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Korábbi felvételeik és hangversenyprogramjaik is-

meretében afféle „ujjgyakorlatoknak” számítanak a 

két korongon szereplô mûvek. De milyen ujjak – és 

milyen gyakorlatok! Végigtekintve a mûsoron, a he-

ge dû-CD 13, a gordonka-CD 19 trackje miniatû rö ket 

sejtet, s többségük valóban az. Rövid lélegzetû ön-

álló darabok, ciklusokból kiragadott tételek, valamint 

ciklikus mûvek egyaránt szerepelnek a kínálatban. 

Mert igazi kínálat ez: olyan hallgatnivalók, amelyek-

re szinte bármi-bármikor szívesen szakít idôt. „A két 

fi atal tehetség elsô Hungaroton-korongjai afféle ju-

talomjátékok” – így nyilatkozott e lemezekrôl Hollós 

Máté, a Hungaroton vezérigazgatója. A kiadó meg-

újult profi lja lehetôvé teszi ilyesfajta mûsorok rögzí-

tését – olyan elôadók tolmácsolásában, akik több 

nemzetközi megmérettetésen is kiválóan szerepel-

tek. Jutalomjáték a mûvészek számára – akik részt 

vehettek a program kialakításában –, s persze juta-

lomjáték a zenekedvelôk számára, hiszen mind Ba-

ráti Kristóf, mind Várdai István népszerû a koncert-

látogatók soraiban. Várhatóan hamar gazdára talál-

nak tehát a korongok – még akkor is, ha a hallgatni-

valók (részben vagy egészben) ingyenes-letöltôs 

úton-módon is hozzáférhetôek. Mert a hangfelvéte-

lek birtoklási vágya idônként csökkenhet, de koránt-

sem szûnik meg – elég egy-egy nagysikerû hangver-

seny szünetében megfi gyelni, milyen kelendôek az 

élmény hatása alatt akár a szereplôk felvételei, akár 

pedig a hallott mûsorszámoké. 

Nagy érdeklôdésre tarthat számot a népszerû mû sor, 

amely – s ezt hangsúlyozni kell – korántsem affé le 

ráadásszám-gyûjtemény. Baráti Kristóf mûsorán a 

Sarasate, Wieniawski és Ernst darabokat követôen 

Csajkovszkij 42. opusa szerepel (Egy kedves hely 

emléke), amelynek három tétele (Méditation, Scher-

zo, Mélodie) különbözô mértékben ismert; s a fi ná-

lét Paganini bravúrdarabjai adják. Mint a felvétel saj-

tóbemutatóján Baráti elmondta, kísérôjével, Farkas 

Gáborral a stúdió-légkörben is olyan elôadásra töre-

kedtek, amellyel a könnyedebb darabok ráadás-szám 

atmoszféráját felidézik a felvétel hallgatójában. Tehát 

korántsem makulátlan-steril minôségre törekedtek 

– szerencsére, felkészültségükbôl adódóan, ez szinte 

„önjáróan” megvalósult. A virtuóz darabok „nehéz-

ségét” így korántsem az elôadói igyekezet példázza 

– épp a lendületes-magabiztosság kápráztatja el a 

hall gatókat.

Ilyesfajta albumokat régi korok nagy elôadói is készí-

tettek – öröm tehát, hogy az a két vonós-mû vész, 

akinek a neve már fi atalon bekerült a magyar elô adó-

mû vészet-történet kiválóságai közé, olyan hall gat ni-

valót örökít meg, amely iránt – miként az a hangrög-

zítés kezdete óta dokumentált – mindig is volt (s 

vél hetôleg lesz is) igény. Várdai István válogatása sa-

játosan hívja fel a fi gyelmet hangszerének (köztu-

dottan) éneklô jellegére: úgy transzformálja a „dalok 

szöveg nélkül” mûfajtípust, hogy hangszerén szólal-

tat meg (értelemszerûen szöveg nélkül) dalokat. Ha 

valaki nem ismerné a Schumann-dalokat (Mondnacht, 

Zwielicht), akkor is megszólítva érzi magát e meg-

hitt-személyes kezdet által. Mendelssohnon és 

Sukon át vezet az út Mahler Vándorlegény-dalai kö-

zül kettôhöz. A jól felépített dramaturgia Rah ma nyi-

nov méltatlanul ritkán játszott, hatásos tételpárjába 

(Két darab), s a többféle átiratban népszerû de Falla-

mûbe (itt a hattételes Suite Populaire Espagnole 

hallható) torkollik. A zongorakíséretes, hegedû, brá-

csa vagy gordonka által egyaránt megszólaltatható 

késôi Liszt-mû (Romance oubliée) és a Fauré-

gyöngy szem (Álom után) ívét két további Schu-

mann-dal kerekíti le, hogy – afféle tényleges ráadás-

számként – Kreisler Szerelmi bánatával búcsúzzon 

az idôtlenítô zenei folyamattól a hallgató. 

Komolyzene – másképp. Így is jellemezhetnénk eze-

ket a mindenki érdeklôdésére számot tartó összeállí-

tásokat. Végigkövetésük során néha azzal szem be-

sül a rendszeres zenehallgató, hogy egynémely fül-

bemászó dallamot akár együtt is dúdol az elôadóval, 

de nem tudja szerzôjét-elôadóját. (Miként a hang-

versenyek ráadás-számai is, konferálás híján, gyak-

ran hozzák zavarba még a szakmai közönséget is.) 

Most van mód „hozzátanulni” az adatokat az élmé-

nyekhez – és felfedezni, hogy az oldott környezet-

ben közös nevezôre hozhatóak a ráadás-számként 

közismertnek tekinthetô, s a ritka játszottság okán 

szinte ismeretlennek ható darabok.S aki e felvételek 

alapján ismerné meg a két kivételes tehetséget, 

vélhetôleg más felvételeik iránti érdeklôdésével 

erôsíti lemezgyûjtôi hajlandóságát.

Fittler Katalin

ZENEKRITIKAI MÛHELY

 JELMAGYARÁZAT 
A KRITIKAI ROVATHOZ

 ★★★★★  Remekmû
l l l l l Kiváló 
l l l l l Jó 
l l l l l Átlagos
l l l l l Elfogadható
l l l l l Gyenge

THE SOUL OF LADY HARMSWORTH

Baráti Kristóf – hegedû, 

Farkas Gábor – zongora 

Hungaroton HCD 32760

SINGING CELLO

Várdai István – gordonka, 

Julien Quentin – zongora

Hungaroton HCD 32741
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Rózsavölgyi és Társa
512 oldal

Rózsavölgyi és Társa
320 oldal

Rózsavölgyi és Társa
360 oldal

KUSZ VERONIKA: 

DOHNÁNYI AMERIKAI ÉVEI

A musica scientia sorozatban megjelent kötet alap-

jául a szerzônek a Liszt Ferenc Zenemûvészeti 

Egyete men 2010-ben megvédett doktori értekezése 

szolgált. Két nagy részbôl áll: az elsô az amerikai 

évekkel foglalkozik (Dohnányi Amerikában, A tanár, 

Az elôadómûvész, A zeneszerzô); a második pedig 

az Amerikában komponált mûvekkel (Reprezentatív 

darabok: a Stabat Mater és az Amerikai rapszódia, 

Független kompozíciók zongorára és fuvolára, Két 

versenymû – két történet). Zárszava tartalmas ösz-

szegzés, a függelék négy listája megannyi hasznos 

adatot tartalmaz. A tiszteletet parancsoló bibliográ-

fi a alapos anyagismeret bizonyítéka, a név- és tárgy-

mutató viszont korántsem teljes. 

Az életrajzi rész rendkívül olvasmányos – csak azt 

sajnálhatjuk, hogy sok az olyan lapalji jegyzet, 

amely az olvasó számára korántsem könnyen el ér-

hetô forrást jelöl, így gyakran meg kell elégednünk 

kiragadott rövid idézetekkel. A többnyire angol nyel-

vû forrásoknál rendszeresen ismétlôdô „angol ere de-

tibôl” megjegyzés nyilván a szerzô saját fordítása. 

A 127. oldalon névelírás gyanítható; zongorakísére-

tes nagybôgôdarabot feltehetôen Montag Lajos 

(nem pedig Imre!) kért Dohnányitól. Az amerikai 

mûveket tárgyaló rész számos terjedelmes kottapél-

dát tartalmaz, ami nem kell, hogy riasztólag hasson 

a partitúraolvasásban járatlanok számára. Az elem-

zésekben részletezett hasonlóságok, megfelelések 

szemléltetésénél hasznosak még akkor is, ha valaki 

nem olvassa el hangról-hangra, hanem csupán a fel-

rakást veti össze. A formai táblázatok szemlélete-

sek, áttekinthetôek. Hangzó anyag nélkül is tanulsá-

gos Kusz Veronika értô elemzése, mivel végered-

ményben messzemenô következtetéseket von le a 

ké sei opusokból. Eléri: az olvasó késztetést érez a 

tárgyalt mûvek meghallgatására. Fittler Katalin

EÖTVÖS PÉTER – PEDRO AMARAL: 

PARLANDO RUBATO

Beszélgetések, monológok és egyéb kitérôk

Sokszor és sokan jósolták az opera mûfajának halá-

lát; ismerjük a híres-hírhedt boulezi megfogalma-

zást: „Robbantsuk fel az operaházakat”. De azt is 

tudjuk, hogy a misztikus mûfaj él – születnek kor-

társ operák, nem utolsó sorban Eötvös Péter tollá-

ból. A zeneszerzô a legjelentôsebbek közé tartozik: 

egy-egy operájának bemutatóját mindig nagy vára-

kozás elôzi meg. A Parlando rubato címû kötet Eöt-

vös kilenc operáját veszi górcsô alá: a 2010-ig írt ze-

nés színházi darabokat. A kölni években született, 

nagyon kis apparátust foglalkoztató Harakiritôl és a 

két évvel késôbbi Radamestôl kezdve a tizenkét kép-

bôl álló Az ördög tragédiájáig – ennek az operának a 

„másik verziója” az eredeti szövegbôl kiinduló 

Paradise Reloaded (Lilith). A leghitelesebbtôl, magá-

tól a zeneszerzôtôl kapjuk az elemzéseket, refl exiókat 

– egészen más megvilágításban fogjuk hallgatni-

nézni ezeket a mûveket. Már az Elôhang is rendkívü-

li, de minden egyes fejezet tartalmas, olvasmányos, 

tele érdekességgel. Eötvös és a beszélgetô partner, 

Pedro Amaral nem esik abba a hibába, hogy csak 

vegytiszta, száraz elemzéseket adjon; szóba kerül 

a(z Eötvösre jellemzô) hangszerelés, a szerepek, 

kollégák, énekesek. A zenetörténész-karmester-ze-

ne szerzô Amaral beszélgetôpartnerként nem csak 

remek kérdéseivel, de rövid írásokkal segíti elô a mû-

vek tágabb kontextusát. A kötet javát két nap buda-

pesti beszélgetései adták, melyet számos levélvál-

tás, más találkozás követett. A beszélgetések, mo-

nológok és egyéb kitérôk alcímû könyv nyelvezete a 

mai szóhasználatot, az élô nyelvi fordulatokat köve-

ti, ezzel is személyesebbé téve, az olvasóhoz köze-

lebb hozva a mûveket. Lebilincselô olvasmány ze-

nész és nem zenész számára. Az utóbbi évek egyik 

legizgalmasabb, magyar nyelven olvasható, zenérôl 

szóló kötete. Lehotka Ildikó

 KOMLÓS KATALIN: 

TANULMÁNYOK A 18. SZÁZADI ZENE 

TÖRTÉNETÉBÔL

A Tanulmányok a 18. századi zene történetébôl cí-

mû kiadvány Komlós Katalin zenetörténész 70. szü-

letésnapjának tiszteletére jelent meg. A kötet közel 

harminc esztendô tudományos munkásságából ad 

válogatást a szerzô fôbb kutatási területeirôl: Carl 

Philipp Emanuel Bach, Joseph Haydn és Mozart 

életmûvének különbözô aspektusokból való vizsgá-

latával. Ahogy az elôszóban is olvasható: „Stílustör-

téneti, mûfajtörténeti, elemzô munkák éppúgy talál-

hatók köztük, mint interpretációval, elôadói kérdé-

sekkel foglalkozók; zeneelméleti tárgyúak éppúgy, 

mint általános histográfi ai áttekintést célzók.” Olyan 

tanulmányok gyûjteményét tarthatja kezében az ol-

vasó, melyek eddig jobbára rangos, angol nyelvû tu-

dományos kiadványokban láttak napvilágot, így a 

ha zai érdeklôdôk csak nehezen férhettek hozzá. Az 

írások csaknem fele a szerzôi fordításoknak kö szön-

hetôen most olvasható elôször magyar nyelven is.

A kötet sokszínûsége egyfelôl Komlós Katalin színes 

tudós-személyiségébôl fakad, másrészt – amellett, 

hogy kutatási területének nemzetközileg elismert 

szaktekintélye –, jeles fortepiano-mûvész is. Ezért ír-

hat hitelesen és meggyôzôen interpretációs kér dé-

sek rôl, hiszen az elemzett mûvek nagy részét saját 

elôadói praxisából ismeri. Ahogy a gyakorló muzsi-

kus tapasztalatai világosan tetten érhetôk a lapokon, 

úgy életmûvének harmadik nagy területe, a pedagó-

gia is hangsúlyosan megjelenik írásaiban. Sokat ta-

nulhatunk a doktori disszertációja forrásanyagából 

táplálkozó dolgozatból, mely az 1780 körüli bécsi 

zongoratrióról ad alapvetô mûfajtörténeti áttekin-

tést. Hasonlóan izgalmas olvasmány a Mozart és 

Clementi közti versengés tanulságainak levonása. 

Bár a kiadó az ünnepeltnek szánta ajándékul a köte-

tet, azt mégis mi, az olvasók kaptuk meg Komlós 

Katalintól. Kovács Ilona
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Rózsavölgyi és Társa
240 oldal

Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetu-
dományi Intézet, 216 oldal + DVD-ROM

Channel Classics – Karsay és Társa
CCSSA 35315

BRAHMS: 4. SZIMFÓNIA, 

MAGYAR TÁNCOK (NO. 3, 7, 11)

Budapesti Fesztiválzenekar, Fischer Iván

Manapság aligha léphet fel karmester és zenekar az-

zal az igénnyel, hogy újraértelmezze Johannes 

Brahms szimfóniáit – a standard koncertrepertoár 

ezen agyonjátszott, s az elmúlt másfélszáz évben 

feleslegesen elkoptatott darabjait. Az e-moll szim-

fóniának is legalább 200 hanglemezfelvétele 

elérhetô; csakis a vásárló dönti el, hogy az Arturo 

Toscaninitôl Simone Youngig húzódó, meg le he-

tôsen változatos névsorból kiket preferál. Fischer 

Iván és a Fesztiválzenekar új lemeze sem célozza 

egy sosem hallott, új értelmezésben elôvezetni a 4. 

szimfóniát. Ezzel szemben egy friss és megfontolt, 

ugyanakkor mégis poétikus szemlélettel fûszerezett 

interpretációban kínálja a darabot, három füttyös 

magyar tánc és egy széki népi „encore” társaságá-

ban. Tagadhatatlan: korszerû és a jelenre vetítve re-

leváns Brahms-olvasás a Fischeré, hasonlóan az el-

múlt években rögzített 1. és 2. szimfónia felvételei-

hez. Vala mennyire igaz, hogy sem a régi titánok 

emocionálisan túlfûtött elôadásait, sem az újmódi 

zenecsinálók deromantizáló, objektivista módra 

négyszögesített trendjeit nem kívánja magáévá ten-

ni. Fischer és a BFZ rendkívül precíz játékot nyújt, 

sosem szem elôl tévesztve a mûben oldott szenve-

délyek elemi sodrását. Mindenekelôtt mívesen és 

ki fejezôen formál, s kreatívan nyúl a karakter- és 

tempóváltásokhoz is. Fischer így az arany közép-

utat járja: a váteszi túlzásoknak nem enged teret, 

ahogyan a szenvtelen tárgyilagosság csapdáját is 

elkerüli. Elôadásának alaphangja a mûben megbúvó 

higgadt, ám folyton kétkedô emberi bölcsesség 

hangsúlyozása, mely a brahmsi esztétikát éltetô 

polgári megfontoltságot és a mûvészi közlés, a hat-

ni akarás egyszerre lobogó vágyát tereli a jó ízléssel 

párhozamos irányba.

Balázs Miklós

PÁVAI ISTVÁN: 

MAGYARÓZD NÉPZENÉJE HORVÁTH 

ISTVÁN GYÛJTÉSEI TÜKRÉBEN

Nem falumonográfi a a szó hagyományos értelmé-

ben – több is, kevesebb is annál. Az 1909-ben, 

Magyarózdon született Horváth Istvánnak „írói fa-

lurajzként” meghatározott monográfi ája a kiinduló-

pont (Magyarózdi toronyalja), s ehhez jön a – töb-

bek között – Jagamas János biztatására megörökí-

tett hangfelvételek gazdag anyaga, immár népzene-

kutatói szempontok szerint kiegészítve. Szembesít-

ve, ütköztetve mások gyûjtéseivel. Horváth István 

annak a környezetnek a megörökítésére vállalko-

zott, amelybe ô beleszületett. Évtizedek személyes 

emlékei alapján énekeltette meg faluja öregjeit, s 

emlékezetére támaszkodva eredt dallamok nyomá-

ba, megmenteni próbálva ôket a feledéstôl. 

Pávai jó érzékkel villantja fel a személyesség mozza-

natait kétnyelvû (magyar-angol) könyvében, amely 

ily módon értô kalauz a melléklet gazdag anyagá-

ban való tájékozódáshoz. Megint megtapasztaljuk 

a technika áldásait: a DVD-ROM elképesztôen sok 

adatot-információt kínál (kis helyen, ugyanakkor 

eleget téve a tallózó keresgélés megannyi lehetsé-

ges szempontjának). A legnagyobb haszna a hang-

zó anyag közlése – ettôl válik sokdimenzióssá a 

könyv olvasása során kialakuló kép. A fonográf-fel-

vételeken edzôdött népzene-hallgatók ezúttal 

több szörösen átjátszott amatôr-felvételeket hallhat-

nak, amelyek között terepen készült tánc-felvételek 

is vannak. A dalolás többnyire mentes minden elfo-

gódottságtól, hiszen ismerôs személy, az elôadók 

között énekesként és táncdallam füttyös megszó-

laltatójaként is szereplô „Náci Pista” kérésére vállal-

koztak rá. A kötet az elkötelezett ügyszeretet szép 

példája – a népdalok iránti szeretetet utódaiba (így 

unokájába, Panek Katiba) is beoltó Horváth István 

és a népzene továbbéltetésén elhivatottan munkál-

kodó Pávai István részérôl. Fittler Katalin

EGY BARÁTSÁG LEVELEI

Szvjatoszlav Richter és Nyina Dvorliak 

levelei Fejér Pálhoz

100 éve született Szvjatoszlav Richter, a 20. század 

egyik legnagyobb hatású zongoristája. Közismert, 

hogy nagyon szeretett Magyarországon koncertet 

adni. Richter, az ember nagyon ragaszkodott Fejér 

Pálhoz, aki a zongorista útjait segítette, szervezte a 

koncertjeit akkor, mikor még a nyugati világban 

nem indult be szédületes karrierje. Egy barátság le-

veleit olvashatjuk, Richter és Nyina Dorliak, a zon-

gorista társa, kamarapartnere, ápolója tollából a 

rend kívüli szeretettel, odafi gyeléssel gondozott, 

szép kiállítású kötetben. Kiegészítve a magyaror-

szági koncertek dátumával, mûsorával, ráadások-

kal, képekkel. 

Az 1954–1997 közt írt levelek vagy inkább a borí-

tékban küldött lapok, üdvözlôkártyák egy része 

csak a koncertekkel kapcsolatos információkat tar-

talmazza, de az írások nagy része bôségesen említ 

személyes dolgokat: legyen az betegség, a gyakor-

lástól való húzódozás, a pillanatnyi lelkiállapot le-

írása. Richter zenészekrôl való véleményét sem rejti 

véka alá. volt, Nagyon izgalmasak a Richter fran cia-

országbeli fesztiváljának szervezésérôl szóló leve-

lek; a fi atal Kocsis Zoltán (aki a kötet nyitó fejezetét 

írta) meghívása, Richter véleménye az ifjú titánról. 

Szívszorítóak Szláva utolsó levelei Pávelhez – 

ahogy nevezte Fejér Pált, illetve Nyina híradásai a 

zongorista állapotáról, a mûvész halála utáni írás 

Dorliaktól. A bennünk élô Richter-képet talán a 

zongorista szép kézírása is segíti. Richter minden 

helyet kihasznál az írásra, ez látható a fakszimile-

összeállításból. Talán az sem a véletlen mûve, mi-

lyen képeket látunk a lapokon, és az sem, hogy 

Richter nem egy levelében kottapéldával illusztrálta 

mondanivalóját. A kötet kiváló adalék Richter életé-

hez, s így megkerülhetetlen kordokumentum.

Lehotka Ildikó
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SCHUMANN: ZONGORAVERSENY,  

BEETHOVEN: B-DÚR ZONGORAVERSENY

Fischer Annie, Leon Fleischer, Carlo Maria 

Giulini, Széll György 

„Hogyan zongorázik egy férfi ?” – teszi fel a meg le-

he tôsen provokatív kérdést Wolfgang Stähr a Luzer-

ni Fesztivál két, immár történelmi hangversenyét 

meg örökítô CD-jének kísérôfüzetében. „Erôs kezek-

kel, világosan, egyszerûen, érzelgôsség-mentesen, 

fi gyel mesen, kontrolláltan, szabadon, mértékletesen 

és céltudatosan. És egy nô? Finoman érinti a billen-

tyûket, szereti a lágy hangzást, a díszítéseket és hû-

séges a zenei szöveghez.” „Ha igaz lenne ez a klisé” 

– folytatja – „Fischer Annie lenne az úr a zongoránál, 

míg Leon Fleischert tekinthetnénk a nôies zongorá-

zás megtestesítôjének.” Stähr általánosító válaszai-

val nehezen érthetünk egyet. Az ilyesfajta összeha-

sonlításnak csak akkor lenne értelme, ha a 20. század 

két nagyszerû zongoramûvésze ugyanazt a mûvet 

adná elô, ily módon lehetôség nyílna játékuk össze-

hasonlítására. Az Audite lemezcég CD-jén azonban 

a zongorairodalom két merôben kü lönbözô ver seny-

mûvét halljuk. Schumann a-moll zongoraversenye – 

Fischer Annie tolmácsolásában, 1960-ból, Carlo 

Maria Giulini vezényletével – tele van szenvedéllyel, 

hevesen kitörô érzelmekkel, míg Leon Fleischer – 

Széll György pálcája alatt 1962-ben – Beethoven 

B-dúr zongoraversenyének szólistájaként fegyelme-

zetten valósítja meg a bécsi klasszika ismérveit felso-

rakoztató paradigmákat. Az ô elô adása azért is emlé-

ket állító, mert néhány hónappal e koncertje után 

jobb keze 4-5. ujja megbénult. Így lett Fleischer a bal-

kezes zongorarepertoár specialistája. E felvételen 

persze még sejteni sem lehetett a hamarosan be kö-

vetkezô tragédiát: elôadása fenomenális és minta-

értékû. Fischer Annie játéka pedig tagadja a kliséket. 

Muzsikálása mint Schumann lelkének költészete: 

egyszerre ösztönös és tudatos, és ott rejtôzik benne 

Florestan és Eusebius kézfogása. Kovács Ilona

CHOPIN: BERCEUSE, BARCAROLLE & 

IMPROMPTUS

Szilasi Alex – zongora

l l l l l

1843 k ésô nyarán Frédéric Chopin két míves piani-

nót vásárolt egyszerre: az egyiket Natalja Obrezkova 

hercegné megbízásából, a másikat a saját maga szá-

mára. A párizsi Pleyel zongoragyár két remekmûve 

volt e két hangszer; Chopiné az idôk során elkalló-

dott, ám a hercegi páré kiváló állapotban maradt az 

utókorra. Szilasi Alex gyarapodó Chopin-összkiadá-

sának most ez a különlegesen fi nom csengésû és 

szerfelett nemes hangzású instrumentum bemuta-

tása adja a legfontosabb apropóját. Ez a páratlan 

szépséggel megszólaló pianinó egészen különleges, 

új fényben mutatja be Chopin pár jól ismert és né-

hány ritkábban játszott szerzeményét. A hangszer 

sajátossága, hogy – bár nehezen birkózik meg a for-

tékkal –a pianissimókban egyedülállóan lágy meg-

szólalást biztosít a zongorajátékos számára. E körül-

mények ismeretében logikus mûsorválasztásnak 

tet szik az impromptuk, valamint a Berceuse és a 

Barcarolle rögzítése – olyan kevéssé közismert mi-

nia tûrökkel csokorba szedve, mint az Esz-dúr Largo, a 

c-moll Marche funèbre, vagy a B-dúr Cantabile. Szi-

lasi Alex, ahogyan eddigi lemezein is tette, minden 

egyéni ambíciót alárendel a gondjaira bízott, fel-

hangdús Pleyel zongora saját, egyedi hangkarakte-

rének, a muzsika „antik” dinamikájának és színská-

lája kidomborításának. Az elôadó ezúttal is tudato-

san vonul a háttérbe, s átadja a színpadot a chopi ni, 

ezúttal inkább jámbor és szelíd, kevésbé szilaj vagy 

vadregényes romanticizmus elfojtott, mégis rendre 

ki-kitörô érzelmi viharainak és a színpompás dúr-ak-

kordok háborítatlan napfényének. A rövid, de velôs 

programból érdemes kiemelni a cisz-moll Fantaisie-

impromptu egyszerre józan és választékos elô adá-

sát, valamint a bölcsôdal elomlóan lágy, csaknem 

éteri tisztaságú olvasatát.  Balázs Miklós

BARTÓK & FOLK

Szent Efrém Férfi kar, 

Szokolay Dongó Balázs

l l l l l

A szerzô halála 70. évfordulójának sajátos jelen tô sé-

ge van a jubileumi alkalmak sorában, ugyanis ekkor 

szûnik meg a jogdíjfi zetési kötelezettség. Tehát az 

évforduló elmúltával „felszabadul” az életmû, a dara-

bok gyakoribb mûsorra tûzése várható. A hangfelvé-

tel-készítés és a hangversenytermi megszólaltatás 

lehetôsége kölcsönösen erôsíti egymást – így öröm-

mel fogadjuk a Szent Efrém Férfi kar legújabb felvételét. 

Ez egyúttal a BMC remek mûsorpolitikáját is dicséri: 

ebben az évben kiadásában már megjelent Bartók 

összes kórusmûve (az ELTE-LFZE Kórussal, Dobszay 

László vezényletével), most pedig a ritkábban reper-

toárra kerülô férfi karok ismét rögzítésre kerültek. A 

világzene iránti érdeklôdés megnövekedése minden 

bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy olyan vegyes 

mû sorok szülessenek, amelyekben együtt szerepel-

nek a mûzenei alkotásokkal az azokat inspiráló nép-

zenei anyagok. Kezdetben az autentikus ôsforrás és 

a mû egymásutánja adott lehetôséget különleges ze-

nehallgatásra, késôbb mindinkább megkomponált 

mûsorok születtek. A mostaninak az az érdekessége, 

hogy a férfi karhoz társuló Szokolay Dongó Balázs 

több hangszeren is játszik (furulyán, dudán és táro-

gatón), egy alkalommal Bubnó Márk gardonjátékával. 

Ráadásul most az autentikus parasztzenén kívül an-

nak „továbbgondolása” is megszólal, tehát több lép-

csôs kölcsönhatás-viszonylatok tanúi lehetünk. Ezek 

immár a népzenében járatos hangszeresnek a gyûjtôi 

tapasztalatairól is tanúskodnak, s bizonyítékai a kom-

pozíció-improvizáció feldolgozásokban megmutat-

kozó többletének. A felvétel további „többlete”: a 

Bartók-férfi karokat megszólaltató énekegyüttes ezek 

megszólaltatásában is részt vesz. Jól megtervezett 

mûsort tartalmaz a korong, amely nemcsak bele –, 

hanem végighallgatásra való. Fittler Katalin
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BERG: LÍRIKUS SZVIT, WELLESZ: 

SZONETTEK

Renée Fleming, Enerson Vonósnégyes

l l l l l

Nem tudjuk, hogy Alban Berg eredetileg szándéko-

zott-e a Lírikus szvit zárótételét a vokális-alternatív 

változattal is elôadatni. A Largo risolutót a teljes da-

rab mellett ezzel a verzióval és A romlás virágaiból 

való szöveggel hallgathatjuk meg a lemezen, nem 

kisebb elôadóval, mint Renée Fleming és az 

Emerson Quartet. Az 1927-es, hattételes Lírikus 

szvit rendkívül érdekes mû – „rejtôzködô ope-

rának” nevezte Adorno, és az érzelmi töltetet, a 

drámai zenei szövetet tekintve értjük is a zenetörté-

nész megfogalmazását. Berg is jelezte egy növen-

déke által késôbb felfedezett partitúrában a mû 

programját. A vonósnégyesre komponált darab té-

telei rendkívül izgalmasak, akár csak részeket is ér-

demes meghallgatni. A tizenkétfokúság nem min-

den tételben van jelen a rendkívül feszes mûben, 

találunk Wagner és Zemlinski-idézetet is. A mû 

máig nagy hatású. Az élete nagy részét Angliában 

töltött, bécsi születésû Egon Wellesz neve sokunk-

nak mond újat. Elizabeth Barrett Browning szonett-

jei címû darabja azonban készteti a hallgatót újabb 

mûvek felfedezésére. Az öttételes füzér nyelvezete 

követi az új bécsi iskoláét, a mahleri-wagneri, 

Richard Strauss-i utat. Az Emerson Vonósnégyes 

játéka jó, helyenként kiváló, de érezhetôen más utat 

jártak eddig. Néha hiányzik a mindent elsöprô ex-

presszivitás, a jó szólamarányok ellenére a hangzás 

nem mindig tükrözi teljesen a mûvek hôfokát. A 

csodálatos hangú Renée Fleming ötvözi a kortárs-

zenei elôadásmódot az operaénekesi megoldások-

kal, egy-egy hang indítása nem szép. A lemez utol-

só darabja egy átirat: Eric Zeisl Komm, süsser Tod 

címû mûve. Kellemes hangzású, átélt elôadást hal-

lunk – kár, hogy sem a szerzôrôl, sem a rövid mûrôl 

nincs információ a kísérôfüzetben. Lehotka Ildikó

GOLDMARK: HEGEDÛVERSENY,  

SARASATE: CIGÁNYDALOK

Itzhak Perlman, Pittsburghi Szimfonikus 

Zenekar, André Previn

Itzhak Perlman 70 éves az idén, s a Warner az ösz-

szes hozzájuk került felvételét díszdobozban adta 

ki (ld. Gramofon, 2015 ôsz, 66. oldal), melyek 

egyenként is kaphatók. Köztük találjuk 1977-es le-

mezét a száz éve elhunyt Goldmark Károly I. He-

gedûversenyérôl. Perlman véleményem szerint egy-

értelmûen a legnagyobb élô hegedûs. Játékának 

szinte minden pillanata inspirált. Azok közé tarto-

zik, akik a bevett utakon haladnak inkább, azaz stí-

lusuk nem alternatív, hanem reprezentatív, ám szo-

katlanul tökéletes és megindító. Meleg, intenzív 

hang, testes és éneklô. Emellett kiváló érzéke van a 

forma tartásához. A Goldmark-mûrôl is van lemez 

igazán remek másik hegedûssel, mely egyszerûen 

nem áll össze igazán. A karmester is fontos, jelen 

esetben Previn, aki méltó, odafi gyelô, igényes part-

ner, a legjobb fajta all-round muzsikus. Goldmark 

darabja igazán szép mû; nincs inferior oldala, kifeje-

zetten szép példája annak, amit a festészetben job-

ban tisztel az ember: csodálatos lehet a kevésbé 

úttörô is. Milstein óta néhányan játsszák, de nem 

elegen. III. tétele érdekesen nyúlik vissza Beetho-

ven koncertjének zárótételére. A lemez második da-

rabja – Sarasate: Cigánydalok – váratlanul sokat 

mond Perlmanról. Felettébb virtuóz persze, de 

nem csak az, hanem a jó ízlés és a fi nom mûvészi 

lelemény példája is, ugyanis csendes, visszafogott 

sokhelyütt. Nem óvatosságból, hanem a tiszta for-

ma és a megfelelô kifejezés iránti igénybôl kifolyó-

lag. Azt mutatja, ilyen show-darab is megfo rmálha-

tó megragadó mûvészi módon. Perlman játéka úgy 

nagyon intenzív, hogy sohasem túlzó. Ôszintén kí-

vánom, hogy Perlman készítsen még újabb felvéte-

leket, bár diszkográfi ája igen átfogó és jelentékeny.

Zay Balázs 

BRAHMS: ZONGORAVERSENYEK

Daniel Barenboim, Berlini Állami Zenekar, 

Gustavo Dudamel

l l l l l

Barenboim többször felvette már Brahms zongora-

versenyeit – elôször Barbirolli, aztán Mehta vezény-

letével, továbbá élô felvétel ôrzi játékát Celibidache 

kíséretével is. Új élô felvétele logikus folytatás a sor-

ban. Barenboim a Liszt két zongoraversenyét tartal-

mazó lemezhez hasonlóan lassabb, meditatívabb, 

mint korábban. Ifjúkorától kezdve kimagasló elô-

adója volt ezeknek a mûveknek. Barbirollival jobbára 

tartotta magát általános megközelítésükhöz; gördü-

lékeny játékkal közelítve e grandiózus verseny mû-

vekhez. Mehtával készített bejátszásán már érez he-

tô volt a nyugodtabb strukturálás, az egyenletesebb 

folyam. Játéka most a korábbiaknál is mélyebb. Ko-

rábbi otthonossága biztos stílusérzék és biztos kéz 

párosára épült – most viszont kifejezetten instro-

spektív. Ehhez alkalmazkodik a keze alatt kiválóvá 

lett zenekar és a fi gyelmes Dudamel is, aki a zene-

kart a szokottnál fi nomabban, lassabban, halkabban 

vezeti. Amit az elsô versenymû bevezetésében szét-

esônek vélhetnénk, valójában helyes és érdekes, hi-

szen visszavesz a hangzás tömörségébôl és töp ren-

gôbb, csendesebb. Barenboim a lassú tételekben 

kü lönösen megragadó, sejtelmes hangzást nyújt. A 

má sodik concerto I. tételében meglep a kamarazenés 

egyensúly a résztvevôk között, ami jelentôs fegy ver-

tény Brahms esetében. Nyugodt egyenletesség járja 

át Barenboim játékát, billentés terén nemigen él erôs 

fortékkal, másrészrôl tiszta és jól átlátható. Ez a le-

mez egyáltalán nem felesleges ismétlés, hanem to-

vábbfejlesztése évtizedek során érlelôdött felfogásá-

nak, amit korábbi lemezei alapján – még az említett 

Liszt-lemezt fi gyelembe véve sem – lehetett volna 

épp így elképzelni. Brahms zongoraversenyei terén is 

sok az egymáshoz meglehetôsen közeli interpretá-

ció, ez azonban egészen egyéni.  Zay Balázs
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RAHMANYINOV: VARIÁCIÓK 

(PAGANINI, CORELLI, CHOPIN) + 

TRIFONOV: RACHMANIANA

Daniil Trifonov, Philadelphiai Zenekar,  

Yannick Nézet-Séguin l l l l l

Daniil Trifonov vitathatatlanul kiugró tehetségû pi-

anista. Új lemezére Rahmanyinov három variációs 

mûvét vette fel, melyek ritkán csendülnek fel 

együtt, s közéjük rejtette saját, Rachmaniana címû 

variációit. Utóbbiak nem túl nagy, de tetszetôs da-

rabok, lényegében a romantikus mintakészletbôl 

merítenek, erôsen koncentrálva a megszólaltatás 

keltette hatásokra, melyeknek Trifonov kétségkívül 

mestere. Jól hangzik, emléke azonban hamar le-

cseng. Trifonov játékának az összhangzása is szép, 

ez hamar kiderül a lemezt indító Paganini-variációk 

esetében; de még érdekesebb a párhuzamos szín-

keverés, különbözô hangzások szimultán meg-

valósítása. A Paganini-variációkban igen fi nom a 

Nézet-Séguin vezette Philadelphiai Zenekar. Vi-

szont a mû vége felé, például az Andante 

cantabilében kicsit hûvösek, visszafogottak. 

Trifonov felvétele méltó párja Lazar Bermanénak a 

Corelli-variációkban, aki a másikat sajnos nem vet-

te fel. Berman tömörebb – ha a festészet világába 

visszük át, szélesebbek az ecsetvonásai, kevesebb 

részletbôl tevôdök össze a nagyon karakteres kép, 

míg Trifonov quasi „debussysen” sok fi nom színt 

kreál. Játéka tudatosnak tetszhet, bár alighanem 

ösztönösen jön ennek a fi atal virtuóznak, aki eny-

nyire uralja ezt a hangszert, hogy ilyen magas fo-

kon kontrollálja a játszott zenét. Egyrészt horizon-

tálisan, a zene menetét illetôen, másrészt vertikáli-

san, a szóban forgó hangzás tengelyén. Annyiban 

biztos méltó utódja Rahmanyinovnak, hogy erre 

kivételes módon képes. A nagy érzelmek terén ke-

vesebbet fejez ki, bár ez kifejezetten tetszhet azok-

nak, akik tartózkodók Rahmanyinov nagyorosz ér-

zelmességével szemben.  Zay Balázs

RAHMANYINOV: 3. SZIMFÓNIA ÉS MÁS 

ZENEKARI DARABOK

Orchestre de Paris, Paavo Järvi 

l l l l l

Alig néh ány esztendô alatt az észt dirigens, Paavo 

Järvi, a „maga képére” tudta formálni a kontinens 

egyik legrakoncátlanabb zenekaraként számon tar-

tott Orchestre de Paris-t. 2010-ben vette át az együt-

test, és – ahogyan Frankfurtban vagy Cincinnatiben 

– ellentmondást nem tûrve vitte végbe az akaratát a 

nem annyira nagy múltú, de szemérmetlenül ambició-

zus párizsiakon. 2011-es és 2013-as hangversenyek 

alkalmával rögzített Rahmanyinov-olvasatai azt iga-

zolják, az Orchestre de Paris képes a legmagasabb 

technikai színvonalon teljesíteni, ha ehhez megvan 

a magabiztos szervezôkészség és a dirigensi vasaka-

rat. Persze kérdés, érdemes volt-e ezért „kilúgozni” a 

zenekar egykori, már-már bájosan szertelen és dús 

hangzásvilágát, s poroszos fegyelmezettségbe fésül-

ni a hajdani frankofón fesztelenséggel szerteágazó 

hangokat? E dupla lemezt hallgatva a válasz inkább: 

nem. Legalábbis nem akkor, ha a mû so ron kendô zet-

le nül dagályos, a pánszláv pátoszt és a hollywoodi 

giccset egyaránt invokáló Rah ma nyinov-darabok ke-

rülnek mûsorra. Järvi itt is önmaga marad, hiszen 

nem tud, nem akar más lenni; ellene mond az érzel-

mek önfeledt hullámzásának, a zenekart egyszerûen 

túlfegyelmezi. Végig érezni az ellentmondást nem 

ismerô karmesteri szándékot, s szinte kihallatszanak 

az elôadásokból az izzadságszagú próbák gyötrelmei. 

Järvi interpretációja a gazdagon és díszesen harmo-

nizáló 3. szimfóniából szinte végig erô sza koltan fe-

szes; a Caprice bohé mien bôl éppen a zabo látlan ke-

délyesség marad el; a Szimfonikus táncok annyira el 

akarják a kerülni a mesterkéltséget vagy az édeskés 

hangütést, hogy végül szikárnak, szinte már ridegnek 

hatnak. A Szikla elôadása is tüskés, kemény, bár len-

ne inkább spon tánul vaskos, semmint ennyire kimó-

dolt és eminensen szabálykövetô! Balázs Miklós

BRAHMS: I. ÉS III. VONÓSNÉGYES

Artemis Quartet

 ★★★★★

Az 1870-es években komponált I. és III. vonósnégyes 

nem is lehetne különbözôbb. Brahms két világa tárul 

fel a lemezen; a belsô vívódásokkal teli és a légie sen 

könnyed, bájos karakterekhez vonzódó. Rend  kívül 

izgalmas fi gyelni, ahogy ez megjelenik a darabokban, 

az elôadásban. Mindkét mû a hagyományos négyté-

teles szerkezetet mutatja, mindkettôben van olyan 

tétel, melynek formája ha nem is rúgja fel a klasszi-

kus szabályokat, de egyedi. A c-moll nyitótételének 

elôadása bámulatos, belsô sürgetéssel teli (nagy-

szerû a vonókezelés, a hangok hossza), vehemens, 

ahol kell, ott azonban lágy. A III. vonósnégyes elsô 

tétele egyfajta vidámságot, könnyedséget, szinte 

mozarti játékosságot jelez, melyet az együttes ki is 

aknáz. Érdemes a két második tételt is összevetni: a 

Romanze csellószólama rendkívül jól emelkedik ki, 

az elsô hegedû énekel, szívszorító pillanatok és az a 

szünet… Ha ez a románc, akkor a másik vonósné-

gyes lassú tétele maga a vágyakozás. Különleges 

hangulatú a két tétel az együttes elôadásában. Régi 

emlékeket idézô, nosztalgikus az I. vonósnégyes 

harmadik tétele, könnyed a B-dúr zárótétele. A legin-

timebb hangzástól a zenekarszerûig mindent elôhív 

az Artemis Vonósnégyes, rendkívüli hangulatteremtô 

képességgel varázsolják elô a két mûvet. Részlet gaz-

dag az elôadás, zeneileg nagyon átgondolt, a szó-

lam  arányok minden esetben a lehetô legjobbak. 

Brahms kamarazenéje sajnos árnyékban marad a 

szim fóniák, a Hegedûverseny mögött. Éppen ezért 

öröm, ha vonós négyest jelentet meg egy-egy kiadó, 

és csak remélni lehet, hogy többekhez eljut a lemez. 

Nem utolsó sorban a hihetetlenül szuggesztív elô-

adás miatt. A lemezt a vonósnégyes brácsása, a nyá-

ron elhunyt Friedemann Weigle emlékének szente-

lik. Lehotka Ildikó
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VINCI: CATONE IN UTICA

Cencic, Fagioli, Sancho, Sabadus, 

Il pomo d’oro, Riccardo Minasi

l l l l l

Íme, újabb bizonyíték a barokk zene szerelmeseinek. 

Hogy amiként nemcsak Bach volt, hanem Telemann 

is, és nemcsak Händel volt, hanem Hasse is, ugyan-

úgy – nemcsak Vivaldi, meg Pergolesi létezett, hanem 

példának okáért Leonardo Vinci (?1696–1730) is. 

Méghozzá olyan zenét szerzett e nápolyi mester, 

amely több mint fi gyelemre méltó – legalábbis az Il 

pomo d’oro virtuóz muzsikusainak sistergô elô adá-

sában. Hogy Vinci 1728-ban, Rómában bemutatott 

operájának címszereplôje, a republikánus Cato a kis 

olasz városállamokat akarta jelképezni ellenlábasá-

val, az egyeduralomra törô, s ekként a Habsburgok 

itáliai terjeszkedésére célzó Caesarral szemben (mint 

azt a kísérôfüzet esszéje föltételezi), az legalábbis 

kérdéses. Biztos csak az, hogy V. Sixtus pápa 1588-

ban leparancsolta a nôket az örök város színpadairól, 

így ott eztán a nôi szerepeket is kasztráltaknak kel-

lett énekelniük. Ami viszont manapság vezet még pi-

kánsabb megoldáshoz. Ahhoz tudniillik, hogy csupa 

ivarérett férfi  hallható e felvételen. Két tenor: Juan 

Sancho (Catone) és Martin Mittermutzner (Fulvio, 

Cesare híve); két kontratenor: Franco Fagioli (Cesare) 

és Max Emanuel Cencic (Arbace, Catone barátja, aki 

szereti annak lányát, Marziát); valamint a két nôi sze-

repben két férfi szoprán: Valer Sabadus (Marzia, 

Cesare titkos szeretôje) és Vince Yi (Emilia, Pompeo 

özvegye). És ôk mindannyian oly ragyogóan énekel-

nek, hogy e majd négyórányi barokk stilizáció alatt 

sem támad hiányérzetünk a nôi hangok után… A mû 

megbukott az ôsbemutatón: a rómaiak éppenséggel 

túl realistának érezték a tragikus befejezést, amely 

accompagnato recitativóval ér véget, hirtelen. Nem 

kárpótolta ôket érte az ezt megelôzô, kiterjedt, drá-

mai kvartett sem. Minket viszont kárpótol, Vincit pe-

dig rehabilitálja e felvétel. Mesterházi Máté

CAVALLI: L’AMORE INNAMORATO

Rial, Blažiková, L’Arpeggiata, 

Christina Pluhar

l l l l l

A megfelelô idôben volt a megfelelô helyen: 

Francesco Cavalli (1602–1676) operaszerzôi karrier-

je röviddel a zenetörténet elsô polgári operaházá-

nak megnyitását (Velence, Teatro San Cassiano, 

1637) követôen indult. Nemzetközi sikerét is a ve-

lencei opera nem kis részben a neki tulajdonított 

harminckét színpadi mûnek köszönhette (öt elve-

szett). Nem más, mint maga Monteverdi alkalmaz-

ta a San Marco karénekeseként a tizennégy esz-

tendôs Cavallit, aki négy évvel késôbb már a San 

Giovanni e Paolo templom orgonistája lett. Bámula-

tos, hogy élete mennyire visszatükrözôdik mû vé-

sze tében – jegyzi meg a könyv igényû booklet egyik 

esszéjében Olivier Lexa, az elsô teljes Cavalli-

biográfi a szerzôje. Szerinte ott lappang a kompo-

nista minden áriájában a nélkülözésekkel teli, bol-

dogtalan gyermekkor, a szerencsejáték, az adóssá-

gok, a gyanúba keveredés szeretôje férjének lehet-

séges gyilkosaként, a hatalmas örökség, a jó üzleti 

érzék, a velencei karnevál homlokterében aratott si-

kerek; a Monteverdihez fûzôdô viszony és a nehéz 

munkával kiküzdött pozíció a Szent Márk-székes-

egyházban, a Mazarin és XIV. Lajos szolgálatában 

kifejtett tevékenység, a francia opera megszületésé-

ben való részesség, és végül a közvetlenül a saját 

halálát megelôzôen írott Rekviem… „Mindez azt bi-

zonyítja, hogy a történelmi regények és a krimik 

szer zôi még nem találtak rá a legjobb témára, s hogy 

korunk muzsikusai sem olvastak még ki mindent 

Cavalli szûkszavú kéziratainak sorai közül” – írja 

Lexa, majd így kiált fel (joggal): „Köszönet Néktek, 

kedves zenészei az Arpeggiata együttesnek, köszö-

net, amiért e kottasorokat új élettel töltöttétek meg, 

s amiért olyan Cavalli-zenét tártok elénk, amely 

minden eddiginél elbûvölôbb!” Mesterházi Máté

MONTEVERDI: L’ORFEO

Figueras, Zanasi, A. Savall, La Capella Reial 

de Catalunya,  Le Concert des Nations,  

Jordi Savall l l l l l

„Mi teszi a modern mûvészt?” – idéz Jordi Savall 

egy Harry Halbreich nevû, belga zenetudóst, aki ek-

ként válaszolja meg saját kérdését: „Modern az a 

mûvész, aki szenvedélyesen eggyé forr századával, 

amelyet állandóan elôbbre visz azáltal, hogy utakat 

nyit önnön érzékenységének és kifejezôkészségének 

meghódítására. Az ilyen mûvész örökké fi atal. 

Claudio Monteverdi is épp ilyen: zenész, aki örökké 

kortársunk marad.” Savall pedig így folytatja: „Több 

mint 400 évvel keletkezése után az Orfeo és Mon-

teverdi másik két fennmaradt operája olyan, eleven 

mûveknek bizonyulnak, amelyek képesek minket a 

legbensônkben megérinteni. Ezt bizonyítja egyre 

növekvô, világméretû sikerük és az irántuk tanúsí-

tott mind nagyobb érdeklôdés. Az Orfeo lehetôvé 

teszi, hogy a zene hatalmát az egyik legkoncentrál-

tabb és legtisztább formájában ismerjük meg.” Bár 

nem láttam azt a korábban megjelent DVD-t (Opus 

Arte), amely ugyanezt a 2002-es barcelonai elô adást 

örökíti meg, csak a fotókból és magából a hang fel-

vé telbôl is kitûnik, hogy a barokk színházat fölidézô 

rendezés (Gilbert Defl o munkája) elég statikus lehe-

tett. Ám mintha Savall számára is fontosabb volna 

az önmagáért való zenei szépség s az emberi han-

gok szinte instrumentális kizengetése, mint a felka-

varó drámaiság. Akkor mégis kiknek ajánlom ezt a 

dupla CD-t? Azoknak, akik szeretik a képzô mû vé-

szeti igényû, fotókkal és reprodukciókkal gazdagí-

tott kiadványokat; akik gyûjtik az Alia Vox gyö nyö-

rû kiállítású, tematikus Savall-albumait; és persze 

azoknak is, akik szeretnék az operatörténet elsô ma 

is játszott remekének szövegkönyvét, Alessandro 

Striggio kitûnô librettóját nemcsak olaszul, angolul, 

franciául vagy németül, hanem hollandul, spanyo-

lul, sôt katalánul is követni…  Mesterházi Máté
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VERDI: AIDA

Harteros, Szemencsuk, Kaufmann, Schrott, 

Tézier, a Santa Cecilia Akadémia Ének- és 

Zenekara, Antonio Pappano

 l l l l l

 

Hosszú idô után végre egy rendesen elkészített ope-

ralemez jelent meg. Stúdiófelvétel kellô ráfordítással. 

S ennek megvan az eredménye. Pappano a várt ma-

gas fokú kidolgozottsággal irányít. Még az ünnepi 

indulóban is képes megörvendeztetni, ahogy kerüli a 

banalitást is, a slamposságot is. A szereposztás tipi-

kusan mai, s erre fi gyelemmel jónak mondható. 

Ludovic Tézier bariton mindig megbízható, Amo-

nasro-megközelítése ideálisan ötvözi az adekvát 

hangra, illetve a mélyebb szerepformálásra koncent-

ráló hagyományokat. Erwin Schrott szépen helytáll 

Ramfi s szerepében, kerüli a túlzásokat, a szólam pre-

cíz megoldására koncentrál. Ez alapvetôen nem 

bassz-bariton szerep, de Schrott bírja a mélységeket. 

Persze a hangok eleve adott kontrasztja a férfi ak kö-

rében nemigen érvényesül. Kiváltképp érzôdik ez a 

Nume, custode e vindice... kezdetû résznél. Schrott 

énekelhetné Amonasrót is, Radames pedig igencsak 

baritonális tenor: Jonas Kaufmann. Ô is szépen és ki-

dolgozottan énekel, az általa nyújtott összkép is 

megfelelô, bár messze nem annyira, mint Domin gó-

nál, aki erre a szerepre született. Kaufmanné a koráb-

biak közül Vickers alakításához áll közel, mely viszont 

markánsabb. A nôknél megmaradt a kontraszt, hi-

szen Jekatyerina Szemencsuk igazi szlávos, altba 

hajló mezzoszoprán, akárcsak hajdan Jelena Obraz-

cova. Éneklésének színvonala is hasonló. Aidát Anja 

Harteros, napjaink egyik tényleg kiemelkedô szop-

ránja énekli, akinek a hangja elégé fi nom, ugyanakkor 

kellôképp testes is, továbbá kidolgozottság terén is 

abszolút jeleskedik. Igazán hozza a szereplô szemé-

lyiségének összetettségét. Ez a lemez mindenkép-

pen ott van a mû jelentôs felvételei közt. 

 Zay Balázs

FIANÇAILLES POUR RIRE – 

FRANCIA MELÓDIÁK

Natalie Dessay, Philippe Cassard

 ★★★★★

Fiançailles pour rire – Eljegyzés viccbôl. Ez nemcsak 

a lemez címe, hanem Louise de Vilmorin versesköte-

téé is, amelybôl Francis Poulenc válogatott magának 

költeményeket. Ám e dalok éppoly kevéssé viccesek, 

mint a lemez többi száma: az egész mûsort elbûvölô 

melankólia lengi be. „Könnyekig megható, vagy leg-

alábbis annak kellene lennie” – írta egyik daláról 

Poulenc, hozzátéve, hogy „alázatosan kell énekelni, 

mert a líra a bensônkbôl fakad”. És Natalie Dessay 

alázattal énekel, s a leg ben sô jébôl. Nemcsak Poulen-

cet, hanem Faurét, Chabrier-t, Chassont, Duparcot 

is. És nemcsak Vilmorin verseire írott dalokat, hanem 

Romain Bussine, Paul Verlaine, Catulle Mendès, Paul 

Valéry, Charles Cros, Leconte de Lisle, Maurice 

Bouchor, Théophile Gautier, Sully Prudhomme, Jean 

Labor költeményeire szerzetteket is. Vagyis e lemez 

a francia nyelv és költészet szerelmeseinek is örömet 

okoz. De legalább annyira kedvüket lelhetik benne 

azok, akik szeretnek fölfedezni számukra addig isme-

retlen zenei gyöngyszemeket. És persze leginkább 

ajánlható e pompás kiadvány Dessay tisztelôinek (e 

sorok írója közéjük tartozik), akik sohasem hitték el, 

hogy kedvencük ne tudna többé énekelni. Tud ô, 

csak talán már nem barokk koloratúrákat, hanem 

olyan sûrûn hömpölygô, bensôséges pianókat, ami-

lyenekre csakis ô képes. Egyik dal szebb, mint a má-

sik, ezért csak különlegessége okán emelem ki 

Poulenc Párbeszédét (Dessay érzékeny partnere itt a 

bariton Laurent Naouri), valamint Chausson Örök 

dalát (Dessay-t itt nemcsak a zongorista Philippe 

Cassard kíséri ragyogón, hanem az Ebène vonósné-

gyes is). A lemez nyitódalát, Fauré örökzöld Álom 

utánját Dessay picit alulintonálja… Sebaj, így is cso-

dálatos ez a lemez! Mesterházi Máté

PUCCINI ÉS KORA

Jonas Kaufmann – tenor, Szimfonikus zene-

karok (Prága, Milano, Róma); karmester: 

Marco Armiliato, Antonio Pappano 

l l l l l

Csalóka ez a lemez: tulajdonképpen Kaufmann ko-

rábbi Verismo címû albuma teljesebb változatának 

újrakiadása, némi kiegészítéssel: két Puccini-áriával 

az énekes Romantikus áriák címû albumáról, s egy 

Puccini-duettel Fleming ugyancsak Verismo címet 

viselô lemezérôl. A Puccini és kora cím eléggé félre-

ve zetô, hiszen keveset hallunk Puccinitôl. Alap jában 

véve természetesen értékes verista gyûjtemény. 

Kauf mann kétségkívül jeles énekes, aki jelenleg az 

olasz repertoárban is buzog. Igazi terepe azonban 

nem ez. Visszatekintve az olasz operaéneklés törté-

netére, aligha tehetô annak élvonalába, noha mind 

hangilag, mind technikailag kiváló. A lemezen meg-

lehetôsen sûrûn váltakozik két alap vetô élmény. Egy-

részt szépen érvényesül Kauf mann drámai tehetsé-

ge, hangjának ehhez szükséges ereje, ami bizonyos 

részek megszólalta tását kifejezetten érdekessé teszi. 

Elôadása máskor azonban eléggé mesterkéltnek tû-

nik, még a lemez nagy részén vezénylô Pappano iga-

zán adekvát irányítása mellett is eltûnik az itáliai 

han gulat. Észlelhetô olykor egy harmadik jelenség is: 

mi kor Kaufmann megközelítése ugyan elszakad a 

hagyományostól, de érdekesen alternatív. Ha úgy 

néz zük, hogy egy igazi német baritonális tenor ki-

rándul olasz terepre, azt mondhatjuk: derék. De a re-

pertoár hagyományát szemlélve, egy-egy ária fel -

lelhetô, illetve lehetséges elôadásait tekintetbe véve 

bizony nem lehet nem észrevenni, hogy a kidolgo-

zottság és igényesség mellett sem kifejezetten meg-

gyôzô. Ennek oka elsôsorban nem a hang – az kife-

jezetten jó –, nem is a technika, mely szintén az, ha-

nem az alapvetô stílus. Némi túlzással: sok hûhó 

semmiért. Érez hetô formálási igény, mégsem érvé-

nyesül a zene inherens hatása.  Zay Balázs
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VERDI: MACBETH

Lučić, Netrebko, Pape, Calleja,The Metro-

politan Opera Orchestra, Chorus & Ballet

Fabio Luisi  ★★★★★

„Itt van hát Macbeth, amelyet minden operám közül 

a legjobban szeretek, és amely ezért mindegyiknél 

méltóbb arra, hogy Önnek ajánljam” – írta apósának 

és jótevôjének, Antonio Barezzinek 1847-ben Verdi. 

S a zeneszerzô nem túlzott, mivel valóban kijelent-

he tô: a Macbeth a Rigoletto elôtti Verdi-operák leg-

jobbika. Ellenállhatatlanul friss, vadromantikus zené-

jét az 1865-ös párizsi átdolgozás ráadásul helyenként 

már-már a Don Carlos magasságaiba emeli. A ren de-

zôk mindazonáltal nem nagyon tudnak vele mit kez-

deni. Nem úgy Adrien Noble, a Royal Shakespeare 

Company egykori mûvészeti vezetôje, akinek 2007-

es (majd 2014-ben felújított) Metropolitanbeli színre 

állítása nemcsak szellemesen okos, hanem – színhá-

zi rendezôtôl nem várt módon – hibátlanul muzikális 

is. Hogy a boszorkányok Noble-nál 1950-es évekbeli, 

kisvárosi, retikülös „úriasszonyok”, az például hát-

borzongatóan mulatságos ötlet. A címszerepben 

Željko Lučić  remekel: kezdetben árnyalatnyit ugyan 

alulintonál, ám szuggesztivitása feledteti velünk az 

apró szépséghibát. Fölényes biztonsággal énekel ez-

zel szemben Anna Netrebko, akinél szexisebb Lady 

Macbethet elképzelni sem lehet. Áttetszô szatén há-

lóingében Netrebko nagyjából azt a hatást fejti ki a 

közönség erre fogékony részére, mint amelyet 

Marilyn Monroe fellibbenô szoknyája produkálhatott 

ama bizonyos szellôzônyílás fölött… És szinte már 

várjuk, hogy halljunk tôle egy gyöngébben sikerült 

hangot ebben az elvileg nem neki való, mert izzón 

drámai szerepben, de hiába: az isteni Anna mindvé-

gig tökéletes! S ahogy a Methez illik: René Papénak 

(Banco) és Joseph Callejának (Macduff) köszön-

hetôen a kisebb szerepek is luxus színvonalon szó-

lalnak meg. Referenciaértékû a Fabio Luisi vezényelte 

elôadás felvétele.  Mesterházi Máté

Erato/Warner – Magneoton
08256461 66503

VERDI: TRAVIATA

Damrau, Demuro, Tézier, 

Opéra National de Paris, 

Francesco Ivan Ciampa 

l l l l l

Diana Damrau neve manapság szinte egyet jelent 

Violettával. A közelmúltban a világ vezetô opera-

házaiban énekelte a szerepet New Yorktól Züric-

hig, Milánótól Londonig, és mindenhol szuperlatí-

vuszokban írtak a kritikák alakításáról. Jelen DVD 

élô elôadás, a Párizsi Nemzeti Opera 2014 júliusá-

ban felvett produkciója. A fi lmet Benoît Jacquot 

jegyzi rendezôként, aki ezúttal a hagyományos 

operarendezés mellett tette le a voksát. A rendezô 

tudatja a nézôvel, hogy Violetta beteg – elôször 

orvosi vizsgálat közben pillantjuk meg. Jacquot a 

ré szletekre is ügyel: a Francesco Demuro által meg-

formált Alfredo nyakkendôje és Violetta ruhája 

ugyanabból az anyagból készült; kifejezve a két 

fôszereplô közötti harmóniát. Az elôadásból sok 

momentumot ki lehetne emelni, mely igazolja, 

hogy érdemes vele a korábbi Traviata-felvételek so-

rát gyarapítani. KI

Decca – Universal
0743862

VERDI: OTELLO

Botha, Fleming, 

Struckmann, Metropolitan 

Opera, Szemjon Bicskov

l l l l l

2012. október 27-én, a MET élô közvetítései sorá-

ban a Müpa közönsége is részese lehetett Elijah 

Moshinsky produkciójának – ez került most meg-

örökítésre. A színpadraállítás elsôsorban a MET kö-

zönségének szól – hogy a nézôtér minden pontján 

hatásos legyen, felfokozott gesztusok szükségesek. 

A térben-idôben távoli publikumot a felvételkészítôk 

rendre sok kö zelképpel próbálják kárpótolni – így 

néha Óz birodalmában érzi magát a mûhelytitkokba 

beavatott nézô-hallgató. Viszont ilyenkor érhetô 

tetten a szerepek látványként is minuciózus kidol-

gozása. Flemingnek 18 éve parádés szerepe 

Desdemona – korántsem passzív elszenvedôje sor-

sának, hanem indulatot mer vinni a szerepbe. Né-

hány remek beállításban remekül érzôdik Jago irá-

nyító szerepe, a gonosz intellektuális fölénye. 

Botha Otellója inkább a féltékenységnek, semmint 

jóhiszemûségének áldozata. FK

Decca – Universal
0743891

VERDI. FALSTAFF

Maestri, Meade, Blythe, 

Oropesa, Metropolitan 

Opera, James Levine

l l l l l

A brit Gramophone úgy aposztrofálta Ambrogio 

Maestrit, mint Itália válaszát Bryn Terfelre. Maestri, 

aki robusztus alkatában, „rinocérosz-szerû” megje-

lenésében csakugyan emlékeztet a walesi óriásra, 

ma mindenekelôtt Verdi Falstaffjának címszerep-

ében arat babérokat, s jóllehet repertoárja számos 

fontos baritonszerepet ôriz, mégis a jelenkor 

emblematikus Falstaffjaként vonul majd be az ope-

rajátszás Pantheonjába. Milánó, Parma, Zürich és 

Salzburg produkciói után most New York-i alakítása 

is megjelent DVD-n, melyet 2013 decemberében 

rögzítettek – Maestri ekkor már túl volt a 300. 

Falstaff-megformálásán. A Met színrevitelében 

azonban mégsem  ô a legemlékezetesebb, hanem a 

rendezô, Robert Carsen ritkán láthatóan szellemes, 

színes, vidám és élettel teli rendezése, s nem mel-

lesleg két remek komika-énekesnô: Stephanie 

Blythe és Angela Meade. BM

Decca – Universal
0743873

DVOŘÁK: RUSALKA

Fleming, Beczala, 

Zajick, Relyea, 

Metropolitan Opera, 

Yannick Nézet-Seguin

l l l l l

Renée Fleming Rusalka-alakításának méltó keretet 

biztosít az 1998-ban készült prágai stúdiófelvétel 

és a most megjelent, a Metropolitan Opera színre-

vitelében hozzáférhetô produkció. Elôbbi egy ak-

kor még nem eléggé ismert, ám avatott kezek kö-

zött kivételesen szépnek, hallgatásra érdemesnek 

bizonyuló dalmû újrafelfedezését, valamint egy 

korszakos énekesnô addigi pályájának csillagóráját 

jelentette. Tizenhét munkás év után Fleming sze-

repfelfogása alapjaiban nem, árnyalataiban válto-

zott; hangja teltebb, gesztusai mesterkéltebbek 

lettek. Noha Otto Schenk rendezése igencsak el-

avult és dohos, a Piotr Beczalával és Dolora Zajick-

kal felálló énekes gárda, valamint a karmesteri pál-

cával jó barátságot ápoló Yannick Nézet-Séguin 

képes életet vinni ebbe az ómódi és álmosító kiál-

lításba. BM
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MAX EMANUEL CENCIC – 

ARIE NAPOLETANE

Il Pomo d’Oro, Maxim 

Emelyanychev

Decca – Universal

4788422  ★★★★★

A nápolyi iskola szerzôinek operái-

ból válogatta Max Emanuel Cencic 

legújabb árialemezének anyagát: 

Por po ra, Leonardo Leo, Leonardo 

Vinci, Alessandro Scarlatti, Pergolesi 

kompozícióiból. A szerzôk névsora 

alighanem lázba hozza a barokk 

zene, az operák iránt rajongókat, az 

elôadó neve nemkülönben. Cencic 

lemeze ismét átütô: hihetetlen vir-

tuozitással, az érzelmek maximális 

ábrázolásával szólalnak meg az ári-

ák, köztük kilenc olyan, mely elôször 

szerepel lemezen. Mindegyik részlet 

nagyszerû; Cencic nem véletlenül 

sok éve a legkeresettebb kontrateno-

rok egyike, aki képes visszaadni a ba-

rokk operák hangulatát, megszeret-

tetni a vokális mûfajt. A lemez zárá-

saként különös módon egy 

csem balóversenyt hallunk, Dome-

nico Auletta darabját. Itt a zenekar 

és a karmester-csembalista erôs ségét 

is meg fi gyelhetjük. Remek is mer-

tetôvel jelent meg az árialemez. LI

GLUCK: ORFEUSZ 

ÉS EURIDIKÉ (2 CD)

Fagioli, Hartelius, de Negri, 

Accentus, Insula Orchestra, 

Laurence Equilbey

Archiv Produktion – Universal

479 5314 l l l l l

Az elsô lemez indokolatlan: rövid 

egyveleg a bécsi és a párizsi változat-

ból. Az utána következô komplett fel-

vétel bizony elég átlagos. Fagioli két-

ségkívül kvalitásos énekes, fôképp 

involváltsága, dinamizmusa, eleven 

elô adása miatt. Hangja persze erôsen 

tö rik, ami érthetô, de szépnek nem 

mondható. Kidolgozottság terén az 

egész elôadás kétséges. Mind 

Equilbey irányítása, mind a zenekar 

játéka átlagos. Megfelel a historizmus 

alapelveinek, dinamikus, de részletek 

szépsége ritkán mutatkozik meg. Míg 

egészében rendben van, részleteiben 

nem túl meggyôzô. Karajan elôadása 

húzott, nagyromantikus élô felvé-

telén néhány másodperc alatt több 

érzelmet mutat, mint ez a lemez jó 

ideig összesen. Gardiner Berlioz 

hang szerelésérôl készült bejátszásá-

nak fi nomsága sem köszön vissza. A 

két nôi szereplô jó, bár nem emelked-

nek ki.  ZB 

VIVICA GENAUX – 

ÁRIÁK (3 CD)

Erato/Warner – Magneoton

08256460 98309 l l l l l

A háromlemezes kiadványt az ember 

tátott szájjal hallgatja; Vivica Genaux 

felvételei minden igényt kielégítenek. 

Az elsô lemezt a bel cantónak szen-

telte a szerkesztô: Donizetti- és 

Rossini-áriákat hallunk, a második 

Händel és Hasse áriáiból válogat, míg 

a harmadik Vivaldi „tûzijátékkal” káp-

ráztatja el a hallgatót. Az alaszkai 

születésûmezzó hangszíne, ha nem 

is teljesen sötét, de a hang nagyon 

rugalmas, egyaránt szépen szól a 

mély és magas tartományban, nem 

érzünk törést sehol. A virtuóz szaka-

szokat legato énekli – ahol úgy kell, 

és ami jóval nehezebb a staccato elô-

adásmódnál. Hihetetlen biztonság-

gal, mi több, természetességgel pe-

regnek a futamok. A lassú szakaszok 

érzéssel szólalnak meg – nem csak a 

virtuozitás, de a zenei ízlés, megfor-

málás is az énekesnô sajátja. A három 

lemez újrakiadása kiváló ötlet. LI

PUCCINI: TURANDOT

Andrea Bocelli, Jennifer Wilson, 

Zubin Mehta

Decca – Universal

478 8293  l l l l l

Az új Puccini-lemez egyik húzóneve 

Andrea Bocelli. Tudvalevô, hogy az 

olasz énekes otthonosan mozog a 

könnyedebb mûfajokban is, ám igazi 

szerelme mindig is az opera volt: ed-

dig tizenegy teljes operát vett fel. 

Széles rajongótáborából e CD birto-

kában bizonyára mindenki az opera 

slágerszámát, a Nessun dormát sze-

retné elôször meghallgatni – vele. Pe-

dig a többi szereplô is megérdemli a 

fi gyelmet. A fenti ária után már nem 

is kell tekerni a lejátszón, csak gyö-

nyörködni a kicsi Liù önfeláldozását 

megformáló Jessica Nuccio áriájában 

és a fôleg Wagner-hôsnôket megfor-

máló címszereplô, az amerikai Jenni-

fer Wilson alakításában. Wilson szá-

mos közös produkciót jegyez Zubin 

Mehtával, aki a másik nagy név. Pál-

cája  alatt az Orquestra de la Comu-

nitat Valenciana a Kelet ragyogó szí-

neit, ezernyi zenei árnyalatát mutatja 

meg Puccini hattyúdalában. KI

A BEL CANTO KINCSEI

Rolando Villazón, a Firenzei 

Maggio Musicale Zenekara, 

Marco Armiliato

Deutsche Grammophon – 

Universal

479 4959  l l l l l

Kétarcú lemez. Bel canto szerzôk ere-

detileg zongorakíséretes dalai való-

ban kibomlanak zenekari kísérettel. A 

hangszerelések alapvetôen jók. Villa-

zón kitûnô énekes, hangja ugyanak-

kor sajnálatos módon erôsen megko-

pott, ami Mozart esetében például 

nem probléma, de e jobbára napfé-

nyes itáliai daloknál sajnos az – s ez 

különösen azért szomorú, mert 

Villazón még igen fi atal. Hol van már 

az a remek hang, melyet 2008-ban 

megjelent Cielo e mar címûlemezérôl 

hallhatunk? E korongra Bellini, Verdi, 

Donizetti és Rossini négy-négy dala 

került. Armiliato és a Firenzei Maggio 

Musicale Zenekarának kísérete kidol-

gozott, de elég vértelen. Sajnos ez a 

repertoár fényes, erôs hangot igényel, 

mindazonáltal örülnénk, ha Villazón-

nal továbbra is készülnének lemezek.
ZB 

JOYCE AND TONY – LIVE AT 

WIGMORE HALL

Joyce DiDonato, Antonio 

Pappano

Erato/Warner – Magneoton

08256461 07896  l l l l l

Joyce and Tony – viseli az informális 

címet a dupla CD. Joyce DiDonato és 

Antonio Pappano koncertfelvételét 

hallgathatja meg az érdeklôdô. A két 

mûvész kirándult a könnyedebb 

mûfaj felé is, ami lehetett volna ku-

darc, de nem az. Az elsô lemezen 

Haydn Ariadné Naxosban címû kan-

tátája szólal meg (Mozart Figarójából 

ismerôs dallammal), majd dalokat 

hallunk; némelyiket Frank Sinatra 

vagy Elvis Presley is énekelte. A má-

sodik lemez egyértelmûen a szóra-

koztatást szolgálja, benne az ismert 

Over the Rainbow-val. DiDonato itt 

meg gyô zôbb, a gyors vibrato nem 

zavaró, a hangulatokat jól érzékelteti, 

jutalomjátéknak érezzük éneklését. 

Már megteheti, hogy ilyen mûsorral 

álljon a közönség elé. Partnere a kar-

mester-zeneigazgató Antonio Pappa-

no, aki kiváló zongorista, vérbel i sza-

lonzenész is a lemezek alapján. 

Szív bôl zenélnek, a közönség nem 

kis örömére. LI
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REQUIEM

Choir of Clare College 

(Cambridge), Graham Ross

Harmonia Mundi – Karsay és 

Társa

HMU 907617  l l l l l

Angol és spanyol szerzôk mûveit tar-

talmazza a Harmonia Mundi kiadvá-

nya, Zene Mindenszentek ünnepére és 

Halottak napjára alcímmel. A nagy-

részt reneszánsz kórusmûvek-mo tetták 

ellentételezéseként Kenneth Leighton 

víziószerûmûvét érdemes meghallgat-

ni. Izgalmas az alig vagy egyáltalán 

nem ismert szerzôk spirituális kompo-

zícióiba is belemélyedni. A lemez zá-

rásaként-csúcspontjaként Tomás Luis 

de Victoria utolsónak írt mûve, a nagy-

lélegzetû, hatszólamú Requiem szólal 

meg. A kiadvány gondosan összeválo-

gatott, lélekemelô, a fülnek kellemes. 

A kórus hangzása gyönyörû, telt, ki-

egyensúlyozott, a szólamok nem lóg-

nak ki – nem hiába van több évszáza-

dos hagyománya az angol templomi 

kórusoknak. Graham Ross elképzelé-

sei a mûvekhez illôek, a két orgonista 

szép hang színekkel támasztja alá a da-

rabokat. LI

JOSEPH HAYDN: 

HEGEDÛVERSENYEK

Kalló Zsolt, Capella Savaria, 

Nicholas McGegan

Hungaroton

HCD 32771  l l l l l

A Hoboken-jegyzék még négyrôl szá-

mol be, az utókorra azonban csak há-

rom hegedûverseny maradt, melyet 

Joseph Haydn eredeti munkájaként 

azonosítunk. Valamennyirôl el mond-

ha tó, hogy relatíve korai darabok, s 

címzettjük a komponista jó barát ja, s 

egyben az Esterházyak szolgálatában 

dolgozó zenekar koncertmestere, 

Luigi Tomasini – a kiváló talján he ge-

dû mûvész mutatta be mindahányat a 

fényes hercegi udvarban. E C-dúr, 

A-dúr és G-dúr hangnemben született 

koncertek hitelesen ôrzik a korai klasz-

szika és az érett rokokó, a gáláns stílus 

versenymû-mintázatának szokásos 

allûr jeit. Kalló Zsolt és a Nicholas 

McGegan vezényelte Capella Savaria 

is a stílusismeretre épít, a darabokat 

visszafogottan virtuóz, mégis ke-

csesen kanyargó, mértékletesen viru-

lens muzsikákként mutatja be, Kalló 

szólója talán éppen ezért nem kér a ké-

sôbbi korok öncélú, szónokias maga-

mutogatásából. BM

RAHMANYINOV, SCSEDRIN 

ÉS STRAVINSKY MÛVEI

Gyenyisz Macujev – zongora, 

Mariinsky Orchestra, 

Valerij Gergiev

Mariinsky – Mevex

MAR 0587  l l l l l

Felejthetetlen Rahmanyinov-kon certet 

adott Gyenyisz Macujev 2015 áp rili sá-

ban, Budapesten. A most megjelent 

lemezen is hallunk tôle Rah ma nyi no-

vot: ezúttal az I. zongoraverseny 1917-

es változatát; de halljuk Stravinsky ke-

véssé ismert Capriccióját (az 1949-es 

verziót) és Scsedrin szinte ismeretlen, 

feleségének dedikált II. zongoraver-

senyét. Rendkívüli energia, robbané-

konyság, a szó jó értelmében vett za-

bolátlanság, de lírai pillanatok sokasá-

ga is jellemzi Ma cujev játékát a 

Rah manyinov-ver seny mûben. A Cap-

ricciót merész, szinte szemérmetlen 

hangsúlyokkal tolmácsolja, a záróté-

telt némi könyörtelenséggel helyen-

ként. A zenekar talán ezért kissé félénk 

helyenként. Az élô felvétel minôsége 

nem elégít ki minden igényt, d e Macu-

jev szenzációs interpretációja mindent 

felülír.  LI

STEVE REICH: MUSIC FOR 18 

MUSICIANS

Ensemble Signal, Brad Lubman

Harmonia Mundi – Karsay és 

Társa

HMU 907608  l l l l l

Reich korszakos jelentôségûmûvét a 

ma gyar hallgató elsôsorban a nemzet-

közileg is elismert Reich-inter pre tátor 

Amadinda Ütôegyüttes fel vé telérôl is-

meri. A zeneszerzô-karmester Brad 

Lubman együttese is a szerzô által jó-

váhagyott verziót rögzített, debütálás-

ként a Harmonia Mundinál. Tovább 

erô södik a meggyôzôdés: ez az egy-

kori újdonság az idô múlásával is meg-

ôrzi frissességét, újdonság-erejét. En-

nek az elôadásnak a sajátossága a 

– kortárs zenével kapcsolatban ritkán 

felemlített – érzelmi gazdagság. Tehát, 

miközben mindvégig meg határozó 

elem a lüktetés (a szívverés) és a le ve-

gô vételek által szabályozott idôtarta-

mok sorjázása, a ritmikus-metrikus 

kom ponens mellett kidolgozott a 

hangszínvilág. Ez pedig felerôsíti a 

szé les dinamikai keretek köz ött megje-

lenített dallamok közvetlenségét, illet-

ve intenzitását. FK

P. MAXWELL DAVIES:  

10. SZIMFÓNIA, A. PANUFNIK: 

10. SZIMFÓNIA

London Symphony Orchestr a, 

Antonio Pappano

LSO – Mevex

LSO 0767 l l l l l

Két lovaggá ütött komponista 10. 

szim fóniája, mindkettô felkérésre ké-

szült – ez közös a két kései mûben. És 

mindkét esetben praktikus, ha az ér-

dek lôdô némi ismeretanyagra tesz 

szert a kísérôszövegbôl. Az évtizede-

kig az avantgárd jelentôs alakjának 

számító brit zeneszerzô nagy lé leg-

zetû kompozíciójával az olasz barokk 

építész, Francesco Borromini életének 

és mûvének állít emléket. A 30 éves 

korában Lengyelországból Angliába 

emigrált Panufnik életmûvének átte-

kin tô értékelése még várat magára – a 

Chicagói Szimfonikus Zenekar fennál-

lásának 100. évfordulójára kom ponált 

egytételes kompozíció felépítése az 

aranymetszés szabályait követi. Sajá-

tossága, hogy ima-jellegû, lassú sza-

kasszal zárul. A két partitúra hang-

szín-gazdagsága erôteljesen érvényre 

jut az élô elôadás kidolgozott interpre-

tációjában.  FK

SÁRY LÁSZLÓ:

HYPERION SORSDALA

BMC Records – MG Records

BMC CD 218  l l l l l

Sáry László: Hyperion sorsdala címû 

lemezének valamivel több, mint felét 

egy 2010-ben rendezett szerzôi est 

adja. A hangversenyt a komponista 

70. születésnapja tiszteletére rendez-

ték, így magától értôdô, hogy a kon-

certbôl kinövô lemez is visszatekintés 

az eddig elvégzettekre. Ám csupán 

mintavétel és nem adhat teljes képet 

az oeuvre-rôl, még akkor sem, ha az 

1980–2013 között keletkezett mûvek 

hûen reprezentálják Sáry ze ne szerzôi 

gondolkodásmódját. Például e dara-

bok többségében is fel fe dez he tô, 

hogy egyszerû elemekbôl épít fel ösz-

szetett formákat. Zenéje sûrû szö vé-

sû, sötét, olykor szinte földönkívüli. 

A korong anyagából három szubjek-

tív kiemelés: az említett koncerten 

ôsbemutatóként elhangzott Ludus 

choralis az abszolút értelemben vett 

szép zene reprezentánsa; Csordás 

Klára eszményi énekes szólistája az 

El viaje defi nitivo-nak, míg a CD cím-

adó mûve a szerzô egyik lehetséges 

magnum opusa. KI
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Impulse! – Universal
2375202

Impulse! – Universal
0602547299260

Enja – Varga
ENJ-9620 2

MESSAGE TO ATTILA 

THE MUSIC OF ATTILA ZOLLER

l l l l l

Tizenhat évvel a nagy gitáros halála után, akit a 

munkásságát belülrôl ismerô pályatárs, Dudás Lajos 

minden idôk legkreatívabb magyar jazz-zenészének 

tart, az Enja kiadó felkérte David Becker gitárost, 

Zoller egyik kései zenei partnerét, állítson össze 

emléklemezt a muzsikus szerzeményeibôl, melye-

ket mûvészetének hû követôi tolmácsolnának. Mint 

ismeretes, Zoller a szólójátéktól a kvintettig terjedô 

kiszenekari formációkban gondolkodó zenész volt, 

aki több értelemben is hídszerepet játszott a jazz-

történetben. Egyrészt a mûfaj amerikai és európai 

hagyományait kapcsolta össze kettôs mûvészi 

kötôdésével, másrészt a mainstream és a free 

elôadás között egyensúlyozott. Nos, ideálisabb 

esetben a hû követôk döntôen a Zollerére em lé kez-

tetô stílusokat választottak volna, ezen a gyûj-

teményen azonban dominálnak a fusiondarabok 

(Mike Stern, John Abercrombie, Peter Bernstein), 

melyek nem annyira Zoller, inkább Becker ízlését 

tükrözik. Közelebb állnak Zollerhez a lemez 

kamarajazz-felvételei, különös tekintettel Jim Hall 

és Pat Metheny duójára, akik a gitáros egyik ismert 

számát (The Birds and the Bees) játsszák. Kevésbé 

meggyôzô Becker és  Aniela Perry csellós duettje 

vagy Eugene Uman és Draa Hobbs zongora-gitár 

kettôse. A CD egyik fénypontja az Oscar 

Pettifordhoz szóló Hommage to O.P. címû darab, 

melyben a lemez egyetlen magyar résztvevôje, Du-

dás Lajos klarinétos szólózik. Itt virtuóz, energikus 

és invenciózus az elôadás, egyszóval „zolleres”. 

Szellemes megoldás, hogy a lemez elején és végén 

egykori kollégák emlékeznek Zoller Attilára. Elôbb 

Ron Carter szavait halljuk saját bôgôkíséretével, 

majd a tizenkét zenei felvételt követôen öt kolléga 

beszél röviden a gitárosról. 

Máté J. György

CHARLIE HADEN / GONZALO 

RUBALCABA: TOKYO ADAGIO

l l l l l

A c ímben is azonosított városban adott koncertet a 

kubai származású zongorista és az amerikai 

nagybôgôs duója ezelôtt tíz évvel. A címben meg-

jelölt tempó és hangulat pedig olyan erôs, hogy 

eszünkbe sem jut, vajon hogyan fogadta a 

meditatív, lassú részeket a Blue Note jazzklub kö-

zönsége. Tény, hogy olykor tányér- vagy pohárzör-

gés is behallatszik, de a tapsok ôszinte tetszésrôl és 

fi gyelemrôl tesznek tanúbizonyságot. A lemez tör-

ténetéhez hozzátartozik, hogy bár posztumusz je-

lent meg, hiszen Haden 2014-ben elhunyt, de maga 

kezdeményezte az anyag kiadását régi felvételei kö-

zül, sôt, a számok kiválogatását is ô végezte. Sok 

mindent újra kell gondolni zongora és bôgô viszo-

nyáról a kis jazzegyüttesekben ezt a lemezt hallgat-

va. A nyitószám egy periódusa, 1’40 után szólal 

csak meg a bôgô: mintha ô vinné kézen fogva a 

szertelen gyereket, aki rángatja a szülô kezét, sza-

ladna erre-arra. Hogy kíséret és szóló (melódia) sze-

repeit többször felcserélik, az sem újdonság. Ennek 

a metafi zikai síkon együtt mozgó duónak a történe-

te is érdekes. Rubalcaba Kubában élô siheder volt 

még, amikor a Liberation Music Orchestra 1986-

ban Havannában játszott, és történetesen a zongo-

rista együttese volt az elôzenekar. Haden ekkor fi -

gyelt fel rá, majd végül olyan mértékben segített 

neki, hogy a Montreali Jazzfesztiválon együtt lép-

tek fel. A Kuba elleni amerikai embargó miatt végül 

Japánban készítették lemezeiket. Az ezért is ihletett 

tokiói helyszínen Haden játékában semmi sem árul-

ja el, hogy már betegeskedett. Az ereje teljében 

lévô Rubalcabának köszönhetô az anyag változa-

tossága, érzelmi mélysége pedig Hadennek. A le-

mezt egyedül vagy romantikus duóban hallgatva is 

rengeteg szépség tárul fel. 

Zipernovszky Kornél

JOHN SCOFIELD: 

PAST PRESENT

l l l l l

 John Scofi eld gitáros, zenekarvezetô hosszú pálya-

futása során számos mûfajban bizonyította tehet-

ségét a bluestól a funkon keresztül a modern jaz-

zig. Mégis ez utóbbi az, amiben talán egészen 

egyedülállót alkotott. Számos formációja közül szá-

momra a legkiemelkedôbb az a kvartett, amelyben 

Joe Lovano szaxofonos és Bill Stewart dobos voltak 

állandó társai. A bôgô poszton az évek során több-

ször is volt változás, Larry Grenadier elôször a Plays 

Live címû 1993-as albumon játszott velük. A kvar-

tett újraélesztésére utal a Past Present lemezcím. 

Összevetve Scofi eld másik jól ismert kvartettjével, 

ahol Medeski, Martin és Wood a zenésztársai, itt 

sohasem érezni, hogy egy trió kíséri a ze ne-

karvezetôt. A négyesfogat ebben a formációban 

egymásból építkezô kamarajazzt játszik. Scofi eld 

és Lovano néhány hangból felismerhetô, elképesztô 

szólisták. A ritmusszekció is egy emberként léleg-

zik, ami nem meglepô, hiszen hosszú évek óta ját-

szanak együtt Brad Mehldau triójában. Minden 

adott lenne hát egy átütô lemezhez, és valóban 

öröm hallgatni a profi zmust – beleértve a felvétel 

minôségét –, mégis marad hiányérzetem. Talán a jól 

megszokott zenei környezet biztonságot inkább je-

lent, mint inspirációt. Az sem túl szerencsés, hogy 

a zenekarvezetô kilenc, az albumra került bluesos 

vagy épp gyors tempójú kompozíciója – amely 

hangulatában erôsen idézi a Meant To Be, a Time 

on My Hands és a What We Do korongokat – ez-

úttal nem szól olyan frissen. Így a zenekar számára 

sem annyira izgalmasak e darabok, mint amilyenek 

a kilencvenes években voltak. A retrospektív CD 

szomorú apropója Scofi eld fi ának, Evannek két év-

vel ezelôtti elvesztése, akinek az emlékére született 

többek között a Mr Puffy címû ballada.

Párniczky András
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GR 1993 Records
GR-119

BMC Records – MG Records
BMC CD 221

Concord – Universal
0888072372207

LIZZ WRIGHT: 

FREEDOM & SURRENDER

l l l l l

Soul, R&B, folk, blues, gospel, jazz – van-e még 

„könnyû”, zenei mûfaj, amely ne bukkant volna fel 

az amerikai énekes eddigi lemezein? A kapcsolódá-

sok különbözôképpen hatottak irányultságára, míg-

nem (magánéleti problémák és szakmai elbizonyta-

lanodás miatt bekövetkezett) öt év hallgatás után a 

Concordhoz átnyergelt dalszerzô-elôadó új produ-

cer (Larry Klein) és új alkotótársak segedelmével új 

programmal és új CD-vel jelentkezett. Soul, R&B, 

folk, blues, gospel, jazz – nincs olyan „könnyû”, 

zenei mûfaj, amely ne jelenne meg ezen a lemezen 

is, olykor egy számon belül. Mi hát az új a  nap 

alatt? Korábbi kiadója, a Verve jazzstandardeket 

akart volna hallani Lizz Wright következô opusán, 

ô azonban a legcsekélyebb indíttatást sem érezte 

ehhez. A nagyváros zajából a Dél tágas rónaságaira 

költözött elôadó az urbánus környezettel szem-

ben a természetben talált inspirációra saját zenéjé-

hez. Két (pop)feldolgozás (Bee Gees: To Love 

Somebody, Nick Drake: River Man) ugyan ezen a 

lemezen is felhangzik, a többi tizenegy számot 

azonban ô maga (esetenként partnerek köz re mû-

ködésével) írta. Szerzôi és produceri csapatmunka 

tehát a Freedom & Surrender, amelynek eredôje és 

végpontja mégis a dalokat érdes, erôteljes alt hang-

ján tolmácsoló énekes. Érzelmes, de nem érzelgôs 

elôadó Lizz Wright; szenvedélye túlnô saját vilá-

gán, képes távoli égtájak hallgatóit is megérinteni. 

A hangszerpark minimális (gitárok, billentyûsök, 

ütôhangszerek), a hangzás mégis intenzív, a hang-

szerelés mesterien él a hatásokkal. A lemez máso-

dik felében túlsúlyba kerülnek a lassú, merengô, 

olykor himnikus hangvételû dalok (ilyen a kettôse 

Gregory Porterrel), amelyek mögött felsejlik a temp-

lomok fekete gyülekezeteinek kórusa. 

Turi Gábor 

1705: ZONE

l l l l l

Egyszerre könnyû és nehéz hallgatnivaló az 1705 

második albuma, amely a 2012-ben megjelent azo-

nos címû debütáló lemez szerves folytatása. A 

Zone (amely egyben a legkompaktabb darab címe) 

kilenc Kaltenecker Zsolt-szerzeményt vonultat fel, 

egy pedig Dés Andrásé – így kerekedik ki pontosan 

60 percnyi zene. Vannak köztük régebbi, újraértel-

mezett számok is (pl. a Time Flies és a Nocturne 

Revisited). Azért könnyû az anyag befogadása, 

mert Kaltenecker mindig ügyel rá, hogy világos 

szerkezetet alkosson, jól értelmezhetôk (ha távolról 

sem könnyen dúdolhatók) a témák, megragadható-

ak az alapérzetek, a történeteknek van bevezetése, 

tárgyalása, befejezése, és kristálytiszta Kaltenecker 

 motívumvezetése még a legvirtuózabb szólóiban 

is. Jól követhetôk a zenei párbeszédek a billentyûs 

és bôgôse, Piri Béla, illetve Dés között is. Amikor 

élôben hallgatja ôket az ember, még élvezetesebb 

megfi gyelni, ahogyan Kaltenecker adja és kapja a 

labdát társaitól: sok rizikót vállalnak, de el ké pesz-

tôen összeszokottak, és hallhatóan igen kemény és 

aprólékos munka áll mögöttük, így egy percig sem 

aggódunk, hogy elejthetik a játékszert. A rögzített 

anyag hallgatása is jórészt képes visszaadni ezt az 

érzetet. Ami miatt mégis nehéz hallgatni a Zone-t, 

és szükség lehet a többszöri nekifutásra, az a 

polimetriák zsongító kavalkádja, amely sokhelyütt 

visszaköszön. Nem öncélú technikai-intellektuális 

bravúrról van szó, érezhetôen szinte lételeme 

Kalteneckernek ez a szimultán több rendszerben 

való gondolkodás, ô így mûködik, és kész. Ha talán 

a befogadó vágyna is rá, hogy néhol több leve-

gôvétel, több csend lopakodjon a hangok közé, azt 

nem tagadhatja, hogy a maga nemében nehezen 

felülmúlható alkotás a Zone.

Bércesi Barbara

ELSA VALLE: 

VIDA Y COLORES

l l l l l

 

Vidám, érzelmes, életingelô, hatalmas sodrású, 

táncolható, dúdolható anyag, nem kell jártasnak 

lenni sem a jazzben, sem az afro-kubai zene mély 

bugyraiban ahhoz, hogy az ember azonnal ráhan-

golódjon és élvezhesse. Minden idôk legjobb 

szving-zenekarának vezetôje, a néhai Count Basie 

mondta egyszer: „ha játszol egy számot és észre-

veszed, hogy az emberek lába nem veri a taktust rá, 

akkor azt ne játszd tovább”. Hát ilyen veszély nem 

fenyegeti Elsát és társait ezen az albumon. De a tár-

sak sem akármilyenek. Ez alkalommal – Elsa férje, 

Winand Gábor kivételével – nem a hazai csapat ját-

szik. Zongorán Elsa fívére, a Kubából szintén Euró-

pába szakadt Ramón Valle játszik, aki a kubai nagy-

mesterek, Chucho Valdes, Bebo és Gonzalo 

Rubalcaba nyomdokaiban halad, roppant melodi-

kus, teljesen tiszta, perkusszív játékával. Való-

ságggal énekel a zongora az ujjai alatt. Erre csak 

ráerôsít a német születésû, de Hollandiában játszó 

ütôs, Nils Fischer szédületes ritmikája. Amennyi-

ben Ramón Valle perkusszívan zongorázik, Fischer 

melodikusan perkázik. A bôgôs is kubai, a szintén 

Hollandiában honos Pedro Luis Pardo Cosme sze-

mélyében. A két fôszereplô azonban számomra 

Elsa és Gábor. Az énekesnô kirobbanó formában 

van, ráadásul minden számot ô komponált, de 

olyan szinten, hogy szerintem ezek akár latin 

standardekké is válhatnak. A hangszerelés mind-

kettôjük érdeme. Gábor, aki elsôsorban világszintû 

énekes, ezt a tehetségét itt inkább kellô szakmai 

alázattal a háttérbe rendeli, viszont a fuvolát, a te-

nor- és szopránszaxofont olyan autentikusan szó-

laltatja meg, mintha egyenesen Kubából repült vol-

na be a felvételre. Ez a pár stúdióban képes olyan 

hangulatot kelteni, mintha élôben hallaná ôket az 

ember.  Pallai Péter
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BALÁZS ELEMÉR GROUP: 

THE NEW BEGINNING

Pannonia Records

 l l l l l

Újjászervezett, héttagú csapatának 

elsô lemezével jelentkezett Balázs 

Elemér. A forma nem változott, a sze-

mélyek többsége azonban ki cse ré lô-

dött. Billentyûs hangszerek, gitár, 

bôgô, ütôsök – a jazz fúvós hangsze-

rei (trombita, szaxofon) hiányoznak. 

A frontvonalban továbbra is két éne-

kes áll: a Kurt Ellingre hajazó Szakonyi 

Milán és a melodikus improvizációkra 

vállalkozó Szôke Nikoletta. A dallam-

nak kitüntetett szerepet szánó, popu-

láris hangvételû, zsongító zene meg-

határozója a változatos funkciót 

be töltô – olykor érzelgôsségbe hajó 

– ének. Négy számot Balázs József 

jegyez, a szerzôk között Pat Metheny, 

Oláh Kálmán, és a szaxofonon három 

alkalommal közremûködô Tim Ries 

neve is feltûnik. Az egységes hang-

zásba Bach megidézése és egy nép-

dalfeldolgozás (Herczku Ágnes éne-

kével) is belefér. Visszafogott, artisz-

tikus elôadásmód, gördülékeny szó-

lók: az új BEG sikerre van ítélve.
TG

GRENCSÓ OPEN COLLECTIVE 

WITH RUDI MAHALL: RÉTEG-

ZENE 

BMC Records – MG Records

l l l l l

Grencsó István számára véget ért a 

hét szûk esztendô, vagyis az a túl 

hosszúra nyúlt idôszak, amikor túl rit-

kán tudott stúdiólemezt kiadni. Mû-

vé szete kiteljesedett, koncepciója be-

érett, és kreatív fi atal csapat veszi kö-

rül. Hál’ istennek errôl a korszakáról 

most szaporán készülnek a dokumen-

tumok, mire errôl írunk, itt a követ-

kezô. Grencsó az Open Collective 

élén felújította régi barátságát Rudi 

Mahall német klarinétossal, akivel ro-

kon lelkek, és egymást folyamatosan 

inspirálják. Az állandó ritmusszekció 

(Pozsár Máté, Benkô Róbert, Miklós 

Szilveszter) kiegészül, amolyan 

Ornette-esen, Hock Ernô bôgôssel. 

Grencsó és Mahall erôs, csapongó, 

rövid dallamokkal és fragmentumok-

kal adnak irányt az improvizációknak, 

és végig jelen van az a bölcs, fanyar 

mosolyú önirónia, amellyel sok je len-

tésû számaikat így ajánlják mindenki 

fi gyelmébe: rétegzene. ZK 

JUHÁSZ GÁBOR TRIÓ: 

GOOD NIGHT

Szerzôi kiadás (csak interneten 

elérhetô)

 l l l l l

Az érzékeny és innovatív gitáros, Ju-

hász Gábor 2006-ban alapította meg 

saját trióját, amely változó felállásban 

– olykor kvartetté vagy kvintetté kie-

gészülve – máig mûködik. Új lemez-

anyaguk – amelyen Kovács Zoltán 

bôgôzik és Jeszenszky György dobol 

– a 2014-es pannonhalmi Arcus Tem-

porum fesztivál felkérésére készült. 

Juhász a romantikus dalirodalom 

alapmûvét, Schubert Téli utazását ül-

tette jazzes kontextusba; kiegészítve 

Bartók Béla Román népi táncainak új-

raértelmezésével, valamint két saját 

hommage-tétellel (Charlie Haden, 

Kenny Wheeler). Nagyon szép, ben-

sô séges kamara-jazz született, Nyer-

ges András kivál ó hangmérnöki mun-

kájával. A lemez fi zikai hordozón 

meg sem jelent – ezt kereskedelmi 

szempontból érteni vélem, de a maté-

ria artisztikus jellegét tekintve kifeje-

zetten sajnálom. Nem beszélve a 

booklet-lapozgatás örömérôl. ReA 

EUROPEAN MANTRA: THE

Hunnia Records

HRCD1415 l l l l l

Az újraalakult European Mantra 2014-

es lemezének ajánlóját szinte csak 

amiatt érezzük helyén itt a jazz rovat-

ban, mert a rajta játszó zenészek, a 

dobos Borlai Gergô, a gitáros Lukács 

Péter, a basszer Papesch Péter és a 

zongorista Nagy János mindnyájan 

jelentôs jazzháttérrel rendelkeznek. A 

mûfajt tekintve úgy egyébként más-

hol járunk: a THE egy csaknem végig 

magas fordulatszámon pörgô-zúzó 

progresszív metal-rock album, 

elektro-fúziós és romantikus felhan-

gokkal, free sodrással, káosszal, hu-

morral. A szerzô Borlai 2001-ben 

hozta létre ezt a csapatot, és még 

mindig lázad minden konvencióval 

szemben, viszont végig kompozí-

ciókban és hangszerelésekben gon-

dolkodik. Mindez együtt pedig erô-

sen és izgalmasan dinamizálja a téte-

leket. Szuperhôsként pörgeti a 

dob verôket, és társai is szuperhôsök, 

komolyan és eltökélten, egyenrangú-

an zenélnek. Tömör és feszes anyag.
Laczkó Krisztián

ÚJ DIMENZIÓ MÛHELY: 

IKONOFONIA

Logos

LCD 10 l l l l l

A hûséges muzsikustárs, Babits An-

tal basszusklarinétos – fôhivatása 

szerint a középkori zsidó bölcselet 

avatott kutatója, a Rabbiképzô tanára 

– újabb szép emléket állított Szaba-

dos Györgynek (1939–2011), a ma-

gyar avantgárd jazz korszakos je len-

tôségû személyiségének. 2004. júni-

us 24-én, Miskolcon adott közös kon-

certjüket jelentette meg CD-n – egy 

másik jeles klarinétos, Klenyán Csaba 

és a brácsás Jávorka Ádám köz re mû-

ködésével. Szabados posztumusz 

kísérôszövege szerint társai „nagy-

szerû adottságú és képzettségû zené-

szek, akik mélyen átélik mûvészetük 

lényegét, s egyben sors-vállaló alko-

tók, akiknek nem egyetlen céljuk a 

szórakoztatás. Komoly zenészek, a 

szó idôtlen értelmében.” Nyolc tétel 

került a CD-re, de valójában egyetlen 

egység, méltósággal hömpölygô ze-

nefolyam. Amiért csak négy pont: ne-

hezen engedi közel a hallgatót – „be-

avatottság” kell hozzá.  ReA  

OSCAR HANSSON: 

THE SECOND ONE

Szerzôi kiadás

 l l l l l

Ahogy elôzô lapszámbeli, az Oscar 

Hansson Trió Snowball Stores címû 

albumáról szóló recenziónk végén 

lelkesülten írtuk: kíváncsian vártuk a 

második opust, amely a fôhôs, Ho-

néczy Zoltán basszusgitáros, hang-

mérnök kiadásában jelent meg, és 

amely immár egy szólólemez. A The 

Second One számomra csalódás, 

mert ez alkalommal oly mértékben 

feloldódtak a kontúrok, olyannyira 

átcsúsztunk a noise birodalmába, 

hogy szinte inkább beszélhetünk 

hang kol lázsról, mint zenei megnyi-

latkozásról. A hanghullámok már 

nem emlékeznek rá, hogy egy basz-

szusgitárból születtek, modulációik 

során otthontalanná váltak. A négy 

track bármelyikét könnyen el tud-

nám képzelni kísérleti animációs 

mûhely fi lmje vagy modern mozgás-

színház elôadása mögé, önmagában 

hallgatva azonban olyan, mintha 

egy fekete lyuk peremére érve a sem-

miben való fölo ldódás kapujában áll-

nánk. BB
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ZOLBERT: ONE

Tom-Tom Records

TTCD225  l l l l l

A smooth jazz jeles hazai képviselôje 

saját szerzeményeivel mutatkozik be 

jól sikerült albumán. A kitûnô tenor- 

és szopránsz axofonos zenéjébôl 

energia és életöröm árad, vérpezsdítô 

funky-nótai és kellemes balladái is a 

színvonalas szórakoztatás iskolapél-

dái. Zolbert (Albert Zoltán) követke-

zetesen, makacs elszántsággal halad 

a maga választotta úton, és ennek 

meggyôzô eredménye a lemez. Tár-

sai is ennek az irányzatnak legjobb 

itthoni mûvelôi, mindenekelôtt Peet 

(Ferencz Péter), aki nemcsak külön-

féle hangszereken mûködik közre, de 

társszerzôje is a tizenegy számnak, 

sôt még a kitûnô hangfelvétel is neki 

köszönhetô. Riskó Tibor gitáron, 

Tóth Marcell billentyûs hangszere-

ken, Nyírô Áron pedig a doboknál 

tûnik ki. A dalok és azok „kivitelezé-

se” is minden vonatkozásban meg-

állja az összehasonlítást az ebben a 

stílusban született bármelyik külföldi 

zenekar produkcióival.

Márton Attila 

STAN GETZ & JOAO 

GILBERTO: GETZ/GILBERTO

Verve – Universal

0602537827718 l l l l l

Igazi sztárparádé a hatvanas évek 

elejérôl, amikor a jazztörténet egyik 

legnagyobb alakját is elcsábította a 

kommerciális siker csillogása. A fel-

vételek 50. évfordulójára megjelente-

tett album még ma is sikerre számít-

hat, persze ebbôl a távlatból már 

másképpen látják a szigorú ítészek a 

bossa nova hullámot. A nagy teno-

roson kívül a muzsikusok mindegyi-

ke brazil: a Gilberto házaspár és 

Ant onio Carlos Jobim, aki nem is 

rossz zongorista volt, de szerzôként 

lett igazán világhírû. A bôgôs és a 

dobos neve és játéka felejthetô, mint 

ahogyan Astrud és Joao énekhangja 

sem mérhetô a jazzvokál legna-

gyobbjaihoz. Jobim kompozíciói a 

mai napig népszerûek: itt sem hiá-

nyozhat a Desafi nado, a Corcovado 

és az Ipanemai lány. Kellemes hall-

gatnivaló, de Stan Getz évtizedeken 

átívelô pályája szempontjából aligha 

képviseli életmûve csúcsát – csoda-

szép lírai szólói ellenére sem. 

Márton Attila

TWIN DANGER

Decca – Universal

0602547119575 l l l l l

A Twin Danger név mögött egy duó 

rejtôzik: nem is akármilyen. Az éne-

kes-gitáros Vanessa Bley Paul Bley 

zongorista lánya; Stuart Matthew-

man szaxofonos pedig Sade le-

mezeirôl lehet ismerôs, mivel ô írta 

az énekesnô több slágerét. A hang-

szerelés nem sokat változott a No 

Ordinary Love óta: diszkrét fúvós- 

és vokál-arrangement-okkal dúsított 

popos cocktail jazznek mondhatjuk, 

amit hallunk. Élô fellépéseiken állí-

tólag punkosra veszik a fi gurát; 

Matthew man azt nyilatkozta, hogy 

imidzsüket és koncertjeiket úgy 

komponálják meg, hogy a nézô/hall-

gató azt érezze: Frank Sinatra belé-

pett a The Clash együttesbe. Ha in-

nen indulunk ki, a lemez kudarcnak 

minôsíthetô. Se Sinatrához, se a The 

Clashhez nincs sok köze. Lágy, ki-

csit blazírt popjazznek viszont jól 

beválik, a maga mûfajában a kelle-

mes kategóriába tartozik. A korrekt 

kíséret megvalósítói közül megem-

líthetjük Larry Grenad ier bôgôst.

MJGy

LIA PALE: MY POET’S LOVE

EmArcy – Universal

0602547134400  l l l l l

A Vienna Art Orchestra egykori 

vezetôje, Mathias Rüegg a bécsi Ze-

nei és Képzômûvészeti Egyetemen 

ismerkedett meg (Ju)lia Pale éne kes-

nôvel, aki akkoriban egy elektropop 

együttesben szerepelt. Késôbbi kö-

zös tevékenységük során például 

jazzidiómába ültették át Franz Schu-

bert dalciklusát, a Winterreisét. Az-

óta is megmaradtak az artisztikus, s 

nemcsak a mûfajokon, de a mû vé-

szeti ágakon is átívelô ötleteknél. Ez-

úttal Heinrich Heine- és Rainer Maria 

Rilke-verseket zenésítenek meg. A 

ritmusszekciót néhány számban 

szordínós trombita, illetve az éne-

kes nô fuvolája egészíti ki. Rüegg 

hangszerelései azonban érdektele-

nek ebben a kontextusban, és Lia 

Pale sem képes új életet lehelni a 19., 

illetve 20. századi szövegekbe. Az 

angol nyelvû jazzheine és jazzrilke 

vértelen és unalmas; a három pont a 

két nagy költônek szól, akik jobb bá-

násmódot érdemeltek volna feldol-

gozóiktól. MJGy

DUSKO GOYKOVICH & BIG 

BAN D RTS: LATIN HAZE

Enja – Varga

ENJ-9622 2 l l l l l

A Boszniából származó, Ameriká-

ban világhírre szert tett trombitás fél 

évszázada él Németországban. 

Nyolc vanon túl is aktív: rendszere-

sen koncertezik és készíti felvételeit. 

A Belgrádi Rádió és Televízió húsz-

tagú nagyzenekara ki mást hívott 

volna meg alapításának 65. évfordu-

lójára, ha nem ôt, aki már az elsô 

években is játszott a zenekarban, és 

hosszú pályája során is számtalan-

szor volt vendégszólista otthon. Is-

meretes Goykovichnak a latin zene 

iránti vonzalma, az utóbbi idôben 

több ilyen albuma is napvilágot lá-

tott. Ezúttal pedig még a kubai szár-

mazású, Münchenben ütôs iskolát 

vezetô César Granadost is megnyer-

ték, Martin Gjakonovski macedón 

bôgôssel együtt. A tíz Goykovich-

szám között van, amelyet már több-

ször rögzített különbözô formációk-

kal, de akadnak újak is. A kitûnô 

hangszerelések is sokoldalú mû vé-

sze tét dicsérik, trombitajátéka pedig 

mit sem fakult az évek során.  MA

BONEY JAMES: FUTURESOUL

Concord – Karsay és Társa

CRE-36831-02  l l l l l

Hogy milyen lesz a soul zene jövôje, 

azt Boney James sem tudhatja: az al-

bum egyszerûen az egyik szám után 

kapta a címét, amelyben a nyolc-

vanas évekre utaló retrohangulat 

érhetô tetten. Hiába, Grover Wa-

shington Jr. hatása alól a smooth 

jazz sztárszaxofonosa sem vonhatja 

ki magát… Négy Grammy-jelöléssel 

és több mint 3 millió eladott lemez-

zel a háta mögött, 15. albumával is-

mét elkápráztatja rajongótáborát. A 

maga nemében kitûnô produkció 

R&B-, pop- és soulelemekkel. Profi  

munka: fülbemászó dallamok (mind 

saját szerzemény), szépen felépített 

alt-, tenor- és szopránszaxofon-szó-

lók, még egy vokális ballada is 

Stokley Williams közremûködéséve l, 

no meg az albumot indító Drumline 

(amellyel kislemezen már sikerült fel-

tüzelni az érdeklôdést) és a záró 

szám: Marquis Hill szordínós trom-

bitájával. Lendületes, modern „con-

temporary jazz” – tény, hogy nem 

az ortodox jazzhívôk álma… 

MA
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MAJOROSI MARIANNA: 

SZERELMESNEK NEHÉZ LENNI

l l l l l

Több mint húsz éve lépett énekesi pályára Majorosi 

Marianna, aki – ha a Csík zenekar nem bútorozik 

össze a celebvilág krémjével – talán ma is csak a 

szûk népzenei szakma elôtt énekel. Csakhogy az 

együttes az elmúlt évtized során alaposan zenei és 

marketingstílust váltott, és így Majorosi Marianna 

ma már Kossuth-díjas énekesnô. Azt gondolnánk, 

hogy ez azért feltételez egy alapoktól felépített 

szakmai tudást vagy – mondjuk, mint Sebestyén 

Márta esetében – egy veleszületett, minden mûfaj 

területén utat törô istenadta tehetséget. Majorosi 

Marianna esetében azonban sokkal inkább szívós 

munkáról beszélhetünk, amely hosszú ideig nem 

hallatszott meg az énekhangján, mostanra azon-

ban már észrevehetô változásokat mutat ezen a té-

ren is. Eltûnt a tipikus asszonykórusos torokhang, 

és megjelent egy populárisabb stílusokhoz illô 

hangképzés. A kettô közötti váltás sajnos most 

sincs meg: amíg korábban jellegzetesen népdaléne-

kesként énekelt mindent, most az autentikus nép-

dalok is populárisabban hangzanak. Az Asszony-

szerelem, asszonysors témakörében ké szített máso-

dik lemeze ott folytatja, ahol az elôzô lemez tíz éve 

abbahagyta. Az esküvô után a megesett leánytól 

kezdve az elhagyott, özvegyen maradt asszonyok-

ról is énekel, egy szokatlan, ugyanakkor éppen ezért 

különleges elsô világháborús bevezetôvel – megem-

lékezve a háborúban egyedül maradt nôkrôl is. A le-

mez vége felé a népzene néhány feldolgozáson ke-

resztül fokozatosan átcsap a populáris mû fa jok terü-

letére. Ezek a számok – túl azon, hogy egyáltalán 

nem kimagasló szerzemények – semmilyen szem-

pontból nem illeszkednek sem a lemez elsô feléhez, 

sem a népzenei múlthoz. Ahogy haladnak elô re a 

szá mok, úgy laposodik el zeneileg az egyébként te-

ma  tikusan jól felépített album.  Kiss Eszter Veronika

BUDA FOLK BAND: 

SAJÁT GYÛJTÉS

l l l l l

Hosszú ideje vártam arra a zenekarra, amelyik any-

nyira magas fokon ûzi az autentikus népzenét, 

hogy teljesen természetes úton képes megszülni 

azt a feldolgozási formát, amely igazodik is a mai 

kor ízléséhez, mégsem vesz el semmit az eredeti, 

több évszázados dallamkincsbôl. Valamikor a Mu-

zsikás sikeréhez is sokat tettek hozzá ifjabb Csoóri 

Sándor hasonló próbálkozásai. Eltelt néhány évti-

zed (érdemi eredmény nélkül), és most, mint a bú-

vópatak tört elô a következô generáció. Nem a 

semmibôl jöttek, jól tudjuk: egy részük kisdedként 

már ott csücsült azoknak a bizonyos Csoóri-féle vi-

lágzenei próbálkozásoknak a születésénél. Most itt 

a Buda Folk Band és a „magyar világi népzenéje”, 

amely nemcsak a szójáték miatt nem világzene. Ez 

a zenekar nem kever népeket és stílusokat, s nem 

nagyolja el az egyes vidékekre jellemzô technikai 

megoldásokat. Nem akar kényszeresen zenét sze-

rezni – anélkül, hogy ehhez különösebben értene. 

És nem próbál egyfajta népzenei rockerként gitárral 

a kezében, a sztárokkal kibélelt színpad biztonsá-

gában a népzene népszerûsítésének missziójával 

takarózni. A Buda Folk Band nem csinál mást, mint 

a stílus, a dallam, a kíséret és a hangszertechnika 

magas szintû tudásának birtokában átereszti a dal-

lamokat a saját szûrôjén, és természetes egy sze-

rûséggel hagyja, hogy ami a szûrôn keresztül hoz-

zátapad, az rajta is maradjon. Legyen az egy rit-

mus, egy dallam, egy harmóniafordulat vagy adott 

esetben egy Radnóti-vers. Van még egy nagy eré-

nye ennek az együttesnek: nem sztárok és nem is 

akarnak annak látszani. Nincsenek rárakódott ma-

nírok, felvett allûrök. Megmaradtak hagyományos 

népzenei bandának, pusztán annyit tettek, hogy 

nem tagadták meg azt a kort, amibe születtek.

Kiss Eszter Veronika

ZÛRÖS BANDA: 

ZÖLD ERDÔBEN DE MAGOS

 l l l l l

A Zûrös Banda elsô lemeze nem véletlenül került be 

a World Music Charts Europe listáján az elsô 20 leg-

jobb lemez közé. Ez ugyanis egy tudatosan felépí-

tett formáció professzionális hozzáállással készített 

sikeralbuma, slágernek írt dalokkal. A zenekar a ha-

zai világzenei élet legismertebb együtteseinek 

tagjai ból alakult, akiket a balkáni és a modern zene 

hozott közös pontra. Básits Branka a balkáni zenét 

játszó Pravo énekesnôje; Varga Kornél és Kertész 

Ákos a Fianna és a Fabula Rasa zenekarból érkezett; 

Boros Attilát a Makámból ismerhetjük; Bede Péter 

szaxofonos olyan formációkban játszik, mint a Ba-

logh Kálmán Gypsy Cimbalom  Band vagy a Fanfara 

Complexa; Lang János a Fianna alapítója, aki jelen-

leg Skóciában él és a Dallahannek is tagja, de bemu-

tatkozó lemezükön Balogh Kálmán cimbalmos is 

közremûködik. A balkáni zene népszerûségét sike-

resen és nem kevés virtuozitással meglovagló 

Zûrös Banda egy szerethetô, tánchoz, szórakozás-

hoz is alkalmas, pörgôs „bulizenét” hozott össze, 

Napvilág, holdvilág címû számukhoz pedig a folk 

kategóriában szokatlanul erôs videoklipet is készí-

tettek. A professzionális hozzáállással összeállított 

album sikerének egyik titka az örömzene – mind-

annyian végtelenül élvezik ugyanis, amit csinálnak, 

a másik titka pedig a szakmai tapasztalat. Egyikük 

sem kezdô, és bár különbözô zenekarokból jöttek, 

hosszú ideje ismerik egymást. A Zûrös Banda az 

igényes popularitást képviseli: azt a világzenei mû-

fajt, amely még vállalható, de már annyira követi a 

közízlést, hogy biztosan nem marad rétegzene. Ez 

érezhetôen tudatos választás, amely a román, ma-

gyar, makedón, cigány, szerb zenék nemzetközi 

színtéren is közkedvelt rétegeit hozza közös 

nevezôre a szintén populáris modern tánczenékkel.

Kiss Eszter Veronika
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KOVÁCS FERENC – CSIZMADIA ANNA: 

ANNA DALOK

l l l l l

Erôs jazzes beütés, sok improvizáción nyugvó, 

instrumentális részt tartalmazó kortárs komolyze-

nei hangzás, magyar népzenei alapokon. Nagyjá-

ból ez a Magony trió – a lemezt zeneszerzôként 

jegyzô Kovács Ferenc hegedûs-trombitás, Balogh 

Kálmán cimbalmos és Gayer Ferenc bôgôs –, vala-

mint a Fölszállott a páva felfedezettje, a kupuszinai 

Csizmadia Anna közös mûsora, az Anna-dalok. A 

fi atal bácskai énekesnô népdalénekesként közelít a 

kortárszenei világhoz, és még sokat kell oldódnia 

ebben a zenei közegben, hogy igazán egy síkra ke-

rüljön a több mûfajban is otthonosan mozgó nagy 

muzsikuspartnereivel, de érezhetôen jó úton halad. 

Két autentikus népzenei összeállítás is helyet ka-

pott lemezen, amelyekben stílusbeli ismereteirôl ad 

tanúbizonyságot Csizmadia Anna. Az egyik ráadá-

sul szûkebb hazája, Kupuszina dalaiból válogat. A 

címadó Anna-dalok Somogyból valók, illetve a Sze-

génylegényekre is utalnak. Az egyik szám Szabados 

Györgyre, a másik Budai Györgyre emlékezik. Egy 

népzenébôl kölcsönzött törvény sze rû sé gekre, de 

ugyanakkor kortárszenei nyelvezetre készült siratót 

komponált Kovács Ferenc Jancsó Miklós temetésé-

re, de van olyan szerzemény is, amelyikben saját 

szülei emlékét vagy lánya es kü vôjét eleveníti fel. 

Maga a lemez is a zene szerzô édesanyjának állít 

emléket – ahogy az elsô Magony lemez is az ô, 

Magony Ida 70. születésnapjára készült. Ezek a sze-

mélyes kötôdések intim szférát varázsolnak a dalok 

köré, és sokat megmutatnak a muzsikusok belsô vi-

lágából. Igazán nagy kár, hogy ehhez a kiváló le-

mezhez meglehetôsen szegényes lemezborító ké-

szült. Egy igényesebb, több információt tartalmazó 

füzet sokat segíthetne a számok értelmezésében, 

és az egyes mû vé szek hez kapcsolódó zenék tuda-

tosításában. Kiss Eszter Veronika

MAKÁM: 

HOLDFÉNYT VETETTEM 

l l l l l

Kalandos utat járt be a Makám legújabb lemezének 

az anyaga: bár négy éve kezdték felvenni, három 

éve – mire a teljes anyag összeállt – megsemmi-

sült; legalábbis úgy tûnt, hogy a számítógép, amin 

tárolták, tönkrement. Nemrég mégis sikerült le-

menteni a felvételek döntô többségét, és így né-

hány hónap alatt elkészülhetett a lemez, amely a 

Rongyszônyeg verseibôl válogat. Azokból, ame-

lyekbôl a Sebô együttes és a Kaláka is sokat meg-

zenésített, a Makám azonban tudatosan kerülte a 

már köztudatban lévô dalokat, és mivel bôven 

akadtak kevésbé ismert versek, ezekbôl válogatott. 

Egyetlen kivétel van csupán: a Ha vihar jô kezdetû, 

és itt mindjárt érzünk némi rokonságot a Sebôék 

által feldolgozott változattal, holott konkrét meg-

felelés nincs. Az oka valószínûleg az, hogy a 

Weöres Sándor-versek szövegükben annyira zenél-

nek, hogy szinte maguk diktálják a ritmust és a me-

lódia ívét. A Holdfényt vetettem címû album tulaj-

donképpen egy összefüggô szvit, nagyon hasonló 

karakterû dalokból összeválogatva; a Weöres Sán-

dorra jellemzô fi lozófi ai mélységbe és egy elmosó-

dott, szürreális és sajátos világba kalauzolva a hall-

gatót. Eleinte pusztán két énekhangra, a sajátjára 

és Korzenszky Kláráéra, valamint egy szál gitárra 

és zongorára készítette a dalokat Krulik Zoltán, 

késôbb bôvítette a hangszerelést. Ez az alap és 

Korzenszky Klára hangja érezhetôen meghatároz-

za a dallamokat; szinte testre szabva neki készül-

tek a dalok, az ô énekhangjának sajátságaira. A 

Makám egy ideje egyre erôteljesebben távolodik a 

népzenei hatásoktól, és a népzenébôl indult 

énekesnô is jól követi ezt az utat. Ezen az albumon 

egy különlegesen letisztult stílusban énekel, amely-

lyel kiemeli a versek földön túli bölcsességet sugár-

zó üzenetét. Kiss Eszter Veronika

 GÖNCÖLSZEKÉR: 

IZRAEL FÖLDJÉN

l l l l l

Pontosan egy évvel ezelôtt (Gramofon 2014/2015. 

tél, 72. oldal) írtunk a Göncölszekér együttes Szép 

Don Juan címû lemezérôl, amely tíz kortárs magyar 

vers – Jónás Tamás, Kemény István, Kiss Judit Ág-

nes, Pollágh Péter, Szabó T. Anna, Székely Szabolcs, 

Szlukovényi Katalin, Tóth Krisztina, Varró Dániel al-

kotásai – megzenésítését tartalmazta, s csak az in-

ter neten jelent meg. Most itt az új CD, és a hangle-

mezkiadás visszafordíthatlan hanyatlása ellenére ör-

vendek, hogy fi zikai hordozón is kézbe vehetô, mert 

szép anyag. Maga a téma nagyon komoly, és nehéz 

is róla újat, értékeset mondani: a holokauszt utáni 

gyász ról, az újrakezdés nehézségérôl és lehetô sé gei-

rôl, a zsidóság (és általában az emberiség) 20-21. 

szá zadi traumáiról szól. Mindehhez három zsidó 

köl tô: a sztálini lágerben elpusztult Oszip Man-

delstam (1891–1938); a csernovici gettóból kiszaba-

duló, de szüleit elveszítô Paul Celan (1920–1970) és 

a németországi deportálástól megmenekülô Nelly 

Sachs (1891–1970) versei szolgálnak ihletô forrásul; 

többek között Gergely Ágnes, Lator László és Vas 

István gyönyörû fordításában. És még egy vers a ma-

gyar Szenes Hannától (1921–1944) – az Izraelben 

nemzeti hôsként tisztelt mártír ejtôernyôstôl, aki 

naiv szeretettel írt Cézárea tengerpartjáról, Izrael 

földjérôl. Szerencsésnek tartom, hogy a muzsikusok 

– Baló András Márton, Balog Péter, Erdôsi Péter és 

Fekete Dániel – nem akartak zsidó koloritot vinni a 

dalokba; ehhez aligha lett volna képzettségük, muní-

ciójuk. Sokkal inkább a Kaláka-, Szélkiáltó-, Misztrál-

féle modern magyar vers-megzenésítés biztonságos 

útján haladnak; interpretációjuk mindvégig kulturált, 

kiegyensúlyozott. Hogy mégis vannak egyedi szí-

nek, az fôleg a mértékletesen, de azért hatásosan al-

kalmazott ritka hangszereknek (mandolin, harmoni-

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

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

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

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

A sorozat 2001 és 2014 közötti kiadványait megismerheti 
a www.gramofon.hu oldalon. 
2015 novemberében megjelent két új kiadványunk hirdetése 
lapunk 11. oldalán található.

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



Vásároljon jegyet vagy ajándékutalványt 
karácsonyra a Müpa saját rendezésű előadásaira, 

és minden elköltött 10 ezer forint után egy 1000 forint értékű 
ajándékutalvánnyal lepjük meg Önt!*

*Az ajánlat 2015. december 23-ig érvényes.

Ajándékozzon Müpa-élményt!

mupa.hu

Ünnepre 
hangolva

Keresse a Müpa jegypénztárait az Andrássy úton, illetve az Allee, a Mammut és a MOM bevásárlóközpontokban, vagy vásároljon online.
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

BÉRLETEK
2016
ZENE 
KARNYÚJTÁSNYIRA

winner

ZENEAKADEMIA.HU

ZENEAKADEMIA.HU/BERLETEK

NYOLC ÚJ BÉRLET KARÁCSONYIG
KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNNYEL

ZENEAKADÉMIA 140 – AHOGY TETSZIK:
TOVÁBBI 14 KONCERT À LA CARTE 
VÁLOGATÁSBAN
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 FISCHER IVÁN
BUDAPESTI

FESZTIVÁLZENEKAR 
WWW.BFZ.HU

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

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

Klasszikus és Jazz
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ÁRA:
900 Ft

MOSONYI MIHÁLY
200 éve született a nemzeti
romantika úttörôje

ÍRORSZÁG 
A zöld sziget
zenei fesztiváljai

KURT ELLING
Érzelmes idôutazó

SZABÓ DÉNES
Égig érô Cantemus-fa




