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Örvendetes módon – neve és (klaviatúra-részlet) 

emb lémája ellenére – nem csupán billentyûs muzsi-

ka kiadására specializálódott a Toccata Classics. Így 

válik lehetségessé, hogy (távlati tervként) megjelen-

tesse Farkas Ferenc zeneszerzôi életmûvét. Egy ka-

marazenei korongot (Complete Wind Quintets) 

kö  vetôen rendre jelennek meg a zenekari mûvek. Az 

elsô programot a MÁV Szimfonikus Zenekar rögzí-

tette; a következô kettônek (amelyeket most elem-

zünk) az elôadója a Liszt Ferenc Kamarazenekar. 

A második zenekari korong vonószenekarra szánt 

kompozíciókat ígér; valójában többet kapunk a cím-

ben ígértnél, hiszen a Jelky András szvitben kitünte-

tett szerepet kap a zongora (az elôadó megérdemel-

te volna neve feltüntetését). Hallhatjuk (Tóth László 

szólójával) a trombitára és vonószenekarra szánt 

Concertinót is. A harmadik korong programját is 

csak nagy vonalakban, tájékoztató jelleggel fedi a cím: 

zene oboára és vonósokra. Részben kizárólag vonós-

zenekari alkotások hallhatók, viszont kakukktojás-

ként kamaramûvek is felfedezhetôk. A Ricordanza 

angolkürtre és vonóstrióra készült, a Mascherét –

amelynek kamarazenekari verzióját a MÁV-zenekar 

rögzítette – itt az eredeti apparátusa (oboa, klarinét, 

fagott) szólaltatja meg. Lencsés Lajos, Rozmán La-

jos és Horváth Andrea szinte láttató erôvel jeleníti 

meg a commedia dell’ arte figurákat (szinte érthetet-

len, miért nem tartják repertoáron a darabot kamara-

együttesek). Mindehhez jön, hogy az eredetileg fu-

vola és vonószenekar együttesére képzelt Régi ma-

gyar táncok a felvétel szólistájának, Lencsés Lajos-

nak az átiratában csendül fel.

Mindkét korong mûsorára jellemzô, hogy egymás 

szomszédságában sorakoztat feldolgozásokat/átira-

tokat és eredeti kompozíciókat, s ezt a koncepciót 

csak helyeselni lehet. Hiszen a korongok egyesével 

kerülnek forgalomba, s az a cél, hogy akár egyetlen 

felvétel alapján is találó-jellemzô pillanatképet kap-

jon a hallgató a szerzôrôl. Farkas Ferenc is tipikus 

példája annak, hogy a több szálon futó élet mû vek-

ben valamely területnek méltatlanul kevés figyelem 

jut. Ráadásul a zeneszerzô-generációkat nevelô 

(ôket önálló hangjuk megtalálásában segítô) zene-

szerzés-tanárnak az alkotói tevékenysége is több, 

egy mással párhuzamos síkon mûködött. Farkas Fe-

renc szinte észrevétlenül emelte mûvészi rangra az 

alkalmazott zenét. Miként a tanár is akkor eredmé-

nyes, ha szinte feleslegessé teszi magát, ô a kí sé rô-

zenéit tette oly szerves részévé a filmeknek, hogy 

már-már fel sem figyelünk rájuk a történések folya-

matában, pedig kiválóak. Átirataival-feldolgozásai-

val megannyi régi magyar muzsikát hozott vissza a 

köztudatba a feledés homályából, s mindeközben 

írta „saját” mûveit. A rendelkezésre álló felvételek 

fo lyamatos növekedésével lassanként kialakul egy 

olyan repertoár, amellyel érdemes lesz „idôjátékot” 

játszani. Azaz keletkezésük sorrendjében hallgatni a 

szerzô egyéni kompozícióit. Addig marad egyfajta 

gyönyörködtetô változatosság.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar mindkét mûsorát régi 

magyar zene (táncok és dalok feldolgozása) keretezi, 

s közben úgy sorjáznak a változatos darabok, hogy 

hallgatásuk során észrevétlenül szalad az idô. A 

meg fiatalodott Liszt Ferenc Kamarazenekar tagjai-

nak többsége számára (jogosan) Farkas Ferenc a ma-

gyar zenetörténet része – a többgenerációs életkor-

különbségbôl adódóan még a személyes hangú, 

ön álló kompozíciókat sem kortárszenének tekintik. 

A Zenekari mûvek II. címû albumon a legkésôbbi 

kompozíciók a trombitára és vonószenekarra írt 

Concerto (1984), illetve (Stuller Gyula és Rolla János 

szólójával) a két hegedûre és vonószenekarra szánt 

Aria e rondo all’ungherese (1994). Ez utóbbi tételpár 

szerepel fináléként, Lencsés Lajos kérésére módosí-

tott (oboa-hegedû) szólista-apparátussal a másik 

korongon, amelynek mûsora – az 1961-es Piccola 

Musica di Concertót leszámítva – az 1980-as évek 

ter mésébôl áll össze. Az eredetileg ifjúsági együtte-

seknek szánt, könnyû darabok zavarbaejtôen egy-

szerû feladatot jelentenek a Liszt Ferenc Kamaraze-

nekarnak. Számukra az igényesebb-nehezebb ját-

szanivaló tûnik testhezállóbbnak, így az eredeti 

Farkas-mûvek megbízhatóan kidolgozott elô adás-

ban kerültek rögzítésre. Az oboás CD legértékesebb 

produkciói közé tartozik a Concertino IV, ahol Len-

csés Lajos és a kamarazenekar remek összjátékának 

lehetünk tanúi. Fittler Katalin

ZENEKRITIKAI MÛHELY

Toccata Classics
TOCC 0184, 0217

JELMAGYARÁZAT  
A KRITIKAI ROVATHOZ

HHHHH  Remekmû
l l l l l Kiváló 
l l l l l Jó 
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l l l l l Elfogadható
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FARKAS FERENC: ZENEKARI MÛVEK II.

Stuller Gyula, Rolla János, Tóth László, 

Liszt Ferenc Kamarazenekar

l  l  l  l  l

FARKAS FERENC: ZENEKARI MÛVEK III.

Lencsés Lajos, Rolla János,  

Liszt Ferenc Kamarazenekar

l  l  l  l  l
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KÓNYA ISTVÁN: LANTKÖNYV
A LANT VÁNDORÚTJA  
EURÓPÁBAN

Szép kiállítású, képekkel gazdagon illusztrált, kar-

csú könyv – 111 számozott oldalt tartalmaz. Alcí-

me: A lant vándorútja Európában. Szerzôje a ma-

gyar mûvészek között elsôként rendelkezik speci-

álisan lantdiplomával. Hágában szerezte, a Királyi 

Konzervatóriumban, ahol Toyohiko Satoh növen-

déke volt. Tanárának könyvajánlóját a kötet hátol-

dalán olvashatjuk. (Ha a magyar nyelvû szöveg 

tôle származik, menthetô, hogy kevéssé gördülé-

keny – ha ebben a fordító a vétkes, akkor viszont 

tartalmilag és nyelvtanilag kérdôjelezhetô meg 

ama állítása, miszerint „az ember élvezi az olvasá-

sát”.) „Ezzel a kiadvánnyal is szeretném azt elérni, 

hogy a lant visszanyerje régi helyét, és a mai hazai 

zenei életben a komolyzenei hangszerek között 

méltó megbecsültségre tegyen szert” – olvashat-

juk a szerzô elôszavában. Ugyanitt szerepel a gya-

korló muzsikusok számára a legfontosabb infor-

máció (amire egyébként több fejezetben ismétel-

ten emlékeztet): a Lantkönyvhöz tartozik egy, a 

reneszánsz típusú lantjátékhoz alapvetô segítsé-

get nyújtó Metodika, s reneszánsz mûvek váloga-

tását tartalmazó Antológia (praktikus érzékkel a 

megrendelés módját is feltünteti).

Ami az olvasnivalót illeti, két nagy részre tagoló-

dik. Az elsô a lant európai történetét vezeti végig, 

eredetétôl napjainkig, logikusan tagolt, rövid feje-

zetek formájában. De épp a terjedelmi határok aka-

dályozzák a szerzôt, hogy bármit is jobban kifejt-

sen – szinte egy vaskos kötet szinopszisának 

tekinthetô, gazdag adatolással, felsorolásokkal. 

Gondosan elszámol a kétségekkel és bizonytalan-

ságokkal, amelyek abból adódnak, hogy annak 

idején többféle módon neveztek egy-egy specifi-

kus hangszertípust, s a különbözô nyelvû írásos 

említésekben (és a fordítások során) korántsem a 

szakmaiság szempontja tûnt elsôdlegesnek. Bár 

hasznosak a – vélhetôen teljességre törekvô – fel-

sorolások, az érdeklôdô mégis szívesebben venné 

a hosszabb összefüggô, esetenként részletekre 

kiterjedô olvasnivalót. A helyenkénti stiláris igény-

telenség is részben erre a vázlatszerûségre 

vezethetô vissza. A könyv második része (bô egy-

harmada) a lant magyarországi történetével kíván 

foglalkozni – ám itt a szerzô abba a helyzetbe 

kényszerül, hogy tágabb  környezetében vázolja 

fel a lantmuzsika helyzetét. Ez viszont azért sajná-

latos, mert túlságosan nagy terjedelemben foglal-

kozik nem lantra írt kompozíciókkal is.

Fittler Katalin

ITZHAK PERLMAN: 
THE COMPLETE WARNER 
RECORDINGS

„Szinte lehetetlen elképzelni napjaink hegedûs 

örökségét Perlman abszolút zenei géniusza nél-

kül” – írta születésnapi köszöntôjében a jeles 

zongorista pályatárs, Daniel Barenboim. Valóban: 

a het venesztendôs Itzhak Perlman még a he ge dû-

mûvészeknek ahhoz a nagy generációjához tarto-

zik, akik számára a zenei megvalósítás, a szerzôi 

szándék hiteles közvetítése felülírta a technikai 

perfekciót. Azt is mondhatnánk, egy évszázados 

hagyomány egyik utolsó letéteményese ô; egy 

olyan tradícióé, amit Hubay Jenô és Fritz Kreisler, 

Bronislaw Huberman, Szigeti József és Jascha 

Heifetz neve fémjelez. Ráadásul szeretetre méltó, 

kedves ember, aki gyermekbénulás miatt toló-

székben élte végig az életét – azon kevés sztár 

közé tartozik tehát, aki tényleg megérdemli, hogy 

ünnepeljék.

A két egykori multinacionális lemezbirodalom, az 

EMI és a Warner közelmúltbeli 

egyesülése lehetôvé tette, 

hogy 2015. szeptember 

25-én (vagyis lapzártánk 

után egy hónappal) olyan 

grandiózus gyûjtemény 

(59 album, 77 CD) jelen-

jen meg, amely Perlman-

nak az EMI és a Teldec 

számára, több mint három 

évtized alatt rögzített ösz-

szes felvételét tartalmazza. 

A stiláris és mûfaji paletta 

ennek megfelelôen meg  le he tô-

sen változatos: a barokktól a 20. századig, 

a szóló-repertoártól az emblematikus 

versenymûvekig élvezhetjük Perlman valóban zse-

niális, mindenkor érzékeny és kifinomult játékát. 

A hatalmas kollekciónak lesz egy kivonata is: a há-

romlemezes The Perlman Sound, amely nyilván-

valóan Best of-jelleggel tartalmazza a töretlenül si-

keres hegedûmûvészi pálya emlékezetes hangzó 

dokumentumait.

A Perlman-gyûjtemény néhány darabjáról terveink 

szerint a Gramofon 2015 téli számában írunk majd 

recenziót. Most, augusztus végén még csak abból 

a promóciós kiadványból szemezgethetünk, mely 

a szaksajtó számára bizonyítja a Complete Warner 

Recordings sokrétegûségét. Brahms Hegedû ver-

senye Carlo Maria Giulini pálcája alatt, a Chicagói 

Szimfonikusokkal; míg Korngold ritkábban ját-

szott versenymûve André Previn vezényletével, a 

Pittsburghi Szimfonikusokkal szólal meg. Nem 

maradhatnak el a Bach-partiták, de a slágerszá-

mok, ráadás-darabok (Kreisler, Paganini, Sarasate 

és a többiek) sem. Annyit már most meg elô le gez-

hetünk: az 59 album releváns dokumentum lesz a 

hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek hang  fel-

vételi kultúrájának elemezéséhez.

Retkes Attila

B. K. L. Kiadó
Szombathely, 2014

Warner Classics – Magneoton
Megjelenés: 2015. szeptember 25. 
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ADAGIO & ALLEGRO

Devich Gergely (cselló), 

Kovalszki Mária (zongora) l l l l l

Vajon hány tizenhét éves mûvészjelölt mondhatja el 

magáról, hogy már megjelent az elsô szólólemeze?  

A Hungaroton kezdeményezésének kö szön he tôen 

Devich Gergely e szerencsések közé tartozik. A meg-

tiszteltetést számos versenygyôzelme közül talán a 

legrangosabbnak köszönheti: 2014-ben a Magyar Te-

levízió felkérésére ô képviselte Magyarországot Köln-

ben az Ifjú Zenészek Eurovíziós Versenyén. A 3. he-

lyen végzett, ami minden idôk eddigi legjobb magyar 

eredménye. Bemutatkozó lemezére a ro man tikus 

csellóirodalomból válogatott. A program összeállítá-

sa rendkívül igényes és gondosan megtervezett. Bi-

zonyára nem véletlen, hogy a felhangzó mûvek sor-

rendje sajátos hídformát mutat. A külsô pilléreket 

Schumann-mûvek foglalják el, majd ezek tôl beljebb 

Faure-darabok szólalnak meg, Kodály romantikus, 

még Brahmsra emlékeztetô mûvei szomszédságá-

ban. A központi magban pedig egy-egy Mendels-

sohn-, Saint-Saëns- és 20. századisága ellenére is egy 

ízig-vérig romantikus Rah ma nyinov-mû, a Vocalise 

foglal helyet. Nem kétséges, hogy Devich Gergely na-

gyon szereti e darabokat, és játékát hallgatva az az 

érzésünk, fontos számára, hogy mások is osztozza-

nak e rajongásban. Formálásának éppen ezért talán 

legszembeötlôbb eszközei: hajlékony cselló hangja, a 

szépen megénekelt dallamívek és a pregnáns ritmika. 

Ezek szinte körbelengik a hallgatót, így az elôadói 

azonosulás a hallgatóra is szuggesztíven hat. Bár 

néha még kissé iskolás pillanatokkal is találkozunk 

(például a Rahmanyinov-darabban), vonzó egy ilyen 

„csoda-kamasz”-tól, ahogy alámerül Kodály Adagió-

jának vagy Fauré Elégiájának érzelmi mélységeibe. A 

sikerben oroszlánrésze van a zon goraszólamot játszó 

Kovalszki Máriának is, akinek zenei intelligenciáját és 

kamarazenei alázatát most az édesanya zenei ölelése 

is gazdagítja.  Kovács Ilona

HUNGARIAN CONTEMPORARY VESPERS

Serei Zsolt és Zombola Péter mûvei

Budapesti Énekes Iskola l l l l l

A BMC kiadványának címe angol – örvendetes vi-

szont, hogy a kísérôszöveg magyarul is olvasható. 

Annál is inkább, mivel ez a kiadvány nemcsak a 

nem zetközi felvétel-piacon kelthet figyelmet, ha-

nem fontos, hogy a hazai szakma is elgondolkodjon 

vele kapcsolatban. A kísérôszöveget hárman írták: a 

Budapesti Énekes Iskola egyik mûvészeti vezetôje, 

Mezei János, valamint a két mû szerzôje, Serei Zsolt 

és Zombola Péter. Mezei rámutat arra a történeti pil-

lanatra, amikor a vesperás (vecsernye), ez a kialaku-

lásától kezdve liturgikus gyakorlathoz kapcsolódó 

ének „szekularizálódott”, bekerült a koncertéletbe. 

A klasszika koncert-vesperás mûfaja – amelyet Mo-

zart is gazdagított – amilyen hirtelen jelent meg, 

csakhamar ugyanolyan hirtelenül szûnt meg. Feltá-

masztásának lehetôsége azonban idôtlenül adott. A 

Schola Cantorum Budapestiensis, amely rendszere-

sen vesz részt templomi szertartások énekes gya-

korlatában, ideális elôadóegyüttes nemcsak egy-

házzenei kompozíciók megszólaltatására, hanem e 

téren folytatott zenei kísérletek kipróbálására is. A 

Bubnó Tamás és Mezei János vezette speciális iskola 

kórusa egyaránt jártas különbözô korok zenéjében 

– elsôsorban a történeti zenék két határterületén, a 

régiben (gregorián, középkor) és a legújabb termés-

ben (kortárs). Serei Zsolt kifejezetten felkérést ka-

pott az évközi vesperásba illeszthetô kórustételek 

komponálására, Zombola Péter írásából pedig kide-

rül, hogy az ô zeneszerzôi érdeklôdését éppen a Bu-

dapesti Énekes Iskola kettôs tevékenysége (templo-

mi szolgálatok és hangversenyek) inspirálta arra, 

hogy kipróbálja magát a zene eme területén (a nagy-

lé legzetû, komplex mûnek szánt Vesperást azóta 

több terjedelmes szakrális mû követte). A mûvek 

felvétele életben tartja az aktuális egyházzene stilá-

ris lehetôségeinek kérdését. Fittler Katalin

CARTE BLANCHE

Martha Argerich – zongora 

és kamarapartnerei l l l l l

Egy 2007-es koncert felvétele jelent meg: a duplale-

mezes kiadvány és az est címe Carte blanche. A cím 

sokatmondó: Martha Argerich választhatott mûsort 

és közremûködôket a Verbier Fesztivál eseményére. 

Nagy neveket hallunk, jó mûveket, a bécsi klasszika 

korától Lutosławskiig, ráadásnak egy improvizációt; 

szólózongora-darabot, négykezest, kamaramuzsi-

kát. Beethoven Szellemtriója nyitja a lemezt; az ar-

gentin zongoramûvésznô, Julian Rachlin és Mischa 

Maisky elôadásában. Csodás a tolmácsolás, a hév, a 

karakterek változatossága, a merészség, mely stú-

diófelvételen talán túlzott lett volna. Lang Langgal, 

korunk divatos zongoristájával két mûvet is játszik 

Argerich: Schubert Grand rondeau-ja szelídsége elle-

nére hat, a majdnem negyedórás elôadás nem válik 

unalmassá, szép színeket hallunk. A lemez számom-

ra legemlékezetesebb darabja Ravel Lúdanyó me-

séinek eredeti (négykezes) változata Lang Lang gal, 

ahol hihetetlen színeket, érzésvilágot kapunk. Izgal-

masak a gyorsabb szakaszok, a rövid hangok, a hir-

telen hangsúlyok. A két zenész összhangja remek; 

csodásak, áttetszôek a pianók, az ötödik darab tû zi-

játékszerû zárása felejthetetlen. A második le me zen 

Schubert eredetileg arpeggionéra írt, de túlnyomó-

részt csellón játszott szonátáját ez alkalommal Jurij 

Basmet adja elô brácsán, a két mûvész a romanti-

kus elemeket hangsúlyozza. Bartók he ge dû-zongora 

szonátája nem mindennapos a koncert termekben, 

ahogy Lutosławski kétzongorás Paganini-variációi 

(Gabriela Monteróval) sem, mely hu mo rával szinte 

nevetésre ingerel. Munkazaj, nagy szuszogások, 

levegôvételek, a közönség zaja, a bó nusz Happy 

Birthday-improvizáció mind-mind a kon cert légkör-

ét tolmácsolja, de az elsô rész szólózongora-soroza-

ta, Schumann Kinderszenen-je az igazi „ráadás” a 

nagyszerû mûvésznôtôl. Lehotka Ildikó
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NEW SEASONS – GLASS, PÄRT, KANCHELI 

ÉS UMEBAYASHI MÛVEI

Gidon Kremer – hegedû, Kremerata Baltica

HHHHH

Kremer hajdanán világpremierként vette lemezre 

Glass I. Hegedûversenyét. Ennek a versenymûnek 

második bejátszása az övé; az elsôt a bemutatót 

játszó Robert McDuffie készítette. A negyvenper-

ces mû direkt módon idéz Vivalditól, a tételek nem 

kapcsolódnak konkrét évszakhoz, inkább afféle 

han gulatok, idôk, terek, közegek. A lemez másik fô 

darabja Kancheli 2006-os félórás Ex Contrariója. 

Glass alkotása a minimalizmus nagy formán belül 

kicsiket lépô hagyományát képviseli, elég egy ked-

vûen halad, de érzékeltet, befolyásol, megszólít. 

Kancheli mûve inkább effektusok, kis egységek 

sora, folyton-folyvást változik, újat újra halmoz, 

mégsem esik darabjaira. Kremer erôsen expresszio-

nista, érzésekkel tépelôdô hegedülése abszolút 

adekvát e mûvek esetében. A szintetizátor, basz-

szusgitár hoz olykor valamit, de a jövô elôadásokat 

illetôen természetesen meg is köt. Kérdések merül-

nek fel. Párjai ezek a darabok Beethovennek, 

Brahms nak, Bartóknak? Könnyen lehet, hogy át kell 

gondolnunk a posztmodern versenymûhöz – és 

egyáltalán: zenemûhöz – illô elvárást. A barokk és 

a preklasszika idején sem volt elvárás az invenció 

és a formaadás maximális vagy maximum-közeli 

koncentráltsága. S invenció itt is akad bôven, ki fe-

jezôerô is. Két miniatûr választja el a kettôt, illetve 

zárja a korongot, ezek minden tekintetben abszolút 

minimalisták. Pärt népdalfeldolgozása maga az 

egy szerûség, a természetesség, Umebayashié egy 

szakasznyi kis próbálkozás. Az elmúlt idôk kima-

gaslóan fontos lemezének tartom ezt: nagy elôadó 

jeles kortárs lemeze. Azt pedig sajnálatosnak, hogy 

az érdeklôdés még a kevésbé elvont, kritikát inkább 

túlzott hallgathatóságukkal kiváltó kortárszenei al-

kotások iránt is csekély. Zay Balázs

TIME PRESENT & TIME PAST

Mahan Esfahani – csembaló, 

Concerto Köln

l l l l l

Esfahani lemezének koncepciója: a minimalizmus 

barokk gyökerei, kölcsönhatás barokk és kortárs ze-

ne között. Szólódarabok és zenekar-kíséretes mû vek 

váltják egymást. Két kortárs darabot hallunk. Górecki 

Csembalóversenye kéttételes, a minimalizmus egy-

hangúbb ágából, ostinato-szakaszok váltakozása. 

Egész jók az ötletek, az effektusok. Nagyobb válto-

zatossággal milyen jó darab lehetne belôle! Ez per-

sze önellentmondás, mivel akkor nem volna mini ma-

lista. Vagy mégis? Én a mégis mellett vagyok, lásd 

Bachot késôbb! A másik Reich eredetileg kétzongo-

rás Zongorafázisának Esfahanitól való átirata. Ez ma-

ximálisan minimalista, konceptualista zene, ráadásul 

Esfahani – Reich elképzelését elôtérbe helyezve – 

nem nyúl a barokk agogika nyújtotta lehetôséghez. 

A barokk anyag aztán jól mutatja az összefüggést, a 

minimalizmus eszköztárának domináns jelenlétét a 

kor zenéjében. Egyrészt a különbözô egységek is-

métlése, variálása terén, másrészt a zenei gondolat, 

dallam, ötlet mintaként, alapként való felhasználásá-

ban. Így a La Folliát halljuk A. Scarlattitól és C.P.E. 

Bachtól, valamint Corelli Op. 5. No.12-es Hege dû-

szo nátájának Geminiani-féle feldolgozásában mint 

Concerto grossót. A Concerto Köln Esfahani vezeté-

sével kiemelkedôen attraktív. A lemezt Bach 1052-es 

Csembalóversenye zárja. Dögösebb aligha lehetne. 

A Biondi-féle Vivaldi-elôadás dinamikája, vadsága 

van benne, nagyon merész megoldásokkal, mégis 

szép kidolgozottsággal. A continuót játszó lant pél-

dául egész népzenés karakterû. Esfahani a Bach-kon-

cert III. tételében Brahms amúgy stílusos kadenciáját 

játssza, végképp feloldva az idôbeli különbségeket a 

zene egységében. A fiatal iráni-amerikai mûvész le-

mezével és annak szemléletével igencsak gazdagítja 

a nyugati kultúrát.   Zay Balázs

ANOUSHKA SHANKAR: HOME

l l l l l

Ravi Shankar évtizedekig India egyik legnevesebb 

kulturális „exportcikke” volt, neve elválaszthatatlanul 

összeforrt az indiai szitárzene népszerûsítésével. A 

már életében legendává vált muzsikus számos tanít-

ványa közül minden bizonnyal a legérzékenyebb, a 

legtehetségesebb saját lánya, Anoushka Shankar, akit 

kilen éves korában kezdett tanítani. A mester számos 

tanítványának átadta tudását, de talán az apa-leány 

kapcsolat bensôségessége miatt Ravi Shankar mû vé-

szete Anoushkában talált a legtermékenyebb talajra. 

Jól érzékelteti kimagasló elô me ne te lét, hogy tizen-

évesként már a Carnegie Hallban lépett fel édesapjá-

val. Hiszen megtanulható, hogyan lehet hatásos dal-

lamfordulatokat, azaz rágákat alkotni és kifinomult 

tálákkal (ritmusfordulatokkal) fû szerezni azokat. Ám 

belsô intuíció, tehetség és fantázia nélkül mindezek 

csak élettelen, száraz eszközök maradnak, míg értô 

kezekben és fejekben kivirágoznak és értelmet nyer-

nek. Anoushka Shankar színgazdag, kristálytiszta já-

tékát – (és most nem az intonációra gondolunk, már 

csak azért sem, mivel az indiai zene sokkal kisebb 

hangközökkel dolgozik, 22 részre osztva az oktávot) 

áthatja az indiai mû vé sze tekben kulcsfontosságú 

Nava Rasa, azaz a kilenc érzelem megjelenítése. A 

hallgató felfedezheti a maga számára Anoushka 

Shankar kompozícióiban a romantikus, a humoros, a 

patetikus, a haragos, a hô sies, a félelmetes, a felhábo-

rodást kiváltó, a rá cso dálkozó és a békés érzelmeket. 

A hallgatót az emóciók kavalkádja öleli körül, a zenei 

nyersanya gok ból kialakuló „termék” végtelen medi-

tációra kész tet. Anoushka Shankar játékát megismer-

ve nem érezzük túlzásnak azt a megállapítást, misze-

rint Ravi Shankar életében leánya volt a világ második 

legjobb szitár játékosa. Édesapja halála után azonban 

most már ô a legelsô. Kovács Ilona



KLASSZIKUS

69GRAMOFON2015. ÔSZ

Warner Classics – Magneoton
08256461 70982

LSO – Mevex
LSO 0775

Signum Classics – Karsay és Társa
SIG CD 405

SOUNDS OF SPAIN & THE AMERICAS

Sebastian See-Schierenberg (hegedû)

l l l l l

A brit-kínai-német hegedûmûvész, Sebastian See-

Schierenberg rendszeresen vezényel is, emellett 

különbözô kontinenseken tanít, zenekarokat és 

énekkarokat alapít, és szokatlan projektjei közé tar-

tozik, hogy a fiatalság zenei nevelésén belül vak 

gyerekek hegedûtanításával is foglalkozik. Ez a nyi-

tottság megmutatkozik zenélésmódján is, amennyi-

ben elsôsorban nem kottahûségre törekszik, hanem 

arra a magától értetôdô természetességre, amely azt 

az érzést kelti a hallgatóban, hogy itt-és-most 

születô zenét hall. See-Schierenberg több évet töl-

tött Spanyolországban, így módja volt alaposan 

megismerni a spanyol népzene elôadását. Ezért for-

dulhat elô, hogy de Falla Siete Canciones populares 

Españolját nem egyszerûen Paul Kochanski átira-

tában játssza, hanem mintegy újraalkotja – többek 

között azáltal, hogy a hegedû-zongora letéthez 

meghívta az Egyesült Királyság vezetô flamenco-gi-

tárosát, a granadai születésû Ramon Ruizt. A gitá-

ros annak a bölcsôdalnak az eléneklésével vezeti be 

a Nana címû tételt, amelyet annak idején neki éne-

kelt a nagyanyja. Dél-Amerika zenéjét Piazzolla kép-

viseli: a Buenos Aires-i négy évszak interpretációját 

a hegedûmûvész afféle „work in progress”-nek te-

kinti. Fogékony zongorista-partnerével, Sophia 

Lisovskayával hasonló munkamódszert követtek, 

mint de Falla muzsikájánál. Szólóhegedûn csendül 

fel Albéniz Asturias címû tétele (átiratban), 

Granados eredetileg zongorára szánt Danse 

Espagnole-ja Fritz Kreisler hegedû-zongora átiratá-

ban szólal meg; Tárrega gitárdarabja Ruggiero Ricci 

átiratában lett virtuóz hegedûdarabbá. S mindaz, 

ami szól, magától értetôdôen természetesnek tûnik! 

Olyan az elôadás, hogy tényleg a zenére irányítja a 

figyelmet. Fittler Katalin

MENDELSSOHN: V. (REFORMÁCIÓ) 

SZIMFÓNIA, RUY BLAS NYITÁNY

Londoni Szimfonikus Zenekar, Sir John Eliot 

Gardiner HHHHH

Mendelssohn 21 éves korában írta az V., Reformá-

ció-szimfóniát. A számozás ne tévesszen meg sen-

kit; az opus-szám azért ilyen magas, mert csak a 

szerzô halála után 20 évvel adták ki a mûvet, maga 

a bemutató is meghiúsult, késôbb a kritika nem fo-

gadta lelkesen. Mendelssohn késôbb azt mondta, 

hogy ki nem állhatja e darabját. A Reformáció-szim-

fónia viszonylag ritkán szólal meg a koncerttermek-

ben, a lemezkiadók, zenekarok sem ezt a mûvet ré-

szesítik elônyben, éppen ezért nagy öröm (és a 

felvétel ismeretében különösen), hogy Sir John Eliot 

Gardiner vezényletével, a London Symphony 

Orchestra tolmácsolásában hallhatjuk a mûvet, két, 

szintén ritkábban játszott nyitánnyal egyetemben. 

Hihetetlen erejû elôadást élvezhetünk CD-n és 

Blu-rayen, az élô felvétel elônyével, a hévvel, a pil-

lanat varázsával. A szimfónia nyitótételének lassú 

bevezetése, benne a Wagnertôl is ismerôs „drezdai 

ámen” tisztasága, szépsége ragadja meg a hallgatót 

(a nyitányok lassú szakaszai is gyönyörûek). A re-

zek kiemelt és nem mindennapi hangzása végigvo-

nul a szimfónián. Izgalmas az Allegro con fuoco 

szakasz, a Scherzo hangulata, az Andante hihetet-

len szép hangszíne, karaktere remek. A zárótétel 

felépítése a liszti harmóniákat követô nyitással, a 

sûrûsödéssel, a klarinét szinte népies hangjával 

ugyancsak remek. Gyönyörû tónusúak a vonósok a 

minimális vibrato ellenére, a rezesek határozottak, a 

fafúvósok hihetetlenül pontos hangindításai, az 

együttjáték kimagasló. A dinamikai tartomány ap-

rólékos kihasználása, a tempók értelmezése (a két 

nyitányban is) nagyszerû. Hihetetlen jó elôadásokat 

hallunk, melyek végig lenyûgözik a hallgatót; kivé-

teles, megunhatatlan lemez született.

Lehotka Ildikó

THE KNIGHTS: 

THE GROUND BENEATH OUR FEET

l l l l l

A brooklyni The Knights kamarazenekar legújabb le-

mezének borítóját böngészve elsô pillantásra szem-

be tûnô a színesen összeállított mûsor, és azonnal 

gondolkodásra készteti az érdeklôdôt. Vajon mi 

sarkallta a program összeállítóit, hogy egymás mellé 

állítsák Steve Reich, J. S. Bach és Stravinsky kompo-

zícióit? Magától adódik, hogy e mûvek kiváló lehe tô-

séget teremtenek az együttes számára mûvészetük 

sokoldalú bemutatására, innét pedig már csak egy lé-

pés a varázsszó megtalálása. Az összekötô kapocs a 

concerto grosso mûfaja, ahol a szólisták kisebb cso-

portja folytat párbeszédet a zenekarral. Bach c-moll 

oboa-hegedû concertója (BWV 1060R) és Stravinsky 

Dumbarton Oaks concertója ráadásul szoros temati-

kai rokonságban is áll egymással: a 20. század egyik 

legjelentôsebb komponistáját a bemutató után „egy 

Bach-téma arcátlan kölcsönzéséért” vádolták a kriti-

kusok. A CD élô hang verseny rögzítése, és éppen a 

Stravinsky-mû névadójául szolgáló washingtoni 

Dumbarton Oaksban rögzítették 2013-ban. A The 

Knights muzsikusai e lemezen ráadásul kiléptek az 

elôadói sze rep körbôl, és maguk is alkotókká váltak. 

Colin Jacobsen és az iráni Siamak Aghaei santurra 

(ôsi perzsa hangszerre) és hegedûre írt concerto 

grossójával (2013), valamint a zenekar hat tagja által 

alkotott ”the ground beneath our feet” (2013) címû 

kompozíciójával új tagokkal bôvítették az eredetileg 

barokk mûfajt. Az utóbbi címével újabb rejtvényt ad 

fel a lemezzel ismerkedônek. A ground vélhetôen 

Tarquinio Merula itáliai barokk mester négyütemes, 

folyamatosan ismétlôdô chaconne-témájára utal, 

mely fölé a Lovagok a salsa, az ír táncok, a cigány és 

az indiai zene elemeit felhasználva mutatnak meg iz-

galmas hangzásokat a concerto grosso 21. századi 

változatában. Kovács Ilona
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SHOSTAKOVICH PLAYS SHOSTAKOVICH

l l l l l

Különlegességgel jelentkezett a Warner: a duplale-

mezes kiadványon Dmitrij Sosztakovics saját mûveit 

játssza. Vajon milyen zongorista volt Sosztakovics? 

Milyen zenei megoldásokat alkalmazott, lehet-e min-

tának tekinteni a felvételeket? A lemezen két ver-

senymû, a cselló-zongora szonáta (a nagyszerû 

Rosztropoviccsal) mellett a szólózongorára írt korai 

Három fantasztikus darab, valamint a Bach halálának 

bicentenáriumára komponált Prelúdiumok és fúgák 

sorozatból 9 hallható, az utóbbiból négy elôször jele-

nik meg lemezen. Sosztakovics zenéje egészen kü-

lönleges, fanyar humora, helyenként rikító hangsze-

relése jellegzetes. A Concerto trombitára, zongorára 

és vonósokra címû darabban Ludovic Vaillant reme-

kel; Sosztakovics a zongoraszólamot – ha nem is tö-

kéletesen, de – a hangulatot remekül elkapva (ahogy 

a II. zongoraversenyben is) játssza. A nagyszerû csel-

lószonáta felvételének ideje, a zenei rendezô, hang-

mérnök neve ismeretlen. A hangzás csúnya, éles, a 

zongora helyenként háttérbe szorul, az elôadás vi-

szont emlékezetes – Rosztropovicsot jóval erô tel je-

sebb nek érzem, de hallható, hogy két, zeneileg 

össze illô ember játssza a mûvet. Sosztakovics zon-

gorista lényét a hangszerre komponált darabokból is-

merhetjük meg igazán. A billentés nem egyenletes, a 

technika közel sem tökéletes, de a hangulatkifejezés, 

a gyengéden rigorózus elôadásmód pontosan jeleníti 

meg a tételpárok lényegét, a prelúdiumok és fúgák 

egy részének helyenként nagyon magába zárt, szinte 

természetfölötti zenéjét. Mindenképp meg kell hall-

gatni a lemezt, a kifogásolható hangminôség ellenére. 

A mûvek a zeneszerzô, az elôadás a zongorista Sosz-

takovicsot hozza közelebb az érdeklôdôhöz, kor do-

kumentumként, lenyomatként – mi több, az op. 87-

es sorozat darabjait etalonként. Lehotka Ildikó

SOSZTAKOVICS: KANTÁTÁK

Észt Nemzeti Szimfonikus Zenekar,   

Észt Hangversenykórus, Paavo Järvi

l l l l l

Az elkötelezett zene fogalmát mindig is gyanakvás-

sal kezelte a muzikológia. Jó okkal, hiszen az irány-

zatos zenemûvek minôsége ritkán éri el az abszolút 

zenék kvalitását, mégoly jeles és érdemdús szerzôk 

tollából származnak is. Ha egy zeneszerzôi élet-

mûben tényleg példaszerûen látszik ez a dilemma, 

akkor az Dmitrij Sosztakovics szerteágazó oeuvre-

je. A Dal az erdôkrôl (1949) és a Hazánkra ragyog a 

nap (1952) a kései Sztálin-éra kétes értékû gyümöl-

csei, nyíltan tetten érhetôek benne a kötelezô 

„pártfeladatok”. A nagyszabású fásítási terv teljesí-

tése és a generalisszimusznak mint a Glóbusz Nagy 

Kertészének lefestése mai szemmel aligha válik di-

cséretére egy nagyformátumú muzsikusnak. Az 

elôbbieknél jóval késôbb, 1964-ben, vagyis a XIII. 

szimfónia tôszomszédságában született a kevésbé 

direkt módon politizáló Sztyepan Razin kivégzése, 

mely a 17. századi kozák rebellis kudarcos harcát 

mutatja be a nemesi önkénnyel és a cári bürokrá-

ciával szemben. Szövegét a Babij Jarhoz hasonlóan 

Jevgenyij Jevtusenko faragta. A nagyzenekart, ve-

gyes kórust és énekes szólistákat foglalkoztató 

munkák kantátákként, a nagyszabású Dal az erdôk-

rôl inkább oratóriumként szerepelnek a mûjegy-

zékben. A keménykezû Paavo Järvi vezette Észt 

Nemzeti Szimfonikus Zenekar és Koncerténekkar, 

kiegészülve a kiváló szólistákkal (Alekszej Tano-

vickij és Konsztantyin Andrejev) masszívan állja a 

sarat. A zenekar ugyan nem tartozik a szûken vett 

európai élvonalba, de nagyon meggyôzôen teljesít 

még a legnehezebb rezes korálokban is. Az énekkar 

helyenként csúszkál, máshol erôtlenebb a kelleté-

nél, ám összességében jól összefogott produkciót 

nyújt, s hiteles atmoszférát teremtô, érett teljesít-

ménnyel rukkol elô. Balázs Miklós

RAVEL: DAPHNIS ÉS CHLOÉ, LA VALSE

Opéra National de Paris, Philippe Jordan

l l l l l

Csaknem egyórás összidejével a Daphnis és Chloé 

Ravel legterjedelmesebb kompozíciója. Ízig-vérig 

színpadi mû, a Gyagilev-féle Ballets Russes egyik leg-

sikerültebb vállalkozása volt a társulat elsô, nagy kor-

szakában. A szerzô készített ugyan két rövid kon-

certszvitet az idôközben hallatlan népszerûségre 

szert tett mûbôl, ám ezekbôl csupán a második lett 

állandó repertoárdarab. Az sem szokatlan, hogy a 

teljes balettzene megszólal koncerten, ám ez komoly 

feladat elé állítja az elôadókat. A látványelemektôl el-

oldva csupán a zenei kapaszkodók maradnak, hogy 

a cselekményt a hallgató (fejben) rekonstruálni tudja, 

így a zenei kifejezés, a formálás, a dinamika, a karak-

terek és hangszínek szerepe a koncertszerû elô-

adásban jelentôsen megnô. Hanglemez esetében 

ugyanez a helyzet. Elkötelezett, érett karmester és 

virtuóz, de legalábbis elsôrangú és jól felkészített ze-

nekar kell hozzá, hogy az elôadás igazán hatásos le-

gyen. Nem véletlen, hogy a darab lemezkarrierjének 

olyan mesterek rakták le az alapjait a 20. század kö-

zépen, mint Charles Munch vagy Pierre Monteux. 

Ugyanezt az iskolát képviselik André Cluytens és 

Ernest Ansermet emlékezetes rögzítései: eleven ze-

nekarkezelés, árnyalatokban gazdag felrakás, inten-

zív és kifejezô, kicsit talán nyersnek ható játékmód. 

A százaz utolsó évtizedeit már egészen más felfo-

gásban megszólaló tolmácsolások képviselik, melyek 

Bouleztôl Dutoit-n át Rattle-ig és Naganóig egy foj-

tottabb, misztikusabb olvasatot kínálnak. Az Erato 

új kiadványán Philippe Jordan és Párizsi Nemzeti 

Opera Zenekara is inkább ez utóbbiakhoz kapcsoló-

dik, mégis megôriz valami lényegit a „klasszikusok” 

eredetiségébôl. Ha nem is az újraértelmezés, de a rá-

csodálkozás képességét, mely megtagadja a rutin-

szerûséget. Balázs Miklós



KLASSZIKUS

71GRAMOFON2015. ÔSZ

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMC 902206

Arthaus Musik – Mevex
102 184

Linn Records – Karsay és Társa
CKD 460

MOZART: OPERAÁRIÁK ÉS –NYITÁNYOK

Elizabeth Watts (szoprán), 

Skót Kamarazenekar, Christian Baldini

l l l l l

Meglehet a kiadó két szépreményû sztárjelöltet kíván 

bemutatni e lemezzel, számításaik azonban nem biz-

tos, hogy célt érnek. Az ifjú argentin zeneszerzô-

dirigens, Christian Baldini lassan lépdel mind feljebb 

az ismertség és a szakmai diadalok grádicsain, s 

ugyan sorban vezényli vendégként a nagyvilág emi-

nens zenekarait, még mindig zöldfülûnek számít a 

klasszikus zenei planétán. Az angol szopránénekesnô, 

Elizabeth Watts a karmester mellett már bejáratott 

névnek tetszik, több portrélemezzel a háta mögött 

– melyeken Bach-kantátákat, Strauss- és Schubert-

dalokat énekel. Mégsem az ô teljesítményük tartja 

versenyben ezt a kiadványt, hanem a Skót Kamaraze-

nekar. Fantasztikus képességû együttes, igazi extra-

klasszis a maga nemében, nehéz szuperlatívuszokat 

kerülve beszélni róla. És persze a megunhatatlan Mo-

zart, akinek legszebb operamelódiái ezredszerre hall-

gatva is frissnek, ellenállhatatlannak hatnak. Ugyan 

nem korabeli hangszereket hallunk, az illúzió ugyan-

az: a hangzás egyszerre tömör, határozott és feszes, 

ugyanakkor stílusos és rendkívül expresszív. A leg-

jobb olasz nyelvû opera seriák nyitánya és a hozzájuk 

kacsolódó, az adott dalmûbôl kölcsönzött szoprán-

ária szerepel a programban. Watts hangja jól enge-

delmeskedik a mozarti, eredendôen természetes drá-

maiságnak és könnyedebb, oldottabb játékosságnak. 

Orgánuma néhol ok nélkül sötétül, mert az énekesnô 

hangterjedelme alapvetôen nem nagy, máshol talán 

szélesebb legatókat, esetleg kidolgozottabb dinami-

kát várnánk. A szép és tiszta formálás igénye jól hall-

ható, azonban az ívek meg-megtöredeznek. A szere-

peket és a hozzá tartozó hangulati elemeket viszont 

ügyesen váltogatja: Susanna, Zerlina, Fiordiligi mind-

mind egyéni arcélükkel szerepelnek a hangok színpa-

dán.  Balázs Miklós

GLUCK: ORFEO ED EURIDICE

Mehta, Liebau, Mühlemann, Collegium 1704, 

Collegium Vocale 1704, Václav Luks

HHHHH

A végén Orfeo otthagy csapot-papot: lejön a cirkal-

mas, szimmetrikus színpadról, egy darabig kiábrán-

dultan figyeli a boldogságában tetszelgô Euridicét, 

majd távozik a díszes nézôtérrôl is, hogy immáron 

végtelenbe veszô folyosón rója magányos útját a ki-

ismerhetetlen jövô felé. Mintha maga Christoph 

Willibald Gluck lépne ki a barokk esztétikából, hogy 

megalkossa a maga új, lényegre törô operadramatur-

giáját. A filmvégi, hosszú folyosó viszont talán ép-

pen az, amelyen Joseph Adam von Schwarzenberg 

herceg járt át ôsei fészkébôl önmaga építtette teátru-

mába. Itt, Český Krumlovban, a világ legeredetibb ál-

lapotában fennmaradt kastélyszínházában forgatták 

a 2014-es Gluck-tricentenárium alkalmából ezt a 

szenzációs operafilmet, Ingmar Bergman Drott ning-

holm ban készült, feledhetetlen Varázsfuvola-verzió-

jának (1975) méltó utódját. Ám, szemben a nagy 

elôddel, itt szinte minden tökéletes. Nemcsak a ka-

meramozgás, a barokk táncokat továbbgondoló ko-

reográfia és nem is csak a barokk színpadgépezettel 

szuverénül játszó, de azt mai szemszögbôl újra ér-

telmezô rendezés (Ondřej Havelka) elsôrangú, ha-

nem a korhû zenei megvalósítás is. Bejun Mehta 

Orfeója mind hibátlan énekesi minôségében, mind 

megrendítô színészi alakításában felülmúlhatatlan. 

Hangja sem nem a kontratenoroknál gyakori „fa-

hang”, sem nem férfitestbe tévedt, vibrált, nôi alt, 

hanem teljesen egyénien és gyönyörûen színezett, 

fölényesen uralt, belcanto-voce. Euridice áriája Eva 

Liebau elôadásában pedig a párkapcsolatok nagy, bi-

zalmi drámájává avatja – egy remek rendezôi ötlet 

segítségével – Gluck mûvét. Így mutatkozik a barokk 

udvari környezetbôl kinövô reformopera (1762) a 

wagneri Lohengrin (1851) és a bartóki Kékszakállú 

(1911) elôképének is. Mesterházi Máté

LALANDE: LEÇONS DE TÉNÈBRES

Sophie Karthäuser, Ensemble

Corres pondances, Sébastien Daucé

l l l l l

A „Miserere és a Sötétség III. Leckéi” szóló hangra 

1730-ban jelent meg nyomtatásban, amikor szer-

zôjük, Michel-Richard de Lalande (1657–1726) már 

négy éve halott. Zenei képzettségét a párizsi Saint-

Germain-l’Auxerrois kóristájaként szerezte, majd a 

királyi kápolna egyik al-mestere lett, késôbb a királyi 

udvar zenészeként) magáénak mondhatta a 

„Compositeur”, a „Surintendant”, végül a „Maître” 

címeket is. Elismert zeneszerzôként halt meg, aki-

nek a motettáiért 1725–30 táján rajongott a Concert 

Spirituel mûvelt közönsége. Ezekben az években 

húsz kötetben adták ki összes mûvét, köztük az e 

felvételen hallható Misererét és lamentációkat. A 

Leçons de Ténèbres, e tipikusan francia egyházze-

nei mûfaj Jeremiás siralmaiból zenésít meg szövege-

ket, amelyek szó szerint a jeruzsálemi templom le-

rombolásáról szólnak, átvitt értelemben a népe által 

elutasított Jézus Krisztus haláláról is. Liturgiai he-

lyük e lamentációknak voltaképpen a nagyhét utol-

só három napján lett volna, mindig a matutinum 

elsô éjjeli zsolozsmáján. A böjti idôszakban zenei 

élményekre is kiéhezett, nagyszámú publikum ked-

véért azonban elôrehozták ezeket az istentisztelete-

ket a megelôzô délutánra vagy estére. A mindössze 

egyetlen énekhangra és basso continuóra szorítko-

zó zenét expresszív hang és szigorú szerkesztettség 

jellemzi, mely egyesíti a régi „air de cour” meliz ma-

tikus stílusát mind a kor operájának deklama to ri-

kusságával, mind a szomszédos Itáliából átvett, lírai 

hangütéssel. Egy korabeli följegyzés szerint Lalande 

„leckéit” a zenei életérôl híres Assomption (Szûz 

Mária mennybemenetele) kolostor apácái adták elô, 

a zeneszerzô lányainak szólójával, „egész Párizs 

csodálatára”. Itt Sophie Karthäuser énekli mennyei-

en e mennyei zenét. Mesterházi Máté
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WAGNER: A BOLYGÓ HOLLANDI

Terfel, Kampe, Salminen, Jentzsch, 

Philharmonia Zürich, Alain Altinoglu

 l l l l l

Nem állítható, hogy a Zürichi Operaház magyar 

gyökerekkel rendelkezô intendánsa, Andreas Ho-

moki referenciaértékû rendezéssel bôvítette volna a 

mû értelmezéseinek végtelen sorát. Ám nála leg-

alább megmaradt a címszereplô alakjának azon 

„észak-fok, titok, idegenség” (Ady) mivolta, melyet 

e romantikus opera legutóbbi budapesti színre állí-

tása már megkérdôjelezett. Habár északfokról itt is 

csak korlátozottan beszélhetünk, hiszen a Hollandi 

ezúttal úgy jelenik meg, mint a Daland (Matti 

Salminen) tulajdonát képezô, Afrikát gyarmatosító, 

kereskedelmi-hajózási vállalkozás reménybeli felvi-

rágoztatója. Van ebben ráció, hiszen a kedvesüket 

hazaváró, norvég lányok is mór partról énekelnek. 

Így azután ne csodálkozzunk, hogy a rokkát fölcse-

rélték a hajózási vállalat irodájának írógépeire, mint 

ahogy Daland legénysége sem matrózokból tobor-

zódott, hanem a kereskedelmi tevékenységet teleg-

ráfon és telefonon nyomon követô, könyökvédôs 

tintanyalókból. Itt, e 20. század eleji, polgári kör-

nyezetben bukkan fel a Hollandi (Bryn Terfel), ka-

lapján különös tolldísszel, arcán marconára festett 

harci jelekkel. Hogy miért így, arra a harmadik felvo-

násban derül fény. A Hollandi legénységét provo-

káló „matrózok” (irodisták) Daland mór szolgáján 

töltik ki duhaj jókedvüket. A megalázott szolgából 

azonban hirtelen vad afrikai harcos lesz, aki lenyi-

lazza gyötrôit. Így áll bosszút a harmadik világ a fe-

hér emberen a kolonizációért, majd (napjainkban) a 

dekolonizációért is… Csak azt nem értjük, miért kell 

szegény Sentának (Anja Kampe) a végén fôbe lônie 

magát. Hisz korábbi szerelme, Erik, a vadász (Marco 

Jentzsch) nyilván szívesen ejtene el oroszlánt is, 

meg elefántot. És akkor édes hármasban hajózhat-

tak volna Afrika felé… Mesterházi Máté

MOZART: AZ ÁLRUHÁS KERTÉSZLÁNY

Allemano, Morley, Scala, Henry, Le Concert 

d’Astrée, Emmanuelle Haïm

 l l l l l

„Ifjúkori zsengébôl” egyre inkább a Mozart-remekek 

kánonjába sorolódik át az Álruhás kertészlány (1775). 

Bár az idôskor a szerzônek amúgy sem adatott meg, 

ha már 19 évesen meghal és ez az opera buffa ma-

rad legérettebb mûve, akkor is ünnepelnénk ôt – ha 

nem is mint bécsi klasszikust, de legalábbis mint a 

zenei szentimentalizmus legnagyobb alakját. Ami 

az áriák kifogyhatatlan invenciója mellett tûnik föl: a 

fiatal komponista féktelen akarata a finálék együtte-

seinek kiterjesztésére, a színpadi nagyformák meg-

teremtésére. A mozarti mesterdramaturgia ajtaján 

már-már a Figaro házassága láncfináléi dörömböl-

nek. A mû legemblematikusabb darabja mindazo-

náltal a nyitókórus: a szereplôk szerelmi boldogsá-

gukról dalolnak közösen, majd egyenként azt pana-

szolják el, hogy szerelmükben mennyire boldogtala-

nok… A „mindenki mást szeret” barokk sablonja 

ezennel az operai érzékenység (Empfindsamkeit) 

alapképletévé nemesül. David Lescot rendezôi ké-

pességei mindenekelôtt a színpadi figurák játszatá-

sában mutatkoznak meg, egyetlen markáns ötlete 

azonban mindjárt az elôadás elején fontosnak bizo-

nyul. A nyitány alatt Violante márkinô (álruhás ker-

tészlányként: Sandrina) és Belfiore gróf szerelmes-

kednek, majd okostelefonján a lány titkos sms-t kap, 

ami fölébreszti a fiú féltékenységét. Kettejük szerel-

mi évôdése ezek után eldurvul, és nem tudhatjuk: a 

„fojtogatósdi” immáron a féltékenységi dráma része 

vagy még a szexuális játéké? A lényeg, hogy a lány 

eszméletét veszti, a fiú halottnak hiszi, s ez lesz 

minden további bonyodalom alapkonfliktusa. Zene-

ileg tüneményesen jó elôadás, a lille-i operaház mél-

tán lehet rá büszke. A korabeli hangszerek nyújtot-

ta effektusok önmagukban is referenciaértékûvé te-

szik e felvételt. Mesterházi Máté

MOZART: SZÖKTETÉS A SZERÁJBÓL

Villazón, Damrau, Prohaska, Selig,  

Schweinester, Quasthoff; Európai Kamara-

zenekar, Yannick Nézet-Seguin l l l l l

Kiváló lemez, napjaink megszokott operai kínálatát 

tekintve különösen. Nézet-Séguin vezénylése érzé-

keny, kidolgozott és egyéni – alapvetôen lírai fo-

gantatású és dallam-centrikus, inkább hagyomá-

nyos orientációjú. A Belmontét éneklô Rolando 

Villazón hangja erôsen megkopott, ugyanakkor ki-

váló Mozart-énekes lett belôle: igazán egyéni, meg-

kapó interpretációt nyújt. Abszolút fôszereplô. 

Nem Wunderlich és Schreier laza, tökéletes stílusá-

ban, másképp: megélve minden frázist, éreztetve 

Belmonte odaadását, izgalmát, szenvedélyességét. 

Ma már kivételesnek számít, ahogy a dirigenssel 

együtt kidomborítják a mozarti dallamíveket – és 

ezzel a benne rejlô drámai lehetôségeket is. Ilyen 

átélést, ilyen ízes frazeálást kevés tenortól hallani 

napjainkban. Nagyon remélem, hogy e választott 

pályán haladva Villazón a korábbinál líraibb szerep-

körben ki tud bontakozni. Kivételes, ahogy szenve-

délyessége mélységgel, ízléssel párosul. Franz-Josef 

Selig nem Moll- és Talvela-volumenû hang birtoko-

sa, de jól bírja a mély szerepkört, ízlésesen nem tú-

loz, Ozminja kevésbé súlyos, de szép rajzú. Diana 

Damrau Konstanzéja hangjának és kiváló techniká-

jának köszönhetôen nagyon kidolgozott és szép. 

Anna Prohaska Blondéja meglepô, nem a megszo-

kott Grist-féle szubrettes vagy a Battle-féle hangban 

lírai, temperamentumban pajkos, hanem hûvösebb, 

nyugodtabb. Ezért – s Damrau hangjának sok szí nû-

sége miatt – a két nôalak kevésbé kontrasztos, ami 

hozzájárul a darab korszerûségéhez. Amúgy is az, 

hiszen sajnos ma is vannak olyanok, akiknek az em-

berek egyenlônek tekintése megmászhatatlan ma-

gaslat. Thomas Quasthoff nemcsak énekesnek volt 

nagy, prózai szerepben is kiváló: Szelim pasája 

autoritatív és melegszívû.  Zay Balázs
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MICHEL LEGRAND – JACQUES DEMY: 

A CHERBOURGI ESERNYÔK

Oppert, Dessay, Niclo, Naouri, Leterme, 

Michel Legrand l l l l l

A francia filmmûvészet egyik legátütôbb sikerét 

hozta 1964-ben Jacques Demy filmje, A cherbourgi 

esernyôk, mely nemcsak a közönség körében ara-

tott óriási tetszést, de a legjobb idegen nyelvû film 

kategóriában egy Oscart is elhozott 1965-ben. A 

mozi sablonosan szokványos történetét – ahol a sors 

(vagy inkább a végzet?) nem engedi meg a happy 

end-et, és a két fôszereplô szerelmét nem az ásó-ka-

pa, hanem a történelem kiszámíthatatlan sodrása 

választja szét – Michel Legrand zenéje tette felejthe-

tetlenné. A zeneszerzô édes-bús dallamai napokig a 

nézô-hallgató fülében csengnek, és nem ereszte-

nek. Ennek az „édes fogságnak” köszönhetôen újra 

és újra emlékezetünkbe idézôdnek a film jelenetei; 

Catherine Deneuve neve pedig e filmtôl kezdve vált 

világszerte ismertté. A zeneszerzô 80. születésnap-

jára, 2012-ben rendezett gálaestek után jött az ötlet, 

hogy elkészítsék a színházi változatot, ami 2014-

ben valóra is vált. Merész vállalkozás filmet színházi 

elôadássá adaptálni, hiszen utóbbi bizonyos tekin-

tetben szûkösebb eszköztárral dolgozik, mint a film. 

Hiányérzetünk azonban nem lehet, a történet a ma-

ga valójában megjelenik a színpadon is. Az autenti-

kus zenei megszólalást garantálja, hogy maga a ze-

ne szerzô vezényli a színpadon helyet foglaló 

Orchestra National d’Île-de-France  muzsikusait. A 

szereplôk – Marie Oppert (Geneviève), Vincent 

Nicolo (Guy), Natalie Dessay (Madame Emery), 

Laurent Naouri (Roland Cassard) és Louise Leterme 

(Madeleine) – elhivatottan és látható élvezettel for-

málják meg karakterüket. Énektechnikában Dessay 

viszi el a pálmát. Az Erato minôségi DVD-kiadásának 

köszönhetôen most a bájos Mademoiselle Oppert is 

lehetôséget kapott arra, hogy hasonló utat járjon 

be, mint egykoron Deneuve. Kovács Ilona

HEROÏQUE – FRANCIA OPERAÁRIÁK

Bryan Hymel, Prágai Filharmónia, 

Emmanuel Villaume

l l l l l

Nem annyira New Orleans-i születése, mint inkább 

hangjának jellegzetes fénye, sajátosan nemes csen-

gése predesztinálja Bryan Hymelt, hogy min de nek-

elôtt a romantikus francia repertoárban keresse az ér-

vényesülést. Berlioz, Gounod, Meyerbeer vagy 

Massenet dalmûvei, sôt még Rossini vagy Verdi fran-

cia nyelvû operái is bôven kínálnak alkalmat, hogy 

egy ígéretes mûvész kiválogassa belôlük a leginkább 

testhezálló nagyáriákat, bemutatkozó lemezére. 

Hymel pedig széles skálán mozog: a sokat hallott slá-

gerdarabok mellé olyan, manapság kuriózumnak szá-

mító – ugyanakkor bántóan középszerû – szerzôk 

darabjaiból is idéz, mint Reyer, Bruneau vagy Rabaud. 

Hymel hangja igazán impozáns, nyers és egészsé-

ges, valódi tenor orgánum, parádés magas hangok-

kal, kifogástalan közép- és mélytartománnyal. Erôs, 

érces fényû, sûrû hanganyag az övé, folyvást ott buj-

kál benne a hôsi pátosz, a tragikum. Az egyetlen ne-

gatívum, hogy akkor is ott érezni benne a túlfûtött 

szenvedély lángnyelveit, amikor éppen egészen más-

ról énekel. Pedig korántsem olyan sablonos vagy 

egysíkú ez stílusiskola, mint mondják: e hôsök, bár 

kétségtelenül elsôsorban mint nagybetûs Héroszok 

állnak elôttünk (nota bene: a lemez címe Héroïque), 

de dalolnak férfiúi fájdalomról, elmúlt idôkön kesereg-

nek, vágyott asszonyok karjaiba kívánkoznak, s kicsit 

még filozofálnak is. Vagyis érzelmeik lényegesen szé-

lesebb skálán mozognak, mint azt Hymel lefesti. Úgy 

tetszik, a tenorista csak a mezzoforténál hangosabb 

dinamikát ismeri, a mili táns csatakiáltásokat, az egyé-

ni sorstragédiába szólító egzisztenciális jajveszéke-

lést és infantilis hiszti ro hamot. Az ellágyulás, a gyen-

gédebb érzések megélése és közvetítése – melyre 

éppoly nagy szükség lenne, mint a harci dalra – saj-

nos nem kenyere. Balázs Miklós

FIAMMA DEL BELCANTO

Diana Damrau, Orchestra Teatro Regio 

Torino, Gianandrea Noseda

 l l l l l

Az operatörténet egyik hívószava a belcanto, mely 

különös jelentôséget a 19. század elejétôl kapott. 

A kifejezô megformálás, a rugalmas hang, a szép 

éneklés mellett a rendkívüli éneklési technika birto-

kában kellett, hogy legyen az elôadó. Manapság 

nem sokan vállalkoznak a belcanto-szerepek ének-

lésére, ezért is szerepel viszonylag csekély számú 

Bellini-, Rossini- vagy Donizetti-mû az operaszín-

padokon. Bátorság egy teljes lemezt (vagy annak 

nagyobb részét) nehezebbnél nehezebb technikai 

megoldásokkal tûzdelt áriákból összeállítani – csak 

a legjobb énekesek kaphatnak szabad utat egy 

ilyen fajta válogatásra. „Fiatal lányként már a bel 

canto megszállottja voltam” – mondta Diana 

Damrau, akinek szólólemeze, a Fiamma del bel-

canto az énekesnô legsikeresebb szerepeibôl ad 

ízelítôt. De nemcsak a nagy, ikonikus szerepekbôl 

válogatták a lemez anyagát, hanem olyanokból is, 

melyeket Damrau nem énekelt színpadon. Nedda 

hihetetlen érzelmi töltetû áriája (mely a lemez 

egyik legjobb felvétele) is megszólal két Donizet-

ti- két Bellini-, három Verdi- és egy Puccini-részlet 

mellett. A Traviata Violettájával sokan azonosítják 

Damraut: az I. felvonást záró ária minden szem-

pontból remek, az énekesnô bombabiztosan éne-

kel, gyönyörû zenei megoldásokkal, rezdülésekkel 

kelti életre a szerelem ébredését. Hasonlóan izgal-

mas a Luisa Millerbôl való részlet, az érze lem-

kavalkádot nagyon jól jeleníti meg az énekesnô. 

Kár az (ebben a stílusban elfogadott) erôltetett mé-

lyebb hangokért. Kettôsség jellemzi a lemezt, a 

csodálatos dolgok mellett a kifogásolható apróság 

talán több: a koloratúrák pergése, a csendesebb 

szakaszok sterilitása). A címben ígért tûz nem 

mindig lobog az égig. Lehotka Ildikó
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ARGENTUM ET AURUM

Ensemble Leones, Marc Lewon

Naxos – Mevex

8573346  l l l l l

Ezüst és arany címmel a korai 

Habsburg-idôszak zenei kincseibôl 

kap válogatást az érdeklôdô az 

Ensemble Leones közremûködésével. 

A tág értelemben vett 15. századból 

való mûvek a mai fülnek talán kissé 

üresek, egyszerûek, a kíséret gyakran 

tartott hangokban merül ki, a mai vi-

lág nem ehhez szokott. Aki viszont 

érdeklôdik a késô középkor, kora re-

neszánsz világi zenéje iránt, nem fog 

csalódni. A két énekes hangja bár 

képzett, ritkán használnak vibratót, 

így visszaadják azt a hangulatot, 

mely az effajta zenébôl következik – a 

férfi szólista meggyôzôbb. A ma már 

nem használt hangszerek jelenléte, 

hangzása-zizegése jelenti az elô adá-

sok sava-borsát – akkor is, ha nem 

biztos, hogy eredetileg ilyen kíséret-

tel szólaltak meg a vokális darabok. A 

hangszeres mûvek tolmácsolása re-

mek, a pillanatot megragadó. A 28 rö-

vid mûbôl összeállított lemez felépí-

tése szép ívet képez. LI

STILE ANTICO – SING WITH 

THE VOICE OF MELODY

Harmonia Mundi – Karsay  

és Társa

HMU 807650  l l l l l

Színpadra lépésük tizedik évfordulója 

alkalmából válogatáslemezzel jelent-

kezik a Stile antico. A brit énekegyüt-

tes a Tallis Scholarshoz vagy a The 

Sixteenhez hasonlóan a tradicionális 

angol – jellemzôen oxfordi vagy 

cambridge-i – karének-kultúrából 

nôtt ki, s elsôsorban a 16. századi kó-

ruszene elkötelezett terjesztôje; kar-

vezetô nélkül betanult és elôadott 

programokkal. Alapításuk óta össze-

sen kilenc hanglemez került ki a ke-

zeik közül, s ezeknek szinte mind-

egyike föltûnôen meleg, vagy éppen 

lelkendezô kritikai fogadtatásban ré-

szesült. Így milyen is lehetne egy 

„best of” összeállítás, mely díjnyer-

tes (két Grammy-jelölés, Diapason 

d’or, Gramophone-díj, többhetes 

Billboard Chart elsôség) produkció-

kat vonultat fel? Természetese maku-

látlan: kivételesen szép és tiszta into-

náció, fölényes stílusismeret, egysé-

ges formálás, tökéletes összhang.

 BM

MASTERPIECES IN 

MINIATURE

San Francisco Symphony, 

Michael Tilson Thomas

SFS Media – Mevex

SFS 0060  l l l l l

Az album ötlete Michael Tilson 

Thomastól származik, aki az 1974-es 

elsô találkozás után 1995-tôl (épp két 

évtizede) a San Francisco-i Szimfoni-

kusok zeneigazgatója. 2014. decem-

ber 21-én volt 70. születésnapja – így 

a kettôs jubileum alkalmat kínált, 

hogy megajándékozza elsôsorban ze-

nekarának közönségét ezzel az ösz-

szeállítással. Afféle „best of” kínálat, 

melynek minden mûsorszáma élô fel-

vétel, s imponáló képet ad a zenekar 

játékáról. A karmester – aki zongoris-

taként kezdte pályáját, s zene szer-

zôként is bemutatkozott – ezekkel a 

ráadás-darabokkal egyszersmind 

gyer mekkora zenei élményeit is fel-

idézi. Henry Litolff Scherzója Yuja 

Wang szólójával sziporkázó bravúr-

darab, késôbb fôként harmonikus 

hangzásban gyönyörködtetô tételek 

sorjáznak. Tetszetôsek e zsánerdara-

bok, a korong mûsora mégis elsô-

sorban szemezgetnivalót kínál. FK

POULENC ÉS SAINT-SAËNS 

MÛVEI

Londoni Filharmonikusok, 

Yannick Nézet-Seguin

LPO – Mevex

LPO 0081  l l l l l

Érdemes meghallgatni és összevetni a 

két orgonás mûvet: mindkettô francia 

szerzôtôl van, alig ötven év különb-

séggel keletkeztek. Poulenc g-moll or-

gonaversenye kevésbé ismert, a hét 

szakaszból álló mû rengeteg izgalmas 

karaktert tartalmaz, az orgona végte-

len lehetôségeit aknázza ki – ehhez 

mindössze egy vonószenekar és egy 

timpani társul. Saint-Saëns III. szimfó-

niáját Orgonaszimfóniaként említik; a 

két rész tagolása megfelel egy hagyo-

mányos négytételes mûnek. A Liszt-

nek dedikált kompozícióban az orgo-

na (vagy harmónium) a szerzô szán-

déka szerint színez – igaz, az utolsó 

szakaszban kiemelkedô szerepe van. 

James O’ Donnell orgonál, a Londoni 

Filharmonikus Zenekart Yannick Né-

zet-Séguin vezényli. Nagyon jó elô-

adást kapunk (a szimfónia felvétele 

koncerten készült), szép színekkel, re-

mek dinamikával.  LI

SCHUBERT: IX. „NAGY” 

C-DÚR SZIMFÓNIA

Mozart Zenekar, Claudio 

Abbado

Deutsche Grammophon – 

Universal

479 4652  l l l l l

Szép emlék Abbadótól – 2011-es kon-

cer tekbôl összeállított anyag; 24 év-

vel korábbi felvétele után. A megköze-

lítés ugyanaz, csak a változás késôbbi 

fázisában, a törekvés még konzekven-

sebb végig vitelével. Kicsit szikár a 

hangzás, ebben én preferálom a ko-

rábbi puhább, vékonyabb megközelí-

tést. Már nem szimfonikus, hanem 

ka marazenei a szövet. Abbado min-

dent mindenhez arányít térben és idô-

ben. Vannak váltások elváló részek 

közt, de szakaszokon belül nem na-

gyon. Nagyon szubtilis elôadás, cso-

dásan mutatva belsô megfeleléseket, 

párhuzamosságokat. Nekem egy kicsit 

túl szikár, hiányzik belôle a szabadság, 

az elengedés, de Abbado nem ezt 

akarta, hanem tökélyt, arányt, folyto-

nosan finom beállítást. A tempók in-

kább frissek, igazán lassú rész nincs. 

Mindenképp a mû jeles rögzítései 

közt van e kettôs hattyúdal.  ZB   

MAHLER: V. SZIMFÓNIA, 

GYERMEKGYÁSZDALOK 

Brigitte Fassbaender,  

NDR Szimfonikus Zenekar, 

Klaus Tennstedt

Profil – Karsay és Társa

PH 13058  l l l l l

Tennstedt a német repertoár mestere 

volt, kiváltképp pedig Mahleré. A Lon-

doni Filharmonikusokkal teljes ciklust 

vett lemezre, s visszavonulóban az 

EMI még ismétléseket is felvett vele, 

így az V. szimfóniáról is. És íme, itt 

egy harmadik, élô felvétel, mely nem 

sokkal elsô EMI-bejátszása után ké-

szült. Ekkor még az NDR Szimfonikus 

Zenekar vezetôje volt. Nagyon jól szól 

és nagyon jó. Elengedett. Mintha 

Tennstedt nem akarna egy bizonyos 

koncepciót megvalósítani, csak szé-

pen végigélni a darabot. Nem az az ér-

dekes, hogy külsôdlegesen, formailag, 

dinamikailag így vagy úgy old meg 

egyes részeket, hanem az, hogy hagy-

ja élni a zenét. A második korongon a 

Gyermekgyászdalok Fassbaen der rel. 

Sze rintem tökéletes – nincs értelme 

összevetésnek még Ferrier és Walter 

lemezével sem. Összefogott, ugyan-

akkor maximálisan expresszív. ZB  
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ABOUT THE CLASSICAL 

SAXOPHONE

Olga Salogina, 

Fabian Pablo Müller

Profil – Karsay és Társa

PH 15010  l l l l l

A kiadvány érdekessége, hogy az 

elsô korongon hallható négy kompo-

zíció (Paul Creston: Sonata op. 19, 

Takács Jenô: Two Fantastics op. 88, 

Erwin Schulhoff: Hot-Sonate, Edison 

Denisov: Sonata) zongoraszólamát 

tartalmazza a második korong (Play 

along). A klasszikus kamaramuzsiká-

lásban szokatlan, inkább a könnyebb 

mûfajokban használatos gyakorlat 

azoknak a szaxofonosoknak kedvez, 

akiknek nincs megfelelô zongorista-

partnerük. Mind a német-argentin 

szaxofonos, mind az orosz zongo-

rista fôállású tanár, s gyakorló mu-

zsikusként mindketten játszanak 

jazzt is. Kissé megtévesztô a kiad-

vány címe, hiszen a klasszikus sza-

xofon tanára olyan mûveket szólaltat 

meg, amelyeken erôsen érzôdik a 

jazznek a szerzôre gyakorolt hatása. 

A perfekt játék hatását csökkenti az 

alig differenciált dinamikai skála. FK

JAMES HORNER: 

PAS DE DEUX

Mari & Hakon Samuelsen

Mercury – Universal

481 1487  l l l l l

Egy norvég testvérpár – Mari 

Samuelsen (hegedû) és Hakon 

Samuelsen (gordonka) – könnyen 

befogadható, kortárs kettôs ver se-

nyeket szeretett volna játszani, ám a 

mûvészek azzal szembesültek, hogy 

az erre az apparátusra írott irodalom 

meglehetôsen szegény. Vettek egy 

nagy lélegzetet, és megkérdezték 

James Hornert, a Titanic és az Avatar 

címû filmek zeneszerzôjét, írna-e 

számukra versenymûvet. Az ered-

ményt a testvérpár lemezének nyitó-

darabjaként hallhatja az érdeklôdô. A 

CD többi darabjánál is fô szempont 

volt, hogy fülbemászó kortárs 

mûvek hangozzanak el. Így kapott 

helyet Arvo Pärt hegedûszólós 

Fratres címû darabja, Giovanni 

Sollima Violoncelles, vibrez! kompo-

zíciója és a lemez zárásaként 

Ludovico Einaudi hegedû, cselló és 

két hárfa szólójával megálmodott 

Divenire címû alkotása, a Royal Li-

verpool Philharmonic Orchestra tár-

saságában.  KI

VALENTINA LISITSA PLAYS 

PHILIP GLASS

Decca – Universal

478 8079   l l l l l

John Cage, Steve Reich és Terry Riley 

mellett a 20–21. századi modern 

amerikai zeneszerzés megkerülhe-

tetlen szereplôje Philip Glass, akinek 

mûveibôl kétlemezes albumot je-

gyez Valentina Lisitsa, a kijevi 

születésû, Amerikában élô zon go ra-

mûvésznô. A hallgató a zeneszerzô 

életmûvének mintegy három év-

tizedébôl kap válogatást. A CD-ken 

nemcsak zongorára komponált 

mûvek, hanem zenekari átiratok is 

szerepelnek. Elôbbire jó példa az 

1988-ban keletkezett Metamorphosis 

I-V, utóbbira pedig a mindkét koron-

gon jelentôs helyet elfoglaló The 

Hours címû film zenéjének átiratai. 

Lisitsa játékában lenyûgözô az az el-

szántság, ahogy egy zongorán, két 

kézzel, nyolcvannyolc billentyûn ze-

nei utazásra invitál, megkísérelve a 

szinte lehetetlent: a minimalista esz-

közökkel dolgozó zenébôl megte-

remteni az egységes egészet.

 KI

PROKOFJEV, GLAZUNOV, 

SCSEDRIN MÛVEI

Anne Sophie Mutter, 

Msztyiszlav Rosztropovics

Erato/Warner – Magneoton

08256 6461 31365  l l l l l

Izgalmas kontrasztot kínál, s egy-

szersmind szellemes, magas színvo-

nalú muzsikálást rejt e két, meg le-

hetôsen különbözô korú, nemû, 

származású és ambíciójú, de a maga 

nemében korszak-meghatározó ze-

nész közös korongja. Az 1988-ban 

rögzített mûsor is igen változatos és 

ellentmondásos, a megszólaló mû-

vekben csupán az a közös, hogy 20. 

századi orosz zeneszerzôk (Glazu-

nov, Pro kofjev, Scsedrin) mûhelyébôl 

valók. Anne-Sophie Mutter a felvétel 

idején csupán 24 éves, de már távol-

ról sem kezdô hegedûmûvész; 

Msztyiszlav Rosztropovics pedig ép-

pen a hatvanas éveibe fordult akkori-

ban, s pályája kései, a korábbiaknál 

nem kevésbé termékeny szakaszát 

alapozta meg. Ezek a Washington-

ban készült felvételek tudatosan épí-

tenek a három megszólaló kompozí-

ció gyökeresen eltérô mondanivalójá-

ra, s ebben rejlik egyszeri varázsuk.

 BM

ANDA GÉZA TELEFUNKEN-

FELVÉTELEI

Anda Géza – zongora

Audite 95.720  

Anda gazdag diszkográfiájából még 

sok minden kiadatlan. E 87 perces 

lemez hiánypótló: a mûvész két 

Deutsche Grammophonos és egy 

EMI-os idôszaka között készült ösz-

szes Telefunken-felvétel. Anda na-

gyobb zongorista volt, mint amennyi-

re az utókor értékeli. Játéka felettébb 

kiegyensúlyozott, akkortájt új szerûen 

struktúra-szemléletû, nem szélsô sé-

ges, ugyanakkor mélyen átélt. Schu-

mann-játéka (Karnevál, Szimfonikus 

etûdök) kiváló, énekel a hangszer. A 

többi mû ritkaság nála. Szinte hihe-

tetlen, de a versenymûvek elsô – és 

máig egyik legjobb – lemezre játszója 

Mozarttól csak egyetlen szólódara-

bot rögzített. Bach II. partitájában és 

Haydn 23. szonátájában azért tûnik 

fel kevésbé Anda nyugodt, strukturált 

játéka, mert ezeknél ez ma már meg-

szokottabb. Nota bene: a Haydn-szo-

náta lassútételének megszólaltatása 

egészen kivételes.  ZB

CSAJKOVSZKIJ: 

VI. SZIMFÓNIA

Leningrádi Filharmonikusok, 

Jevgenyij Mravinszkij

Erato/Warner – Magneoton

08256 6461 38289

Csajkovszkij utolsó szimfóniáját ve-

zényli Jevgenyij Mravinszkij, a Lenin-

grádi Filharmonikus Zenekar élén. Az 

1982-es élô felvételt újra kiadták, s 

nem véletlenül. Mravinszkij Csaj-

kovszkij-interpretációira már a hatva-

nas években felfigyeltek. És hogy mi-

lyen a lemezen szereplô VI. szimfó-

nia? Az 5/8-os keringôszerû második 

tétel könnyed, régimódi bájjal fû-

szerezve, a következô Allegro molto 

vivace pezseg, szúrásszerû apró 

hangsúlyai izgalmasak. Késôbb az 

indulószerû hangszerelésnél eufo-

rikus az elôadás. A záró lamento va-

lóban Csajkovszkij hattyúdala, rezig-

nált, fájdalmas, reménytelen, helyen-

ként zokog. A nyitótétel szenvedélye 

lenyûgözô – még akkor is, ha helyen-

ként a tempótartás nem tökéletes. 

Fantasztikus hangszínek, dinamika, 

árnyalt vagy éppen kitárulkozó zenei 

megoldások, szívbôl jövô tolmácso-

lás – ez mind együtt van. LI
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Hunnia Records
HRCD1414

Hunnia Records
HRCD1508

Jazzland – Universal
0602547176387

BUGGE & FRIENDS

l l l l l

Sok éve már szinte csak néhány norvég produkció 

tartotta bennem életben annak halvány reményét, 

hogy a jazz esetleg mégis képes lehet konstruktí-

van kölcsönhatásba lépni a 21. századi elektroni-

kus zenékkel. Eközben elkerülve azt a – sok pro-

dukciót hallgathatatlanná alacsonyító – hatalmas 

félreértést, hogy ha egy jazz-zenekar mögé állí-

tunk egy DJ-t vagy aláteszünk egy dob loopot, ak-

kor attól az már modern. Ennek a reménykeltô 

irányzatnak egyik legjelentôsebb szereplôje a bil-

lentyûs Bugge Wesseltoft, akinek munkái lassan 

húsz éve megbízható színvonalon igazolják a nor-

vég jazz saját útjának mûködôképességét. Ilyen 

elôzmények mellett ôszinte kíváncsisággal vártam 

a Bugge & Friends albumot és lettem számról 

számra egyre szomorúbb. Fogalmam sincs, mi in-

dokolta az imént kritizált és már tizenöt éve is in-

gerszegény hangszerelési megoldások dömping-

szerû használatát, amitôl ugyan nem lettek rosz-

szabb zenészek a közremûködôk (pl. Erik Truffaz 

trombitán), de az album nagy részét teljesen 

érdek telenné tették: four-on-the-floor nagydob, 

felette egy akusztikus jazz-kombó zavarta lanul 

játszik, és ennyi. Vannak azért ennél jobb momen-

tumok is, ahol az elektronika kicsivel érdekesebb 

szerephez jut, de egyrészt nem túl sok, másrészt 

ezek hatását azonnal le is nullázzák azok a popze-

neinek szánt megoldások, amelyeknek nem a mû-

fajával van bajom, hanem azzal, hogy ebben a ze-

nei kontextusban semmi keresnivalójuk és ráadá-

sul roppant unalmasak is. A következô Bugge 

Wesseltoft-lemezig várnunk kell, hogy kiderüljön: 

ez az album csak egyszeri botlás volt, vagy a jazz 

egyik utolsó bástyájának elestét jelzi. Bárhogy is 

lesz, annyi már most bizonyos, hogy ezt semmi-

képp nem viszem a lakatlan szigetre.

Huszár Endre

GRENCSÓ OPEN COLLECTIVE: 

DERENGÉS/DAWN l l l l l

A Derengés sorrendben a harmadik Grencsó-

lemez, mely nyíltan a hetvenhat éve született Sza-

bados György szellemének evokációja. A Trio 

Kontraszt és a Tizenegy spontán zenedarab címû 

munkák után most egy dupla CD-t szentel az 

Open Collective a néhai zongoramûvésznek és 

komponistának (illetve, s talán elsôsorban a sza-

badgondolkozónak, akinek minden mûvészi ak-

ciója jóval túlmutatott magán a konkrét esemé-

nyen, sôt a mûfajon is, és aki „mellesleg” 1963-ban 

elôször játszott free jazzt hazánkban).  Itt az ideje 

hát, hogy észrevegyük: a Grencsó-Szabados kap-

csolat kezd emlékeztetni arra a kimeríthetetlen 

inspirációra, amit Steve Lacy (és Anthony Braxton) 

nyert Monk zenéjébôl. S hogy a párhuzam még 

nyilvánvalóbb legyen, Braxton azt írta Szabados-

ról, hogy „gyönyörû elegye volt Bartóknak és 

Thelonious Monknak”. 

A hat Szabados-szerzeménybe sûrített hommage 

a komponista egykori gyakorlatának megfelelôen a 

rubato népdalelôadásokat, a Bartók által is gyak-

ran felhasznált aszimmetrikus népi ritmikákat ve-

gyíti a szabad jazzimprovizációval. A vendégekkel 

(például Mezei Szilárd brácsással) kiegészült 

Grencsó-kvartett játéka annyira homogén, kon-

centrált és elementáris, hogy a lemezt hallgatva – 

noha „nehéz” zenékrôl van szó – egyetlen pilla-

natra sem lankad a hallgató feszült figyelme. Az 

Open Collective mindegyik tagjának (a szaxofo-

noson kívül Benkô Róbert bôgôsnek, Pozsár Máté 

zongoristának és Miklós Szilveszter dobosnak) 

egyformán komoly szerepe van abban, hogy meg-

született ez a minden bizonnyal zenetörténetileg 

is fontos album, melynek jóslatom szerint 2015-

ben nem akadhat kihívója a magyar jazz lemez-

piacon. A Grencsó-együttes világszínvonalon ját-

szik világszínvonalú zenét. Máté J. György

BABOS – BALANCE

l l l l l

A fúzió magyar mestere, a gitáros Babos Gyula ta-

lán élete legjobb albumát produkálta ezzel a le-

mezzel. Az irányzat már nem éli virágkorát, de 

amit itt hallunk, annyira inspirált, csodálatosan 

elôadott és átérzett, mintha a stílus ma született 

volna, másrészt pedig a lemez sok szempontból 

meghaladja vagy legalábbis tágítja a fúzió fogal-

mát. A Himnusz címû nyitószám egyenesen szak-

rális hangulatot áraszt. A hegedûs Lantos Zoltán, 

aki nyolc évet élt, tanult és tanított Indiában, a ze-

néjébe roma örökségét is beleszövô Babossal tár-

sulva számomra sokszor érdekesebb kombináció-

nak bizonyul, mint a nagy John McLaughlin 

különbözô indo-formációi. Ennek eklatáns példája 

a Rajasthan Blues itt hallható változata. A szaxo-

fonon és itt billentyûkön is játszó Ávéd János ze-

nei intelligenciája, valamint Emilio „indo-roma” 

vokál-akrobatikája (lásd Tango Hungaro) – mert 

másként nem is tudnám jellemezni – a másik két 

lényeges összetevôje ennek a zenei kirándulásnak, 

amely Indiába, azon belül a romák ôshazájának te-

kintett Radzsasztánba, de Afrikába is elviszi a 

hallgatót. Balogh László dob- és Fonay Tibor 

basszusgitárjátéka szilárd horgonya mindvégig a 

zenének. Babos hatalmas formában, óriási ener-

giával játszik anélkül, hogy egy pillanatig is el-

nyomná a többieket. Egy Lantos-kompozíció, a 

Daksha kivételével minden szám a zenekarvezetô 

saját szerzeménye. Az album fénypontja szá-

momra a Back To The Future volt, amelyet Emilio 

scattelve nyit a roma kesergô és a blues el ké pesz-

tôen jól sikerült kombinációjával, majd Babost 

halljuk romlatlan bluesgitárt játszani, és ebben a 

hangulatban folytatja Lantos és Ávéd is – az utób-

bi egészen rafinált jazzbe csúszva. Divatos, nem 

divatos? Ez hatalmas zene.

Pallai Péter
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Nonesuch – Magneoton
548920

Blue Note – Universal
0602547245700

Concord – Universal
0888072368415

KURT ELLING: PASSION WORLD

l l l l l

Az ötlet talán az lehetett, hogy a Down Beat sza-

vazói szerint több mint egy évtizede kitartóan 

No.1-ként tisztelt jazzénekes megmutassa: a jazz 

stilisztikai ivadékait nemcsak kronológiailag, ha-

nem térben is lehet szemlélni, országról országra, 

kontinensrôl kontinensre. A fejlôdés gondolata 

felcserélhetô az egymásmellettiség sok szí nû sé-

gének ideájával. E tematika jegyében hatalmas 

utazást lehet tenni Németországtól (Brahms) 

Brazíliáig (Dorival Caymmi) vagy éppen Francia-

országtól (Edith Piaf) Kubáig (Arturo Sandoval). 

Ám az Elling-féle eklektikus kirándulások egy ide-

je elveszítették spontán bájukat, amit a korai le-

mezein még hordoztak. A régi jó Elling-albumok 

vocalese elôadását nemegyszer improvizált pró-

zai betétek szakították félbe, s a lírai elem dinami-

kusan keveredett a prózaival. A dalok megválasz-

tása is másodlagosnak tûnt az elôadás egyedisége 

mellett. Mára Elling tolmácsolásaiból rendre el-

tûnt minden eredeti íz, helyét professzionalista 

klisék vették át: sztárvendégek sztárszólókkal, fel-

színes multikulturalitás és biztos tippnek tûnô 

feldolgozások. Lélek és invenció nélkül azonban 

semmi sem sikerülhet. A popátiratok (Björk, U2) 

sótlanok és unalmasak, a romantikus Brahms-lied 

szentimentális dalocskává fonnyad, és a La vie en 

rose is úgy hat, mintha Ellinget a fürdôszobában, 

borotválkozás közben kapták volna mikrofonvég-

re. Nincs megragadható egységes koncepció, egy 

Pat Metheny-szerzeményt úgy követ egy skót 

népdalfeldolgozás a Scottish National Jazz 

Orchestra közremûködésével, mintha tánczenei 

koktélt hallgatnánk. A tizenkét összegereblyézett 

dalt Elling továbbra is lebilincselô baritonja tartja 

össze. Így-úgy. Inkább úgy. 

Máté J. György

ROBERT GLASPER: COVERED

l l l l l

Briliáns futamok, izgalmas ritmusok, mûfajilag 

nem, de koncepciójában egységes zenei felfogás 

– ez jellemzi Glasper ráadás-lemezét. A Black 

Radio I. és II. alkotójaként a zongorista Grammy-

díjakat és egyéb babérokat nyert, és most saját 

repertoárjának újragondolását határozta el. A 

Covered ennyiben valóban ráadás, egyben vissza-

térés az akusztikus trió felálláshoz. Közönség 

elôtt vette fel, a Los Angeles-i Capitol stúdió zene-

történeti jelentôségû épületében. Társai ugyan-

azok – Vicente Archer bôgôs és Damion Reid do-

bos –, mint akikkel elsô két Blue Note-lemezét ki-

adta. Azok straight ahead-lemezek voltak, bár né-

hány csavar azért így is került beléjük. Glaspernek 

már nem csak (R&B/hip-hop+jazz) fúziós énje 

van, hanem a kimondott rapperek és popperek tár-

saságában is szeret zenélgetni. Már nem ugyanaz 

az ember, aki akkor volt. Jobban széttöri az egye-

nes jazzhagyomány vonalát, táncritmusokkal, a 

melódia idézôjelbe helyezésével, a kánon saját ké-

pére formálásával, meg azzal, hogy az egy Stella 

By Starlighttal Kendrick Lamar, a Musiq Soulchild, 

John Legend, Bilal és a Radiohead számai állnak 

szemben. A koncepcióban, bár zeneileg egységes 

és magas színvonalon kivitelezett, azért van vala-

mi eszmei zavar: Glasper biztatja közönségét, 

hogy úgy hallgassák, mintha egy éjszakai klubban 

vagy bárban volnának, fújoljanak vagy tapsolja-

nak. Közben azonban ideidézi az amerikai hétköz-

napok tragikus eseménysorozatát, fekete fiatalem-

berek lelövését fehér rendôrök által, és akkor már 

nem olyan magától értetôdô beledünnyögni a 

mikrofonba két szám között: „cool”. Ugyan a 

Robert Glasper Experiment jól sikerült, ez a trió is 

szuperül szól, de a Covered nem tud megfelelni a 

saját maga keltette minden elvárásnak.

Zipernovszky Kornél

THE BAD PLUS JOSHUA REDMAN

l l l l l

A The Bad Plus a zongorista Ethan Iverson, a 

bôgôs Reid Anderson és a dobos David King im-

már 15 éve mûködô triója. Felfogásuk kifejezetten 

kollektivista, zenéjükben a kompozíciós elemek 

dominálnak. A múltban gyakran dolgoztak át szo-

katlan pop- és rockszámokat, egyebek közt a 

Black Sabbath, az Abba vagy a Pixies repertoárjá-

ból. Manapság inkább a magukét hozzák. Iverson 

és Anderson kiváló szólisták, de koncepciózus 

szerzeményeik mintha néha behatárolnák saját 

improvizatív szabadságukat. Ezért bizonyult ér-

dekes kísérletnek, amikor összeálltak a jóval ke-

vesebb korláthoz szokott szaxofonos, Joshua 

Redmannel. A társulás döbbenetesen sikeresnek 

bizonyult. Úgy hangzanak együtt, mintha 15 éve 

Redman is velük lett volna, ami a szaxofonos fülét, 

gyors reagáló- és rögtönzôképességét dicséri. A 

zene nagyon egyedi. Aki a blues-alapú hard- és 

post-bop Joshua Redmanjére áhítozik, csalódni 

fog, mert négy ember roppant strukturált, ötletes 

kamarazenéjét fogja hallani. Az album tartalmaz a 

kifejezetten klasszikus beütésû felvételek mellett 

olyan számot is, jelesül Redman The Mending 

címû szerzeményét, melynek nyitása nem esik tá-

vol az egykori Modern Jazz Quartet szellemétôl és 

egészében coolnak nevezhetnénk, míg Iverson 

Faith Through Error címû darabja tartalmaz egy rö-

vid freebe hajló részt. A kvartett valósággal reme-

kel a viszonylag egyszerû motívumokra történô, 

igen ötletes és sokoldalú improvizációkban, me-

lyek során hihetetlen odafigyeléssel replikáznak 

vagy egészítik ki egymást, de még a kifejezett szó-

lórészek sem ego-kiruccanások. Az album, tagad-

hatatlan nagyszerûsége mellett, nekem kissé érze-

lemmentesnek hatott, de élénken elképzelhetô, 

hogy nem mindenki fog így reagálni rá. 

Pallai Péter
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BERKI TAMÁS – SÁRIK PÉTER: 

MINDEN DÉLIBÁB

Szerzôi kiadás l l l l l

A két különbözô generációhoz tarto-

zó, de megkérdôjelezhetetlenül elis-

mert énekes és zongorista, Berki Ta-

más és Sárik Péter három éve mûködô 

duója izgalmas színfolt a hazai 

jazzkoncertéletben. 2014 tavaszán és 

nyarán öt különbözô klubfellépést 

(két BJC, Moha, IF és Szentes) rögzí-

tettek, s az összegyûlt hatalmas 

anyagból tizenegy tracket, hetven-

percnyi zenét válogattak a Minden 

délibáb címû albumra. Hét jazz-

blues-soul inspirációjú Berki-kompo-

zíció mellett a CD-n négy standard 

(My Funny Valentine, So Danco 

Samba, The Days of Wine and Roses, 

Love for Sale) kapott helyet, amelyek 

stilárisan igencsak változatosak. Az 

improvizációkba pedig sok minden 

belefér, a magyar népdaltól (Felszál-

lott a páva) az autentikus afrikai motí-

vumokig.  Három tételben organiku-

san egészíti ki a duó produkcióját 

Gyémánt Bálint gitáros. ReA

GROUP ’N’ SWING: 

MOST LÉGY FÉRFI!

Szerzôi kiadás   l l l l l

A tízfôs csapat már nevében is a 

mûfaj azon stílusát és korszakát idé-

zi, amelyben a jazz és a tánc még 

nem vált el egymástól. Hogy erre 

mennyire van igény manapság is, azt 

népszerûségük, lemezeik és koncert-

jeik sikerei bizonyítják, miközben íz-

lésformáló szerepük sem le be csü-

lendô. Legfrissebb albumuk is a jól 

bevált receptre készült: vérpezsdítô 

dallamok két remek énekes (Mihályi 

Réka és a Gajer Bálintot váltó Magyar 

Bálint), valamint nyolc nem kevésbé 

profi hangszeres elô adá sában, akik 

többnyire a hazai modern jazzben is 

otthonosan mozognak. Az együttes 

több éves tevékenységének ismereté-

ben bátran állíthatom, hogy ez a pro-

dukció még a korábbiakat is túlszár-

nyalja. A hangszerelések kifogástala-

nok, és a négy fúvós mesteri játéka 

igazi big band hangzás illúzióját kel-

ti. Mind a tizennégy vér pezsdítô dal 

hazai szerzemény – az album szá-

mára születtek. A tet sze tôs kísérô fü-
zetben az elhangzott dalok szövegei 

is megtalálhatók.   

 Márton Attila

MÁRKUS TIBOR: 

MYSTERIOUS TALES 

Szerzôi kiadás

MTCD001-2015   l l l l l

Igazi különlegesség Márkus Tibor 

nemrégiben megjelent új dupla albu-

ma, mondhatni „kötelezôen ajánlott” 

a magyar jazzt kedvelôk számára. 

Márkus a mûfaj intézményes je len-

tôségû mûvészeként méltán érdemel 

figyelmet, és nagy öröm, hogy el-

évülhetetlen pedagógusi és jazz-köz-

életi tevékenysége mellett most is-

mét ze ne szerzô-zongoristaként alko-

tott maradandót. Saját együttesével, 

az Equinox-szal és számos további 

kiváló zenész közremûködésével ké-

szült a Mysterious Tales, melynek a 

két korongján hallható 17 kompozí-

cióban a szerzô a rá általában 

jellemzô modern mainstreambe olt 

változatos stílusjegyeket. Le bi lin cse-

lôen érdekes és szó rakoztató ez a 

zene. Könnyed eleganciával és fantá-

ziadúsan komponáltak a tételek, sok-

színû a hangszerelés, profi a zeneka-

ri játék. Rengeteg tartalom tölti meg 

a számokat, „bennük van” szinte az 

egész mai jazz. Csak legekben lehet 

nyilatkozni róla.

Laczkó Krisztián

OLÁH SZABOLCS: GLEAM

Szerzôi kiadás  l l l l l

Oláh Szabolcsot szerény, elmélyülés-

re hajlamos személyiségnek gondo-

lom. Bár egészen pompás szólista, ki-

finomult, és a fejébôl általában ké-

szen kipattanó improvizációkat hall-

hatunk tôle, amit zeneszerzôként so-

rozatban másodszor letett az asztal-

ra, még ezen is túltesz. Érdemes cí-

menként végighallgatni az új 

Oláh-kvintett lemezt, és hagyni ve-

zetni fantáziánkat szerzeményei által. 

A nagy Ôt megszólító kezdôszám 

már-már alattomosan szívbemarkoló, 

a címadó pedig hatalmas ívfényt 

gyújt. A másodikban gitár és szaxo-

fon (Ávéd János) fogócskája, máshol 

ízléses szving, és sok-sok igazi emó-

ció hangzik fel, ôszinte elbeszélés-

ben. Dés és Soós könnyeden és 

szikáran adnak talapzatot, Cseke pe-

dig a zenekarvezetôvel váltogatja a 

szerepeket. Hallhatóan mindenki lu-

bickol ezekben a pompás témákban, 

és ahogy beleugranak, imp róikban sa-

ját egyéniségük is hozzáadódik a pro-

dukcióhoz. Mesteri. ZK

OSCAR HANSSON TRIO W / 

KOVÁTS GERGÔ,  

SÁLYIK ANDRÁS FEAT.  

IGOR CUBRILOVIC: 

SNOWBALL STORES

Szerzôi kiadás l l l l l

Oscar Hansson (Honéczy Zoltán) 

basszusgitáros, hangmérnök szereti, 

ha rend van, és azt is szereti, ha ezen 

a kategórián belül teljes a rendetlen-

ség. És mi is szerethetjük, ahogy e 

minôségeket egymásnak megfelelteti 

Kováts Gergô szaxofonossal (Koala 

Fusion, Tárkány Mûvek), Sályik And-

rás dobossal (DeBORT) és két szám-

ban Igor Cubrilovic szerb-svéd gitá-

rossal. Pontos elképzelései vannak 

róla, milyen módon kívánja egymás-

ba szôni a repetitív zene drone 

music nak nevezett ágát a free jazzel, 

azt meg a noise rockkal, és e meg-

komponált káoszban éppen jó arány-

ban adagolja a támpontot adó 

groove-okat a meghökkentô, ornette-

es szaxofonsikolyokkal és telt hang-

zást adó effektekkel. A hat eredeti 

szerzeményt tartalmazó Snowball 

Stores (a cím alig kivehetô a borítón) 

az Oscar Hansson Trio bemutatkozó 

albuma, de névadója már egy szólóle-

mezt is megjelentetett, melyet máris 

kíváncsian várunk. BB

TRANS-FORMATION:  

ÁRAMLÁS

L.V. Records

Trans03 l l l l l

A tíz éve alakult kvartett 2014-ben új 

felállásban folytatta: az alapítók, Po-

zsár Eszter (fuvola, szopránszaxo-

fon), Eichinger Tibor (gitár), Frey 

György (basszusgitár) mellé a távozó 

Mogyoró Kornél ütôhangszeres he-

lyébe Pusztai Csaba dobos lépett. A 

változás a zene jellegét is érintette, a 

szokatlan felálláshoz (fuvola-gitár) a 

hangsúlyos ritmusok révén erô tel-

jesebb megszólalás társult. A csapat 

harmadik CD-jén is saját számokat 

játszik, Pozsár öt, Eichinger három, 

Frey két szerzeménnyel járult hozzá a 

munkához. A zene nem kalandozik 

ismeretlen tájakra, létezô zsánerekbe 

illeszkedô kontúros formák, tiszta vo-

nalvezetés, lendületes improvizációk 

jellemzik. Van blues, a latin világot 

több szám idézi meg, és vonatkozási 

pontként a magyar népzene is megje-

lenik. Az eklektikus anyagot az egy-

séges hangzás és a remek hangszeres 

teljesítmények teszik élvezetes meg-

nyilatkozássá. Turi Gábor
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NGUYÊN LÊ CELEBRATING 

THE DARK SIDE OF THE MOON

ACT – Hangvetô

9574-2   l l l l l

Ha számba vesszük az albumról alap-

vetôen tudható dolgokat: az alkotók 

sorát, a témát, annak megközelítési 

módját, nagy várakozással és jó elô-

érzettel kezdhetünk neki a meghallga-

tásának. A Párizsban élô, vietnami 

származású és Magyarországon is 

gya kori vendég Nguyên Lê az NDR 

(Norddeutscher Rundfunk) Big Band-

del egyesítette erôit, hogy a Pink 

Floyd lakatlanszigetre-vivôs Dark Side 

Of The Moonját nagyzenekarra és a 

21. századra alkalmazza. A siker tel-

jes, a lemez többszöri meghallgatásra 

érdemes, mert roppant sokrétû, a 

hang szerelési megoldásokban, szó-

lókban, ívrajzolásokban egyaránt el 

lehet mélyülni újra és újra. Az ötlet 

Siggi Loch ACT-igazgatót, valamint 

Stefan Gerdes és Axel Dürr NDR-

producereket dicséri, a kivitelezés 

min denkit, Lê mellett Michael Gibbs 

hangszerelôt Youn Sun Nah éne kes-

nôt, illetve a Jürgen Attig basszer és 

Gary Husband dobos alkotta ritmus-

szekciót. BB

GUEORGUI KORNAZOV 

„HORIZONS” QUINTET:  

THE BUDAPEST CONCERT

BMC Records – MG Records

BMC CD 216 l l l l l

Másodszor ad ki lemezt a BMC a bol-

gár származású, bár már inkább fran-

cia muzsikusnak tekinthetô Kor na-

zov tól. Az eddig harminc lemezen 

szerepelt energikus harsonás zongora 

nélküli kvintettje zenei elképzeléseit 

az amerikai és európai jazz hagyomá-

nyainak ötvözésével kívánja megva-

lósítani. Olyasféle világ bontakozik 

ki Kornazov szerzeményeibôl, mint 

amilyet a Gary Peacock/Tomasz 

Stanko/Jan Garbarek/Jack DeJohnette 

együttes épített 1981-ben. A darabok 

mainstream, free és (balkáni) folk ele-

meket szintetizálnak, a gitáros Manu 

Codjia akusztikus és elektromos 

hang szereket váltogat, s Frisell manír-

jait követi. A jó hangszeres tudás, az 

ízléses szólók és a kompozíciók íve 

azonban nélkülözi a Peacock-zenekar 

drámai mélységeit. Nincs határozott 

karaktere a számoknak, ami amúgy 

az értékes mûtárgyat megkülönböz-

teti az ügyes kézmûves termékektôl. 

MJGy

JAMES TAYLOR: 

BEFORE THIS WORLD

Concord Records – Universal

0888072352704  l l l l l

James Taylor nem jazzkörökben is-

mert, az amerikai énekes-dalszerzô 

neve a country-rock mûfajában cseng 

igazán jól. Ez a mostani lemez is 

azért izgalmas elsôsorban számunk-

ra, mert az ôt kísérô zenekar az a 

Steve Gadd Band, amely ez év no-

vemberében fellép majd a Müpában. 

Taylor több mint tízéves szünet után 

jelentette meg a tizenhetedik stúdió-

lemezét, amely azonnal a Billboard 

200-as listájának élére került. Ebben a 

sikerben nem kis része van a hetven-

éves Gadd zenekarának – a dobos 

mellett Larry Goldingsnak, Jimmy 

Johnson nak, Michael Landau nak és 

Walt Fowlernek –, akik hihetetlenül 

támogatóan kísérik le Taylor darabjait. 

Nagy ívû hangszeres szólók termé-

szetesen nincsenek az albumon, nem 

is illeszkednének ebbe a zenei közeg-

be, annál inkább szembetûnôek a 

szellemes és nagyon igényesen meg-

írt fúvós backgroundok és vokális 

szólamok. Párniczky András

JØKLEBA: OUTLAND

ECM Records – Hangvetô

ECM 2413 l l l l l

Az ECM kiadó skandináv irányultsá-

gának újabb példája az 1990-ben ala-

kult, három muzsikus nevének rö vi-

dítésébôl formált trió CD-je. Per 

Jørgensen (trombita, kalimba, fuvola, 

hang), Jon Balke (elektronika, zongora), 

Audun Kleive (elektronika, dob, ütô-

hangszerek) neve különbözô ECM-

produkciókból már ismert lehet, de 

együttesként elôször kaptak le he tô -

séget a bemutatkozásra. Szabad rög-

tönzéseken alapuló elektronikus ze ne 

szól a korongról, amelyben akusz tikus 

hangszerek is lehe tô ség hez jutnak. 

Az együttes indíttatásában nem a 

hatvanas évek amerikai free jazzéhez 

kapcsolódik: a tizennégy, többnyire 

rövid szerzemény közös munka ter-

méke, spontán improvizációk halma-

za. Hézagos texturákból, effektusok-

ból, sejtelmes zajokból, sutyorgások-

ból, ritmikus zörejekbôl építkezô, iro-

dalmi témák által ihletett meditatív 

hangkollázs ez, amelyben többnyire 

a trombita intonálja a vezérmotívu-

mot. TG

DAVID BENOIT FEAT.  

JANE MONHEIT:

2 IN LOVE

Concord – Karsay és Társa

0888072371354     l l l l l

A mifelénk alig ismert hatvankét éves 

zongorista-zeneszerzô régi motoros 

az amerikai zenei bizniszben. Hang-

szeres elôadómûvészként és ismert 

énekesek kísérôjeként is nevet szer-

zett, és olyan vokalistáknál volt zenei 

igazgató, mint például Diane Schuur. 

Több mint harminc lemezalbummal a 

háta mögött elhatározta, hogy egy 

komplett vokális lemezt készít saját új 

szerzeményeibôl. Az biztos, hogy a 

Benoit-tól negyedszázaddal fiatalabb 

Jane Monheit kiválasztása a lehetô 

legjobb döntés volt. Napjaink egyik 

legünnepeltebb énekesnôje a „smooth 

jazz” kategóriába sorolt, fôként a 

könnyû, melodikus háttérzene elô-

adójaként ismert Benoit kompozícióit 

olyan csodásan interpretálja, hogy 

ezáltal az albumot a vokális jazz 

kiemelkedô produkciójává emelte. A 

dalok változatosak, bossa nova, bal-

lada, pop, Broadway (az egyetlen 

nem Benoit-szerzemény), szamba és 

country-s valcer.  MA 

JAMISON ROSS: 

JAMISON

Concord – Karsay és Társa

CJA-36710-02  l l l l l

A sokoldalú dobos-énekes még két 

saját szerzeménnyel komponista vé-

nájáról is számot ad debütáló lemez-

albumán. 2012-ben – huszonnégy 

évesen – ô nyerte meg a rangos nem-

zetközi Thelonious Monk Jazzver-

senyt, amelyet abban az évben éppen 

a dobosok számára írtak ki. A több-

ségében vokális számok a mai fekete 

zene különbözô irányzatait képvise-

lik: a nyitó dal Muddy Waters szerze-

ménye, és még a My One and Only 

Love címû standard is úgy hangzik, 

mintha egy Stevie Wonder-nóta len-

ne. Az albumot záró kétrészes Bye 

Bye Blues pedig Ray Charles korai 

gospeles elôadás mód jára emlékeztet. 

A kvintett for má ció ban elôadott né-

hány instrumentális darab igazán 

üdítôleg hat, egyébként is itt gyô zôd-

het meg igazán a hallgató az elsô he-

lyezés indokoltságáról. Összességé-

ben a mai amerikai jazz-feelinget 

idézô album nem az ortodox jazzba-

rátok álma, de mindenképpen kelle-

mes hallgatnivaló. MA
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Fonó Budai Zeneház
FA 365-2

Fonó Budai Zeneház
FA 363-2

CIMBALIBAND:  

MOLDVA – A BALKÁN KAPUJA

l l l l l

Moldva az a népzenei terület, amelyik a legna-

gyobb népszerûségnek örvend, mûvelôi-kedvelôi 

tulajdonképpen külön kört alkotnak a táncház moz-

galmon belül. Ennek csak részben oka az eltérô 

hangszerpark, hiszen míg a többi dialektusban a 

vonósok alkotják az alapbandát, itt a hegedû jelen 

van ugyan, de a fúvósok elôtérbe kerülnek. A tán-

cok is más jellegûek, az elsô találkozásnál is 

élvezhetô a tánc, szemben mondjuk egy kalotasze-

givel, ahol hetek-hónapok gyakorlása kell a biztos 

mozgáshoz. Moldvához ezért kétféleképpen viszo-

nyul az átlag táncházas: vagy a megszállottja lesz, 

vagy inkább távolról szemléli. Tény az is, hogy a 

hangszerelés a kor aktuális divatját Moldvában kö-

veti a leginkább, részben azért, mert valamennyire 

még élô a gyakorlat. Aki gyûjteni jár, pontosan tud-

ja, hogy a kobza-furulya páros már a legritkább a 

mindennapok valóságában, viszont teljes jogú 

hangszerként jelent meg a szaxofon és a tangóhar-

monika, amelyet a dob erôteljesen ki is tud emelni. 

A cimbalom, amelyik régi hangszer, szintén része a 

zenei életnek. Unger Balázs hangszerének nagy 

elôadóit, Ion Spiridon radojéi idôs cimbalmost, An-

tim Ioant, valamin a temeliai cimbalmost, az öreg 

Cosma Piticut és muzsikus-családját is szemé-

lyesen megismerte. Unger Balázs kapcsolata a 

moldvai muzsikával már két évtizedes, érezhetôen 

személyes tapasztalaton alapul, nem sajnálta a kilo-

méterek ezreit. Éppen ez a kapcsolat az, amelyik 

garancia a minôségre: a Moldva – A Balkán kapuja 

autentikus népzenét mutat be, korszerû, a világze-

nén szocializálódott fiatalok ízlését is kiszolgáló 

hangszerelésben, ugyanakkor nem rugaszkodik el a 

hagyománytól sem. Megtalálja azt a kényes egyen-

súlyt, amellyel bizonyítja: az autentikus népzene is 

lehet trendi. Kiss Eszter Veronika

FOKOS ZENEKAR:  

KISKOROMTÓL NAGYKOROMIG

l l l l l

Vajdaság kevésbé ismert népzenei terület, Erdély 

erôfölénye tulajdonképpen kezdettôl kiszorította a 

táncházak világából ezt a vidéket, sokan nem is is-

merik igazán, pedig gyönyörû dallamokat ôriztek 

meg a környéken. Nem véletlen, hogy a Csikósból 

lett Fokos zenekar is saját szûkebb pátriája helyett 

az erdélyi népzenébe szeretett bele elôször, és an-

nak muzsikáját tanulta meg precízen és tisztesség-

gel elsô körben. Nem is játsszák rosszul, tökéletes 

táncházas zenekarrá váltak, stílusos, jó hangulatú 

és szórakoztató játékukkal, széleskörû repertoár-

jukkal. Csak késôbb, már befutott táncházas zene-

karként jött képbe saját származásuk és a környék 

muzsikája, amelyet csak ezek után ismertek meg 

igazán. Amikor viszont felfedezték saját gyökerei-

ket, és vonós felállás mellé visszahozták a tambu-

rát, olyan különleges ízt kapott a játékuk, amelyet 

pusztán táncházas zenekarként nem is lehet visz-

szaadni: ehhez születni kell és élni a vajdaságiak 

mindennapjait, annak minden örömével, bánatá-

val. Csonka Balázs, Jovbánovity Péter, Sterbik 

László, Szabó András és Szerda Balázs olyan hite-

lesen játssza a bácskai dallamokat, ahogy 

kevesektôl hallhatjuk. A közös énekük tovább fo-

kozza a hatást, amely egészen kiemeli ezeket az 

összeállításokat a Kárpát-medencét Gömörtôl 

Mezô ségig, Felcsíktól Bácskáig zenében végiguta-

zó korongról. A lemez tulajdonképpen ezt az utat 

járja végig: ahogy a kezdô zenészbôl tapasztalt 

muzsikus lesz, és ahogy a táncházas zenekarból 

hagyományôrzô. Kiemelkedô egyébként a felcsíki 

táncrendjük is: a szintén kevésbé ismert és az átla-

gos hegedûjátéktól elütô technikát igénylô vidék 

muzsikája rendkívül stílushûen és nagyon jó han-

gulatban jelenik meg a lemezen.

Kiss Eszter Veronika

GÓBÉ: EZ VAN!

l l l l l

Az öt zeneakadémista alkotta Góbé új lemeze bizo-

nyosan életben tartja a folklórkincshez eredeti for-

májában ragaszkodó népzenészek, illetve a más 

stílu sokat (akár popzenét is) beépítô world mu sic-

elôadók évtizedes vitáját. Kiss-B. Ádám (hegedû-

brácsa-ének), Egervári Mátyás (cimbalom-furulya-

brácsatambura), Csasz nyi Imre (bassz prím- tam bu-

ra-ének), Vizeli Máté (brá csa-hegedû-koboz-gitár), 

Czupi Áron (dob-ütô hangszerek) és Tímár Márton 

(nagybôgô) csapata fiatalos hévvel, bátran elru-

gaszkodik a kárpát-medencei hagyománytól a rom-

kocsmás-bulizós irány felé. A zenei megvalósításra 

nem lehet panaszunk: a laza, közvetlen stílus gon-

dosan összehangolt instrumentális szólamokkal, 

precíz kidolgozással párosul. Még a Tárkány Mûvek 

és a Cimbaliband nyomdokain járnak, de lehet ebbôl 

késôbb sokkal egyedibb hangzás is.  ReA 

Fonó Budai Zeneház
FA 364-2

KORPÁS ÉVA: 

A POZSONYI 

SÉTATÉREN

l l l l l

Nem az elsô kiváló érzékkel összerakott gyermekle-

mezzel áll elô Korpás Éva, aki ezúttal a Felvidéken 

köz ismert, a polgári táncok részeként a gyermek-

anyagba került „A pozsonyi sétatéren…” kezdetû 

francia négyesbôl kölcsönzi a lemez címét. Maga ez 

a tánc is a gyermekek egyik kedvence, de a közis-

mert dalok, mondókák, kiszámolók, mint az „Egy 

boszorka”, a „Hopp Juliska”, a „Hogy a csiba, hogy?”, 

a „Meg fogtam egy szúnyogot” stb. valószínûleg 

mindenkinek ismerôs lesz. Korpás Éva sikere el sô-

sorban annak tudható be, hogy a gyermekekhez is a 

fel nôt tek igényességével közelít, odafigyel az ének-

hang és a kíséret viszonyára, az ének elsôbbségére, 

de a hang szeres háttér fontosságára is. Az albumot 

az egész család szívesen hallgatja majd: Korpás Éva 

nemesen egyszerû éneke irányt mutat, a gye rekek 

közremûködése elvarázsol, Agócs Gergely ízes pa-

lóc meséje pedig megnevettet. KEV

Fonó Budai Zeneház
FA 354-2
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Az ARC Music világzenével foglalkozó kiadó öt le-

mezét kezemben tartva azon tûnôdöm, hogy 

ugyan mind egy (mesterségesen létrehozott) 

mûfajba tartoznak, mégsem különbözhetnének 

egymástól jobban. Persze földrajzilag is messze 

esnek azok az országok, ahonnan a helyi tradicio-

nális zenék valók, mégis, elméletileg mindben je-

len kéne lenni egyfajta ôsi, nyers stílusnak. A le-

mezek egy részére ez igaz is, akad azonban né-

hány, amely aligha nevezhetô autentikusnak. Ilyen 

például Manuel Diogo Music of Angola címû CD-

je, amelyben nem csak a zenei stílusok, mûfajok, 

de a nyelvek is keverednek. Az Észak-Afrikai or-

szág sokáig portugál gyarmat volt, így a hivatalos 

nyelv ma is ez. Ezen kívül még hat nyelven beszél-

nek a helyiek köztük az angollal, amely a számok-

ban is gyakran feltûnik, így akár mindenféle 

elôtanulmány nélkül is érthetô, mirôl szólnak a 

fôként vallásos témájú dalok. Zenei mûfajok közül 

dominál a lemezen a gospel, de olyan táncok rit-

musait is hallhatjuk, mint a semba vagy a rebita. 

Ami miatt mégsem érzôdik a népi jelleg az, hogy 

nem akusztikus a felvétel, az elektromos gitár mel-

lett néhol a szintetizátort is hallani a kíséretben. 

Ezekhez társulnak a tradicionális hangszerek, mint 

például a dikanza vagy a klasszikus zenében is el-

terjedt marimba. Az eredmény életvidám, köny-

nyen befogadható, de kevésbé hiteles zene.

Ennél hagyományosabb a Music of the Philippines 

címû album, amely a Fiesta Filipina táncegyüttes 

fellépô zenéibôl válogat. Már csak azért sem be-

szélhetünk ez esetben eredeti zenérôl, mert egy 

torontói, hagyományaikat ápoló közösségrôl van 

szó. A rengeteg hangszeres mellett énekesek és 

egy kórus is szerepet kap a fôként ceremoniális al-

kalmakkor elhangzó 19 számban. Kellemes a zene, 

de hiányzik belôle az a fajta profizmus és maga-

biztosság, ami miatt az ember úgy érzi, az elôadók 

ebben a zenében nôttek fel, ezt örökölték generá-

ciókon keresztül.

A többi három lemezen ezekkel szemben bár más-

más módon, mégis hiteles, különleges és egyedi 

zenét hallhatunk betekintést nyerve ezzel egy-egy 

távoli kultúra világába. A The Art of the Japanese 

Koto, Shakuhachi & Shamisen címû CD-n a 

Yamato Együttes mutatja meg a címben szereplô 

három hangszer szépségét japán eposz-szerû 

mûveken keresztül. A trió különlegessége, hogy a 

zenészek nem csak hangszerükön játszanak, ha-

nem sok esetben akár ketten is énekelnek magukat 

kísérve. Nem csak a két húros és egy fúvós hang-

szer adja a különleges, japán ízt, hanem az indo-

néz hatfokú skála is. Aki az elmúlt hónapokban 

látta a Liza, a rókatündér címû filmet, annak külö-

nösen érdekesek és üdítôek lehetnek a Yamato 

együttes zenei történetei.

Egy másik kedvencem az öt CD közül Andrés 

Fernández Amador Absolute Flamenco címû kiad-

ványa. Amador spanyol cigány gitáros, aki való-

ban az anyatejjel szívta magába a flamencót: elsô 

tanára édesapja, a szintén nagy népszerûségnek 

örvendô Juan el Minelva volt. Lemezén többnyire 

saját szerzeményei szerepelnek, köztük legelsô 

mûve, a La Gota, magyarul A macska címû instru-

mentális dal is, amely címét nôvére becenevérôl 

kapta. Amador minden kompozíciójában fel fe dez-

hetô a személyes hang, értelmezésüket a szerzô 

CD-füzetben szereplô rövid ismertetôi is segítik. A 

klasszikus dallamokat, amelyekbôl gyakran kihal-

lani az itthon is elterjedt cigányskálát rendkívül in-

venciózus, sokszor többszólamú elôadásban hall-

hatjuk.

Az utolsó lemezen (Murshidi and Sufi songs) 

Deben Bhattacharya etnomuzikológus a bartóki 

és kodályi gyûjtésekhez hasonló felvételei szere-

pelnek India, ezen belül is Banglades városából. A 

címben szereplô sufi, magyarul szufizmus egy 

muszlim közeli szellemi, filozófiai irányzat, amely-

ben a tanácsadót, szellemi vezetôt nevezik 

Murshidinek. A felvétel úgynevezett field 

recording, vagyis nem stúdióban készült, hanem 

„terepen”, így behallatszik az utca, a környezet 

zaja is különleges atmoszférát teremtve. A dalok 

többnyire lassú, nosztalgikus hangulatúak, de leg-

többször begyorsulnak ezzel díszítve az elôadást. 

A hangszerek közt találjuk az egyhúros ektarát, a 

bangala dhol dobot, de a klasszikus értelemben 

vett hegedût is, és persze mindig hallható a jelleg-

zetes indiai ének. Ez a zene épp olyan sokszínû, 

mint Banglades ételei, ruhái, utcái.

Könyves-Tóth Zsuzsanna

MUSIC OF ANGOLA
ARC Music – Karsay és Társa
EUCD2565 l l l l l

MUSIC OF THE PHILIPPINES
ARC Music – Karsay és Társa
EUCD2569 l l l l l

THE ART OF THE JAPANESE KOTO, 
SHAKUHACHI AND SHAMISEN
ARC Music – Karsay és Társa
EUCD2568 l l l l l

ABSOLUTE FLAMENCO
ARC Music – Karsay és Társa
EUCD2574 l l l l l

MURSHIDI AND SUFI SONGS
ARC Music – Karsay és Társa
EUCD2555 l l l l l
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BUDAPESTI ZENEMÛBOLTOK
n Fonó Budai Zeneház – 1116 Budapest, Sztregova utca 3.
n Írók Boltja – 1061 Budapest, Andrássy út 45.
n Kodály Zoltán Zenemûbolt – 1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
n Mûvészetek Palotája / Rózsavölgyi CD Bolt – 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
n Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt – 1052 Budapest, Szervita tér 5.

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

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

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

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

Folyamatosan frissül 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



Élmény!
Minden
tekintetben.

mupa.hu

Fotó: © Ryan Anderson

Jegyek kaphatók a Müpa jegypénztáraiban, valamint online a www.mupa.hu oldalon. További információ: +36 1 555 3300, +36 1 555 3310 ISO 9001:2000

A Müpa támogatója az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Stratégiai partnereink Stratégiai médiapartnereink

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Anja Harteros 
zenekari áriaestje

2015. október 29. /  19.30

JAZZLEGENDÁK
Chick Corea & The Vigil 

2015. október 30. /  19.30

Fassang László 
és a Magyar Rádió 

Szimfonikus Zenekara
2015. november 5.  /  19.30

Fotó © Marco Borggreve

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ZENEAKADEMIA.HU

2015.12.16. 
Kodály 133
1918. MÁJUS 7.  – KODÁLY ZOLTÁN SZERZŐI ESTJE 

2015.11.12. 
Bogányi Gergely  
ÉS A Keller Kvartett
1936. MÁRCIUS 3. – AZ ÚJ MAGYAR VONÓSNÉGYES 
KAMARAESTJE

2015.12.05.  
Kocsis Zoltán  
ÉS A Nemzeti  
Filharmonikus Zenekar
1945. MÁRCIUS 17. – A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI  
ELSŐ KONCERT A ZENEAKADÉMIÁN

LEGENDÁS KONCERTEK

2016.03.09.   
Ménesi Gergely  
ÉS A Zeneakadémia 
Szimfonikus Zenekara
1909. NOVEMBER 15. – A ZENEAKADÉMIA 
ZENEKARÁNAK ELSŐ KONCERTJE

2016.02.04.   
Várjon Dénes,  
Simon Izabella  
ÉS A Concerto Budapest
1940. OKTÓBER 8. – BARTÓK BÉLA  
ÉS PÁSZTORY DITTA BÚCSÚKONCERTJE



FISCHER IVÁN 
BUDAPESTI
FESZTIVÁLZENEKAR
MŰVÉSZETEK 
PALOTÁJA
WWW.BFZ.HU ÉS WWW.MUPA.HU

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

Klasszikus és Jazz
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KELLER ANDRÁS
XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

ÁRA:
900 Ft

BILLY COBHAM
A fi atal dobosok
példaképe

JAGAMAS JÁNOS
ÖRÖKSÉGE
Pávai István
az erdélyi népzenei hagyományról 

SALZBURGI 
ÜNNEPI JÁTÉKOK
A kilencvenéves 
Pierre Boulez
köszöntése




