislágereket feldol-

gozni változatos, nagy apparátussal, sôt egyene-

sen sztárok sorával – ez a koncepció, melyben 

Brönner jobbkeze a gitáros, a smoothok smootha, 

Chuck Loeb mint társproducer és Chris Walden 

meg Nan Schwartz mint hangszerelôk. Nem vár-

tam Brönnertôl, hogy amikor fi lmzenékhez nyúl, 

majd Terence Blanchard-i magasságokba emelke-

dik, de azért azt sem, hogy Chris Botti módján te-

gye-vegye magát egy James Last-szerû hangkulisz-

sza elôtt, bár intô jel volt, hogy a borítófotók 

agyonhangsúlyozzák a hollywoodi kliséket (pál-

mafa, hosszú cabriolet, lógó cigi – meg sem gyújt-

va! –, kigombolt ingnyak, napszemüveg).  Arturo 

Sandoval is felbukkan, meg Gregory Porter, akirôl 

megint elhitte valaki, hogy nélkülözhet etlen, vele 

együtt néhány teljesen csereszabatos, éppen ráérô 

sztár. Brönner óriási ziccerben énekel maga is 

(Raindrops keep falling…), de én többet hallgat-

nám Brönner trombitás, füttyös, szárnykürtös én-

jét. Igazán kedveske a Moon River is, de az As 

Time Goes By, pont ez, kicsit fakó lett. Többségé-

ben felejthetô feldolgozások, leszedált ritmusszek-

ció, hiába a bársonyos léptû profi zmus szárnykür-

tön és a hangszerelésben. Felemelô ez a zene, de 

egyszer minden liftbôl ki kell szállni. A harmadikon 

túli fél pont csak azért jár, mert a sound az fantasz-

tikus.  Zipernovszky Kornél

DIANA KRALL: 

WALLFLOWER

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Errôl a lemezrôl sok minden elmondható, mégpedig 

felsôfokban, csak az nem, hogy túl sok köze lenne 

ahhoz a zenéhez, amit jazznek nevezünk. Az is 

tény viszont, hogy a legjobb popzenét is többnyire 

jazzvénával rendelkezô mûvészek csinálták a 

„könnyû mûfaj” történetében Nat King Cole-tól 

Frank Sinatráig. Vitán felül áll, hogy a kanadai szár-

mazású díva a jazz kiemelkedô kép  vi se lôje, és her-

vadhatatlan érdemeket szerzett a mûfaj nép sze rû sí-

tésében. Emellett igazi világsztár, aki meg engedheti 

magának, hogy akár olyan albumokkal sokkolja az 

ortodox jazzpuristákat, mint a Quiet Nights vagy 

legutóbb a Glad Rag Doll. Most ismét meg hök-

kentô, de a maga nemében elsô osztályú zenével 

rukkol elô, amelyen gyönyörûen meghangszerelt 

és vonós nagyzenekarral kísért tizenhat popszá-

mot nyújt át rajongóinak: gyermekkorának, a het-

venes éveknek nagy amerikai lista ve ze tôit, mint a 

California Dreamin’, az Alone Again (Naturally) 

vagy a Desperado. A szerzôk fényes névsora is a 

múltat idézi: Gilbert O’Sullivan, Bob Dylan, Elton 

John stb. Diana négy számban duettet énekel, a 

Michael Bublé, Bryan Adams, Georgie Fame és 

Blake Mills bevonásával rögzített felvételek a világ 

különféle stúdióiban készültek. 50 éves korára a 

sztárénekes szépséges alt hangja még érettebb lett, 

korábbi, kissé affektált szövegmondása pedig a 

múlté. A végeredmény egy, a maga ne mében remek 

poplemez, jazzes beütésekkel. Diana természete-

sen ezen is zongorázik, a bôgôs Christian McBride, 

a doboknál pedig Karriem Riggins ül. Ahogyan egy 

ilyen, a globális sikert megcélzó albumtól elvárható, 

népes stáb dolgozott rajta a fodrásztól a mani kû-

rösig – név szerint feltüntetve. Az eredmény vi-

szont magáért beszél, még akkor is, ha ez nem egé-

szen a jazz világa. Márton Attila 
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CHARLIE HADEN – JIM HALL

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Két meghatározó zenész távozott nemrég a jazz-

élet színpadáról Jim Hall gitáros és nem sokkal 

késôbb Charlie Haden nagybôgôs személyében. 

Nem meglepô hát, hogy a Universal Music Group 

által nemrég újra aktivált kiadó, az Impulse! 

elôvesz a fi ókból egy 1990-es, eddig még meg 

nem jelent felvételt, amin együtt hallhatók. Nem 

túlzás azt mondani, hogy kettejük minden sal-

langtól mentes, érzékeny játéka meg is érdemli, 

hogy napvilágot lásson. Az viszont nehezen 

érthetô miért pont erre a koncertre esett a válasz-

tás. A jazzben talán minden más zenei mûfajnál 

fontosabb a hangszeres hang, amely egy-egy ze-

nész személyes névjegye. Különösen igaz ez egy 

olyan belsôséges felállás esetében, mint amilyen 

egy gitár–bôgô duó. Haden – aki annyira kényes 

volt a soundjára, hogy legtöbbször egy paravánnal 

választotta el magát a többi hangszertôl – bôgôje 

vonalból erôsítve szól a felvételen, elvesztve ezzel 

a testességét és természetességet. Mindezt még 

tetézi a folyamatosan jelenlévô alapzaj, és a szá-

mok végén irreálisan hangosra kevert taps. 2002-

ben Hall és Haden saját kiadásában jelent meg a 

berlini jazzfesztiválon elhangzott koncertjük. Ta-

lán méltóbb tisztelgés lett volna elôttük annak az 

anyagnak az újrakiadása. De ne legyünk telhetetle-

nek, a saját kompozíciókat és olyan standardeket 

tartalmazó anyag, mint a Body and Soul, a Skylark 

vagy Ornette Coleman Turnaround címû száma, 

minden pillanata magával ragadó. Legvarázslato-

sabb számomra a lemezt záró szabad improvi-

záció, amelyet hallgatva eszembe jutottak László 

Attila szavai, aki 2010 áprilisában mellettem ült 

Jim Hall triókoncertjén a Trafóban: „mindegy, 

hogy mit játszanak, csak ne hagyják abba!”

Párniczky András

BINDER KÁROLY: 

RETROPOLIS II.

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

„A város mint egy óriásgépezet magához ragadja 

az isteni gondviselés által a természetben tökéle-

tes összhangban és megbonthatatlan egységben 

élô lényeket… A városban újra születô népdalok 

messzi hangzó kiáltása kéri vissza az ôsi rendet, az 

univerzumban áthidalva kontinenseket, mûfa jo-

kat… és politikai rendszereket.” A kísérôfüzetben 

olvasható alapvetés Binder Károly világképének 

kvintesszenciája, amely újabb opuszában a magyar 

népdalokhoz fûzôdô viszonyának különbözô for-

máiban ölt testet. A városba induló, helyét nem 

lelô hôs története rokonságot mutat a Szarvassá 

változott fi ú bartóki feldolgozásával, a zenei nyel-

vezet azonban szorosabban kötôdik a források vi-

dékéhez: a tizennégy szerzemény többségének 

alapját adó, megrendítôen szép erdélyi népdalok 

négy énekes tolmácsolásában eredeti formájukban 

hangzanak fel. Binder fejet hajt az önmagában ér-

téknek minôsülô népdalkincs elôtt, ugyanakkor azt 

különféle zenei környezetbe illesztve felmutatja a 

megközelítés új vonatkozási pontjait is. Van, ami-

kor a dallam köré csilingelô zongorahangokkal fon 

koszorút (Csillagtalan setét éjjel), máskor mongol 

torokénekléssel helyezi ôsi összefüggésekbe (Szer-

tartász ene), vagy kromatikus hangzatokkal kap-

csolja korunkhoz (Meg kell a búzának érni); van, 

amikor a tisztán artikulált népdal lendületes, mo-

dern jazzimprovizációba fut ki (Én istenem), vagy 

a tárogató és a szintetizátor kettôsével  teremt sti-

lizált világot (Második fohász). Új együttesének 

tagjai – Borbély Mihály (fafúvósok), Fonay Tibor 

(bôgô), Benkó Ákos (dob) – és a hozzájuk csatla-

kozó Szôke Szabolcs (gadulka) és Delov Jávor 

(dob) sémáktól mentes, kreatív játékkal járultak 

hozzá a felemelô pillanatokban gazdag lemez elké-

szítéséhez.  Turi Gábor

JAMES FARM:  

CITY FOLK

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

A James Farm egy négytagú kollaboráció, egyen-

rangú muzsikusok kvartettje, melyet a sztár sza-

xofonos Joshua Redman, a zongorista Aaron 

Parks, a nagybôgôs Matt Penman és a dobos Eric 

Harland alapított 2009-ben. Penman így jellemzi a 

formációt: „A James Farm olyan kollektíva, melybe 

tudásunk és ötleteink legjavát adhatjuk, a minket 

ért különféle zenei hatásokból merítve, és meg-

tartva a közös nevezôt – a jazz szeretetét, a dal és 

a kompozíció csodálatát, a groove iránti szenve-

délyt és a kortárs hatások iránti nyitottságot. Egy 

csapat, melyben kreatív szerzôk lehetünk, és rög-

tönözhetünk, lépést tartva az idôk ritmusával, ál-

landó fejlôdésben…” 2011-es debütáló lemezük 

után tavaly jelent meg a City Folk címû korongjuk, 

mely szintén a fent leírt lelkesítô szellemben szü-

letett, és sugárzik róla, hogy ez a négy mûvész 

mennyire szeret együtt zenélni. A zenekar a tradi-

cionális akusztikus jazzkvartett hangszerelést 

progresszív, modern hangzással ötvözi, olyan ze-

nét teremtve, amely ritmikailag és harmóniájában 

is változatos, melodikus és gazdag érzelemvilágú. 

A lemez számait csaknem egyenlô arányban jegy-

zik a muzsikusok (egyedül Harland írt egyetlen 

szerzeményt, míg a többiek fejenként hármat). Az 

album persze ennek megfelelôen sokszínû, stilári-

san mégis szinte meglepôen egyöntetû. Nagy sze-

rû rögtönzéseket hallunk – elsôsorban is Redman-

tôl és Parkstól –, de a számok fókuszában minden 

esetben az összjáték áll, s nem az egyéni teljesít-

mények. Organikusan bontakoznak ki a témák, 

összetett, de feszes kompozíciókat hallunk. A 

mozgalmas tételek a modern jazz legjavát kínál-

ják: sokoldalú zenei hatásokból merítô, integrált 

és kreatív muzsikát, elôremutató saját identitással.

Laczkó Krisztián
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GRZEGORZ KARNAS TRIO 

FEAT. MIKLÓS LUKÁCS: 

VANGA

BMC Records – MG Records

BMC CD 209  ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Az Audio Beads ragyogó teljesítmé-

nye után a Vanga – elsô hallásra – 

közérthetôbb zenei idiolektust alkal-

maz. De a markáns basszusmenetek 

(Michał Jaros) és a dobgroove-ok 

csupán a felsô szintet jelentik. A mé-

lyebb rétegekben rendkívül kiérlelt és 

változatos zenei világra találunk: a 

lengyel énekes a korábbi BMC-

kiadványa óta úgy tûnik, minden ele-

mében konzisztens vocalise világot 

dolgozott ki magának, mely modern-

sége ellenére a bebop-éneklésben 

gyökerezik. Karnas albumának egyet-

len hiányossága, hogy Lukács cim-

balma kevés szólószerephez jut. Játé-

ka a CD egyetlen standard darabjá-

ban (Bye Bye Blackbird) csodálható 

meg leginkább. A lemez címe Baba 

Vangára, a macedón származású vak 

bolgár jósnôre és füvesasszonyra utal. 

Karnas történetmondó, egyszerre lí-

rai és prózai muzsikája is proleptikus, 

jóslat egy eljövendô, személyes han-

gú vokális jazzrôl.  MJGy

TAMARAZENE:

ALBUM OF THE EAR

Szerzôi kiadás

 ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Szegény nôi hangszereseknek (fô-

ként bizonyos hangszereknél) hozzá 

kell szokniuk, hogy ha elég jók, ak-

kor megkapják az „ahhoz képest” 

kezdetû méltatásokat, és ôk maguk 

már nem is bosszankodnak, hogy a 

tudásuk nem egy abszolút skálán ke-

rül megítélésre. Van azonban olyan 

is, amikor nem lehet eltekinteni az 

elôadó nemétôl, és az Album of the 

Ear pont ez a kategória: ilyen fi nom-

ságot, bájt és érzékenységet egy férfi  

zongoristától sosem fogunk hallani. 

Ráadásul mindehhez a ritmusok 

pontos és ötletes kezelése társul, és 

nem meglepô módon az éneket is 

ugyanezek a kvalitások jellemzik. A 

zenésztársakról szintén csak felsô-

fokon lehet szólni, a zenekar hibátla-

nul mûködik együtt, és a Párizsban 

készült felvétel megszólalása is kifo-

gástalan. Egyszerûen nem tudok 

mibe belekötni (nem is akartam). 

Bónuszként még valamit… címadás, 

borítókép: csillagos ötös.

Huszár Endre

MICHAEL SCHIEFEL: 

PLATYPUS TRIO

BMC Records – MG Records

BMC CD 207  ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

A negyvenöt éves német énekes ki-

vételes érzékenységû, virtuóz elô-

adá sa egy szokatlan hangszerformá-

cióban (ének/elektronika, cselló, 

cim balom) izgalmas perceket ígér 

minden kalandos kedvû jazzhallga-

tónak. Schiefel egy, a kacsacsôrû 

emlôsrôl szóló ausztrál bennszülött 

mesére építette fel szvitszerû zene-

anyagát, mely a vízben és a száraz-

földön egyaránt otthonosan mozgó, 

és épp ezért az állatok egyetlen cso-

portjához sem csatlakozó lényrôl 

mond el egy parabolát. A 2005-ös 

Das Jazzbuch kifejezésével élve: a 

weimari Liszt Konzervatórium ének-

tanára, 8-10 lemezzel a háta mögött, 

nyers maszkulinitást és törékeny líra-

iságot, scattelésre emlékeztetô da-

dogást a legtisztább intonálással vál-

togató stílusának androgünitása 

nemcsak a mûfaj „macho” értékeit 

kérdôjelezi meg, hanem tökéletes ki-

fejezést nyer a kacsacsôrû emlôsrôl 

szóló példázatban. MJGy

MADELEINE PEYROUX: 

KEEP ME IN YOUR HEART 

FOR A WHILE

Concord – Universal

0888072361577  ● ● ● ● ● ● ●● ●●

Az amerikai délen született, Párizs-

ban és New Yorkban nevelkedett elô -

adó jazzénekesnek indult, de nem a 

hagyományos értelemben: zenei vilá-

ga a bluest, a popzenét és a francia 

sanzont is magába foglalja. Szemé-

lyes hangvételû elôadás mód já val és 

színpadi jelenlétével tûn het ne ki ko-

runk karakteres, de nem meghatározó 

énekesei közül, ha nem lett volna 

Billie Holiday, akinek hatása rányomta 

bélyegét elôadói stílusára. A hangszí-

nek, a hangsúlyok, a hajlítások akarat-

lanul, folyamatosan emlékeztetnek a 

nagy elôdére. Peyroux mégsem Holi-

day másolata. Elôadásmódjából ugyan 

hiányzik a drámaiság, amely a banális 

témákat is képes megrázó élménnyé 

formálni, de visszafogott hangvételû, 

erôs érzelmi fûtöttségû, olykor sutto-

gó énektechnikája szuggesztív elô-

adó nak mutatja. 1996-ban megjelent 

elsô lemezét nyolc év kihagyással to-

vábbi öt követte; a dupla CD ebbôl ad 

élvezetes válogatást. TG

RODNEY KENDRICK:

THE COLORS OF RHYTHM

Impulse! – Universal

0602537924356   ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Rodney Kendrick játékával húsz éve, 

Frank Morgan Bop! címû albumán ta-

lálkoztam elôször, aztán megismer-

tem a saját nevén megjelent ki tû nô 

lemezeit is. A zongorista-ze ne szerzô 

a New York-i fekete zene jellegzetes 

fi gurája, háttere a gospel, a blues, a 

bebop, Monk és Randy Weston – 

mindez játékában is tetten érhetô. 

Partnerei fényes névsorában Abbey 

Lincoln kiemelkedô fontosságú, neki 

dedikálta az album négy eredeti da-

rabja közül az Ami na tát (ez Lincoln 

muszlim neve), de kapott egy dalt 

Cindy Blackman, triójának nôi dobo-

sa is. A Remem be ring és a Music 

DNA Kendrick zenei gyökereit idézik. 

A korong másik felét négy remekbe-

szabott standard teszi ki (Round 

Midnight, Caravan, Body and Soul és 

Honeysuckle Rose), amelyek bizonyí-

tékát adják Kendrick adaptációs ké-

pességeinek. Bôgôse az a Curtis 

Lundy, aki már húsz éve is vele ját-

szott, szintén a New York-i jazzszcé-

na ismert alakja. MA

HELEN SUNG:

ANTHEM FOR A NEW DAY

Concord – Karsay és Társa

CJA-34496-02  ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Hatodik lemezének címe Himnusz 

egy új naphoz, mégis azt a benyo-

mást kelti Helen Sung mûsor vá lasz-

tása, hogy legalább olyan szívesen te-

kint hátra, mint elôre. Sung klasszikus 

zongoristaként indult, csak egyetemi 

évei alatt fordult érdeklôdése a jazz 

felé. Örvendhetünk, hiszen rend kívül 

tehetséges, lefegyverzô tech nikájú 

elôadóval bôvült  Jazz or szág lakossá-

ga, de a viszonylag késôi váltás a mû-

faj kánon jával szemben érzett aláza-

tában is tetten érhetô. Az album ele-

jén még fenntartásaink lehetnek, hogy 

elegendô izgalomban lesz részünk 

egy szûk órán át, de aztán ahol legke-

vésbé várnánk, az It Ain’t Mean a 

Thingben végre robban Sung. Saját 

szerzeményei is egyre meg gyô zôb-

bek, a címadó különösen eltalált szám. 

A szaxofonos Seamus Blake-nek és a 

trombitás Ingrid Jensen nek is kö szön-

hetô az élvezetes végeredmény, de 

azért Sung zongorajátéka határozza 

meg a lemezt. BB
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ERIC JOHNSON–MIKE STERN:

ECLECTIC

Heads Up – Karsay és Társa

HUI-35768-02 ● ● ● ● ● ● ●● ●●

Minden idôk egyik legtalálóbb le-

mezcíme az Eclectic. Az album, 

amelyet Eric Johnson austini stúdió-

jában rögzítettek, valóban eklekti-

kus. Az alap ritmusszekció – 

Johnson zenekarának fi atal basszis-

tája, Chris Maresh és a dél-afrikai 

származású stúdiódobos, Anton Fig 

– egyformán jól szolgálja ki Johnson 

néha a bluesból, helyenként a rock-

ból táplálkozó gitárjátékát, és Mike 

Stern jól ismert post-bopos nyol cad-

futamait. Kettejük közös nevezôje 

egyértelmûen Jimi Hendrix, hatása 

az elkészült anyagra azon túl is 

egyértelmû, hogy felcsendül a Red 

House címû száma. A lemez talán 

legfurcsább pillanata Stern feleségé-

nek éneke a Wherever You Go 

bevezetôjében, amelynek gyakorlati-

lag nincs köze az ôt követô darab-

hoz. Ez több mint eklektikus, de en-

nek ellenére is biztosra veszem, 

hogy rengeteg élményt ad majd ez 

az album azoknak, akiknek fájóan hi-

ányoznak mai világunkból a gitár-

hôsök. PAG

WESSELTOFT–SCHWARZ– 

BERGLUND: TRIALOGUE

Jazzland – Universal

0602537866014  ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Bugge Wesseltoft Trialogue nevû 

formációjával „poszt-posztmodern” 

fel fe dezôúton jár az improvizatív 

jazzben. Az elnevezés három mû-

vész pár beszédére – pontosabban 

trió-játékára – utal, különbözô stílu-

sok és mondanivalók összhangza-

tára, ami a norvég pianista pályájá-

nak egyik legérdekesebb állomása le-

het. Wessel toft zongorája és szinte-

tizátorai bil len tyûit bûvöli, de a szin-

tetizált effektek javát a deep house 

és techno múltú DJ-producer, Henrik 

Schwarz hozza létre számítógépein, 

míg a néhai Esjbörn Svensson triójá-

nak hajdani bôgôse, Dan Berglund 

hol akusztikus hangszerként, hol 

szinte torzított elektromos gitárként 

szólaltatja meg nagybôgôjét. A csa-

pat zenéjében lüktet a modern jazz, 

elektroakusztikus és elektrosztatikus 

hangképek áradnak szét, elvont, de 

barátságos dallamok bontakoznak ki, 

s a lemez egészén mindez szépséges 

és elôre mutató kinyilatkoztatássá fo-

kozódik. LK

JACOB KARLZON 3: SHINE

ACT – Hangvetô

9573-2 ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Jacob Karlzon a svéd jazz-zongoristák 

hosszú vonalának új képviselôje. 

Ugyanolyon briliáns játékkal büszkél-

kedik, mint elôdei, és ôt is hatalmas 

rapszodikus lelkület fûti. A 45 éves 

pia nista az ACT büszkesége, jól is-

mert, mint Victoria Tolstoy éne kes nô 

kís é rô je. Ez a pazarul kivitelezett, a 

maga nemében tökéletes projektle-

mez ele jé tôl végéig sugározza a le-

mezcím és a számcímek meghatározta 

program erôs, beszédes megvalósítá-

sát. Tudatosság és spontaneitás har-

móniáját ta pasztaljuk, minden darab-

nak saját tere van, melyhez persze az 

elektromos billentyûs hang szerek, a 

már itthon is többször megtapsolt tö-

rök-svéd dobos, Ro bert Mehmet Ikiz 

kreativitása, és Hans Andersson több 

stílusban is jártas bôgôzése is hozzá-

járul. A Peter Nero-i futamok, hajszo-

lós ritmusok és igazán karakteres saját 

számok ellenére befi gyel az önismét-

lés, a hatáskeltés kevésbé választékos 

eszköztára. ZK

HILDEGARD LERNT FLIEGEN: 

THE FUNDAMENTAL RHYTHM 

OF UNPOLISHED BRAINS

Enja – Varga

YEB 7740-2  ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Néha kínunkban hasonlítgatunk egy 

új zenét a nagy elôdökhöz. Jelleg-

telenségérôl nincs érdemi mondan-

dónk, ezért régi lemezek citálásával 

mentjük, ami menthetô. Andreas 

Schaerer énekes/komponista együt-

tese, a „Hildegard repülni tanul” ese-

tében azonban más a helyzet. A 

szextett anny i izgalmas zenei ötletet 

zsúfol egy CD anyagába, hogy arról 

lehetetlen néhány szóban számot 

adni. Talán egyszerûbb, ha úgy érzé-

keltetjük, mi történik az albumon, 

hogy azt mondjuk: valami, ami a 

Lester Bowie’s Brass Fantasy, Frank 

Zappa, a Jazz Passengers és Ray 

Anderson muzsikáinak metszés-

pontjában található. Schaererék 

mégis teljesen egyediek, úgyhogy 

semmi meglepô sincs abban, hogy 

mostani lemezük 2014-ben felkerült 

a New York Jazz Record Magazine 

legjobbjainak listájára, korábbi, Arca-

num címû, Lucas Nigglivel közösen 

készített CD-je pedig megkapta a né-

met lemezkritikusok díját.   MJGy

TINGVALL TRIO: BEAT

Skip Records – Varga

Skip 9137-2  ● ● ● ● ● ● ●● ●●

A svéd zongorista (Martin Tingvall), 

kubai bôgôs (Omar Rodriguez Calvo), 

valamint német dobos (Jürgen Spie-

gel) alkotta Tingvall Trio a modern 

európai jazz egyik reménysége. Talán 

a svéd zongorista miatt is gyakran a 

tragikusan fi atalon elhunyt Esbjörn 

Svensson triójához szokták ôket ha-

sonlítani – nem alaptalanul. 2012-ben 

megjelent albumukon (Vagen) inno-

vatív, de könnyen befogadható, po-

puláris jazz hallható, amivel a közön-

ségsiker mellett a szakmát is sikerült 

meggyôzni. Az új album (Beat) meg-

ítélése már korántsem lehet ennyire 

egyértelmû: Tingvall kompozíciói 

olyan jól ismert patternekbôl építkez-

nek, amelyek semmilyen meglepetést 

nem okoznak a mûfajban jártas hall-

gatónak. Néhány izgalmas téma (pl. a 

derûs Pa Andra Sidan vagy a játékos 

Tres Banditos) felcsigázza az ér dek lô-

dést, de a motívumok feldolgozása, 

az improvizatív hangszerszólók meg-

formálása sajnos csak átlagos.    ReA

ICON 2 – THE BEST OF BLUE 

NOTE

Blue Note – Universal

CJA-34496-02 ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

A sokadik Best of Blue Note-vá lo ga tás 

apropója a legendás label 75. születés-

napja, és ebbôl is már a második ki-

adást tartjuk a kezünkben. A dupla CD 

a maga 22 számával röpke jazztörténe-

ti áttekintésnek is alkalmas. Elindulunk 

a szopránszaxofont kitüntetett szerep-

hez segítô Sidney Bechet-tôl, érintjük a 

megkerülhetetlen zongoristákat, Mon-

kot, Bud Powellt, a szaxofonosokat, 

Coltrane-t, Sonny Rollinst, majd az el-

sô CD végén Adderley és Jimmy Smith 

emlékezetes számai hallatán révedhe-

tünk a múltba. A második korongon 

egyre modernebb hangot ütünk meg, 

és elgondolkozhatunk azon is: meny-

nyire viszonylagos, mi a modern, hi-

szen itt volt nekünk Lee Morgan és 

Horace Silver, és itt van Wayne és 

Herbie. Aztán hirtelen megérkezik a 

US3, majd rácsodálkozhatunk, milyen 

nagy szüksége van a mûfajnak a voka-

listákra – Cassandra Wilsonra, Norah 

Jonesra, Gregory Porterre –, hogy 

fenntartsa az ér dek lô dést az újabb ge-

nerációkban. BB
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Fonó Budai Zeneház
FA 356-2

Fonó Budai Zeneház
FA 360-2

Fonó Budai Zeneház
FA 357-2

HERCZKU ÁGNES: 

BANDÁZOM

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Herczku Ágnes „bandázik”, vagyis különbözô 

népzenészekkel összeállva létrehozott egy új al-

bumot. Sajnos azonban ahogy a lemez címe, úgy 

a tartalma is inkább csak jól hangzik, mint érték 

és maradandó, ennek viszont nem az énekesnô 

hangja vagy népzenei tudása az oka. Számos ki-

adványon énekel autentikus népzenét, érti az em-

ber, hogy ki szeretné próbálni magát más mû-

fajok ban is, de a Nikola Parov feldolgozásaival ké-

szült korong ilyen szempontból is csak felemás 

kihívás. Ez az album ugyanis nagyrészt arról szól, 

hogy Herczku Ágnes népzenét énekel autentikus 

stílusban, idônként megtûzdelve azt egy-egy mo-

doros elôadómûvészi hatással, ehhez pedig egy 

nép ze né tôl meglehetôsen távol álló, jellegtelen és 

semmitmondó kíséret társul, amely a szép ének-

hangot nem kiemeli, hanem inkább zavaróan hat 

rá. Hiába játszanak jól és érdekesen az éneket 

kísérô zenészek, hiába próbálnak egy különleges, 

vonósnégyest idézô hatást elérni a banda össze-

állításával, és hiába kitûnô az egység a muzsiku-

sok között. Ezen a lemezen nem az elôadás 

minôségével, hanem az igazi zeneszerzôi attitûd 

hiányával van gond. Emiatt a Bandázom dalai 

nem valószínû, hogy örökzöld slágerekké válnak, 

sokkal inkább maradnak egy zavaros kor hangula-

tának lenyomatai, abból az idôszakból, amikor 

sokan keresték a népzene útját a könnyûzene 

sokkal látványosabb és vonzó piaca felé, és hígí-

tották fel az évszázadok alatt rendkívül kifejezô 

formát felvett kíséretet a kor divatja szerint. 

Meggyôzôdésem, hogy ennek éppen fordítva kel-

lene lennie, a könnyûzenének kellene keresnie az 

ihletô forrást a népzenében. Akkor sokkal átütôbb 

számok születnének.

Kiss Eszter Veronika

BODZA KLÁRA:

Ó, ÁLDOTT SZÛZANYA

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Szakrális énekeket, archaikus imádságokat és iste-

nes verseket fûzött koszorúba Bodza Klára, amikor 

tavaly év végén összeállította élete utolsó albumá-

nak szánt CD-jét. Nem kizárólag népzenei lemeznek 

szánta, hanem életpályája összefoglalásának, ezért 

a kiadványon kiemelt helyet kapott férjével, a 2001-

ben elhunyt Liszt-díjas Czidra Lászlóval közösen 

végzett régizenei munkássága, amely a Camerata 

Hun garica együttesben csúcsosodott ki. Éppen 

ezért férjére is emlékezve a korongon a középkori 

egyházi zenei betétek egykori Camerata Hungarica-

felvételek, amelyek szorosan kapcsolódnak a CD te-

matikájához. Bodza Klára ugyanis hálaadásnak 

szánta az összeállított mû sort, így az sem véletlen, 

hogy ilyen témájú versekkel, énekekkel kezdôdik. 

Ezután Mária kapja a fôszerepet, és ez így is marad 

a lemez végéig, annak ellenére, hogy néhány mold-

vai Mária-ének után az egyházi éven halad végig az 

album. Karácsonnyal, Jézus Krisztus megszületésé-

vel kez dô dik, és a feltámadással, a húsvéti miszté-

riumhoz kapcsolódó énekekkel zárul, így a mûsor 

Jézus személyén túlmutatva az emberi élet spiri tuá-

lis értelemben vett állomásait is jelképezi. Mindezt 

azonban Mária felôl szemléli, mintegy azonosulva 

az anyaság, a nôi lét legfontosabb szimbólumával, 

Isten anyjával. A népdalokat Remények Sándor iste-

nes versei és Erdélyi Zsuzsanna Hegyet hágék, lôtôt 

lépék címû, széles ismertségnek örvendô archaikus 

népi imádságokat tartalmazó könyvének részletei 

egészítik ki Dunai Tamás színmûvész elôadásában. 

Az Erdélyi Zsuzsanna által gyûjtött imádságoknak 

az idôs Kossuth-díjas néprajztudós közelmúltbeli 

halála ad szomorú aktualitást. A közremûködô nép-

zenészek közül Balogh Kálmán mindenhez tökéle-

tesen illeszkedô cimbalomjátéka emelkedik ki.

Kiss Eszter Veronika

CSÍK JÁNOS: 

ÚGY ÉLNI, MINT A FÁK

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Jó ideje már, hogy a korábban csak a szûk népzenei 

berkekben ismert Csík zenekar kilépett a rivalda-

fénybe, és azóta is erôsen megosztja a táncházas 

köröket, vajon a hirtelen jött népszerûség valóban 

nekik szól, vagy inkább annak, hogy egyes 

könnyû zenei sztárokat juttatnak a népzene köze-

lébe. Jómagam leginkább az utóbbira szavazok, 

miközben hosszú ideje fi gyelem a munkásságu-

kat, amelyben vannak elôremutató dalok is, valódi 

népzenei feldolgozások, nemcsak popslágerek 

népzenei hangszerelésben. Az, hogy az autenti-

kus elôadásmódtól nem távolodtak el teljesen, és 

szinte minden alkalommal egy-egy ilyen összeállí-

tást is színpadra visznek, lemezre vesznek, va ló-

színûleg leginkább az együttes névadójának, Csík 

Jánosnak köszönhetô, aki 50 éves születésnapja 

alkalmából egyfajta összefoglaló jellegû lemezt 

adott ki. Csík János leginkább hegedûsként áll a 

színpadon, az utóbbi években azonban egyre töb-

bet énekel, ezen a korongon viszont szaval is. 

Nem gondolom, hogy nem érdekes ezt kipróbálni 

egyszer, de a hegedûjátékát azért nem múlja vele 

felül. A legjobb számok a lemezen mégis inkább 

az autentikus vagy a tiszta forrásból erô sen merítô 

összeállítások, amelyek az elsô felét teszik ki a ko-

rongnak. Ezután halljuk A rózsa címû, melankoli-

kus történetet Csík János szájából, az ehhez kísé-

retnek írt Presser-féle zene nem kötôdik igazán a 

népzenéhez, így ez egy erôs törést ad a CD-nek, 

és a világzenés vonulatot vezeti fel, amely Ratkó 

József címadó versének részletével zárul. A könyv-

szerû borítóban megtaláljuk Csík János kedvenc 

er délyi receptjét, rengeteg mûvészfotót, és bár el-

sô látásra eklektikus a kiadvány, az 50 év és a Csík 

zenekar prímásának személye egységbe rendezi 

ezt a sokszínûséget. Kiss Eszter Veronika
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Fonó Budai Zeneház
FA 358-2

Concord – Universal
0888072355262

Fonó Budai Zeneház
FA 352-2

LAJKÓ FÉLIX – BALÁZS JÁNOS: 

JELSZÓ

● ● ● ● ●● ● ● ● ●

A negyvenedik születésnapját maratoni koncertso-

rozattal ünneplô vajdasági hegedûvirtuóz, Lajkó 

Félix és a mindössze 26 éves, Junior Prima-díjas 

zongoramûvész, Balázs János elôször 2013-ban, a 

Makovecz Imre életmûve elôtt tisztelgô Héttorony 

összmûvészeti fesztiválon játszott együtt. Ezt kö-

vette két budapesti koncert (Fonó, Zeneakadémia), 

most pedig megszületett a közös album, a 14 rövid 

tételt tartalmazó Jelszó. Mûfaji határokon átívelô, 

improvizatív muzsika ez, amelyben mindkét elô-

adó maximálisan kibontakoztathatja mesterségbeli 

tudását, kreativitását, személyiségét. Lajkó eseté-

ben ez cseppet sem meglepô, hiszen egész eddigi 

karrierje a virtuóz rögtönzésekre, az ezekbôl ki-

bontott kompozíciók egyedi, atmosz fé ra teremtô 

erejére épül. Balázs János azonban klasszikus zon-

go ramûvész, aki elképesztô természetességgel 

improvizál, s ez manapság sajnos igen ritka. Igaz, 

hogy Balázs (mint a Gramofonnak is elmondta egy 

interjúban) elôbb tudott rögtönözni, mint kottát 

olvasni, de ebbôl még feltétlenül nem következne 

improvizatív technikájának lenyûgözô ereje, hite-

lessége. Abból indul ki, hogy a koncerteken még a 

hangnemet sem szabad elôre megbeszélni, 

mindennek az adott pillanat varázsában, a kamara-

partnerrel való „együttrezgésben” kell megszület-

nie. Éppen ezért minden produkció egyedi és meg-

ismételhetetlen, voltaképpen bármelyiket lemezre 

lehetne venni (egyébként rög zítik is az összeset). 

A zongorista szerint az improvizációt fokozatosan 

vissza kellene vezetni a koncertéletbe – ahogyan  

az a bécsi klasszika és a kora romantika korában 

még természetes volt. Az ilyen minôségi produkciók 

tényleg segíthetnek abban, hogy a 21. század ze-

nerajongói a rögtönzést ne kizárólag a jazz mû fa já-

val azonosítsák. Retkes Attila

BEN & ELLEN HARPER: 

CHILDHOOD HOME

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Ben Harper, a californiai Claremontból származó 

multiinstumentalista-énekes egy szülôvárosában 

tartott koncertjén a következôket mondta közönsé-

gének: „Mindig is úgy gondoltam, az otthon az a 

hely, ahonnan és egyben ahová menekülsz.” Ez lé-

nyegében összefoglalja a 2014-ben, édesanyjával kö-

zösen készített lemezének mondanivalóját, hangu-

latát. A néha dialógus-, néha vallomásszerû le mezrôl 

a Rolling Stone magazinnak azt nyilatkozta Harper, 

régóta, tulajdonképpen egész életükben ter vezték 

már ezt a közös albumot. Ez nem meg le pô annak fé-

nyében, hogy az énekes gyakorlatilag egy népzenei 

boltban, egyben múzeumban nôtt fel, ame lyet nagy-

szülei hoztak létre 1958-ban. „Egyedülálló anya vol-

tam, így Ben minden nap iskola után a boltban leb-

zselt és segített nekem”, meséli Ellen Harper. Az al-

bumon szereplô dalokat – amelyek közül hatot Ben, 

négyet pedig Ellen szerzett – többnyire közösen ad-

ják elô; a teljes egészében akusztikus játékukhoz 

olykor egy kisebb, zongorából, gitárból és bôgôbôl 

álló zenekar csatlakozik. Ben Harper saját elmondá-

sa szerint a lemez zenei világában keveredik a soul, 

a California és a folk rock stílus, amelyhez hallgató-

ként hozzátehetjük még a countryt, a bluest, négy 

szám esetében pedig a 6/8-os keringôt is. Az album 

egyik fókuszpontja az A House Is A Home címû ke-

serédes country-folk nyitószám, amely nosztalgikus 

hangulatot ébreszt az emberben. Mind zeneileg, 

mind szövegével kiemelkedik még a Farmer’s 

Daughter, a Memories Of Gold és az Altar Of Love 

címû szám; közülük az elsô egy bendzsón elôadott 

country-blues, a második egy bensôséges emléktö-

redék, a harmadik pedig a nôi sorsot dolgozza fel. A 

szoros köteléket felfedô, a maga mûfajában ki-

emelkedô album idén ismét aktuális anyák napja 

környékén. Könyves-Tóth Zsuzsanna

ROMANO DROM: 

COLORS

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Itt a tavasz, felpezsdül a természet, megélénkül-

nek a színek. Ennek az új CD-nek is a színek állnak 

a középpontjában (a cím tanúsága szerint.) Valójá-

ban viszont nem találtam sokszínûnek, igaz, hogy 

a tizenhárom szám egyenletesen jó. Ez is nagy 

erény. A Romano Drom 1999-es megalakulása óta 

a tradicionális oláhcigány zene népszerûsítését 

vállalta fel és mûveli igen sikeresen, sosem téve 

erôszakot az eredeti anyagon. A kényszeresen 

„aktualizáló”, új köntösbe bújtató (sokszor kétes 

eredményekre vezetô) törekvésekkel szemben ôk 

mértéktartók, és ízlésessel adagolják a világzenei 

hozzávalókat. Igazi jó nyitószámnak bizonyul a 

Romano Khejipo, fülbemászó a lehajló skálamotí-

vum. A soron következô E tehara és az Aj Devla 

fokozatosan pörgetik föl a tempót, majd a Para-

micha egyszerûsége, magától értetôdôsége 

kontrasztál az elôzményekkel. Ha emlékszünk a 

Fekete Vonat Bilako címû számára, joggal jut 

eszünkbe a hallatán. A Kas naj vadabb, de végül 

elmarad a tombolás. Lírai hallgató következik ab-

szolút pop alapon, és nem maradhat el a gyerek-

száj sem… A nagy népszerûségre szert tett 

Chumidav temperamentumos, bár kicsit mono-

ton. A címadó Colors bizonysága szerint mit sem 

ér egy új lemez szóló vonósdallamok nélkül: nos, 

megvan ez is, mi több, minden ének és szöveg 

nélkül megállja a helyét. (És ha már párhuzamok-

ról volt szó, akkor a Quimbytôl a Sehol se talállak 

címû sláger csenghet a fülünkbe.) Elvesznek a jók 

között a kevésbé sikerült számok, úgyhogy nem is 

említek címmel egyet sem, viszont a Luludyi ande 

bar szépségét ki kell emelnem. Azt hiszem, ha a 

„mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre” kér-

dést nekem szegezné valaki, ez a szám jó eséllyel 

bekerülne a kofferbe. Pödör Eszter
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BUDAPESTI ZENEMÛBOLTOK
 Fonó Budai Zeneház – 1116 Budapest, Sztregova utca 3.
 Írók Boltja – 1061 Budapest, Andrássy út 45.
 Kodály Zoltán Zenemûbolt – 1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
 Mûvészetek Palotája / Rózsavölgyi CD Bolt – 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
 Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt – 1052 Budapest, Szervita tér 5.

LAPKER – BUDAPEST
 Relay – 1011 Budapest, Batthyány tér – metró
 Inmedio – 1052 Budapest, Deák Ferenc tér – aluljáró
 Inmedio – 1052 Budapest, Váci utca 10.
 Inmedio – 1052 Budapest, Városház utca 3-5.
 Relay – 1053 Budapest, Kálvin tér 1.
 Relay – 1062 Budapest, Nyugati tér – aluljáró
 Relay – 1071 Budapest, Blaha Lujza tér – aluljáró
 Inmedio – 1087 Kerepesi út 9. – Aréna Pláza 
 Inmedio – 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A – Árkád
 Inmedio – 1122 Budapest, Déli pályaudvar
 Inmedio – 1123 Budapest, Alkotás utca 53. – MOM Park
 Inmedio – 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. – Hegyvidék Bevásárlóközpont
 Relay – 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér – 2/B érkezés
 Relay – 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér – 2/B indulás
 HUB – 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér, Skycourt
 Relay – 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. – Köki Terminál

LAPKER VIDÉK
 Inmedio – 2100 Gödöllô, Szabadság tér
 Városi Könyvtár – 2100 Gödöllô, Dózsa Gy. út 8.
 Inmedio – 2120 Dunakeszi, Fóti út 120. – Tesco
 Relay – 2700 Cegléd, Kölcsey tér 3.
 Inmedio – 2600 Vác, Deres utca 2. – Tesco
 Relay – 2890 Tata, Váralja út 5. – Volán
 Inmedio – 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 5.
 Inmedio – 3300 Eger, Széchenyi út 20.
 Inmedio – 3400 Mezôkövesd, Mátyás király út 101.
 Inmedio –  3527 Miskolc, József Attila utca 87. – Auchan
 Inmedio – 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi út 10.
 Inmedio – 4027 Debrecen, Bíbic utca 2. 

 Inmedio – 4700 Mátészalka, Alkotmány utca 1/A
 Relay – 5000 Szolnok, Jubileum tér – Vasútállomás
 Inmedio – 5430 Tiszaföldvár, Malom utca 3/6
 Inmedio – 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 23/A – Tesco
 Inmedio – 6000 Kecskemét, Petôfi  Sándor utca 2.
 Inmedio – 6722 Szeged, Dugonics tér 1. – Kárász
 Inmedio – 6722 Szeged, Mars tér 20/B – Nagycsarnok
 Inmedio – 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 1-3. – Kaposvár Pláza
 Inmedio – 7600 Pécs, Széchenyi tér, keleti oldal
 Inmedio – 7621 Pécs, Bajcsy út 11. – Árkád
 Inmedio – 7631 Kincses út 1. – Tesco
 Inmedio – 8000 Székesfehérvár, Palotai út 1. - Alba Pláza
 Inmedio – 8200 Veszprém, Kossuth utca 1.
 Inmedio – 8800 Nagykanizsa, Európa Tanács u. 2. – Nagykanizsa Pláza
 Relay – 8900 Zalaegerszeg, Bajcsy Zsilinszky tér 1. – MÁV Pályaudvar
 Inmedio – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 32.
 Inmedio – 8900 Zalaegerszeg, Sport utca 1. – Tesco
 Inmedio – 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. – Kórház
 Inmedio – 9001 Gyôr, Csókás utca 4.
 Inmedio – 9001 Gyôr, Hermann Ottó utca 25.
 Inmedio – 9200 Mosonmagyaróvár, Kormos ltp. 2-4.
 Inmedio – 9400 Sopron, Magyar út 5.
 Inmedio – 9400 Sopron, Széchenyi tér
 Relay – 9700 Szombathely, Ady tér – Volán pályaudvar

VIDÉKI KÖNYVESBOLTOK, HANGLEMEZBOLTOK
 Antikvárium Kft. – 6720 Szeged, Kárász u. 16.
 Blue Train Hanglemezbolt – 8000 Székesfehérvár, Károly J. u. 43/A
 CD Café – 2000 Szentendre, Alkotmány u. 5.
 Cédrus Könyvkereskedés és Antikvárium – 9400 Sopron, Bünker köz 2.
 Deák Könyvesház – 8800 Nagykanizsa, Deák tér 2.
 Hold Antikvárium és Hanglemezbolt – 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 2.
 Könyvjelzô Kkt. Babó Könyvesbolt – 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 8.
 Könyvpavilon – 6721 Szeged, Bartók Béla tér
 Könyvpavilon – 7100 Szekszárd, Szent István tér 1–3.
 Rivalda Antikvárium – 9021 Gyôr, Kazinczy u. 6.
 Roger’s – 4024 Debrecen, Batthyány u. 22.
 Unicus Antikvárium – 9400 Sopron, Szt. György u. 14.
 Victor Audio hanglemez- és CD-szaküzlet – 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 6.

A sorozat eddigi kiadványait megismerheti és megrendelheti 
a www.gramofon.hu honlapon.

Könyvsorozatunk 2015-ben folytatódik

Gramofon – 1996 óta a klasszikus zene és a jazz szolgálatában

Megújult a Gramofon internetes oldala :

www.gramofon.hu

Gramofon – 1996 óta a klasszikus zene és a jazz szolgálatában

Gazdag tartalom, áttekinthetô rovatstruktúra
Minden, amit a folyóiratról, a Gramofon Könyvekrôl, a Gramofon-díjkiosztóról

és az ICMA díjkiosztóról tudni érdemes
Gramofon Zenekritikai Mûhely (online kiadás)
A folyóirat tartalmától eltérô, aktuális írások
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Mûvészeti vezetô: Kossuth-díjas, kiváló mûvész

2015. MÁRCIUS
        Vasárnap 15 ÓRA
        A TENKES KAPITÁNYA — ifjúsági eloadás
             Mûvészetek Palotája, Fesztivál Színház

        Szerda 19 ÓRA  
        NAPSZÉDÍTO / PÁVA-VARIÁCIÓK — táncköltemény
             Mûvészetek Palotája, Fesztivál Színház

 
        KÖRHINTA 

   
 

            Nemzeti Színház

2015. ÁPRILIS 
        Csütörtök 10.30 és 15 óra  
        TÜNDÉRMESE — mesejáték

   Marczi Közösségi Tér

        HÉTFO 19 ÓRA       
        KALOTASZEG — Élo Martin Archívum 
                MOM Kulturális Központ

 
        KÖRHINTA 

   
 

            Nemzeti Színház

Magyar Nemzeti Táncegyüttes
( v o l t  H o n v é d  T á n c s z í n h á z )

2015. MÁRCIUS 
             Erkel Ferenc: 
           BÁNK BÁN

                          Magyar Állami Operaház

2015 ÁPRILIS
             Guiseppe Verdi: AIDA
                          

Erkel Színház

A HONVÉD FÉRFIKAR FELLÉPÉSEI

 Strausz Kálmán

tavaszi programok

   

           

        Paul Claudel—Arthur Honegger: 
       JOHANNA A MÁGLYÁN
                

Nemzeti Színház

                  

Kedd 19 ÓRA  
Operagála 
a Honvéd Férfikarral
hangverseny-bérlet 

Magyar Tudományos Akadémia Díszterem
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ZENEAKADÉMIA
SOLTI TEREM

JAZZ ITT!
Anat Cohen 
Quartet
Anat Cohen (klarinét) 

Jason Lindner (zongora) 

Joe Martin (basszusgitár) 

Donald Kotomanou (dob)
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WAGNER ÉS A MAGYAROK
Egy különös kapcsolat krónikája

RIVKA GOLANI
Brácsamûvész és emberjogi harcos

SZEDER-SZABÓ KRISZTINA
Új hang a világzenében 
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