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Paraszti ékkövek. Ezen a címen jelent meg Sylvia 

Parker két CD-lemezbôl álló kiadványa, melyen 

Parker Bartók szóló zongorára írt népdalfeldolgo-

zásait adja elô. A cím egyértelmû utalás Bartók 

1931-es budapesti elôadásának szövegére, amely-

ben a szerzô többek közt a népdalfeldolgozás 

különbözô típusairól is beszélt. Elsôként ennek 

legegyszerûbb módját ismertette, amikor a szerzô 

a népdal eredeti alakjához csak kíséretet ad, ami az 

ô szavaival csupán „keret, amibe a fôdolgot: a pa-

rasztdallamot beléillesztjük, mint drágakövet a 

foglalatába.” Parker, az album címéhez híven, csak 

ezeket a foglalatba illesztett ékköveket vette le-

mezre. Az Op. 21-es Improvizációk és a Három 

rondó népi dallamokra azért maradt ki a válogatás-

ból, mert szerinte ezek a mûvek a népzene feldol-

gozásnak már egy másik típusát képviselik. Bartók 

életmûvében azonban így is vagy két CD-re való 

ékkövet találunk. Melyek ezek? Parker szerint 

mindenekelôtt a Gyermekeknek négy füzete 

(1908–1910), amely meg is tölti az elsô lemezt. 

Idetartozik a Három csíkmegyei népdal (1907), 

amely a második CD elején a hangzik el. Az ezt 

követô csoportba pedig az a néhány népdalfeldol-

gozás került, amely a Tizennégy bagatellben 

(1908), a Tíz könnyû zongoradarabban (1908), a 

Vázlatokban (1908–1910), a Kezdôk zongoramu-

zsikájában (1913, 1929) vagy a Mikrokosmosban 

(1926, 1932–39) kapott helyet. A következô blokk 

román népdal- és népzene-feldolgozásokból áll, 

idekerült a Kolindák két sorozata (1915), a román 

népi táncok (1915) és a Sonatina (1915). Végül, 

kronologikus rendben haladva tovább, a lemez 

hát ralévô részében három sorozat szerepel még: a 

Tizen öt magyar parasztdal (1914–18), a Pade-

rewski albumban megjelent Három magyar népdal 

(1914–18, 1941) és végül a negyvennégy duó né-

hány számának zongoraváltozatából összeállított 

Kis szvit (1936).

A felsorolásból jól látható, hogy Parker kiadványa 

komoly vállalkozás, de úgy tûnik, inkább instruk-

tív jellegû. Erre vall a mûvek kiválasztása, elrende-

zése, a kísérôfüzetben megjelent rövid, de igen in-

formatív ismertetô szöveg, mindenekfelett pedig 

az, hogy a második lemez végén Parker néhány 

eredeti népzenei felvételt is közzétesz. Válogatá-

sában a magyar és román vokális példák mellett 

hangszeres felvételek, hegedû és duda zene is sze-

repel. A példák közül három a Gyermekeknekben 

egy a Kis szvitben és az utolsó kettô a Sonatinában 

került feldolgozásra. Ez a tanító–nevelô szándék 

azonnal érthetôvé válik, ha tudjuk, Parker a 

Vermont Egyetem professzora, ahol zongorát és 

zeneelméletet tanít. nehéz megítélni, hányan 

kap hatják fel a fejüket az egyetem neve hallatán. A 

Bartók életét alaposabban ismerôk valószínûleg 

igen. A zeneszerzô ugyan csak egy alkalommal, 

1941-ben járt itt, felesége és kisebbik fia, Péter, 

azonban többször is ellátogatott a Vermont állam-

beli riverton-ba, ahol a család magyar származású 

barátja, Illés ágota (késôbb Agatha Fassett) ven-

dégei voltak. Fassett, Bartók amerikai évei címmel, 

könyvet is írt Bartók életének errôl az idôszakáról.

Parker, aki Agatha Fassett egykori birtokának köze-

lében él, igazi lokálpatriótaként több írásában is 

foglalkozott Bartók és Vermont kapcsolatával. De 

nem csak helytörténeti jellegû tanulmányok 

fûzôdnek a nevéhez. Bartók zenéjérôl is készített 

már néhány elemzô tanulmányt. A CD-ken 

szereplô felvételeire akár úgy is tekinthetünk, mint 

elméleti írásainak zenei illusztrációjára. Parker 

nem virtuóz játékos, elôadása azonban lelkiisme-

retes és korrekt. Ugyanakkor meglepô, hogy a 

Gyermekeknek felvételéhez a rozsnyai-féle közre-

adást használja (1909–11), amelybôl csak Kodály 

Emma népdalfeldolgozásait hagyta ki. Való igaz, 

hogy Bartók részben kényszerûségbôl fogott hoz-

zá a revideált kiadás elôkészítéséhez (1946), azon-

ban a revideált darabok jelentéktelennek tûnô vál-

toztatásai döbbenetes módon keltik új életre a ko-

rábbi mûalakot.

Könnyûnek tekintett mûveket rendkívül nehéz jól 

elôadni, mivel az áttekinthetô textúra és az egy-

szerû dallam miatt a legapróbb hiba is azonnal 

szembetûnik. Fölényes technikai tudással ugyan 

leküzdhetôk ezek a nehézségek, Bartók apró da-

rabjaihoz azonban ez nem elég. Itt valami módon 

azonosulni kell azzal a kultúrával, amelybôl ezek 

a miniatûrök születtek. Parkertôl igen távol áll ez a 

világ, de elismerésre méltó az az igyekezet, hogy, 

talán mert Bartók immár Vermont hagyományá-

nak is részévé lett, igyekszik minél kevesebb ak-

centussal beszélni zenei nyelvét.

Büky Virág

zeNekRitikAi Mûhely

Centaur
CrC 3401–02

Jelmagyarázat  
a kritikai rovathoz

HHHHH  Remekmû
l l l l l Kiváló 
l l l l l Jó 
l l l l l Átlagos
l l l l l Elfogadható
l l l l l Gyenge

Peasant Jewels – Bartók Béla mûvei

sylvia Parker – zongora
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Channel Classics – karsay és társa
CCS SA 36115

eCm records – hangvetô
4811052

eCm records – hangvetô
4811572

sChuBert:  szonáták (D. 894, D. 960) 

és más zongoramûvek

schiff andrás – fortepiano HHHHH 

Schubert szonátái látszólag egyszerûek, igazából 

azonban egyáltalában nem azok: épp egysze rû-

ségük és mélységük különös elegyénél fogva szin-

te mindennél bonyolultabbak. Teljességüket nem 

tárják fel egyszerre, csak egy arcukat, egy oldalu-

kat – ami persze jó esetben differenciált, sok-

oldalú kép is lehet.  A B-dúr szonáta kiváltképp 

túlnô a teljes megfoghatóság fokán. A Schubert-

oeuvre megszerette Schiff Andrást. Szándékosan 

mondom így. S nem véletlenül tette, hanem oda-

adó kutatásra válaszként szívesen, mélyen nyílik 

meg elôtte. A mûvész ezúttal 1820-as bécsi 

Brodmann-fortepianón játszik. Az igen jó állapotú 

hangszer rengeteg finomság megvalósítását teszi 

lehetôvé. Schiff játékának érzékenysége mellett az 

elgondolt dallami és érzelmi ívek úgy érvényesül-

nek akadálytalanul, hogy a fortepiano jellegzetes 

hangja által nyújtott, a keletkezés korát, a szerzô 

világát autentikusan megjelenítô kedves, tiszta 

kép is megmarad. Szinte hihetetlen, mennyire 

differenciált hangzást csal elô Schiff ebbôl a 

hangszerbôl. Ez a muzsikálásnak az a foka, amikor 

már nincs historikus vagy nem historikus, csak 

adekvát – és persze kellôképp személyes és egye-

di. nem a kell, hanem a lehet világa bontakozik ki. 

Megnyugtató ez, mivel a kell szintjén például a 

B-dúr szonátát szinte csak nem találni lehet. Gaz-

dagon szórja ajándékait a pillanat egyedisége: bár 

idioszinkráziától teljesen mentes interpretációkról 

van szó, igazi szabad játékot hallunk, melyben kö-

tetlenül cseveg a szerzô, a kotta, a hangszer, az 

elôadó – és a hallgató is, hiszen az igazán élô 

elôadás rögzítetten is az, és része a hallgató is. 

nemcsak a fizikában aktív résztvevô a szemlélô, 

hanem a zenében is.

Zay Balázs

keller vonósnégyes: 

Cantante tranquillo

HHHHH 

Cantante tranquillo – olvassuk a most is kissé pesz-

szimista, de egyedi, megkülönböztetô színvilágú 

borítón. A Keller Kvartett lemezét jelzi a cím. Bach, 

Beethoven és Kurtág köré csoportosították a 

mûveket, egy Schnittke zongoraötös-tétel, egy 

ligeti és Knaifel darab is szerepel a programban. De 

nem egyedül a szerzôk sora a meglepô, hanem az, 

hogy a lemezen kizárólag lassú zenéket találunk, 

mi több, csak részleteket egy-egy darabból. Tekint-

sük-e egyfajta zenei salátástálnak, vagy jóval töb-

bet mond el a húsz év felvételeibôl a Keller András 

és Manfred Eicher által összeválogatott lemez? A 

fúga mûvészetébôl hallunk két contrapunctust: az 

elsôt és a befejezetlen utolsót; nagyon egyszerû, 

szinte eszközök nélküli elôadásban. nincs vibrato, 

nincs nagy dinamikai kilengés, csak a hihetetlen 

szépség. Kurtág György vonósnégyesre, trióra és 

két hegedûre írt rövid darabjai igen plasztikusak; 

ugyanez igaz a Bach-idézettel és békebeli nosztal-

giával bíró Schnittke-zongoraötös utolsó tételére. 

Csodálatos a három Beethoven-vonósnégyes las-

sútételének elôadása, gyönyörû tónussal, de nem 

agyonvibrált hangokkal szólalnak meg a részletek. 

Az idôtlenség jut elôször az ember eszébe. A bee-

thoveni tisztaságot, egyszerûséget, a legmélyebb, 

titkolt érzéseket halljuk ki a Keller Kvartett interpre-

tálásából; a 135-ös vonósnégyes variációs tételé-

nek végén megszólaló magas hangok torokszorí-

tóak. Kétségkívül merész vállalkozás volt ezt az 

oda-visszautalásokkal teli programot kiadni, de hi-

hetetlen energiák feszülnek a tételekben. Minden 

egyes darab tolmácsolása megragadó, mi több, 

megindító, éteri magasságba emelô. Többszörösen 

is megéri rászánni az idôt a csodára, melyet a 

közremûködôktôl és a mûvektôl kapunk. Kivételes 

lemez született. Lehotka Ildikó

mahler: iX. szimfónia

Budapesti fesztiválzenekar, 

vezényel: fischer iván l l l l l

Mahler utolsó teljes szimfóniájáról különösen sok 

kiváló felvétel létezik: Walter, Barbirolli, Karajan, 

Bernstein, Giulini, Abbado – és még sokan mások 

igen mélyre hatoltak benne. Így nem könnyû róla 

adekvátan újat mondani.  Fischer Ivánnak sikerült 

– ahogy ez többek közt az V. szimfónia kivételes 

bejátszása után várható is volt. A magam részérôl 

az elsô három tételt kiválónak tartom, a negyedi-

ket illetôen némi bizonytalanság van bennem.  Az 

I. tétel elôadása különösen más, mint a megszo-

kott. nem uralja a fanyar hang, sokkal lágyabb, 

ugyanakkor nagyon differenciált. Fischer a kont-

rasztok helyett a kontinuitás érzékeltetését prefe-

rálja.  A lírai megközelítés az I. tételben kimondot-

tan drámai feszültséghez vezet: nem felszínesen, 

hanem lényegi módon, a struktúra szövedékének 

megragadásában. Sok egyéni hangsúlyozást, so-

sem észlelt megoldást hallunk. Bennem határo-

zottan wagneri asszociációkat kelt, mintha a vég-

zet-szimfóniával – a szívbeteg Mahler félt Kilence-

diket írni – Trisztán és Izolda hajóján haladnánk 

megállíthatatlanul. Talán a fúvósok erôs, mégis 

wagneri módon az összképbe illeszkedô kiemelé-

se is szerepet játszik ebben. Mahler merített a 

Trisztánból is – többek közt a II. felvonás elejének 

természeti hangjaira gondolok –, s ezt Fischer 

most meglepô intenzitással elôhozza. A két 

középsô tétel a felesleges hatáskeltésrôl való le-

mondás szép példája. Szokatlan aspektusok bom-

lanak ki, és persze nem kisebb a hatás. Mindezt a 

mû interpretációtörténetében elfoglalt hely is segí-

ti. A zárótételben ezúttal talán az érzelmi folya-

mat lefelé szálló ágát láthatjuk. Úgy tûnik, e pana-

szos dal ezúttal nem csúcsponti, hanem elfogadó, 

alászálló ág részeként szerepel.  

Zay Balázs
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hungaroton
HCD 32736

BmC records – mg records
BMC CD 217

Deutsche grammophon – universal
4811409

the hungarian ConneCtion 

– Brahms mûvei

andreas ottensamer – klarinét l l l l l

Andreas Ottensamer a népmesék világát idézi meg 

lemezének borítóján: vállára vetett klarinétja végén 

mintha csak egy tarisznyát hordozna hamuba sült 

pogácsákkal, hogy éppen a világot meghódító útjá-

ra induljon. A félig osztrák-félig magyar származású 

26  éves mûvész már eddig is impozáns pályát fu-

tott be. Jelenleg a Berlini Filharmonikusok szólókla-

rinétosa, alapítója a svájci Bürgen stock Fesztivál-

nak, továbbá második lemeze jelenik meg a 

Deutsche Grammophonnál. Új lemezén nagyobb 

részt Brahms mûvei és átiratai hangoznak fel – 

olyanok, melyekben vitathatatlan a komponista 

magyar zene iránti vonzódása és a klarinét fô sze-

repe. Hogy Brahms nemcsak egzotikumként vagy 

couleur locale-ként használta a magyar zene jelleg-

zetességeit, hanem mélyen megérintette Magyar-

hon zenéje, arra a klarinét-kvintett, a hangszer 

repertoárjának egyik monumentális alkotása a leg-

ékesebb bizonyíték. Különösen a 2. tételben ragad-

ható meg leginkább a bensôséges „magyar kapcso-

lat”, de az egész mû elôadása rendkívül ihletett. A 

klarinéthoz elsôrangú vonós kvartett társul: 

leonidas Kavakos, Antoine Tamestit, Christoph és 

Stephan Koncz, akik mindannyian anyanyelvi szin-

ten beszélik Brahms nyelvét.  Egészen rendkívüli él-

ményt ad az eredetileg Borzó Miska által komponált 

magyar tánc Brahms-féle átiratának megszólaltatá-

sa is, hiszen a Hegedûverseny gyökereit halljuk ki e 

melódiákból. A lemezen további Brahms-átiratok 

mellett elhangzik még Weiner leó Két tétel címû 

kompozíciója, végül egy színes, erdélyi táncokból 

összeállított potpourri zárja a lemezt. A kvintett 

elôadóihoz olykor cimbalom (Ökrös Oszkár), har-

monika (Pedrag Tomic) és nagybôgô (rácz Ödön) 

itársul.  Játékuk briliáns és lenyûgözô – a történelmi 

magyar zene legjobb cégérei. Kovács Ilona

orientale lumen ii

szent efrém férfikar

l l l l l

A Szent Efrém Férfikar elsô Orientale lumen (Kelet 

világossága) címû CD-jének nagy sikere után szinte 

kötelezô volt a folytatás. 2015-re egy újabb album-

ban kétlemeznyi válogatás jelent meg a budapesti 

Szent István Bazilikában adott hangversenyekbôl 

– bizonyára a rajongók örömére. A keleti rítusú ke-

resztény egyházi zene legavatottabb magyarorszá-

gi képviselôjének tartott énekkar e korongokon 

rendkívül széles idôbeli horizontot tár a hallgató elé 

– a 15. századtól napjainkig. Elôadásukban ezúttal 

görög-bizánci himnuszok, moldáviai vallásos éne-

kek, az orosz gyemesztvennij polifóniát képviselô 

darabok, bolgár és görög paraliturgikus kompozí-

ciók, továbbá Bortnyanszkij, Csajkovszkij, Csesz-

no kov, Grecsanyinov, rahmanyinov, leszja Dicsko, 

Golemovič  Dimitrije mûvei, illetve Bubnó Márk és 

Philipp György feldolgozásai is megszólalnak. A 

fôszereplô Szent Efrém kórus mellett – ahogyan azt 

az elsô lemezen is tapasztalhattuk – elsôrangú ven-

dég elôadók segítenek a bizánci zene szépségének, 

misztériumának megsejtetésében. Különleges lelki-

zenei élményt ad például Sebestyén Márta egy 

meghatóan bensôséges angyali üdvözlet eléneklé-

sével. Valószínûtlenül sötét, misztikus hangzásával 

ragad meg a Moszkvai Pátriarkátus Ortodox Férfika-

ra.  A Barilli nôikar és a Schola Cantorum Buda-

pestiensis pedig éppen éteri szárnyalásával nyújt 

felejthetetlen élményt. Szabóki Tünde és Anatolij 

Fokanov mûvészi sokoldalúságukról tesznek tanú-

bizonyságot – immáron sokadszor. Ami mindegyik 

elôadóban közös: a legnagyobb szakmai alázattal 

közelítenek a kompozíciókhoz, melyek üzenetét, 

hangulatát az e zenei világban kevéssé járatos hall-

gató is átérzi. Ilyen végtelen nyugalmat és bölcses-

séget árasztó dallamokat minél többször kellene 

hallgatnunk. Kovács Ilona

liszt ferenC: 

transzCenDens etûDök

Balog József – zongora  l l l l l

liszt transzcendens etûdjei hihetetlen kihívást je-

lentenek a zongoristáknak; eseményszámba megy, 

ha valaki egyetlen koncerten eljátssza a 12 etûdöt. 

lemezfelvételeket viszont találunk bôségesen, a 

legújabb Balog Józsefé. liszt eredetileg 48 etûdöt 

tervezett írni – szokása szerint több változatban. A 

fiatalkori verziókat szó szerint eltüntette a piacról: 

egyedül a Härtel-kiadást ismerte el legitimnek. 

1839-ben Grandes études címmel jelentek meg a 

Schumann szavaival élve „igazi vihar- és ret te-

netetûdök”, majd 1852-ben a szakma által kíván-

csian várt változatok, melyek letisztultabbak, ke-

vésbé virtuózak, néhányuk feliratot is kapott. Az 

etûdök közt van rövid, bevezetô zene, csodálatos 

szépségû, már-már chopini (ricordanza); irodalmi 

vonatkozású mû (Mazeppa, látomás), Beethoven 

Eroica-szimfóniájára utaló, azonos melléknevû. És 

csak az utolsó sorozatban szereplô etûd is van, 

amelynek kromatikus témáját Henry Mancini jó ér-

zékkel kölcsönözte. lírai és vad darabok különös 

halmaza. Balog József játékában a lágyabb darabo-

kat, szakaszokat érzi a hallgató meggyôzônek, bár 

több pianót is elbírnak e részek, és talán több lírai-

ságot, költôi megoldást. A ricordanza ködösségét 

jobban ki lehetett volna emelni, de nagyon szép az 

Esti harmóniák záró szakasza vagy a Hópelyhek 

nyitása. A „nagy”, virtuóz etûdök közül a Wilde 

Jagd a legjobban megfogott, a Mazeppa szagga-

tott, óvatoskodó helyenként, nem hengerli le a 

hallgatót. Az Eroica oktávos szakasza a zárás elôtt 

kissé iskolás. A vezetô szólam nincs mindig ki-

emelve, több cezúra, lassítás-belemenés is lehetne 

az etûdökben. Balog József technikailag igen jól 

megoldotta a feladatot – aki elôször hallja a 12 

etûdöt, annak felfedezés lesz a mûvész játéka. 

Lehotka Ildikó



klasszikus CD/DVD

68 GRAMOFON 2015. nyár

erato / warner – magneoton
0825646343546 – 3 CD

Decca – universal
478 6758

opus arte – mevex
0809478011453

mozart: Don giovanni

kwiecien, esposito, gens, Byström, royal 

opera house, nicola luisotti l l l l l

Mozart Don Giovannija temérdek lemezfelvételt, 

rendezést ért meg – az operák operája alapmû, ki-

hívás énekesnek, karmesternek, rendezônek. A 

royal Opera House elôadásában remek énekeseket 

hallunk, de ehhez nem társul más többlet. Operák 

esetében a rendezés nem elhanyagolható, szinte 

mindenki új utat keres, törekedve az eredetiségre. 

Kasper Holten ugyan sok jó ötletet vonultat föl, de 

még több kevéssé értékelhetôt. Donna Anna ön-

ként lett Don Giovannié, leporello és Don 

Giovanni érzelmei megcserélôdnek. Érthetetlen a 

színpadi zenészek fejfedôje, a Pezsgôáriát a Don 

statikusan, magát kitámasztva, szinte kétségbe-

esetten, haragosan énekli, miközben vetítést látunk. 

A címszerepben Mariusz Kwiecień  hódítja a szíve-

ket hangjával, megjelenésével, nagyon jó zenei 

meg oldásokkal. leporellót Alex Esposito jeleníti 

meg, felhajtogatott aljú cejgnadrágban, chaplini ru-

hában-kalapban. Masetto csak felül gombolt, el-

szabott zakója is filmekbôl ismerôs. Számomra a 

legjobb a két nôi fôszereplô: az elegáns meg je le-

nésû Malin Byström fantasztikus Donna Anna, 

Véronique Gens Donna Elvira árnyalt személyisé-

gének lényegét emeli ki. Mindkét énekesnô rámutat 

szerepének jellegzetességeire, csodálatos hangon, 

rendkívül kifejezôen énekelnek, ezernyi finomság-

gal. A többi szólista is nagyszerû, a kórus freneti-

kus rövid megszólalásaikor. nicola luisi vezénylése 

miatt lassú, lagymatag tempókkal halad az opera. 

A nyitány nem pezseg, a hangszínek, szólamok 

kiemelése kevés, nem kidolgozott. A Kormányzó 

haláláról csak a színpadra vetített vér alapján érte-

sülünk, nem érezzük a hideget a Kôszobor meg-

jelenésekor. A fortepiano-csembaló continuo ket-

tôs sé ge is furcsa, a bevágott disszonáns akkordok 

viszont figyelemfelhívóak. Lehotka Ildikó

gluCk oPeraáriák

Daniel Behle, armonia atenea, 

george Petrou l l l l l

Spriccelôen eleven játékával a Petrou vezette, ko-

rabeli hangszeres, görög együttes jól érzékelteti 

azt, amit Pietro Metastasio „elviselhetetlenül 

ôsvandálnak” nevezett Christoph Willibald Gluck 

(1714–1787) zenéjében. Pedig a lemezen hallható 

áriák többsége a zeneszerzô korai, olasz korszaká-

ból, az 1750 körüli évekbôl való, és kivétel nélkül 

metastasiánus szövegre íródott. Kísérôfüzetbeli 

tanulmányában a nálunk is jól ismert nicholas 

Clapton a zenekedvelô monarchát, nagy Frigyest 

idézi, aki maga is berzenkedett a (szinte mindig 

természeti hasonlaton alapuló) dacapo-áriáktól. 

„Egyebekben számomra képtelenségnek tûnik 

ugyanazt négyszer elismételni. A szereplôk sem 

játszottak még soha ilyen szegényesen.” Talán 

nem véletlenül épp a porosz udvarban látott 

operaelôadások ösztönöztek egy bizonyos 

Francesco Algarotti grófot arra, hogy megírja a kor 

legalapvetôbb elméleti munkáját (Saggio sopra 

l’opera in musica; Velence, 1755). A winckelmanni 

„nemes egyszerûség és csöndes nagyság” klasszi-

cista szele fújdogál ebbôl az írásból, mint ahogy 

ez a szellô csapja meg Gluckot is, és persze olyan 

kortársait, mint Jommelli, Traetta. A felvétel szer-

kesztôinek nagy érdeme, hogy a három utolsó 

számot (Iphigénie en Aulide, 1774; Orphée et 

Euridice, 1774; la rencontre imprévue, 1764) már 

Gluck francia reformkorszakából válogatták. A 

hallgató így közvetlenül is megtapasztalhatja e re-

form lényegét. nem utolsó sorban pedig átérezhe-

ti, hogy Behle hangja mennyivel inkább alkalmas e 

kifejezéssel teli (francia) zenére, és hogy ezzel 

szemben a tenor hangfaj általában – az énekes 

minden virtuozitása ellenére is – miért oly kevéssé 

kegyeltje az olasz barokk bel canto stílusának.

Mesterházi Máté

steffani: nioBe, regina Di teBe

gauvin, Jaroussky, forsythe, immler, Boston 

early music festival orchestra l l l l l

Mint annyi mindenkiét, úgy Agostino Steffani 

(1653–1728) újbóli fölfedezését is nagyrészt Cecilia 

Bartolinak köszönhetjük. Mission címû CD-jével 

(DECCA 2966072), sôt DVD-jével (DECCA 074 

3604) ráirányította a figyelmet az európai zenetör-

ténet e különleges alakjára, amelyet zenéje mellett 

diplomáciai, kémkedési és hittérítési „missziói” is 

izgalmassá tesznek. ám Steffani zenéjében is „kül-

detést” teljesített: közvetített az itáliai bel canto, a 

német kontrapunkt és a franciásan ünnepélyes stí-

lus között. Ô az egyik legfontosabb hiányzó lánc-

szem, amely a seicento olasz operáját (Cavallit) a 

18. század eleji „északi” szerzôkkel köti össze. A 

jelen kiadvány több mint három órányi tartalmát 

hallgatva zavartalan élvezettel merülhetünk el eb-

ben, a korai s az érett barokk mezsgyéjén táncoló, 

kifogyhatatlan gazdagságú zenei világban. Az ope-

ra (Ovidius nyomán szôtt) nehézkes cselekményé-

vel inkább ne is foglalkozzunk – csak a recitativók 

mívességére, az áriák dallamvezetésének eredetisé-

gére, a zenekari kíséret önálló jelentésére figyel-

jünk! A Bostoni régizenei Fesztivál és a Brémai rá-

dió koprodukciójában készült felvétel semmiben 

sem hagy kívánnivalót maga után. Az elôadás szu-

persztárja, a talán túl szépen is éneklô (számomra 

idegesítô hangú és lényû) Philippe Jaroussky mel-

lett a legnagyobb élményt a szoprán Karina Gauvin 

és Amanda Forsythe, valamint a kontratenor Terry 

Wey okozzák. A kísérôfüzet külön erénye, hogy az 

olasz librettó angol és francia fordítása mellett azt 

a német verziót tartalmazza, melyet már az 1688-as 

müncheni ôsbemutató közönsége is a kezébe ka-

pott. Colin Timms informatív, de kissé száraz esz-

széje után a lantos Paul O’Dette világítja be e ra-

gyogó produkció létrejöttének filológiai útvesztôit.

Mesterházi Máté
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Deutsche grammophon – universal
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Berg: lulu

erdmann, Polaski, volle, staatskapelle 

Berlin, Daniel Barenboim l l l l l

Megosztja a közönséget a lulu berlini verziója – 

mind a rendezést, mind a David robert Coleman-

féle átdolgozást illetôen. Berg lulu címû három fel-

vonásos operája befejezetlen maradt, a hangszere-

lést, kiegészítést sem Schönberg, sem Webern 

nem vállalta. Végül 1976-ban Friedrich Cerha tette 

teljessé a lulut; míg a 2012-es új verzió elhagyja a 

prológot (helyette Kierkegaard szavai hangzanak 

el) és a párizsi színt. A rendezô, Andrea Breth ki-

üresedett embereket láttat, akik szinte sosem néz-

nek egymásra, az érzelmek kifejezése nem tör-

ténik meg. Alig-mozdulatokat kapunk, lassított 

felvételt, ezért is szinte mellbevágó a III. felvonás 

rendkívül jól megformált és énekelt táncos-komi-

kusi jelenete. Ahogy a jelenetek statikusak, jel zés-

értékûek, úgy a színpadkép lehangoló (követve az 

opera hangulatát). Autóroncsokat látunk, vastra-

verzet, minimális a színvilág, kiüresedett világban 

vagyunk. A virágáruslányból lett férjvadász, lulu 

megháromszorozva is jelen van. látunk virágokat 

(a romláséit), vasrudat a szereplôk kezében, akik a 

legfurcsább testhelyzetekben is énekelnek. A né-

zôk visszafogott tapsából vagy nem tapsából, ásí-

tásából ítélve nem nyerte meg mindenki tet szését 

az elôadás. Hogy az egészen kivételes, Barenboim 

vezényelte mû vagy a rendezés az ok, nem tudom 

– gyanítom, mindkettô. Az elôadók kiválóak, ha 

néha bizonytalansággal szólal is meg egy-két sza-

kasz. Mojca Erdmann magabiztos szólamtudású 

luluja nem a végzet asszonya, sokkal inkább egy 

ártatlan tekintetû, kislányos bájú nô, mintsem 

olyan, akinek a nyomában a halál jár. Deborah 

Polaski hol félelmetes, hol szánnivaló. nagyszerû 

színészi alakításokat látunk, érez he tô en elfogad-

ták a rendezôi koncepciót; a zene és ren dezés 

egyaránt elgondolkodtató. Lehotka Ildikó

verDi: a sziCíliai veCsernye

haroutounian, hymel, volle, schrott, royal 

opera house, antonio Pappano l l l l l

Giuseppe Verdi elsô Párizs számára és francia 

nyelven komponált nagyoperáját franciául is kell 

játszani (mint itt), és nem az olasz változatában 

(mint legutóbb Budapesten). nem csak azért, 

mert dallamaira Verdit a francia nyelv lejtése inspi-

rálta; és nem is csupán azért, mert az eredeti 

Eugène Scribe-féle szövegkönyv szellemdúsabb, 

kifinomultabb, mint a patetikus közhelyektôl hem-

zsegô olasz változat. Hanem sokkal inkább azért, 

mert a francia nyelv emblematikusan jelzi ennek 

az operának a megkülönböztetett helyét Verdi 

életmûvében. Viszonylagos ismeretlenségén túl A 

szicíliai vecsernye (1855) varázsát ugyanis köztes 

jellege adja meg. Az, hogy vissza lehet belôle te-

kinteni az elôzô csúcsra, a Traviatára – a negyedik 

felvonásvégi tableau kivégzési jelenete, a szicíliai 

hazafiak búcsújával, szinte érintésnyi közelben 

idézi elénk Violetta haldoklását. ám ugyanakkor 

fölsejlenek innét már a másik franciául komponált 

nagy mû, a Don Carlos körvonalai is, ezúttal basz-

szus helyett baritonra fogalmazott, szeretetre vá-

gyó despotával (Monfort), és bariton helyett basz-

szusra sötétített politikai fantasztával (Procida). 

És persze a szoprán és a tenor beteljesíthetetlen 

szerelmével, amely immár zeneileg is az Erzsébet-

Carlos kettôs nemes és tragikus poézisét elôlegezi 

meg. A mû helyenkénti szögletességét, szeretni-

való szokatlanságait éppen az magyarázza, hogy 

Verdi számára a legfontosabb impulzust itt a pá-

rizsi Grand Opéra konkrét és átvitt értelmû tágas-

sága adta. Stefan Herheim gondolatébresztô ren-

dezése sem csupán a népek és a hôsök végzetes 

determináltságát, feloldhatatlan ellentétét világítja 

meg, hanem – a „színház a színházban” techniká-

jával – reflektál a mû kettôs kulturális kötöttségére 

is. Mesterházi Máté

rossini: tell vilmos

alaimo, rebeka, flórez, forsythe, 

michele mariotti l l l l l

A makk felsô álmatag tekintetû Tell Vilmosát sokan 

történelmi figurának hiszik, a kiábrándító igaz ság 

azonban az, hogy a svájci szabadságharcos alakja 

az élénk népi képzelet szülötte. no meg a szár-

nyaló fantáziával megáldott irodalmároké, min de-

nek elôtt Schilleré, aki örökbecsû drámát faragott a 

svájciak nagyszakállú ôsapjának történetébôl. Szá-

mos Schiller-dráma – mint a Don Carlos, az ár-

mány és szerelem, A haramiák vagy Az orléans-i 

szûz – igen sikeresen szerepelt az operaszínpa-

don. A Tell Vilmos azonban – bár a színdarab 

maga mestermunka – egy mégoly tehetséges dal-

költô tollán, mint rossini, is kissé nehézkes és kö-

rülményes marad. Cselekménye túlkomplikált, 

dra maturgiája döcögôs. Igazolja ezt a több mint 

négyórányira nyújtott bel canto-maraton, mely-

hez egy bravúros nyitányt ragasztott a szerzô, s a 

darabot terjedelmes áriákkal, cikornyás kettô sök-

kel, terebélyes balettel és vastagon felrakott kórus-

tablókkal fûszerezte – a francia nagyopera szelle-

mében. A talján mester még utoljára beleadagolt 

minden megszerzett tudást, amit a megelôzô húsz 

évben magába szívott, hogy azután végleg vissza-

vonuljon a daljátékok komponálásától. Graham 

Vick színrevitelében az elôadás minden nehézsé-

gével szembetaláljuk magunkat: az ügyetlenül 

modernizáló díszletek és a hol a 19. század elejére, 

hol a múlt század húszas éveire utaló jelmezek 

erôltetetten próbálják szolgálni a bonyolódó cse-

lekményt. A népes elôadógárdát kiválóan össze-

fogó Michele Mariotti karmester és a ragyogó éne-

kesek visznek életet a produkcióba: Juan Diego 

Flórezt és Marina rebekát legjobb formájukban 

halljuk, a címszerepet éneklô nicola Alaimóban 

pedig egy nagy teherbírású, kvalitásos baritont is-

merhetünk meg. Balázs Miklós
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alia vox – karsay és társa
AVSA 9908

Br klassik – mevex
900124

naxos – mevex
8573132

sosztakoviCs: Xiv. szimfónia (oP. 135)

gal James, alexander vinogradov, liver-

pooli filharmonikusok, vaszilij Petrenko

l l l l l

A végzet, a halál a témája Sosztakovics utolsó elôtti, 

XIV. szimfóniájának. A hangnem-megjelölés nélküli 

mû 11 költemény mentén gondolkodik a meg fog-

hatatlan végzetrôl. négy, viszonylag fiatalon meg-

halt mûvész, lorca, Appolinaire, Küchel becker és 

rilke verseit öntötte zenébe – nem is akármilyenbe 

Sosztakovics. nem véletlenül választva a témát; 

maga is rendkívüli (lét)bizonytalanságban élt, az el-

sô sikerek után megbélyegezték, napjai félelemben 

teltek. nálunk nem is nagyon játszották darabjait 

– mostanában kezdjük felfedezni a szerzô élet mû-

vét, egyedi stílusát. A szimfonikus dalciklusként ne-

vezett (oratóriumnak tervezett) darab vonósokra és 

ütôhangszerekre készült 1969-ben, basszus- és 

szop ránszólóval. Helyenként nagyon oroszos a ze-

ne, a szláv lelkivilág pontos mását tárja elénk Sosz-

ta kovics. A rezignáltság, keserûség mellett az oly 

jellegzetes sosztakovicsi irónia is jelen van. Az 5. 

dal a halál gyilkos szatírája, benne a katonai mene-

tet idézô ritmikával. A csodálatos csellószóló a 4. 

tételben, a 9. dal fájdalommal teli, expresszív vonós 

kezdése, a záró dal unisono énekszólama is az el-

múláshoz való viszonyulást mutatja. Gyönyörû 

hangszerszólókat hallunk, összefogott elôadást 

(néha csekély pontatlanságokkal). Szépen megfor-

mált az 1. (VII. fokon záródó) és 10. tétel azonos, 

de utóbbinak magasabban megjelenô dallama, az 

ütôhangszerek váratlan dobbanása, a két bôgô in-

tenzív jelenléte, a magas-mély hangtartományú té-

telek különbözôsége. Vaszilij Petrenko nagyon jó 

felvételt irányított. Gal James szopránja meggyôzô, 

de Alekszander Vinogradov elônye behozhatatlan; 

oroszul énekelnek (Sosztakovics engedélyezte az 

eredeti nyelvet is). Vinogradov zsigeri tudással ve-

zet minket az úton. Lehotka Ildikó

r. strauss: alPesi szimfónia 

Bayerische rundfunk, franz welser-möst

l l l l l

A Bajor rádió Szimfonikus zenekara élére (1949-es 

megalakulása óta) általában évtizedenként került új 

vezetô dirigens. Jelenlegi vezetô karmestere, Mariss 

Jansons 2003 óta szerez újabb elismeréseket az 

együttesnek, amelyet a világ tíz legjobb zenekara 

között tartanak számon. Jansonsszal is készült 

richard Strauss-felvételük – ezúttal pedig vendég di-

rigenssel: Franz Welser-Mösttel az Alpesi szimfóniát 

2010-ben, az Intermezzo négy szimfonikus közze-

néjét pedig 2013-ben szólaltatták meg a Her-

kulessaalban. A felvétel hallgatója irigykedve gondol 

azokra, akik élôben élvezhették e mesteri elô adá-

sokat. Furcsa belegondolni: épp egy évszázada ke-

rült elôször közönség elé az Alpesi szimfónia; az a 

szimfonikus költemény, amelyrôl oly nagy elragadta-

tással írt a Strauss-biográfus richard Specht. lehet 

abban valami, hogy ha egy földrengés elpusztítaná 

az Alpok vidékét, e kompozíció hû képet adna róla… 

A maga korában rendkívülinek számító, 109 fôs ze-

nekar manapság is képes lenyûgözni a közönséget. 

A gyakorlatban megélhetjük r. Strauss rendkívüli 

hangszerelési ötleteit, amelyek beindítják a hallgatók 

fantáziáját – azokét is, akik nem ismerik a részletek 

programzenei címét. Külön csoda, ahogyan plaszti-

kusan váltják egymást a képek, néha kont rasztosan, 

máskor szinte át tû né sekkel. És ki-ki (korábbi zene-

irodalom-ismerete birtokában) felfedezhet utaláso-

kat, asszociációs le he tô ségeket, amelyek által benn-

fentesnek érezheti magát. Máskor pedig elámulhat 

azokon a kevert hangszíneken, amelyek hosszú ide-

ig felejthetetlennek bizonyulnak. Az Inter mezzo 

négy részletét el sô sorban a Strauss-operák kedvelôi 

értékelik. nem kis teljesítmény olyan mû részleteit 

élményt adóan megszólaltatni, amely nem számít-

hat széleskörû ismertségre. Fittler Katalin

háBorú és Béke 1614–1714

le Concert des nations,  hespèrion XXi,  

la Capella reial de Catalunya, Jordi savall

l l l l l

Bár a borító éppen száz évet, az 1614 és 1714 kö-

zötti idôszakot jelöli meg tárgyául, lényegében 

másfél évszázad történelmi eseményeibôl és az 

azokhoz kapcsolódó zenei alkotásokból merít Jordi 

Savall legújabb könyv- és hanglemez-kötete. A kö-

zéppontjában egy történelmi mértékkel mérve is 

szerfelett békétlen, vérgôzös évszázad, egy kibékít-

hetetlen viszályokkal, öldöklô ütközetekkel, pusztí-

tó háborúskodással terhelt idôszak áll. Egy olyan 

kor, melyben a vitás kérdésekre adott válasz több-

nyire az erôszak volt, nemritkán olyanok között, 

akik szövetségesek voltak, ám a hatalmi logika egy-

más ellenében sodorta sorsukat. Az újkor hajnalán 

Közép-Európában és a Balkánon az Oszmán Bi-

rodalom Bécs felé igyekvô agressziója formálta a 

térség arculatát. A Harmincéves háború, az addigi 

világ legpusztítóbb és legkiterjedtebb fegyveres 

konfliktusa azonban már a kontinens szinte vala-

mennyi kisebb és nagyobb nemzetét érintette. Ezek 

árnyékában számos egyéb összeütközés színezi az 

összképet: az angliai osztályforradalom és a nyo-

mában pusztító polgárháború, zsidó közössé gek el-

leni pogromok, a törökök segítségére igyek vô tatár 

csapatok dúlása, a spanyol örökösödési háború, az 

ellenreformáció dühe és így tovább. E háborúkat 

jellemzôen nagy ceremóniákkal ékes, szertartásos 

békekötések zárják le. ám ez a korszak a mû vé sze-

tek terén az elfonnyadó kései reneszánsz, a manie-

rizmus, a bimbódzó, majd ezer virágot hozó, pom-

pás barokk idôszaka is. noha a két lemez gerincét 

jól ismert, kanonizált szerzôk mûvei adják, mint 

Caldara, Biber, lully, Charpentier és Händel, Savall 

ismét egy hallatlanul széles palettáról merít. Angliá-

tól Konstantinápolyig húzódik a hivatkozott zenei 

illusztrációk forrásvidéke.  Balázs Miklós
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harmonia mundi – karsay és társa
HMC 902197

warner Classics – magneoton
0825646276776

Decca – universal
4811031

timeless – Brahms és BruCh mûvei

David garrett, izraeli filharmonikus 

zenekar, zubin mehta

l l l l l

Aligha téveszthet meg bárkit a cím: az idôtlenség és 

a végtelenség több aspektusból is felmerülhet e ko-

rong hallgatóiban. David Garrett, akinek népsze rû-

sé ge vetekszik a könnyûzenei sztárokéval, kalandos 

pályát mondhat magáénak, amelynek azonban ál-

landó velejárója a perfekció. Korai pályakezdés, ko-

moly tanulmányok, mérhetetlen mennyiségû gya-

korlás – mindez még háttér-információként sem 

szerepel olyan adatok szomszédságában, mint hogy 

két évig ôt jegyezte a Guinness rekordok Könyve a 

leggyorsabb hegedûsként, vagy hogy ô alakította 

Paganinit Az ördög hegedûse címû filmben. Garrett 

– aki a legnagyobb népszerûségnek talán crossover 

muzsikusként örvend – legújabb albumát a romanti-

kus versenymû-irodalom két remekének szentelte, 

az általa nagyra becsült zubin Mehta irányításával. 

A zenei élet „fenegyereke” érezhetô odaadással kö-

zeledik az évszázadok során oly sokszor vizsgázott 

kompozíciókhoz, s ha célja a szépség hangzó meg-

jelenítése volt, sikerült azt száz százalékosan elér-

nie. A sztár-allûröktôl nem mentes fotók mellett 

sztár-albumot sejtet a kísérôszöveg is, amely a szó-

listával készült interjút tartalmaz. Garrett he ge dû-

hangja kétségkívül ellenállhatatlan, s persze az sem 

elhanyagolható körülmény, hogy 2010 óta ismét 

Stradivari-hegedûn játszik – ezúttal azon a hang-

szeren, amely Adolf Busché volt. A felvétel kiválóan 

alkalmas arra, hogy megszólítsa azokat, akik számára 

a zenehallgatás korántsem a zeneirodalom történeti 

értékeire irányul. Garrett ily módon sokakat rá éb-

reszthet arra, hogy az úgynevezett komolyzene ko-

rántsem csupán kiváltságosok kis csoportjának je-

lenthet élményt. A dinamikai arányok arról tanús-

kodnak, hogy a felvétel készítôi sem tudták kivonni 

magukat a sztár-szólista hatása alól. Fittler Katalin

mozart: hegeDûversenyek, 

sinfonia ConCertante

vilde frang, maxim rysanov, arcangelo, 

Jonathan Cohen l l l l l

Vilde Frang kedves jelenség a fiatal hegedûsök 

közt. Mozart-lemezén az I. és V. Hegedûversenye, 

valamint a Sinfonia concertante szerepel. A 

Jonathan Cohen vezette Arcangelo kísérete a his-

torikus és hagyományos stílusok összefolyását 

mutatja. Érdekes, hogy sokszor a háttér lágyan fo-

lyamatos, míg az elôtér élesebb, szaggatottabb. 

Frang fiatalosan, szabadon hegedül: hol vidáman 

fickándozik, hol hagyományosabb vonalvezetést 

követ. Érdekes érzékelni, hogy nem a hegedûs ve-

zet, s nem is markáns, meghatározó karmester fog 

össze mindent, mint jellemzôen a régebbi idôkben. 

Frang a zenekar nyújtotta kereten belül mozog kö-

tetlenül. Gyakorta halkít, vékonyít; ebben hason-

lóan ját el Kremerhez, ám ôt a saját együttese eb-

ben odaadóan követte. Az I. hegedûverseny csúcs-

pontja a III. tétel, ahol Frang vidám energikussága 

lebilincselô. Az V. Hegedûverseny nyitótételében 

furcsállom a bizonytalan belépést, bár fogalmilag 

szép a crescendo – szemben sokak durva belépé-

sével. A zenekar a törökös részben érthetetlen mó-

don bizony eléggé szürke. A Sinfonia concertante 

is mutatja, hogy Frang fiatalos lazasága ellenére is 

mindig megmarad a dallamívek igényelte formák 

között. A darab igazi lágysága és nagysága azon-

ban kicsit háttérbe szorul. Kiváló partnere a szép 

hangon, s nála egyenletesebben, kiszámítottabban 

játszó Maxim rysanov. Sok a spontaneitás, de ez 

nagyon jó, mert az egész sosem megy el túl mesz-

szire attól, ami a zene belsô összefüggései alapján 

még megengedhetô. nem örökérvényû olvasatok, 

de kedvesek, jók. S tegyük hozzá, a lazaság, a játé-

kosság bizony nem állt távol magától a zene szer-

zô tôl sem, aki alighanem maga sem csak komoly-

ságot mutatott játék közben.  Zay Balázs

sChumann: hegeDûverseny, g-moll 

trió isabelle faust, alexander melnikov, 

Jean-guihen queyras, freiburger Barock-

orchester, Pablo heras-Casado  l l l l l

Egy rendkívül ígéretes Schuman-triptichon elsô kö-

tete látott napvilágot a Harmonia Mundi gondozá-

sában. A tervek szerint a három kiadványt fölvonul-

tató sorozat keretében adja közre a kiadó robert 

Schumann három versenymûvét és ugyancsak há-

rom zongorás trióját. A fôszereplôk a lemeztársa-

ság legfoglalkoztatottabb hangszeres mûvészei: a 

jelen Hegedûverseny szólistája, Isabelle Faust; a ké-

sôbbiekben megjelenô lemezeken Alexander 

Melnikov és Jean-Guihen Queyras lesznek a fô-

szereplôk. Elsôként tehát a Hegedûversenyt és az 

op. 110-es triót kaphatjuk kézhez, egy DVD-mel lék-

lettel ellátott kiadványon. A filmfelvétel a Hegedû-

versenynek egy, a berlini Philharmonie-ban elhang-

zott elôadását tartalmazza, míg a CD-n ugyane mû 

stúdiófelvétele kapott helyett. A kíséret azonos: a 

Freiburgi Barokk zenekart az ifjú spanyol pálcavir-

tuóz, Pablo Heras-Casado dirigálja. Elsô hallásra 

idegennek tûnhet egy régizene-együttes közre mû-

ködése egy Schumann-programban – még akkor is, 

ha a hangolás (A=440 Hz) a mai szokásokat tükrö-

zi, azonban a bélhúrok és natúrrezek használata, 

valamint a barokkos intonáció és frazeálás, az erôs 

zenei „retorika” a megszokottnál élesebb karakte-

rekkel dolgozó, nyersebb, s kissé talán darabosabb 

artikulációval elôadott produkciót kínál. A koncert-

felvétel izgalmasabb, frissebb, játékosabb, összes-

ségében jobb elôadást nyújt, mint a kissé steril és 

kevésbé ingergazdag stúdiómunka. A triónál már 

nincs esély ilyesfajta összehasonlításra, de talán 

szükség sem volna: három nagymester, három 

szenvedélyes és elkötelezett muzsikus ül össze so-

kadszorra, hogy megcsillogtassa tudását és elô ve-

zesse a g-moll trió általam ismert legjobb interpre-

tációját. Balázs Miklós
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operatrezor – máo 
013

hungaroton 
HCD 32753

erato/warner – magneoton
462596 4 9

hungaroton
HCD 32752

Profil – karsay és társa
PH 14007

the hungarian 

Bassoo n

Bogányi Bence – fagott, 

oliver triendl – zongora

l l l l l

Hízelgô sorozatot indított útjára a Profil hangle-

mezkiadó, mely nemcsak a mai magyar hangsze-

res elôadómûvészet egy-egy jeles képviselôjérôl 

ad pillanatfelvételt, hanem a hangszer honi irodal-

mából is ízelítôt ad. A négy Bogányi-testvér közül 

a legfiatalabb – Bence – a fagott mûvésze lett, és 

testvéreihez hasonlóan az ô neve is ismerôsen 

cseng a nemzetközi zenei életben. lemezén hét 

magyar zeneszerzô mûvébôl válogatott. Orbán 

György, Petrovics Emil, lendvay Kamilló, Sári 

József, Takács Jenô, Dubrovay lászló és Farkas 

Ferenc mûvei színes hallgatnivalót kínálnak, és jó-

tékonyan rámutatnak az instrumentum és elôadó 

szoros kapcsolatára. Bogányi Bence felülírja a 

hangszerhez társított sztereotípiákat: játéka az új-

donság felfedezésével járó izgalom élményét adja. 

Oliver Triendl zongorajátéka érzékeny, intelligens.

 KI

klasszikus 

szonáták 

hárfára

gulyás Csilla

l l l l l

Gulyás Csilla önálló albumain rendre szólistaként 

mutatkozik meg, zenei érdeklôdésének, ízlésének 

egy-egy markáns aspektusából. Most arra a kor-

szakra irányítja a zenekedvelôk figyelmét, amikor 

– a 18. század második felében – a hárfa nép sze-

rû sége oly mértékben megnôtt, hogy szükségessé 

vált a nagyüzemi gyártása. Hallhatjuk a pedálos 

hárfára készült, legelsô szólódarabként számon-

tartott C. Ph. E. Bach-mûvet; két híres hárfa mû-

vész-zeneszerzô egy-egy hangszertechnikailag 

igényes darabját és a kilencéves Mozart hegedû-

kíséretes szonátáinak egyikét. Ebben – miként az 

elsô kiadás címlapján is olvasható – a billentyûs 

hangszer szólama hárfán is játszható. Ez utóbbit 

Kállai Ernô közremûködésével játssza Gulyás Csil-

la. Az ô hangszere még „többet tud”, mint az e re-

pertoárt életre hívó elôd – de bemikrofonozása 

napjainkban is igen komoly feladat.  FK

mozart: 

Divertimentók, 

egy kis éJi zene

anima musicae

l l l l l

Fiatalos lendület, a szólamok könnyed mozgása és 

magabiztosság jellemzi az Anima Musicae Kama-

razenekar Mozart-divertimentókból összeállított 

lemezét. A szerzô a D-dúr (K. 136), a B-dúr (K. 

137) és az F-dúr (K. 138), „salzburgi szimfóniák-

nak” is nevezett kompozíciói írásakor még csak ti-

zenhat éves, de már kora jelentôs komponistája 

volt. Az inkább szólisztikus, semmint kamaraze-

nekari mûvek magas követelményeket támaszta-

nak az elôadókkal szemben. Elôadásukat éppen az 

teszi rendkívül vonzóvá, hogy ezekbôl a hallgató 

mit sem érzékel. A lemez negyedikként felhangzó 

darabja a komolyzenei slágerek között is vezetô 

Egy kis éji zene (K. 525). Ez a mû az egyik legnap-

sugarasabb Mozart-kompozíció – sugallja az 

Anima Musicae interpretációja. Felhôtlen öröm és 

gyermeki gondtalanság – mindannyiunk leghôbb 

vágya hallatszik a felvételen. KI

friCsay 100 – 

ritka felvételek

l l l l l

A borítón ugyanaz a kép szerepel, amely a diri-

gens születésének centenáriumára megjelent, 

Karczag Márton és Ókovács Szilveszter által ösz-

szeállított könyvén is. A könyvbôl megszerzett tu-

dás a hangképek segítségével válhat élményanyag-

gá. E felvételeket korántsem ritkaságuk okán sze-

retjük, hanem kétségtelen zenei értékeikért.  Akkor 

is, ha összehasonlíthatatlanul szerényebb a 

Deutsche Grammophon centenáriumi kínálatánál. 

A dirigens munkásságának ismeretében tûnnek 

igazán indokoltnak a kiválasztott szemelvények – 

azonban a Mozart-muzsikák között aligha ottho-

nos Gottfried von Einem operájának részlete, s ke-

véssé szerencsés két tenorista egymásutánja (a 

Carmen Virágáriája és Verdi requiemjének részle-

te). Érdekes idegen nyelveken hallgatni Bartók és 

Kodály muzsikáját, amely azért Fricsaynak kö-

szönhetôen külföldi elôadók tolmácsolásában is 

megôrizte magyarságát. FK

menahem Pressler 90. születésnaPi 

konCert

menahem Pressler, quatuor ebène stb.

HHHHH

2013. november 7. emlékezetes dátum mindazok-

nak, akik Párizsban, a Pleyel-teremben szem- és fül-

tanúi lehettek Menahem Pressler 90. születésnapi 

koncertjének. Hála a CD-korongot és DVD-t tartal-

mazó albumnak, táboruk jelentékeny növekedése 

várható. Ezúttal a látnivaló ad teljes képet a kon-

certrôl, míg a CD a két zongoraötöst tartalmazza. A 

láttatás igazi mûvészei, akik a DVD látványvilágáról 

gondoskodtak; a gyors váltások hasonlóképp élve-

zetesek, mint amikor belefeledkezhetünk egy-egy 

közelképbe. A kamaramuzsika dicsérete – ezt a 

funk ciót is betölti a hangverseny, amelyen a legen-

dás Beaux Arts Trio életre hívója a Quatuor Ebène-

nel, a tenor Christoph Prégardiennel, valamint 

Schu bert Pisztrángötösében a vonósnégyes tagjain 

túl Benjamin Berliozzal muzsikál. Pressler hét évti-

zedes szóló- és kamarazenei karrier után még most 

is olyasfajta intenzitással lepi meg hallgatóit, ami 

„átjön” a felvételen, s megannyi újrahallgatás alkal-

mával sem veszít hatásából. Pressler szinte „galva-

nizálja” muzsikustársait – társaságában elképzelhe-

tetlenek a karakter nélküli, jelentéktelen hangok. A 

látvány képernyôhöz szögezi az érdeklôdôt – de 

hasonló eredményt ér el, látvány nélkül, az audio-

felvétel is. Dvoř ák és Schubert kvintettje között a 

Winterreise négy dalát halljuk, hasonlóképp átgon-

dolt-kiérlelt tolmácsolásban. Szép gesztusként a vo-

nósnégyes – egykori versenygyôzelmére utalva – 

Debussy Vonósnégyesének lassútételét szánta 

nyil vános ajándékul Presslernek, aki Chopin cisz-

moll noktürnjének varázsos világával tette teljessé 

az est érzelmi és színskáláját. ritka az olyan repre-

zentatív esemény, amelynek teljes mûsora meghitt 

közelségbe képes kerülni mindenkori hallgatóságá-

val. Fittler Katalin
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szûcs máté – brácsa, 

oliver triendl – zongora

Profil – karsay és társa

PH 14022  l l l l l

A debreceni muzsikuscsaládból in-

dult Szûcs Máté útja a brüsszeli ze-

neakadémia, majd több európai ze-

nekarban eltöltött év után vezetett a 

Berlini Filharmonikusokig; a neves 

együttesnek 2011 óta tagja. A Profil 

sorozata általa mutat be magyar 

brácsamûveket liszt Ferenctôl a 21. 

századig. A II. világháború elôtti éve-

ket a vészkorszak áldozatává lett 

Weiner lászló darabja képviseli a 

CD-n. Ez azért is örvendetes, mert a 

fájdalmasan karcsú életmûben ki-

emel kedô helyet foglalt el a mély he-

gedû. A 20. század második felét Far-

kas Ferenc, Szônyi Erzsébet, Do ráti 

Antal, Soproni József egy-egy mûve 

reprezentálja. Az utolsó alkotás 

egyediségét nem csak az adja, hogy 

szóló-brácsamûvet hallunk. Ha nem 

tudnánk, hogy zeneszerzôje, Szûcs 

lajos a mûvész édesapja, akkor is 

feltûnne az elôadás ben sô sé ges sége 

és kivételes érzelmi intenzitása.  KI

J. s. BaCh: 

hegeDûverse ny ek

giuliano Carmignola, 

Concerto köln

archiv Produktion/Deutsche 

grammophon – universal

0289 479 2695 5  l l l l l

Olyan elragadó és könnyed „italia-

nità” fénylik a hegedûmûvész Giu lia-

no Carmignola játékában, hogy az 

akkor sem porlad, nem enyész, s 

nem is fakul, ha a mester és mézes 

hangú Stradivarius Baillot-ja a „szög-

letesebb” német zene felségterületére 

téved. Ugyanaz a zsigeri játékosság, 

parfümös hangvétel és valamiféle 

rosszfiús, délszaki vagányság oldó-

dik föl benne még akkor is, amikor 

Bach, és nem az ismerôsebb Vivaldi 

hegedûversenyeit játssza. Magabiz-

tos, tempós és feszes, mégsem lesz 

száraz vagy erôltetett. A két „szüle-

tett” hegedûkoncert mellett termé-

szetesen a d-moll kettôsverseny is 

helyet kapott a lemezen (Mayumi 

Hirasaki, a Concerto Köln prímásá-

nak közremûködésével), valamint a 

d-moll és a g-moll billentyûs ver-

seny mûvek átiratai. Carmignola és a 

kölniek összhangja ragyogó, a kíséret 

végig hatásosan eleven. BM 

fantázia – franz 

sChuBert zongoramûvei

David fray

erato/warner – magneoton

0825646166992  l l l l l

David Fray szerencsésen befutott, de 

még alakulóban lévô mûvész. Ez a 

Schubert-lemeze azonban érett és 

egyenletes interpretációkat tartalmaz. 

Schubert illik a sajátosan lírai, érzé-

keny és érzelmes hangvételt preferáló 

fiatal zongoristához. Stílusosan meg-

marad a kora romantika egy sze-

rûségénél, ám az érzelmi oldalon mé-

lyebbre megy. nagyon szép a lágy, 

éneklô hang, a finom billentés és az 

ízléses színezés. Úgy tûnik, a schu-

berti világ közel áll a francia zongoris-

tához, aki e téren már sikeresen túlju-

tott az útkeresésen, s megtalálta saját 

hangját. némi chopines jelleg járja át 

Fray interpretációit, a Magyar melódiát 

például kifejezetten romantikus fény 

övezi, ugyanakkor egy szerûsége és 

tisztasága is megmarad. Fray tanárá-

val, Jacques rouvier-vel mély beleér-

zéssel játssza a négykezes Fantáziát, 

mely Schubert kimagaslóan inspirált 

alkotása.    ZB

revolution

emmanuel Pahud, Bázeli kamara -

zenekar, giovanni antonini

warner Classics – magneoton

0825646276783  l l l l l

A 18. század utolsó évtizedei a ver-

seny mû aranykorát jelentik. Ezen be-

lül a billentyûs és a hegedûversenyek 

viszik a prímet, ám nyomukban szo-

rosan ott lohol a fuvolakoncert. 1773-

as haláláig Quantz uralta a mûfajt a 

maga 300-nál is több darabjával. 

François Devienne, akinek e-moll 

koncertje is helyet kapott e lemezen, 

már „csupán” egy tucatot jegyez. A 

Forradalom címen forgalomba került 

korong – amelyen a jelenkor legkere-

settebb fuvolavirtuóza, Emmanuel 

Pahud négy, az 1789-es francia forra-

dalom idôbeli közelségében született 

darabot rögzít – Devienne mellett 

Gianella, Gluck és Pleyel hasonló mû-

fajú szerzeményeibôl válogat. Pahud 

és a Giovanni Antonini vezette Bázeli 

Kamarazenekar elôadásában az ope-

rai, vagyis drámai és bel cantós hatá-

sok egyaránt ragyogóan érvényesül-

nek. BM

vivalDi: versenymûvek, 

triószonáta

avi avital – mandolin, velencei 

Barokk zenekar

Deutsche grammophon– 

universal

0289 479 4017 3 l l l l l

A záró dal megtöri az egységet, kísé-

rete túlzsúfolt, ráadásul Juan Diego 

Flórez kicsit fáradtan adja elô. Egyéb-

ként viszont kiváló lemez. Avital vir-

tuóz mandolinos, stílusa vidám, 

energikus, ugyanakkor precíz és ízlé-

ses – abszolút illik Vivaldihoz. A ko-

rábbi referencialemez – narciso 

yepes, Takashi és Silvia Ochi, Paul 

Kuentz Kamarazenekar – bár vidám, 

napfényes, koránál fogva kicsit ki-

mértebb, míg ez nagyon szabad, fe-

szes és dinamikus. Akkoriban ez még 

csak reneszánsz zenék kapcsán volt 

szokásos. Itt most igazán szabad ze-

nélést hallunk, de nem szenved csor-

bát a precizitás, a kimunkált meg-

szólaltatás sem. Bátor, vagány a 

continuo, mely még elevenebbé és 

izgalmasabbá teszi a hangzást. Érde-

kes A négy évszakból a nyár mando-

linon, Avital remekül oldja meg. El-

fért volna még a lemezen akár három 

mandolinon játsz ható versenymû is. 

 ZB

az 5 kontratenor

Decca – universal

4788094 l l l l l

A kontratenorok idôszakát éljük, és 

valljuk be, új színt hoztak a vokális 

zenébe. rajongótáboruk van: ki a 

hangfaj, ki a barokk zene miatt szere-

ti ôket. Max Emanuel Cencic, az 

egyik legelismertebb mûvész köré 

szervezôdött Az 5 kontratenor címû 

lemez. De hol vannak a többiek: 

Fagioli, Jaroussky? nagyon jól össze-

válogatott mûsort hallunk, kilenc 

szerzô – köztük alig ismertek is – 

áriá it. rácsodálkozunk a virtuozitás-

ra, nem mellesleg a George Petrou ál-

tal irányított Armonia Atenea ízes já-

tékára. ne lepôdjön meg senki, ha 

más szerzô, Bertini neve alatt fut 

Gluck Orfeo és Euridiké címû operá-

jának egyik áriája, zenetörténeti érde-

kességként. Az énekesek – Cencic, 

Jurij Minienko, Valer Sabadus, Vince 

yi és Xavier Sabata – nagyszerûek. A 

nagy felfedezés Vince yi. Hangja 

mint egy fiúé, világos, hajlékony, 

cso dás magasságú. Hasonlóan szól-

hatott a castratóké, technikája pedig 

még csiszolódhat.  LI
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ChoPin és sChumann 

etûDök

valentina lisitsa – zongora

Decca  – universal

478 7697  l l l l l

lisitsa kétségkívül virtuóz zongoris-

ta, technikája lenyûgözô, keze alatt 

Chopin és Schumann nehéz etûdjei 

problémamentesen szólalnak meg. 

nem transzcendens etûdként – már 

abban az értelemben, hogy a dara-

bok pazarul szólnak, de a megszo-

kottnál nemigen mondanak többet. 

Az egyetlen hely, ahol újszerû hang-

zik el, a Forradalmi etûd – a balkéz 

erôs, kifejezô sodrásának kö szön he-

tôen. lisitsa zongorahangja mindig 

szépen kiemeli a megszokott szóla-

mokat, ugyanakkor kérdés: hol a sa-

ját hang? A saját hang a könnyed vir-

tuozitás. Ami persze nem csekély 

erény, ugyanakkor egyéni beleérzést 

lisista mintha nem nagyon vinne az 

elôadásokba. Persze visz, de ez az ô 

ügyes, csillogó technikája, és nem a 

mû egyéni szemlélete. néhány 

Chopin-etûd elég üres, afféle beme-

legítés. Érdemes összevetni például 

Ashkenazyval, aki rengeteget tagol, 

értelmez.  ZB 

the ChoPin ProJeCt

ólafur arnalds, alice sara ott

mercury Classics – universal

lC 00171  l l l l l

Szellemiségében a Magyar hangtájak 

CD-in szereplô mûvek némelyikével 

tart rokonságot az izlandi muzsikus 

munkája. Ólafur Arnalds (dobos, ze-

ne szerzô) a technika kínálta lehe tô-

sé geket egyedi kifejezôeszköznek te-

kinti. A számára életre szóló szemé-

lyes élményt jelentô Chopin-mûveket 

„írta tovább”, mintegy crossover 

kör nyezetbe ágyazva. E vállalkozá-

sához inspirációt nyert Alice Sara 

Ott Chopin-felvételébôl – a klasszi-

kus zenén nevelkedett pianista maga 

is részt vállalt e projektben. Mint 

elektroakusztikus mû, tárgyi mivol-

tában befejezett – nem igényli, hogy 

további elôadók szólaltassák meg. 

Az eredmény pontos leképezése 

Arnalds elképzeléseinek. Bizonyosra 

vehetô, hogy a realizálás folyamata 

legalább annyi örömet jelentett a 

szerzônek, mint az elkészült hang-

kép Ami szól: Ólafur Arnalds zenei 

világa. FK

Paul Dukas: 

zongoramûvek

hervé Billaut 

mirare – karsay és társa

MIr 242  l l l l l

Hangszerkezelésében lisztet, forma-

kultúrájában inkább Brahmsot, sem-

mint Chopint idézi Paul Dukas két 

nagyszabású zongoramûve: az e-moll 

szonáta, valamint a Variáció, közjá-

ték és finálé egy rameau-témára. 

Elôbbi a századforduló évében, 

utóbbi pár hónappal késôbb nyerte 

el végsô formáját. Bár a szerzô már 

korábban is kísérletezett kisebb zon-

goradarabok komponálásával, valódi 

csúcsokat csak e két mûvel hódított 

meg. Hiszen bármennyire is Debus-

sy és Satie kortársa volt Dukas, nem 

tudott, s bizonnyal nem is akart el-

szakadni a francia zongorairodalom 

késô romantikus tradíciójától. Sôt: ô 

tetôzte be, s adta át a lesajnált múlt-

nak ezt a hagyományt, melyet a gall 

modernisták oly heves rohamokkal 

ostromoltak. Hervé Billaut avatott 

tolmácsolása elfogulatlanul nyúl 

ezekhez a színgazdag, nehezen 

meg nyíló, s talán kissé esetlenül har-

monizáló kompozíciókhoz.

BM

rahmanyinov:  

átiratok orgonára

Jeremy filsell

signum – karsay és társa

SIG CD 324  l l l l l

Jeremy Filsell nagy fába vágta fejszé-

jét azzal, hogy rahmanyinov-mû ve-

ket szólaltat meg orgonán, hiszen a 

20. század egyik legnagyobb zon go-

ramûvészének kevés köze volt e 

hangszerhez. Mûveit leginkább zon-

gorára komponálta, de zenekari mû-

vei között is vannak jelentôsek. 

Filsell indítéka érthetô: ô nemcsak 

zongoramûvész, hanem jeles orgo-

najátékos, sôt komponál is, ezért 

nem csoda, hogy kedves rah ma-

nyinov-darabjait orgonán is szeretné 

népszerûsíteni. Hogy az átiratok 

nyertek-e az új hangzással, nem ad-

ható egyértelmû igenlô válasz. A 

népszerû Vocalise például elvesztet-

te intim hangvételét, de a diákkorban 

írt Fúga (1891) talán még nyert is az 

új instrumentummal. Érdekessé vált, 

és egy másik arcát mutatja meg a 

Változatok egy Corelli-témára címû 

darab, illetve az eredetileg zenekari 

Szimfonikus táncok is – Amerika leg-

nagyobb mechanikus mûködésû 

koncerttermi orgonáján. KI

vaughan williams, James 

maCmillan: oBoaversenyek

nicolas Daniel

harmonia mundi – karsay 

és társa

HMU 807573  l l l l l

Vaughan Williams nagyszerû Oboa-

versenye, James MacMillan ver seny-

mûve, valamint a Britten Sinfonia 

megalakulásának 20. évfordulójára 

írt mû skót és ír tradicionális dalok-

kal, végül Benjamin Britten angol 

népdalokon alapuló Szvitje ad képet 

az angol zenérôl, és nem utolsó sor-

ban az oboa 20. századi irodalmáról. 

nicolas Daniel játszik oboán és an-

golkürtön, kellemesen, némi zök ke-

nôk kel. Helyenként következetesen 

hajszállal alulintonál, de van monda-

nivalója – a Vaughan Williams-da-

rab ban karmesterként is. James 

MacMillan, a másik dirigens (és a le-

mezen hallható két kompozíciója 

alapján remek zeneszerzô) nagyon 

jól kézben tartja az igazán jól játszó 

kamaraegyüttest (Britten Sinfonia). 

Szép színeket, jó dinamikát hallunk, 

megmozdul a zene. Anglománoknak 

kifejezetten ajánlott a nagy lelkese-

déssel készült lemez. LI

rihm: et luX

huelgas ensemble, minguet 

quartett, Paul van nevel

eCm records – hangvetô

481 1585 l l l l l

Wolfgang rihm (1952) az ezredfordu-

ló környékén kezdett intenzíven fog-

lalkozni latin szövegek megzenésíté-

sével. E mûvek – bár erôs vallásos tar-

talmat hordoznak – nem templomi 

ze nének készültek. A 2009-ben kom-

ponált Et lux címû mûvében a hagyo-

mányok találkoznak a 21. század zenei 

avantgardjával. A mû a requiem-li tur-

gia szövegét használja fel, ám csak tö-

redékesen , nem a megszokott sor-

rendben. rihm sajátosan értelmezi a 

textust. nála például nem jelenik meg 

a Sequentia tételre jellemzô utolsó íté-

let hangulat. A dupla négyszólamú kó-

rus és a Minguet Vonósnégyes által 

elôadott zene több nyire lassú mozgá-

sú, melynek nyugodt folyamát olykor 

kirobbanó, kemény hangzatok törik 

meg. Szószignáljai középpontjában az 

„et lux perpetua lucea” szavak állnak, 

melyek utoljára az egyórányi darab 

zárásakor szállnak a végtelenbe. KI
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marCus miller: afroDeezia

l l l l l

Harmincnyolc éve vettem meg az elsô lemezemet, 

amelyen az akkor tizenkilenc éves Marcus Miller 

játszott (lenny White: Streamline), és harminckét 

éve vettem meg elsô szólólemezét. Az utóbbi év-

tizedek egyik legmeghatározóbb jazz-zenészére 

tehát nem csak akkor figyeltem fel, amikorra a 

mûfaj megkerülhetetlen óriásává nôtte ki magát. 

Az azóta eltelt évtizedek alatt nagyjából minden 

szóló munkájának hálás közönsége voltam, ami vi-

tathatatlan zsenialitásán túl az egyre szûkülô 

jazzszíntéren eluralkodó lehangoló felhozatalnak 

is köszönhetô. Az elérhetô információk szerint 

legújabb albumának, az Afrodeeziának témáját az 

UnESCO rabszolgasággal foglalkozó Slave route 

projektjében végzett jószolgálati nagyköveti és 

szóvivôi munkája adta, jelentsen ez bármit is. Mi-

vel ennek értékelése nem tartozik jelen írás keretei 

közé, így a lemez kapcsán csak annyira voltam kí-

váncsi, hogy vajon mennyire mély nyomot ha-

gyott az albumon az afrikai, karibi, észak- és dél-

amerikai vonatkozású tematika a hanganyagon. 

Kissé csalódottan kellett megállapítanom, hogy 

nem eléggé. Hiába a fél világ körbejárására alkal-

mas, súlyos téma, Miller legnagyobb részben ki-

használatlanul hagyja az óriási lehetôséget és egy 

teljesen köznapi, kevés érzelmet megmozgató 

smooth jazz albumot csinált. Közismert, hogy 

Miller nemcsak zenészként, hanem üzletember-

ként is nagyon tudatos és átgondolt, így nyilván 

most is megvoltak azok a megfontolások, amelyek 

ezt a mindenféle bántó kitüremkedéstôl és egyéb 

komplikációktól mentes anyagot eredményezték, 

de nekem ez akkor is nagy csalódás volt, ha ezzel 

kivívtam a nálam is elfogultabb Miller-rajongók ál-

talános megvetését. Elsôsorban nem is az utóbbi-

ért kár, hanem az Afrodeeziáért.

Huszár Endre

José James:  yesterDay i haD the Blues

l l l l l

Billie Holiday apa nélkül nôtt fel, eleinte prosti-

tuáltként kereste a kenyerét, fekete énekesként 

szembesült a szegregációval, a férfiak brutálisan 

kihasználták, az élet terhei elôl alkoholban és kábí-

tószerben keresett menedéket, szervezete 44 éves 

korában feladta a küzdelmet; így emelkedett a jazz 

legnagyobb énekesei közé. A színes bôrû, 37 éves 

José James a zenéhez spontán módon kezdett 

vonzódni, kenyerét new yorkban több mûfajú 

elôadóként keresi, hip-hopot bôrdzsekiben és ba-

seball sapkában, jazzt öltönyben és sötét szem-

üvegben énekel. Billie Holidayt zenei szülôa ny-

jának tekinti, és ezzel a lemezzel tiszteleg születé-

sének századik évfordulója elôtt. Holiday hang-

szereket idézô kiejtésével, ritmikus idôkezelésével, 

elôadásmódjának drámaiságával és személyiségé-

nek természetes kisugárzásával igézte meg a kö-

zönséget. James mindenekelôtt selymes, erôteljes 

baritonjával vonja bûvkörébe a hallgatót, amit ki-

vételes énektechnika és artisztikus kifejezésmód 

tetéz. Holiday többnyire örökzöldekbôl és a kor 

slágereibôl teremtett mûvészetet, bluest ritkán 

tûzött mûsorára; a lemez címe, illetve a hozzá 

kötôdô dalok interpretációja mégis ezt a hátteret 

vagy inkább érzetet erôsíti fel, természetesen mo-

dernebb hangszeres felfogásban. Fine and Mellow, 

God Bless the Child, Body and Soul, lover Man, 

hogy csak az ismertebbeket említsük, de itt van a 

Strange Fruit is, amely spirituálékat idézô, drámai a 

cappella változatban hangzik fel. A mai jazz élvo-

nalát képviselô muzsikusok (Jason Moran – zon-

gora/Fender zongora, John Patitucci – bôgô, Eric 

Harland – dob) harmonikus egységet alkotnak az 

énekessel; hiányérzet az egysíkú, balladai megkö-

zelítés és a visszafogott hangvétel miatt marad az 

emberben.

Turi Gábor

Charles lloyD: wilD man DanCe

l l l l l

A Wild Man Dance hattételes jazzszvit. A wrocławi 

Jazztopad Festival rendelte meg tízéves jubileuma 

alkalmából Charles lloydtól, a hatvanas évek jazz-

forradalmainak egyik utolsó kép vi se lô jé tôl. A 2013-

as wrocławi világpremiert követôen a new york-i 

Metropolitan Museum of Artban hangzott el a mû 

amerikai bemutatója. Az élô lemezfelvétel másik 

különlegessége, hogy a szaxofonos negyed évszá-

zad után visszatért a Blue note kiadóhoz, miután 

1985 óta kizárólag az ECM-nél adta ki lemezeit. 

Charles lloyd ezúttal egy szextett élén játszik. Vé-

gig tenorszaxofont használ, így a nála megszokott 

egzotikumot most nem az ázsiai oboa vagy a táro-

gató, hanem a görög líra és a magyar cimbalom 

biztosítja. A szvitkompozíció az idén fél évszáza-

dos A love Supreme folytatását sejteti. Az 

imaszerû elsô tétel (Flying Over The Odra Valley), 

a CD egyik mûvészi csúcspontja visszahozza a 

jazzbe a „szellemi út” toposzát, melyet John 

Coltrane és Pharoah Sanders honosított meg jó 

ötven évvel ezelôtt. lukács cimbalma Alice 

Coltrane hárfáját pótolja, Gerald Clayton szférikus 

zongorajátéka Tynert és Bonnert idézi, lloyd pe-

dig bátran alkalmaz Coltrane- és Sanders-allú zió-

kat: abban a spirituális magasságban, ahol az ô ze-

néje tart, már semmi sem hangzik utánérzésnek. 

A cimbalom a river-tételben kap fontosabb szóló-

le hetôséget. Az Invitation-tétel részben Joe 

Sanders bôgôsé, aki itt vonóval játszik. Szintén a 

régi kortársak gyakorlatát idézi a szám felépítése: 

az elsô öt perc bevezetésnek hat a tenor rövid kli-

maxához, hogy aztán a zenekar újabb néhány per-

ces befejezésbe úsztassa át a szerzeményt. A zá-

rótétel up-tempo darab, mint a river egyes részei. 

A tenor finálét bevezetô crescendója szintén a 

hatvanas évek modális és freejazz-építkezését jut-

tatja eszünkbe. Máté J. György
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Ben williams: Coming of age

l l l l l

Aki olyan kollaborációs listával rendelkezik, mint a 

harmincéves Ben Williams, annál nem érdemes 

idôt vesztegetni annak bizonygatására, mennyire 

képzett, virtuóz és sokoldalú hangszeres mûvész 

az illetô. A lista pedig olyan neveket tartalmaz, 

mint George Benson, Wynton Marsalis, Chaka 

Khan, Dee Dee Bridgewater, Benny Golson, roy 

Hargrove, Terence Blanchard vagy Pat Metheny – 

utóbbi társaságában a magyar közönség is hallhat-

ta és csodálhatta Williamst a Pat Metheny Unity 

Group tagjaként, és ilyen mi nô sé gében nyert 

Grammy-díjat a KIn albummal 2012-ben. nem volt 

épp rossz indítás pályáján az sem, hogy 2009-ben 

megnyerte a Thelonious Monk nemzetközi Jazz-

bôgôversenyt. Mindezek az elismerések már hallha-

tóan levették Williams válláról a bizonyítási kény-

szer terhét, és teljes felszabadultsággal állhatott 

neki második nagylemeze anyaga megkomponálá-

sának, amelyen az elsô, State of Art címû albumról 

magával hozta Marcus Strickland szaxofonost, 

Matthew Stevens gitárost, Etienne Charles ütô-

hangszerest, valamint itt is vendégeskedik Christian 

Scott trombitás. A doboknál most a mindenre ké-

pes John Davis ül, zongorázik Christian Sands, 

akirôl még biztos sokat fogunk hallani, szintetizáto-

rokon pedig Masayuki ’Big yuki’ Hirano ügy ködik. 

Az anyag sokszínû, leginkább a contem porary 

jelzôvel illethetô jazzként jellemezhetjük, amibe 

beleférnek a D.C.-ben született és n.y.C.-ben lete-

lepedett fiatal mûvészt érô legkülönbözôbb hatá-

sok a hiphoptól a popon át a Weather report-i 

fusionig. nem meglepô, hogy zenei megnyilatko-

zásai némiképp átpolitizáltak (Voice of Freedom, 

Toy Soldiers), de aki már belefáradt a harcba, az is 

bôven talál olyan, pusztán zenei momentumot az 

albumon, amelyért lelkesedhet.

Bércesi Barbara

tigran hamasyan: moCkroot

l l l l l

ritka, hogy ebben a mûfajban valakit megelôzzön 

a híre, de Tigrannal így vagyunk: ôszre halasztott 

elsô pesti koncertje elôtt is már sokan ismerik. 

Azt beszélik róla, hogy Jarrett és Mehldau nyom-

dokaiba ér. Tény, hogy eredetisége és különleges-

sége ehhez megadják az alapot. Az örmény 

születésû amerikai zongorista ovációval fogadott 

korábbi hat stúdióalbuma elég súlyos érv amel-

lett, hogy már 28 évesen számításba vegyük a 

legnagyobbak közt. 

Az elárasztott földdel dacoló fa a borítóképen, 

mint a gyökereihez csak azért is ragaszkodó élô-

lény, Hamasyannak a szülôföldhöz való kötô dé-

sére utal. A los Angelesbôl Örményországba visz-

szaköltözött zongoristát több számban is Petros 

Duryan (vagy Bedros Dourian), XIX. századi ro-

mantikus költô inspirálta. népdalfeldolgozásra 

épül a Kars 1, amit balladás zongora vezet be, ava-

tatlan füleknek is nyilvánvalóan közel-keleti ritmi-

kával és szûkített hangközökkel, ezt finomhangolja 

az elektronika, majd következik az ének – ezt is 

Tigran vállalta –, és a mély fájdalmat kifejezô 

szóló. De a hangzás subito fortéval kitágul, a 

scratching ritmikája pedig felülírja a strófaszerke-

zetet is, és végül dubstepben lépdelünk ki a témá-

ból. A lilac címû, szólóban rögzített szomorú 

szám nagyon személyes, gyerekkori emlékektôl 

inspirált darab. Az Entertain Me a mai korszel-

lemen ironizál, páratlan ritmusokkal és rockos 

alaphangon, preparált zongorával és elektroniká-

val. A zenei és kulturális utalásokat Duryantól De-

bussyn át a Deep Purple-ig és a dubstepig Tigran 

intenzíven megélt és magas szinten reflektált mó-

don használja. Akár borítószöveggel a kezünkben, 

akár csukott szemmel hallgatjuk, ki emel kedôen in-

tenzív produkció, élmények felfrissítô zuhataga 

vár ránk. Zipernovszky Kornél

Joe lovano & Dave Douglas:

sounD Prints l l l l l

lovano neve eleve garancia a minôségre. Egyéni 

hang, zseniális hangszeres játék és gondosan 

megválasztott partnerek jellemzik pályájának ál-

lomásait. Most ugyan az ugyancsak zseniális 

Dave Douglasszel osztja meg a vezetést, de a 

kísérletezô szellemû, stilisztikailag is igen válto-

zatos pályát befutott tenorkirály dominál, még 

akkor is, ha mindketten két-két kompozíciót je-

gyeznek a Monterey Jazzfesztiválon rögzített 

hatból. Az album címadó számát persze lovano 

írta, és ezen a néven futott maga a formáció is, 

amely azonban messze túlmutat egy szokványos 

tribute band keretein. A kvintett ugyanis a Wayne 

Shorter életmûve elôtti tisztelgés jegyében szüle-

tett, és a Sound Prints is a Mester egyik leghíre-

sebb kompozíciójára, a Footprintsre utal. Érdekes, 

hogy a két Shorter-darab megrendelésre született 

lovano és Douglas közremûködésével, és ez volt 

egyben ôsbemutatójuk is. A két fúvós szólista 

rangjának megfelelôen maximális teljesítménnyel 

kápráztatja el a hallgatóságot, de a többiek sem 

maradnak el mögöttük. lovano triójában már ko-

rábban is szerepelt a saját jogon is világhírû Joey 

Baron, akinek sokoldalú mûvészetével már sok-

szor találkozhattunk, ezúttal is káprázatosan do-

bol. A két „newcomer”, az afroamerikai zongoris-

ta, lawrence Fields és a Malajziából new yorkba 

került linda Oh a bôgônél, teljes értékû tagjai en-

nek az aranycsapatnak. nehéz eldönteni, hogy a 

két fúvós nonstop zenei párbeszédei, vagy a rit-

musszekció viharos játéka van nagyobb hatással 

a hallgatóra. Feszesen, lendületesen elôadott, 

szabadon szárnyaló muzsika, a hardbop csúcsa a 

keretek tágításával és némi free elemekkel – egy-

szerre esztétikai és intellektuális élmény.

Márton Attila
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Bin-JiP: heavy

laB6 records

lB6CD03  l l l l l

Azért kedvelem Harcsa Veronika ze-

néjét, mert tele van ötletekkel és 

meglepetésekkel. Kiszámíthatatlan 

és merész. nos, ez a Bin-Jipre épp-

úgy igaz, ami persze nem egysze-

mélyes produkció, hanem három ki-

váló mûvész egyenrangú alkotókö-

zössége, ugyanakkor mégis Harcsa 

Veronika sokoldalú lényének védje-

gye. A Heavy címû album a Bin-Jip 

sok-sok koncertjén szabadon enge-

dett kreatív ötletáradatát egy rende-

zett, összefüggô megfogalmazásba 

önti. Önmaguk (pontosabban rajon-

góik) stílusmeghatározása „intelli-

gens-elektro-alternatív”, ami a fellé-

péseiken szinte pszichedéliába hajló 

táncolós bulikban kulminál, a leme-

zükön pedig kicsit visszafogottabb, 

de nagyon összetett hangzásban 

hallható. Andrew J produceri mun-

kája és perfekcionista keverése 

alapvetôen meghatározó Veronika 

lebegôs hang ja (és nagyszerû szö-

vegei), valamint Gyémánt Bálint fan-

táziadús gitárjátéka mellett. Profi 

anyag. LK

Bin-JiP: at the Planetarium

laB6 records

lB6CD02  l l l l l

Bin-Jipet legjobb élôben hallgatni, 

de ha épp csak felvételrôl jutunk 

hozzájuk, akkor a Planetárium kon-

cert DVD-jüket tegyük be! Persze 

már az elsô szám után azt kívánjuk 

majd, bárcsak ott ülnénk a né zô-

téren. nagyon komoly produkció: 

hang és látvány kimaxolva. Az 

együttes zenél, s közben a kupolára 

a Kiégô Izzók csapata vetít nagysza-

bású fényjátékot. A Bin-Jip sosem 

lép kétszer ugyanabba a folyóba. 

Mint mindig, most is másképpen 

játsszák a számaikat, mint máskor, 

máshogy szólnak a dalok a Heavy 

címû lemezük verzióihoz képest is. 

Szabadok, rögtönzöttek. Harcsa Ve-

ronika éneke és Gyémánt Bálint gi-

tárjátéka mind izgalmas, de muszáj 

kiemelni Andrew J kiváló produceri 

munkáját. nagyon erôs az album 

hangulata, amit az általa kikevert ka-

vargó, összetett elektronikus hang-

zásvilág és az elvont, kontrasztos 

képi világ együtt teremt meg. Aliz 

egyre mélyebbre hatol Csoda or-

szágban. LK

BinDer károly:

összegyûrt kottafeJek / 

olD Dreams, new 

Dimensions

Binder music manufactory

20140395477164 / 20140294467063

l l l l l   /  l l l l l 

Binder Károly hosszú idô után ismét 

kvartettformációban készített le-

mezt, méghozzá rögtön kettôt: a ré-

gihez képest a hangszerek marad-

tak, a tagok viszont újak. Borbély 

Mihállyal több évtizedes múltra te-

kintenek vissza, Benkó ákos és 

Fonay Tibor pedig az újabb generá-

ció legtehetségesebbjei közül valók. 

A két CD-re kerültek régebbi szerze-

mények új értelmezésben, illetve a 

zenekar közös munkája eredménye-

ként új számok is. Egyebek közt ez 

magyarázza azt a stílusbeli – egyéb-

ként kifejezetten üdítô – külön bö zô-

sé get, amely akár csak egy kiadvá-

nyon belül is észlelhetô. Az 

Össze gyûrt kottafejek számai 

egyenként is saját univerzumot kép-

viselnek, ha viszont egymás után 

nézzük ôket, egy utazást mesélnek 

el; ez már a szám cí mek bôl is kiol-

vasható. Az Old Dreams new 

Dimensions esetében ugyanez nem 

ennyire nyilvánvaló, itt inkább az al-

bum címe az összetartó erô. A le-

mezen hallhatunk avantgárd vagy 

free zenét – ilyen szám az Otthagy-

va a várost, a Hegyek közt, amely cí-

mével Kodályt, hangzásában pedig 

Bartók éjszakazenéjét juttatja 

eszembe, vagy a Sodrásban kö zép-

sô, nyikorgó ajtó effekteket is bevetô, 

hátborzongató szakasza. Akadnak a 

különbözô népek zenéjét bevonó al-

kotások, fô képp Borbély fô sze rep lé-

sé vel. Ezek közül kiemelkedik a ci-

gányzenés legénybúcsú, a penta-

ton dallamot ho zó Tetraéder, a lati-

nos Tánczene, a balkáni zene hatá-

sáról árulkodó Folyópart és a fujarán 

játszott Staféta. Mind a négy zenész 

váltogatja hangszereit, illetve Binder 

preparált zongorát használ; a két 

nagy név mellett Benkó hihetetlen, 

muzikális dobszólói és Fonay inven-

ciózus, érzékeny bôgôzése, illetve 

basszusgitárosa emelik a lemezt 

nemzetközileg is elképesztôen ma-

gas szintre.

KTZs

ketil BJørnstaD: 

a Passion for John Donne

eCm – hangvetô

ECM 2394 l l l l l

Az itt hallható zene premierje 2012 

márciusában volt az oslói kórusfesz-

tiválon. Az ízig-vérig európai orien-

tációjú norvég Bjørnstad erôs irodal-

mi kötôdésû zenész, maga is írt 

több mint negyven könyvet. John 

Donne metafizikus költô életmûve 

régóta foglalkoztatja a zongoristát, 

aki már 1990-ben, 2001-ben és 

2007-ben is lemezt szentelt az an-

gol költô verseinek. A templomi 

zene fesztiváljának megrendelésére 

készült mû – megzenésített versek 

szaxofonra, zongorára, tenorhang-

ra, ütôhangszerekre és kórusra – a 

legszorosabb rokonságot Jan 

Garbarek és a Hilliard Ensemble kö-

zös lemezeivel tartja. Bjørnstad 

mûvészien balanszíroz a zene 

„klasszikus” és „jazz” elemei kö-

zött: Håkon Kornstad tenorszaxofo-

nos-fuvolista operai képzettségû te-

norhangja nagyszerûen egészíti a ki 

az Oslói Kamarakórust, de aki jazz-

re szomjazik, inkább Bjørnstad ifjú-

kori lemezeit hallgassa. MJGy  

eBerharD weBer: 

enCore

eCm – hangvetô

ECM 2439  l l l l l

Az öthúros elektromos bôgôn ját-

szó, idén hetvenöt éves Eberhard 

Weber soundja mindig is összeté-

veszthetetlen volt. lírizmusa és 

meló diafelfogása tökéletesen illett 

kiadója, az ECM esztétikai kánonjá-

ba. Akik a múltban szerették e zenei 

világot, most se csalódhatnak, hi-

szen a régi Webert hallhatják egy új 

lemezen. A 2007-es betegsége óta 

balkézzel játszani képtelen bôgôs 

régi, a Jan Garbarek-együttessel ké-

szült élô felvételeinek átvezetô basz-

szusrészletei mellé komponált stú-

diójában szintetizátoros aláfestése-

ket, s az így kialakult, egyszemélyes 

elôadásokhoz rendelt további 

szárnykürtszólókat régi munkatár-

sától, az ECM-hangzásban szintén 

járatos dán Ack van rooyentôl. Az 

Encore tehát méltán viseli a live 

recordings 1990-2007 alcímet. Még 

sincs semmi koncerthangulata a na-

gyon is kompakt zeneanyagnak, 

mely Weber legutóbbi lemeze, a 

résumé gyakorlatát folytatja. 

MJGy 
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wmas records

WMAScd252/253

mezei szilárD túl a tiszán innen ensemBle: 

vaJDasági magyar néPDalok  l l l l l

Határainkon túl a legismertebb magyar jazzmuzsikus határon túli: Mezei Szi-

lárd. A délvidéken élô 41 éves brácsamûvész/zeneszerzônek 30 lemeze jelent 

meg, a legutóbbit kivéve mind külföldön, jelentôs kritikai visszhangot ki-

váltva. A dupla CD kiadója a Szerbiai Világzenei Társaság, a tíztagú elôadói 

gárda nagyobbik részét a magyar népzenét nem ismerô szerb muzsikusok al-

kotják. A Bodor Anikó folklorista gyûjtésébôl válogatott, neki emléket állító ti-

zenöt feldolgozás népzene és improvizáció, pentatónia és tizenkét fokúság, 

kötöttség és szabadság találkozása a „mûtôasztalon”. Mezei zenei univerzu-

mának egyik pillére mindig a magyar népzene volt, amely itt az absztrakció 

különbözô szintjein és minôségében, de a korábbiaknál közvetlenebbül jele-

nik meg. Fúvósok, vonósok, vibrafon, ritmusszekció – nagyszabású, hallgatót 

próbáló vállalkozás, amely két világ közé kíván hidat verni. TG

hunnia records

HrCD 1404

CorriDor fagottkvintett: CorriDoors

  l l l l l

ritkán találkozunk már a 21. században a „third stream” irányzathoz sorol-

ható zenei produkcióval, mert nem divat, bár olyan erényeket vegyítenek 

benne hangszereik mesteri megszólaltatói, amelyek sok örömet tartogatnak 

hallgatóiknak. A klasszikus zene felôl érkezik a Corridor Fagottkvintett (Tóth 

Sára rebeka, Stefán zsófia, Duffek Mihály és lakatos György), a jazz irányá-

ból közelít Csuhaj-Barna Tibor nagybôgôs és lakatos ágnes énekesnô, egy 

számban lányuk, rebeka fuvolázik. A Corridoors Csuhaj-Barna Tibor szer zôi 

lemeze, a tizenegy darab épp annyi izgalmat rejt, mint egy misztikus folyo-

só, amelyrôl minden irányban felfedezésre váró zugot rejtô ajtók nyílnak. 

nem is gondolnánk, mennyi színt tud megjeleníteni négy fagott. Fordulatos, 

történetmesélôs témák és harmóniák, érdekes ritmikai megoldások, 

gyönyörû sound – amely által Kürönya Miklósra is emlékezhetünk a lemezt 

hallgatva. BB

Concord – karsay és társa

CJA-35281-02

melissa alDana & 

Crash trio

Concord – karsay és 

társa

  l l l l l

A Thelonious Monk szaxofonos versenyt 2013-

ban egy hölgy, a chilei Melissa Aldana nyerte. A 

siker nem elôzmény nélküli, a tenoros a Berklee-n 

tanult, pályáját new yorkban kezdte. A gyô-

zelemmel a szakmai elismerésen és a sajtófigyel-

men túl lemezfelvétel is járt. Az akkor 25 éves 

Aldana a honfitársával, Pablo Menares bôgôssel és 

a kubai Francisco Mela dobossal formált triójával 

vonult a stúdióba, ahol tíz, többnyire saját szerze-

ményt rögzítettek. A harmóniahangszer nélküli 

triójáték a szaxofonosok erôpróbája. Sonny rollins 

neve nem véletlenül merül fel: az idôs mester ha-

tása erôsen érzôdik Aldana hangszerkezelésében. 

Öblös, olykor éles tónus, minden regiszterben 

könnyed billen tyû kezelés, elsôsorban vertikális fu-

tamok jellemzik technikailag gördülékeny játékát. 

Post-bop világ, idôn ként nyitás szabadabb irá-

nyokba, kiváló egyéni teljesítmények – ígéretes 

bemutatkozás. TG

verve – universal

0602547063137 

rounD nina –  

a triBute to nina 

simone

 l l l l l

A jazzvokál fekete ikonja hányatott élete során 

többször élt Franciaországban, és tizenkét éve ott 

is halt meg. nem csoda, hogy a tiszteletére szüle-

tett lemez párizsi stúdiókban készült – a világ kü-

lönféle országaiból érkezett énekesekkel. Termé-

szetes, hogy a mûfaj nagyformátumú képviselôje, 

nina Simone mûvészete tovább él és hat.  Az al-

bumon tíz gyöngyszem hallható tíz kitûnô 

mûvész tolmácsolásában, az anyagot egységessé 

gyúrja az egyöntetû kíséret. Az elôadók sorában 

többek között szerepel a nigériai Keziah Jones, a 

francia Ben l’Oncle Soul és napjaink két népszerû 

amerikai énekese, Gregory Porter és Melody 

Gardot is. A díva repertoárjából olyan sikerszámok 

hangzanak el, mint a Sinnerman címû spirituálé, a 

rasszistáktól heves reakciót kiváltott Four Women, 

a mindenki által szívesen játszott Feeling Good és 

természetesen a világsikert hozó My Baby Just 

Cares for Me. MA

BmC records – mg records

BMC CD 214

anDreas 

sChaerer: 

PerPetual 

Delirium

  l l l l l

Az Arte Quartett nevû svájci szaxofonegyüttes 

sokáig tervezte, hogy egy énekessel készít közös 

lemezt, és ehhez nem találhattak volna alkalma-

sabb személyt a Berner Jazzwerkstatt egyik alapí-

tójánál, Andreas Schaerernél, aki már a múltkori 

Gramofonban recenzeált lemezén is megmutatta, 

hogy a kontinens egyik legkülönlegesebb jazzéne-

kese. Jazzénekese? Inkább mondanék hangköltôt, 

mivel énekesi stílusspektruma a barokk kontrate-

norok kristálytiszta tonális világától a repetitív vi-

lágzenei gesztusokig, a scatteléstôl a rappelés 

speciális változataiig, illetve a croonerek elô adás-

módjával való dekonstruktív játékokig terjed. Az 

Arte Quartett és a basszusgitáros zwiauer hason-

lóan eklektikus formákban gondolkozik. A kiad-

vány egy DVD-t is tartalmaz Klemens Schiess 

Beyond Perpetual Delirium címû filmjével és a ze-

nekar egy közel egyórás koncertfelvételével. 

 MJGy
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fonó Budai zeneház
FA 361-2

folkeurópa – hangvetô
FECD 058

ParasztünneP

l l l l l

Tizenhárom, meg egy fél! Igyunk egyet, nincs 

még dél! – írják tréfásan a Parasztünnep borítójá-

nak belsejében, ahol egy vôfély-rigmus jellegû 

köszöntô meséli el a lemez keletkezésének vélt 

vagy valós történetét. A Parasztünnep egyébként 

is rejtélyes cím: nem tudom eldönteni, mire utal, 

az azonban biztos, hogy mulatozás a javából. Ez 

persze önmagában nem lenne rossz, csak hogy itt 

a zenészek – akik egyébként a táncházmozgalom 

jeles alakjai, név szerint Brasnyó Antal, Molnár 

Miklós, Mester lászló és Szabó Csobán Gergô – 

úgy mulatnak, hogy az valószínûleg csak nekik ak-

kora élmény, a közönségnek kevésbé. Intonációs 

gondok, „ad hoc” jellegû megoldások, tipikus 

örömzenei felállás hangszercserékkel – mind-mind 

olyasmi, ami egy buli hevében belefér, egy rögzí-

tett korongról visszahallgatni viszont inkább kínos 

és kellemetlen élmény. nem beszélve a kezdô, Ba-

laton címû számról, ami alaposan kilóg a sorból: 

ez egy Paizs Miklós szövegére készített folk-rap, 

ironikus stílusban. Mint próbálkozás, sem a leg-

szerencsésebb. Tréfának még elfogadható lenne, 

ahhoz viszont túl hosszú. A célközönségét sem 

tudom elképzelni a többi szám alapján a lemez-

hallgatók között. A Barokkos nem új a nap alatt, a 

táncházas Bach-legényesek után ezt a témát sok-

kal színesebben, érdekesebben is meg lehetett 

volna közelíteni. A fütty, a mulatozás hangulatát 

idézô férfi énekhang mind telitalálat, az összeállí-

tások rendben is lennének, jó az arány a vidám, a 

szomorú és a virtuóz dallamok között, nagy kár, 

hogy a lemez anyaga nem elég precízen kidolgo-

zott. Mindazonáltal annyi tényleg elônyére mond-

ható, hogy az összhang a muzsikusok között va-

lóban tökéletes, a játék hangulatos és erôteljes.

Kiss Eszter Veronika

Pál istván szalonna és BanDáJa: 

útravaló

HHHHH

Pál István „Szalonna” sohasem okoz csalódást. Ha 

van valaki, akinek mosolyog a hegedûhangja, akkor 

az ô. Most már azt is tudom, honnan hozza ezt az 

örökséget. „Hogyha muzsikálok, akkor elfelejtem, 

hogy 68 éves vagyok” – mondja az öreg kárpátal-

jai prímás, Murzsa Gyula, Szalonna tanítómestere, 

akinél a ma már Magyarország egyik legkiválóbb 

prímásának számító Pál István az inasságtól kezdve 

végigjárta a szamárlétrát, hogy azzal az alázattal és 

alapossággal tanulja ki a mesterséget, ahogy annak 

idején tették generációk során keresztül. S hogy 

ennek a tulajdonképpen egész napos együtt lé te-

ken, a munkán és a munkabérnek számító, mint egy 

jutalom-muzsikálásokon alapuló zene ta nu lásnak 

mi az eredménye? Világosan meg kü lön böz tethetô 

Szalonna játéka a zeneiskolákban képzett, a gyûj-

teni csak alkalmanként járó muzsikusoktól. nála 

egyszerûen megjelenik Murzsa Gyula életet je len-

tô, mosolygó he ge dûjátéka. Ugyanis egyértelmû: 

nemcsak a dallamokat és a stílust, de még a muzsi-

kálás lelkületét is tovább lehet örökíteni egy-egy te-

hetséges tanítványnak. Az Útravaló, Pál István 

Szalonna és bandája legújabb lemeze Murzsa Gyu-

lának és ennek a hagyományos tanulási folyamat-

nak állít emléket, Murzsa Gyulát archív gyûjtések 

és az ezek kapcsán elhangzó rövid beszélgetések 

színesítik, miközben szinte nem is tudjuk, hol a ha-

tár mester és tanítvány között, Szalonna annyira 

tökéletesen továbbviszi a hangzásélményt, amihez 

zenekara kiváló partner. A komoly néprajzi értékkel 

bíró korong legnagyobb erénye az a belsô derû, ter-

mészetesség, precizitás és teljességre törekvés, 

amely kevés zenekarnál találkozik össze ilyen ma-

gas szinten. Ha a valaha megjelent legjobb népze-

nei lemezeket kellene rangsorolnom, ez biztosan 

dobogós lenne. Kiss Eszter Veronika

fonó Budai zeneház
FA 362-2

ifJ. foDor sánDor ‚neti’:

szegelet

l l l l l

Mindig is irigykedve néztem a román népzenei 

színteret, amiért úgy tudják megôrizni népdalkin-

csüket, hogy az élô marad, folytonosan alakul, és 

ezzel természetesen a fiatalokat is képes megszó-

lítani. Ezért is tartom különösen fontosnak az 

olyan együttmûködéseket, mint ez a mostani a 

Buda Folk Band és Ifj. Fodor ‚neti’ Sándor között. 

Édesapja neti Sanyi a nemrég elhunyt prímás az 

elmúlt évtizedek egyik legfontosabb magyar nép-

zenésze volt, az ô hagyományát viszi tovább fia 

családi szokás szerint. Találkozása a Buda Folk 

Banddel, az egyik legfoglalkoztatottabb, fiatalok-

ból álló zenekarral nem azért fontos, mert ne len-

nének szûkebb értelemben vett hazánkban kiváló 

prímások – sôt a zenekar hegedûse Maruzsenszki 

Andor sem csupán korosztályából emelkedik ki –, 

hanem mert olyan ízt hoz Erdélybôl, azon belül is 

Kalotaszegrôl, ami az egyébként városi körülmé-

nyek között élô népzenészeket inspirálja. Fontos 

még megemlíteni a több számban is közremûködô 

bánffyhunyadi prímás Varga István ’Kiscsipás’ ne-

vét is, aki szintén a kalotaszegi hagyomány ôrzôje. 

Az album zenei anyagának gerince ifj. Fodor Sán-

dor repertoárjából építkezik. Érzek egyfajta kísérle-

tezést abban, ahogy a zenekar az autentikus és az 

általuk megszokott kíséretek között egyensúlyoz, 

megint csak kiváló arányérzékkel. Az egyébként 

táncházakban elhangzó táncrendek természete-

sen rövidítve vannak a lemezformátumhoz igazít-

va, és fel vannak fûzve hasonlóan a népzenei le-

mezeken megszokottakhoz. Az én személyes 

kedvenceim a nyitó darab legényes dallamai vol-

tak. Szegelet annyit jelent, hogy jól meghatározott 

hely. Jelen esetben ez kortárs és hiteles népzene 

Budapestrôl.

Párniczky András
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siren voices
SVCD05

world village – karsay és társa
WVUK 029

lovász irén – groove anD voiCe trio: 

hangtáJkéP

l l l l l

Az adriai Cres szigetének Soundscape-fesztiválja 

hívta életre lovász Irén új lemezét, amelyet 

Groove and Voice Trio elnevezésû formációjával 

készített; ez egész pontosan az énekesnô mellett 

az egyházi zenében is jártas Mizsei zoltán zene-

történészt, billentyûs-énekest és Horváth Kornél 

Kossuth-díjas ütôhangszeres mûvészt jelenti. Bár 

a formáció új, a téma a Gyógyító Hangokhoz kap-

csolódik, tulajdonképpen nem titkoltan a Belsô 

Hang reinkarnációja. A lemezt a szemlélôdô ma-

gyar szellem két nagy alkotója, Hamvas Béla filo-

zófus és Weöres Sándor költô emlékének ajánlják, 

Weöres Sándort egyébként nemcsak versekkel 

idézik meg a korongon, de a számok egymásután-

ja is a lemezt kezdô Variáció címû versének sorai-

ra utal. A Gyógyító Hangoktól egyedi hangszerelé-

se különbözteti meg, amely leginkább abban a sa-

játos, korunkra jellemzô ellentmondásban testesül 

meg, hogy az énekhang és az akusztikus hangsze-

rek mellett csak a modern elektronikus hangszerek 

alkalmazásával tudják megidézni a természetet.

A Hangtájkép/Soundscape a négy elem és a világ 

tengelye aspektusából szemléli az ember és a ter-

mészet viszonyát, belsô énünk és a külsô világ 

kapcsolatát. Meditatív, szuggesztív és elmélyült 

hangzásvilága befelé fordítja az ember figyelmét, 

talán itt fedezhetô fel a legközvetlenebb kapcsolat 

a Belsô Hanggal. Ez a hangzásélmény erôsen 

kötôdik Weöres Sándorhoz, akinek Ének a határta-

lanról címû verse zárja az albumot: ez a dallam túl-

mutatva különbözô népek zenéjén valahol a kol-

lektív tudattalant villantja fel, egészen ôsi, termé-

szeti motívumokat megidézve, egy akár populáris-

nak is mondható billentyûs kísérettel teljes össz-

hangban.

Kiss Eszter Veronika

amira meDunJanin: 

silk & stone

l l l l l

A nyugati világ oly módon tud viszonyulást talál-

ni a tôle keletebbre esô térségek kultúráihoz, ha 

saját maga számára értelmezhetô párhuzamokat 

vonhat az ismerôs és az éppen megismert között. 

Így kapta Amira Medunjanin a ’Bosznia Billie 

Holiday-e’ címet, bár hangminôsége nem hasonlít 

a jazz tragikus sorsú (és épp centenáriumát 

ünneplô) dívájáéhoz. negyedik stúdióalbumának 

címe akár a hangjára is vonatkozhat, hiszen olyan 

árnyalatokat képes vele kifejezni, ahányféleképp a 

fény megcsillanthatja a selymet, és olyan ôsi eltö-

kéltség feszül benne, amely hallatán a mozdítha-

tatlan szikla képe is megjelenhet elôttünk. 

Medunjanin mûfaja a sevdah, egy több száz éves 

elôadói tradíció, amely az (el)vágyódás, reményte-

len és csillapíthatatlan szerelem érzéseit önti han-

gokba – hasonlóan a spanyol duendéhez. A dalo-

kat (sevdalinke) Medunjanin édesanyjától tanulta, 

és akkor vált mondanivalójuk igazán személyes él-

ménnyé számára, amikor Szarajevó ostroma zaj-

lott a kilencvenes évek közepén. A nyolc tradicio-

nális darab és az egyetlen szám Aleksa Santic tol-

lából békeidôben is hátborzongató, de a csupa 

melankolikus hangvételû dal mégsem taglózza le a 

hallgatót. Medunjanin elôadásmódja finoman 

temperamentumos, rendkívüli elegancia, szépség 

és méltóság árad hangjából, ami felemelô. Azt ôt 

kísérô hangszeresek egyszerre idézik meg a ha-

gyományt és mutatnak a jövôbe: az elôbbit min-

de nekelôtt yurdal Osman Tokcan oudja és Hakan 

Güngör kanunja (a citera Közel-Keleten, Belsô-

ázsiában és a Balkánon elterjedt rokona), az utób-

bit Bojan zulfikarpašić  zongorajátéka és hang-

szerelései képviselik. Ô hallhatóan klasszikus ze-

nei képzettségû muzsikus, akinek számára az imp-

rovizáció sem idegen terep. Bércesi Barbara

nonesuch – magneoton
400247

rhiannon giDDens: 

tomorrow is my turn

l l l l l

Amikor T Bone Burnett a Coen fivérek legutóbbi 

filmje, a llewyn Davis világa kapcsán rendezett, a 

hatvanas évek amerikai folkzenéjét ünneplô kon-

certen meghallotta rhiannon Giddenst, azonnal 

lemezfelvételi lehetôséget ajánlott neki. Így szüle-

tett a Carolina Chocolate Drops énekesnôjének 

legelsô szólólemeze, a Tomorrow Is My Turn, ame-

lyen nagyrészt feldolgozások szerepelnek. A lemez 

dalai többnyire a country stílusához állnak közel, 

de felfedezhetünk a blues, gospel, jazz és a proto-

rock and roll mûfajához közel álló számokat is. A 

dalokat összeköti, hogy az eredetije mindnek nôk 

által íródott, nôi sorsokról szól, ahogy a lemez cí-

méül is szolgáló nina Simone-szerzemény. A dalok 

hangszerelése hagyományos, mégis rendkívül 

sokszínû: rögtön a nyitó last Kind Words blues-

ban hallhatjuk Gabe Witcher hegedûjátékát és a 

folk-blues gitárost, Colin lindent. Felemelô él-

mény, ahogy a korban és nemzetiségben igen 

különbözô, zeneileg sem összeszokott emberek já-

téka kiegészíti, erôsíti egymást. A sokrétû elôadói 

apparátussal rendelkezô Giddens rendkívül érzéke-

nyen nyúl az ismert és kevésbé ismert számokhoz, 

mondanivalójukat a 21. század kontextusába eme-

li. Bámulatos, ahogy a skót eredetû Black is the 

Color balladát egy sokkal dögösebb formában, a 

tradicionális hangot mégis megtartva énekli, az a 

szenvedély, amit a Water Boyban hallhatunk, vagy 

az a szinte már szakrális hang, amelyen az O love 

Is Teasin’ címû számot adja elô az énekesnô. nem 

csak elôadóként, dalszerzôként is megállja a helyét 

Giddens – errôl az Angel City címû háromnegye-

des ballada árulkodik. A Tomorrow is my Turn bár 

bemutatkozó lemez, mégis egy zeneileg és érzel-

mileg tapasztalt, kiforrott énekesnôt ismerhetünk 

meg rajta keresztül. Könyves-Tóth Zsuzsanna
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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 :

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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Made in Chicago • Carmen Souza & Theo Pascal
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A VeszprémFest bankja:

Főtámogató

Roger 
Hodgson
a SUPERTRAMP 
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Kool & 
the Gang

Dee Dee
Bridgewater |
Irvin Mayfield, Jr.
and the New Orleans Jazz Orchestra

Emeli
Sandé

Az MVM bemutatja

www. zemplenfestival.hu

MINDENBŐL A LEGJOBB

zempléni
fesztivál
Aug. 13 ‒23.

A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
RETRO SYMPHONIC ROCK
A MEGIDÉZETT KÁRPÁTALJA
BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA
LISZT FERENC KAMARAZENEKAR
BUDAFOKI DOHNÁNYI ZENEKAR
SINATRA 100, HOT JAZZ BAND

…és sok más program
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Emberi Erőforrások
Minisztériuma

TérTánc-
    Koncert

VARÁZSLAT MINDENKINEK  

EGY KÖZÖS ÁLOM

A FESZTIVÁLZENEKARRAL,

FISCHER IVÁNNAL ÉS
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JÚNIUS 18. 1900 HŐSÖK TERE

INTERJÚK, BÔSÉGES KONCERT- ÉS FESZTIVÁLKÍNÁLAT, LEMEZKRITIKÁK, ZENEKARI KÖRKÉP
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