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Hiába történt meg a hifi-szabvány kidolgozása, hiába jelent 
meg a művészi újjáteremtés filozófiája, a fenti gondolatok 
még sem tették egyértelművé a zenei felvételek esztétikai 
célkitűzéseit: a természetutánzás, illetve a művészi újjá
teremtés pártolói továbbra is önfeledten vívták csatáikat. 
Ennek bemutatására következzék néhány idézet a kor szak-
irodalmából, időbeli sorrendben 1949–1969 között:
„A stúdió hangterét a lehető legprecízebben kell a technikai 
helyiségben reprodukálni…”
„A természet utánzását esztétikai oldalról kell visszautasíta-
ni…”
„A torzítatlan sztereó átvitellel sem érhető el a hangzás ter-
mészetes benyomása…”
„A művészetet nem szabad természettudományos módszerek-
kel vizsgálni, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy a technika 
bekebelezi a zenét…”
„Az elektroakusztikus hangrögzítés a művészi alkotás eszköze, 
és alapelv, hogy visszajátszáskor a hallgatóban az eredeti elő-
adással azonos művészi emóciók ébredjenek…”
„A természethűség nem mérce…”
„Az emberek egy része mindenfajta tiltakozás nélkül élvezi a 
zavaros hangzást, míg mások a végletekig igénylik a lehető 
legprecízebb technikát, a legegzaktabb akusztikai benyo-
mást… A jövő majd megmutatja, hogy kizárólag a technikai 
perfekció vagy a technikai-művészi újjáteremtés kerekedik-e 
felül a hangfelvétel-technikában…”
A legutóbbi idézet jelzi, hogy a hifi megjelenését követően 
már nyílik az olló a „csúcsminőségű” és igénytelen felvétel-
hallgatás között, s a jól ismert két szélsőséges felfogást is 
körvonalazza: mindegy, hogy mi szól, csak jól szóljon, illet-
ve mindegy, hogy hogyan szól, csak művészi szempontból 
értékes legyen.
Időben kissé előreugorva, a következő idézetek már a nyolc-
vanas évekből, tehát a szárnyait bontogató digitális korszak-
ból származnak:
„A zenei felvételeknél a felveendő és a felvett nem választha-
tó szét, és csak egyetlen egységben ítélhető meg…”
„A digitális technika lehetőségei ismét egy olyan szemléletet 
sugallnak, melyek az eredeti tér átvitelét hangoztatják, ami 

azonban a hangfelvétel-esztétika önállóságát behatárolja, hi-
szen ezáltal nem egy koncert, hanem egy reális konkrét kon-
cert élményének megvalósítása lesz a cél…”
Ez utóbbi gondolat – amely a digitális technikához kapcso-
lódóan inkább a térhatású technikára vonatkozik – azt jel-
zi, hogy amikor annak egyegy újabb állomása megjelent 
(sztereó, surround), akkor esztétikai oldalról ettől többen a 
természetes, a naturális hangzás eluralkodását vizionálták. 
Első rátekintésre a félelem nem volt alaptalan, hiszen már a 
sztereó hangfelvételeken is a korábbi mono felvételekhez 
képest sokkal markánsabbá vált a helyszín hangtere, a ze-
nei felvételek készítésekor megjelentek a hangszerektől tá-
volabbra elhelyezett (többnyire magasról befüggesztett) 
térmikrofonok, melyek kifejezetten az akusztikai tér közve-
títésére, illetve a hangszerhangoknak e térben történő felol-
dására szolgáltak. A sokcsatornás (surround) felvételek ezt a 
hatást még tovább fokozták, hiszen esetükben a hangtér 
már nem a hallgató előtt, hanem a hallgató körül jelent 
meg, első hallásra valóban egy reális hangtér illúzióját kelt-
ve. Ám éppen e technika fejlesztése során derült fény vég
legesen arra, hogy a korszerűbb eszközök és hangrendsze-
rek ellenére továbbra sincsen lehetőség a természetes 
hangtér pontos leképezésére (és egyébként semmi sem indo-
kolná a hangversenyterem és a hangszóró egybemosását), 
tehát a művészi újjáteremtésnek az ötvenes években lefekte-
tett elve ezután sem évülhetett el. A hangmérnökök pedig 
számtalanszor bebizonyították, hogy a térhatás is az újjáte-
remtés egyik további, szinte kimeríthetetlen lehetősége, fel-
téve persze, ha átgondoltan alkalmazzák.

Az ötvenes évek felvételeinek  
hangzási jellemzői

Ez a korszak az elektromos felvételek megjelenése után a 
hangtechnika következő jelentős átmeneti korszaka. Ám 
minden átmeneti korszakra jellemző, hogy a nagyközönsé-
get az újdonságokra „rá kell hangolni”, s ennek eszközeként 
a változásokat fel kell nagyítani. Mivel ebben az időben két-

Az akusztikus művészetek mostohagyermeke:  
a hangfelvétel-esztétika
8. rész: Az ötvenes-hatvanas évek (5.)

Esztétikai sorozatunkat korábbi három számunkban a Magyar Rádió 6-os stúdiójának 
kerek évfordulója kapcsán megszakítottuk, ám most ott folytatjuk, ahol annak idején abba-
hagytuk: az 1950-es években, amikor két fontos változás is történt a hangtechnikában. 
Kidolgozták a hifi-technikát, illetve a stúdiókban a természetutánzással szemben megjelent 
a művészi újjáteremtés gondolata.
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ségtelenül a korábbiakban már említett hifi-szemlélet és 
sztereó technika megjelenése volt a nagy újdonság, a korszak 
számos felvételén e tulajdonságok sokkal hangsúlyosabban 
jelentek meg, mint évek múltán, amikor az átmenet már 
lecsengett, s a korábbi újítások mindennapivá váltak. S 
mert a lemezvásárló hallgatók a hifi előnyös tulajdonságait 
elsősorban a hangszínezet megváltozásában tapasztalhatták 
meg – hiszen az LPlemezek a teljes felnőttkori hallástarto-
mányt közvetítették –, ezért a kezdeti hifiévek felvételeinek 
hangszínezete sokszor volt éles, amihez hozzájárult, hogy a 
korszak mikrofonjai igen gyakran erőteljes kiemelést (érzé-
kenységnövekedést) mutattak a 10 000 Hzes tartomány-
ban, melyben már „csak” színező felhangok találhatók. (Pl. 
a zongora „legfelső” billentyűihez tartozó alaphangok alig 
érik el a 4000 Hzes frekvenciát, mely fölött a zongorahang-
ban is kizárólag felhangok találhatók.) Ezzel is hangsúlyoz-
ták, hogy a felvételeken már olyan felhangok is hallhatóvá 
váltak, melyek eddig rejtve maradtak.

Hasonló példa az arányok eltolódásá-
ra, hogy a monóról a sztereóra tör-
tént átmenetet a néha túlságosan is 
sarkosított irányfelépítésű felvételek-
kel szemléltették. Mivel a sztereó bá-
zis a hangszórókon kívülre határo-
zott iránylokalizációval tovább nem 
szélesíthető, ez a sarkosítás a szélső 
irányok hangsúlyozásán s ezzel gyak-
ran a középtartomány „kilyukadá-
sán” figyelhető meg. Szimfonikus 
felvételeknél ez a hangzás magvát ké-
pező magas és mélyvonósok erőtel-
jes irány szerinti szétválasztását jelen-
tette (a vonóskar ún. amerikai 
ültetésekor), ami ennek ellenére sem 
zárta ki a fúvósok középirányú meg-
szólalását, tehát a sztereó bázis folya-
matosságát. (Pl. a Széll György által 
vezényelt 1959es Új világ szimfónia 
3. tételében a magas és a mélyvonó-
sok a bázis két széléről felelgetnek 
egymásnak erőteljes sztereó bázis ér-
zetét keltve a hallgatóban, de ennek 
ellenére a fafúvósoknak köszönhető-
en a bázis irányhatása kiegyenlített.) 
A kezdeti sztereó felvételek olykor 
valóban annyira hangsúlyozták a bá-
zis két szélét, hogy az otthoni lehall-
gatás céljaira esetenként a bal és jobb 
hangszóró között középen egy to
vábbi hangszóró elhelyezését javasol-
ták, melyre a két csatorna jeleinek 
összegét kapcsolták, ezzel jó alaposan 
felborítva az eredeti hangmérnöki 
célkitűzést. A későbbi évtizedek fel-
vételein a szélső irányok hangsúlya 
már visszafogottabbá vált, s a hang-

szín szempontjából is megjelent a mai kiegyensúlyozottság 
(talán az esetenként túl közelre mikrofonozott vonósné-
gyesfelvételeket kivéve).
Egy harmadik és igen feltűnő esztétikai jellemzőként e kor-
szak felvételein egyre hangsúlyosabban jelent meg a már 
említett hangtér, a teremérzet, az utózengés. Ugyan a ko-
rábbi mono felvételek esetében is létrejöttek távolabbi 
hangsíkok (a kisszámú mikrofon használatából eredően), 
ám most a sztereó technika révén a térérzet kiteljesedett, 
szélességet kapott, s a távolabbi hangsíkok is levegősebb 
hangzás kaptak. Valójában a korábbi száraz hangzás helyett 
ekkor alakult ki a plasztikus, zengő hangzás mai napig is 
tartó kultusza. Ezt a kor stúdióépítései is elősegítették azzal, 
hogy az új zenei stúdiók már többnyire a 10 000 m3-es nagy-
ságrendben épültek, s az erős csillapítás helyett hosszabb 
utózengési idővel rendelkeztek. A zenei felvételekről készült 
korábbi fényképeken még jól megfigyelhető a zenekarokat 
körülvevő rengeteg hangelnyelő drapéria, mert a negyvenes 

Az aranykor nagy magyar karmesterei: Széll György, Doráti Antal és Reiner Frigyes
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években még úgy tartották, hogy a kamarazenei stúdiók 
utózengési ideje 1 s, a nagyzenekari stúdióké pedig 1,5 s 
körüli érték kell legyen. Később már ez utóbbi elérte, sőt 
meg is haladhatta a 2 sot; és akkor még nem szóltunk az 
egyre gyakoribb templomi felvételekről. Ám a zenei stú
diók természetes zengése legtöbbször 
továbbra sem volt elegendő az új eszté-
tikai elvek megvalósításához, ezért 
szinte általánossá vált a felvételek 
mesterséges zengetése. A korábbi, ala-
posan kicsempézett zengető kamrák 
helyett ekkor jelent meg az EMT stú-
diótechnikai berendezéseket gyártó 
cég zengető lemeze, melynek utózen-
gése a keverőasztalról távvezérelve 
már szabályozható is volt, folyamato-
san a 0,5 és 5 s közötti tar-
tományban. (A „lemez” 
megjelölés itt egy kb. 2 m2-
es, rugalmasan felfüggesz-
tett acéllemezre utal, me-
lyet a zengetendő jellel egy 
hangszóró jellegű készülék 
hozott rezgésbe. Erről egy 
rezgésérzékelő „vette le” a 
zengő jelet, s ezt keverték 
hozzá az eredeti műsorhoz.) 
Hogy ezekben az évtizedek-
ben milyen elterjedten alkalmazták e készüléket, arra jel-
lemző, hogy a szakmában elterjedt a mondás: a felvételekre 
már világszerte az EMT akusztika jellemző.
Ha meghallgatjuk az ötvenes években készült legszebb 
hangfelvételeket, hangzásesztétikai szempontból nem ér-
zünk különbséget a legújabb digitális felvételekhez képest. 
A régiek alapzaja a magnetofon suhogásából eredően ugyan 
valamivel magasabb, ám ha csak a kétségtelenül legkénye-
sebb szimfonikus felvételeket és a magyar karmestereket 
tekintjük megállapítható, hogy e felvételek messze kiemel-
kednek napjaink kínálatából. (Már korábban említettük 
Reiner Frigyes 1955ben és ’58ban – akkor még háromcsa-
tornásan – készült Bartókfelvételeit, vagy az 1960as Shehe
razadéját, Széll György 1959es Új világ szimfóniáját vagy 
Doráti Antal 1954ben, még mono technikával, de 1958
ban már sztereóban rögzített Csajkovszkij 1812 nyitányát – 
melyben valódi ágyúlövéseket és templomi harangokat 
használt, s amely aranylemez lett.) Vagy, időben kissé előre 
ugorva: ha valaki ismeri Solti György (egyik korábbi cik-
künkben bemutatott) Carmenjét, akkor annak lesz némi 
hiányérzete egyes későbbi Carmenek hallgatásakor. Kérdés 
persze: miért a karmestereket említjük, amikor a felvételek 
hangzásesztétikai tulajdonságait vizsgáljuk? A válasz egysze-
rű: a karmester igényessége nemcsak az előadói együttesre, 
hanem a rendezőre és a hangmérnökre is kisugárzik, meg-
értő türelme pedig inspirálja a beállítást érintő kísérleteket. 
Ellenben ha érdektelen az előadás, akkor a felvétel is sá-
padt, szürke lesz. 

Egy hangzásesztétikai vizsgálat

Felmerülhet a kérdés: az LPkorszak első évtizedeihez képest 
hangfelvételesztétikai szempontból valóban nincsen fejlő-
dés, sőt inkább a visszafejlődés jelei mutatkoznak? Ez így ál-

talánosságban nem mondható ki, hiszen az 
utóbbi évtizedekben is készültek kimagasló-
an gyönyörű felvételek. Ám valamit mégis 
jeleznek az alábbi esztétikai tesztsorozatok.
Még 1990ben a német hangmérnökök 
egyik konferenciáján ismertettek egy vizs-
gálatot, melynek során Brahms 2. szim

fóniájának negyven 
különböző felvételét 
elemezték. A legré-
gebbi felvétel 1955
ben, a legfrissebb 
1989ben készült, va-
lamennyi „márkás” 
kiadó lemezeként. Az 
elemzés szempontjai 
nagy vonalakban azo-
nosak voltak az ismert 
– és sorozatunkban is 
bemutatott – részben 

technikai, részben esztétikai para   méterekkel. Az 
egyes felvételekre paraméterenként 110es skálán le-
hetett pontot adni. A számszerűsített eredményeket 

idődiagramban ábrázolták, és nagy általános meglepetésre 
valamennyi paraméter esetében a várt folyamatos minőségi 
változás helyett egy kifejezetten „cikkcakkos” görbe rajzoló-
dott ki. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy az „érett” 
analóg korszaktól a digitális technika első évtizedéig – an-
nak ellenére, hogy a felvételek közötti különbségek jól meg-
figyelhetők – nem mutatható ki folyamatos változás. Még 
az olyan, objektíven is megfogható paraméter esetében, 
mint a dinamika, sem volt semmilyen monoton változási 
tendencia megfigyelhető, holott hangtechnikai szempont-
ból a digitális technika egyik előnye éppen az alacsonyabb 
alapzajból eredő szélesebb dinamikatartomány lenne. „A 
vizsgált időszakban nem ment végbe tendenciózus változás 
a hangfelvételesztétikában” – összegezték az eredményeket. 
Mintegy a tesztsorozat „melléktermékeként” azt is megje-
gyezték, hogy alaposan meghallgatva a felvételeket, sok elő-
adási pontatlanságot, apró intonációs hibát észleltek, s 
megállapították, hogy a javító vágások ellenére a sokat em-
legetett makulátlan, perfekt ridegség egyáltalán nem volt 
jellemző.
A vizsgálat tanulsága úgy is összefoglalható, hogy egy adott 
időszak hangfelvételeit tekintve az esztétikai jellemzőket 
nem a készítés időpontja, hanem a hangmérnök, a zenei 
rendező, az akusztikai környezet és a kiadó határozza meg.
Pesszimista kicsengése ellenére e tesztsorozat nagy érdeme, 
hogy a szakmát kissé megmozgatta, mert válaszként hama-
rosan következett egy másik vizsgálat, melyről sorozatunk 
következő írásában számolunk be.  n
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Igen jelentős albumot adott ki a Hungaroton. 
Várjon Dénes Beethoven öt zongoraversenyét 
vette fel a Keller András vezényelte Concerto 
Budapest kíséretével. Felvételek sokasága ké
szült már erről az öt műről, reprezentatív elő
adási formák is adottak mindegyik esetében. A 
két magyar művésznek mégis sikerült újat mon
dania – oly módon, hogy az újdonsága, megszo
kottól való eltérése ellenére sem mond ellent a jó 
okkal kialakult előadói hagyománynak. 
Szomorú, hogy Várjon – Schiff András után – 
mindössze a második magyar zongorista, aki 
mind az öt művet lemezre felvette. Együtt a ki
lenc szimfóniával a zenetörténet közepét, 
csúcspontját jelentik: a fejlődés fennsíkját, 
ahonnan persze volt tovább, de formailag már 
nem lehetett feljebb haladni. Ahogy a rene

szánsz festészet után is volt fejlődés, de nem a 
klasszikus minta szerinti formai tökéletese
désben. Várjon – egyéniségének megfelelően – 
alap  vetően kamarazenei oldalról közelít a dara
bokhoz, s nem a romantika hagyományán 
nyugvó szólistakísérő szembenállás alapján. 
Billentése csodálatosan tiszta és markáns, így a 
zongora hangja sosem vész el a kíséret halmazá
ban, hanem szépen annak felszínén lebeg. A 
karmesterrel teljes harmóniában vannak, ugyan
azt a korszerű, a hagyományossal mégsem sza
kító ideált valósítják meg. Két pillérre építenek. 
Egyrészt az elmúlt évtizedek különböző interp
retációs tanulságaira, értve ezen mindenekelőtt 
a könnyedebb hangzásképet, a frissebb tempó
vételt, a szólamok frazeológiájának individuáli
sabbá válását. Másrészt a legjobb régi hagyomá
nyok folytatására a kötetlen zenélést illetően. 
Léptennyomon érezni, hogy két, már önjogán 
zenélő művészé a produkció. Nekem olykor ki
csit vékony a zenekar, sietős a tempó, például a 
Gdúr verseny II. tételében, de Keller kvalitása 
mellett ez nem objektív kritika, pusztán szub
jektív megjegyzés, s elismerem, az említett 
esetben is van ennek szerepe a kontraszt érzé
keltetésében. Várjon részét illetően a tétel az 
egyik csúcs pont. A lassútételek kiváltképp közel 
állnak hozzá.  
Elsőre furcsa a művek sorrendje. Az I. (Cdúr) és 
a II. (Bdúr) felcserélése mármár megszokott – 
keletkezésük sorrendjére tekintettel. Ugyanak
kor itt a Bdúrt a cmoll követi, aztán jön csak a 
Cdúr. Nem tudjuk meg, miért választotta ezt a 
sorrendet, de úgy érzem, helyes opció, mivel 
különös utat mutat az egyre mélyebbre hatolást 
illetően. Van egy viszonylat, melyben ez a sor
rend némi párhuzamban áll az alapvető hangvé
tellel és tempóvétellel – a vidámabbtól, tempó
sabbtól a fennköltebb felé. A Cdúr koncertben 
már minden klasszikus nagyság megvan. Várjon 
és Keller könnyed hangon, transzparensen ze
nél, de – eltérően sok kísérlettől – nem túl köny
nyeden és vékonyan. E téren érdekes előképet 
láthatunk Anda Géza salzburgi Mozartösszki
adásában. Várjon az Andaversenyen tűnt fel 

hajdanán, s ami egykor Andát kiemelte a zongo
risták sokaságából, az ő kvalitása is. Ezt az ide
ált kamarazeneinek nevezhetjük, elkülönülve a 
szimfonikustól, ugyanakkor az ellenkező divatos 
túlzásoktól is; továbbá dinamikusnak és szélső 
helyett inkább középtájit preferálónak. 
Mind Várjon, mind Keller bátran muzsikál, azaz 
tartják magukat a szükséges megkötésekhez, de 
e kereten belül jócskán megengednek maguknak 
egyedi jellegzetességeket, egyszeri megoldáso
kat. Jó példa erre a Gdúr koncert I. tételének 
melléktémája, melynek második és harmadik 
hangja szokatlan legatóval jelenik meg, de nem 
mindig. Ha e részlettől kissé hátrébb húzódunk, 
azt érzékeljük, hogy maga a melléktéma nem 
annyival halkabb és visszafogottabb, mint meg
szoktuk. Mindvégig érezni valamilyen különös 
ekvivalencia felé való törekvést. Szólista és ze
nekar, zenekaron belül a különböző szólamok 
mintha mind kis kamaraegyüttes tagjaként 
emelkednének, süllyednének, de csak kicsit hát
ra, kicsit előre. Várjon úgy játszik feltűnő sza
badsággal és spontaneitással, hogy ott van ben
ne a megtalált ideális forma, amihez tud az 
egyszeriség kötetlenségével viszonyulni. Játéká
nak mélységét jól szemlélteti, hogy a cadenzákat 
szinte szonátai magaslatra emelte; sosem érez
zük, hogy „na, most valami más jön”, hanem 
maradunk az egész mű szintjén, annak komple
xitásán belül. Persze: beethoveni cadenzák, de 
az ok nem ez, hanem a mélyben való kidolgo
zottság, hiszen azokat is hányszor hallottuk – 
ehhez képest legalábbis – kontextuson kívülien. 

Zay Balázs

Jelmagyarázat  
a kritikai rovathoz

H H H H H  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

Beethoven  
összes zongoraversenye
Várjon Dénes – zongora, 
Concerto Budapest, 
karmester: Keller András

Hungaroton
HCD 3275759 HHHHH

zeNekRitikAi Mûhely
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k. udvari katalin: 
Művelődéstörténeti kincsestár

A cím voltaképp a forrásra vonatkozik: dr. Maróti 
Gyula magán dokumentumgyűjteményére, amely
 ből válogatást ígér. A Kórusok Országos Tanácsa 
(KÓTA) alapító főtitkára 1912től 2004ig élt, s 
szakmai hagyatékát özvegye adta át a Psalmus 
Humanus Művészetpedagógiai Egyesületnek, 
amely nek alapító elnöke arra vállalkozott, hogy 
közzétesz belőle egy kötetnyi kortörténeti doku
mentumot. Az összeállítás az „örökzöld” témák
nál kitekintést is engedélyez, tehát későbbi írások 
utánközlése is helyet kapott a könyvben. E könyv 
hasonlítható egy kiállításhoz, ahol az érdeklődő 
áttekintő ismeretekhez jut, ugyanakkor elidőzhet 
az egyes tárlóknál, részletek alaposabb megisme
résének szándékával. A Maróti Gyula életútját és 
munkásságát felidéző írást követően 1943tól 
napjainkig vezet a dokumentumokkal gazdagon 
illusztrált időutazás, betekintést kapunk a kórus
mozgalom múltjába, s írásaik révén megannyi kor
szakos jelentőségű muzsikusegyéniség munkás
ságába. Érződik a szándék a forrásanyagok és a 
kommentárok megkülönböztetésére, ám a tipoló
giai megkülönböztetés nem mindig jár egyértelmű 
eredménnyel. S minden nemes szándék elismeré
sével, nem hallgathatok arról, hogy alapos korrek
túra nélküli, rengeteg hibát, elírást tartalmazó 
anyag került kinyomtatásra. A kötethez tartozó 
CDmelléklet viszont – Stipkovits Fülöp válogatá
sában – megrendítő zenei élményt ad, megérdemli 
a legszélesebb körű nyilvánosságot! A 20. századi 
magyar kórusélet csillagóráját idézi, s a felvételek 
nem hagynak kétséget afelől, hogy az elhivatott 
kóruskarnagyok és együtteseik (legyenek ifjúságiak 
vagy hivatásosak) a szó legnemesebb értelmében 
keltették hangzó életre kortársaik műveit. Külön 
köszönet, amiért Gyulai Elemér zongoramuzsiká
jából is kaphatunk ízelítőt.  Fittler Katalin

Péteri lóránt: Mahler – 
a scherzo és a kísérteties

A Musica scientia sorozatban megjelent könyv 
Mahler II. szimfóniájának III. tételét vizsgálja, 
rendkívül alaposan, minden apró részletre kitér
ve. A kötet első, angol nyelvű változata doktori 
disszertáció – a Mahlerrajongók és a zenetudo
mány iránti elkötelezettek, a zene elméleti részé
re fogékonyak számára nagy öröm, hogy magya
rul is olvasható a kiegészített munka. A Mahler, 
a scherzo és a „kísérteties” című kötet témája az 
a tétel, melynek a felirata nem scherzo (csak a 
formája), és ennek kapcsán bontja ki a Péteri Ló
ránt a műfaj létrejöttét. Hogyan és mikor lett a 
menüettből scherzo, mik a kitételei egy scherzó
nak? Azonban nem lehet egy életműből egyetlen 
tételt úgy kiragadni hogy ne ágazzon el sokfelé a 
tanulmány, így a Mahlerszimfóniák azonos mű
fajú tételeiről is szó esik. A szerző nem műismer
tetést ad, hanem annál sokkal többet; megvilá
gítja például az I. szimfónia neveit, a különféle 
változatokat – több hangzó kiadvány ismertető
füzete nem pontos, téves. A könyvcímben jel
zett „kísérteties” (das Unheimliche) szó elsőre 
furcsa, de Péteri Lóránt bebizonyítja, hogy a 
Sigmund Freud által körülírt jelenség a zenében is 
létjogosultsággal bír. Péteri Lóránt a tétel külön
féle tánczenéit is elemzi. A kötet magjaként a 
scherzo tételt öt különféle elemzésben is meg
vizsgálhatjuk. A szerző ütközteti a véleménye
ket, és rámutat az eddig kihagyott formai jelleg
zetességekre. Külön fejezet foglalkozik Bruckner 
IV. szimfóniájának scherzójával – Mahler egyik 
periódusa ebből a tételből lehet ismerős. Ezt a 
jelenséget és sok mást partitúrarészletek tesznek 
megfoghatóvá. A scherzo műfajtörténetét eddig 
nem kutatták, ilyen alaposan legalább is nem, így 
úttörő munkában mélyedhetünk el – körülbás
tyázva magunkat kottákkal. Lehotka Ildikó

PaPP márta: 
muszorgszkiJ dalai

Muszorgszkij dalköltészete jórészt előzmény 
nélküli, és nem is találunk a későbbiekben sem 
olyan műveket, melyek folytatnák ezt az utat. 
„zenémnek művészi módon kell felidéznie az 
emberi beszédet” – mondta Muszorgszkij, és aki 
egyetlen dalt is hallott a szerzőtől, egyetért ez
zel. A szerző, Papp Márta mind a 66 dalt (melybe 
a három dalciklus is beletartozik) részletesen 
elemzi a kötetben, átfogó képet ad magáról a dal
ról, orosz dalról, románcról, a sajátos orosz ro
máncról. Muszorgszkij a dalait, románcait – és 
számos más megnevezésű zongorakíséretesvo
kális darabját – túlnyomórészt női hangra írta, 
érdekes módon szinte mégis kizárólag férfi éne
kesek tolmácsolják e műveket. A szerző nem a 
vers minősége miatt öntötte dalba a szöveget, 
hanem az atmoszférája miatt, de maga is írt 
szöveget. A vaskos, rendkívül érdekes kötetben 
rengeteg adalékot kapunk. Megtudjuk, milyen a 
Muszorgszkijakkord, melyik korai dalokat te
kinthetjük előtanulmánynak a szerző három ope
rájához, így a Borisz Godunov harangozászené
jéhez. 29 dal még a szerző életében jelent meg, 
nagyon kedvelték a szerző dalait, de kapott kriti
kát is – kollégáktól, így az ötökből Cézár Kuitól. 
Az oroszzenekutató szerző górcső alá veszi a 
különféle kiadásokat; alig néhány pontos kottát 
lehet elérni. Papp Márta Muszorgszkij dalairól 
szóló kötete tartalmazza a művek magyar fordí
tását és az orosz eredetit, számos kottapéldával 
és fakszimilével, rengeteg jegyzettel, hivatkozás
sal támasztja alá az elemzéseket, melyek közért
hetőek, világosan fogalmazottak. Az elemzések 
mentén Muszorgszkij magánéleti kapcsolódásai 
is kirajzolódnak. A kötet hiánypótló, öröm 
forgat ni, egyegy dalra, annak mélyére rácsodál
kozni. Lehotka Ildikó
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vanhal, dittersdorf, Bottesini: 
nagybőgőversenyek
Rácz Ödön – nagybőgő, Liszt Ferenc   
Kamarazenekar  HHHHH

Rácz ödön lemeze lenyűgöző. Három bőgőverseny: 
Vanhal, Dittersdorf és Bottesini. Lehet őket össze
kötni, eltérőnek nevezni, mindkettő igaz. A Bécsi 
Filharmonikusok szólóbőgőse kivételes zenész, já
té kában egészen ritka finomság rejlik. örülök, 
hogy a Liszt Ferenc Kamarazenekar kíséri, szépen, 
visszafogottan, abszolút illeszkedve a szólista fi
nom hangvételéhez. Ez a hang nem egyszerűen 
finom, hanem hallatlanul bársonyos, valamint szí
nes és ízes, de nem a szavak megszokott értelmé
ben, hanem nagyon egyéni, szubtilis módon. Fur
csa, hogy miközben korábban Rácz zenekarával 
elképesztő gyorsan játszotta RimszkijKorszakov 
Dongóját, játékának most éppen a lassúság az 
egyik jellegzetessége. Különös  lassúság persze, 
mely egyrészt  Rácz nagyon nyugodt, kiegyensúlyo
zott játékából ered, másrészt a hangszer ama sajá
tosságából, hogy igen mély tónusú lévén a hang 
terjedése lassabbnak tetszik. Finom és bársonyos 
játékával Rácz szinte csodát tesz: e nagybőgőmű
vek cseppet sem marginálisnak, „igen, de azért” 
kategóriájúnak tűnnek, hanem egész kivételesnek. 
Nemcsak a művek, hanem az egész, szerző és elő
adóművész közös alkotása, s a nagybőgőben rejlő 
kivételes lehetőségek. örülök, hogy a Deutsche 
Grammophon forgalmazza a lemezt, s nagyon re
mélem, lesz még folytatása. Van még mit felvenni, 
eredeti alkotások is, meg aztán megannyi átirat. 
Bátorítani szeretném hazánk jeles fiát, hogy csak 
szorgosan adjon elő átiratokat is. Haydn csellóver
senyeit okvetlenül, de a lemez különleges, bárso
nyosan finom hangzása azt sugallja, egészen más 
vidékekről, a századforduló tájáról és későbbről is 
érdemes merítenie. Ha elképzelem vele a Kol Nidrét 
és a Valse tristeet ezen a hangon!  Zay Balázs

veres Bálint: 
hangszövedékek

A „fejezetek a magyar zeneszerzés közelmúltjából” 
alcím kissé hangzatos a tényleges (kétségkívül ér
tékes) tartalomhoz képest. Néha inkább pillanat
képeket sorjáztat, semmint folyamatokba ágyazódó 
nagyobb felületű alkotórészeket. A hat terjedelme
sebb tanulmány és a kötet második felét kitevő 
kritikák és beszélgetések: válogatás a szerző ko
rábbi publikációiból, kisebbnagyobb (korábbi vagy 
későbbi) változtatásokkal. Javarészük előbb a Pan
nonhalmi Szemlében látott napvilágot – ilyetén 
mód ráirányítja a zenéről olvasók figyelmét erre a 
sajtóorgánumra, mint máshonnan aligha megsze
rezhető tudásanyagforrásra. Veres Bálint eszté
taként szívesen közelít globális háttérből a válasz
tott tárgyához; filozófiai szintű bevezetései 
egyúttal a zenén kívüli olvasmányok iránt is meg
hozzák a kedvet! Megközelítései, látásmódja tisz
teletet parancsoló – akkor is, ha (a sok idegen szó, 
a gyakran elvont eszmefuttatások következtében) 
végülis az intellektuális kaland során szinte má
sodlagossá válik a tényleges közlés zenei vetülete. 
A témaválasztásokból kirajzolódik Veres zenei ér
deklődésének térképén több „főcsapás”. Éppen 
ezért a kevésbé személyes indíttatású írások tár
gyalásmódja mellékpályára utasítja a többi szer ze
ményteseménytelőadót. Az Alkat és intenció 
címmel közreadott írás, Decsényi János „kritikai 
méltatása” 80. születésnapja alkalmából, fogal
mazványjellegűnek hat a korábbiak ismeretében. 
A Sziréni szirénák pedig, mivel az EAR együttes
nek egyetlen, a Korunk zenéje Fesztivál keretében 
tartott koncertje alapján általánosítva minősíti az 
együttest, tényszerűségei ellenére is méltatlan. 
Rossz a felhangja a „Fogyasztói zeneszerzésnek” 
is – e kötet kevés támaszt ad a kortárs zenénk köz
elmúltjának zenei labirintusában való tájékozódás
hoz.  Fittler Katalin

Winkler gáBor: a fokanovista, 
aki itthon lelt otthonra

A gyógyítás és zene egymást kiegészítő, jótékony 
kapcsolatáról kötetnyi irodalom született már, és 
tény az is, hogy sok orvos kiváló amatőr muzsikus 
is egyben. Winkler Gábor belgyógyászdiabe to
lógus nem gyakorló zenész: ő számos diabe toló
giával foglalkozó kötetének megírása mellett zenei 
témájú könyvek írásával erősíti a tudomány és zene 
összekapcsolását. Mivel hobbija a zenés színpad, 
szabad idejében opera és operett ka lauzokat, vala
mint életrajzokat ír hazai operaénekesekről.  A Tu
domány Kiadó gondozásában megjelent legújabb 
kötetének főszereplője Fokanov Anatolij, a Magyar 
Állami Operaház Oroszországból – annak is egyik 
távoli szegletéből, a szibériai Novoszibirszkből – 
ideérkezett, már egy ideje honfitársunkká lett mű
vésze. Az Andrássy úti dalszínház egyik meghatá
rozó baritonjáról írni hálás feladat, hiszen az író 
egy, az előadói pályán feltétel nélküli alázattal tel
jesítő művész portréját rajzolhatja meg. A kötet 
címében a főszereplő nevével alkotott új szót 
(fokanovista) olvashatunk. A történet szerint egy, 
a próbára késve érkező operaházi kollégának, aki
nek a mindig megbízhatóan pontos Fokanovot 
hozták fel követendő példaként, arra a megjegyzé
sére, miszerint „róla mindenki tudja, hogy sztaha
novista”, Fokanov azt válaszolta, hogy „ő nem 
sztahanovista, hanem fokanovista”. Ez pedig 
nagyjából azt jelenti, hogy bár Fokanov életében a 
véletlenek is nagy szerepet játszottak, pályájának 
sikeres alakulását mégis inkább tehetségének, ren
geteg munkájának, elhivatottságának és kollégái 
iránti tiszteletének köszönheti. Winkler Gábor egy 
rendkívül rokonszenves emberi és művészi portrét 
rajzol meg, olvasmányosan, sok fényképpel, hasz
nos mutatókkal és a könyv végén egy CDvel, mely 
az operaénekes legemlékezetesebb szerepeiből ad 
válogatást. Kovács Ilona
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beethoven, szőllősy andrás   
és csaPó gyula Művei
Csalog Gábor – zongora HHHHH 

Egész különös lemez! Szőllősy András és Csapó 
Gyula egyegy műve Beethoven két utolsó szoná
tája mellett. Alternatív utazás. A két magyar da
rab mélyen kötődik a két másikhoz, így nagy időív 
keletkezik modern és klasszikus közt. Persze ez a 
két Beethovenmű nagyon modern, máig lenyű
gözően az, s ez az ív klasszikusabbá teszi útkere
ső és ösvénytaláló magyar utódait. Véleményem 
szerint jót tesz a modernitás bizonyos fokán túli 
alkotásoknak az ilyen közeg. Amúgy a két magyar 
mű kiemelkedik a sodorból, s méltó még ehhez a 
kivételes párosításhoz is. Mind a négy műben 
közös a kísérletezés, a határok bátor áthágása. 
Ugyanakkor merész kombinálása sokszor elvá
lasztott stílusoknak, s mindenekelőtt figyelmes 
érzékenység. Ez az, ami Csalog Gáborban is mé
lyen megvan. Játéka lenyűgöző. Nagyon érzékeny, 
ugyanakkor bátor. Koncertfelvételek ezek, ittott 
némi zörejjel, s nyilvánvaló: ihletett a pillanat, 
nem lehetne jobb az eredmény. Mivel a művész 
kivételesen otthonosan mozog a darabokban, vál
lalhat rizikót, s lehet alternatív. Mindkét Beetho
venszonáta az, kiváltképp az Op. 111es, mely
ben az I. tétel bevezetését követően különös 
módon belassul és egész homályossá lesz, míg a 
II. tétel felette gyors, megtartva azonban a koráb
biakban megszokott finomságot. Nagyon szub
jektívek ezek az előadások, melyek ugyanakkor 
mégsem térnek le a reprezentatív interpretáció 
kijelölte mezsgyéről. Mintha a címek keresztülka
sul igazak volnának: Tájkép halottakkal (de élőkkel 
is), Egyenes labirintus. Filozofikus lemez ez, nem
csak a szavak jelölte relációk közt, hanem a szava
kon túl is, mikor a finom billentés, avagy épp a 
kibillenés adja az értéket, amit értelmezni kell 
vagy legalábbis lehet.  Zay Balázs

dubrovay lászló összes   
zongoraMűve
Balázs János – zongora l  l  l  l  l

Dubrovay László öt zongoraművét tartalmazza a 
lemez. A Parafrázis a szerző Faust, az elkárhozott 
című táncjátékának egy témáját használja föl, első 
hallásra zavarba ejtően könnyed stílusban. A dal
lamtól és harmóniavilágtól a hallgató nem könnyen 
szabadul, megragadja ez a világ. A Melankolikus 
darabok mindhárom tétele lírai, keveredik bennük a 
reményreménytelenség, örömszomorúság. Az el
ső Lento hangulatvilága különös; a szabadon ke
zelt tizenkétfokúságot ötvözi a nosztalgikus dalla
mokkal. Az Andante is a régi idők hangulatát idézi, 
Ravel Lúdanyó meséire asszo ciál hat a hallgató. A 
záró Lento mintha dalként indulna, majd egy témát 
bont ki, hatalmas fokozással, az eksztatikus hang
zásig ívelve. Izgalmas az Hommage á Fellini (A 
clown utolsó álma) című, Balázs Jánosnak ajánlott 
darab. A szerző a Fellinifilmek atmoszféráját sze
rette volna visszaadni, s itt sem hiányzik – in
dokoltan – a könnyedebb zene felé hajlás. A leme
zen 20–21. századi szórakoztató zenét hallunk 
(az öt zongoradarab és a Felhangok kivételével), 
vagy egyfajta crossovert, a szalon és komolyze
ne mezs gyéjéről. Izgalmas az elgondolás, Balázs 
János játéka kidomborítja a szerzői elképzelést. A 
legkorábbi mű az öt zongoradarab. Pillanatképeket 
hallunk, a siratótól a diabolikusig. A posztweber
ni, dodekafon technikával írt ciklus minden pillana
ta élményszámba megy, szinte feloldhatatlan ellen
tétben van a lemez nyitószámával. A tételek közül 
a Presto diabolikus, motorikus, lehengerlő. Szintén 
nagyon élvezetes a Felhangok című, hídformájú 
mű. A negyvenöt év zongoradarabjaiból összeállí
tott lemez 50 percnyi sincs. A két művész fényképe 
az ismertetőfüzetben remek. Célszerűbb lett volna 
a művek bemutatását először magyarul, aztán an
golul közölni. Lehotka Ildikó

rahManyinov és liszt Művei
Krausz Adrienne – zongora
 l  l  l  l  l

Krausz Adrienne maga fogalmaz úgy lemezkísérő
jében, hogy merész vállalkozás a zongorairodalom 
két „ördögien nehéz, bonyolult, ugyanakkor cson
tig hatolóan megrendítő” alkotását, Rahmanyinov 
2., bmoll szonátáját (op. 36) és Liszt hmoll szo
nátáját egy lemezen műsorra tűzni. Ráadásul olyan 
zeneszerzők darabjairól van szó, akiket koruk a 
zongora legnagyobb művészeiként tartott számon, 
akiket instrumentális nehézségek nem gátoltak ab
ban, hogy akár a legbonyolultabb, transzcendentá
lis hangszertechnikát alkalmazva beszéljék ki belső 
vívódásaikat. Hiszen zongorára szánt darabjaikat 
saját maguk adták elő. Kétségtelen, e CD nem a 
könnyed hallgatnivalók sorát bővíti: mindkét alko
tás heroikus emberi küzdelmekről szól. A Liszt
szonátával például a fiatal Dohnányi Ernő és Bartók 
Béla is megvívta önnön harcát, hogy aztán – egy 
bizonyos érlelési idő elteltével – legelhivatottabb 
tolmácsolói legyenek Liszt sokáig meg nem értett 
remekművének. E két mű előadásának nehézsége 
tehát nem csupán technikai (nem mintha az nem 
lenne éppen elég), hanem fel kell nőni hozzájuk 
mű vészilegérzelmileg egyaránt. „Huszonöt év ta
nulásgyakorláselőadáspihentetéstanulás véget 
nem érő folyamatát most egy pillanatra megállítom 
– írja a művésznő. – Ez a felvétel egyféle zenélés és 
lélekmérő: ez vagyunk mi, a hmoll szonáta és én, 
2015. augusztus 18án.” A pillanatkép mindkét 
esetben meggyőzi a hallgatót arról, miért kell az e 
művekből készült felvételek sorát még eggyel sza
porítani. Krausz Adrienne felért arra a képzeletbeli 
szakrális magaslatra, ahová csak az igazi beavatot
tak juthatnak fel. Nemcsak bekopogtathat a virtuá
lis ajtón, hanem bebocsáttatást is nyer egy olyan 
társaságba, amelynek tagjai igazán megértették e 
két szerzői önvallomás lényegét. Kovács Ilona
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agitato
Pálfalvi Tamás – trombita,  
Liszt Ferenc Kamarazenekar

l  l  l  l  l

Futballistának készült, de végül nem az lett Pálfalvi 
Tamás – tudom meg egy tavaly év végi interjúból, 
melyben arról is beszél a Salgótarjánból elszárma
zott fiatalember: azért választotta a trombitát, 
mert éppen kéznél volt, s így a futballakadémia 
tanpályája helyett a fúvós tanszakon kötött ki. 
Az NBI talán elveszített egy gólvágót, ám a nem
zetközi zenei élet minden kétséget kizáróan nyert 
egy nagyszerű, virtuóz trombitaművészt. Agitato 
című bemutatkozó lemeze a hónap kiadványa lett 
a Bajor Rádió kritikusainak döntése alapján. Agitato, 
vagyis izgatott. Találó cím, kivált ha a műsort 
szemlézem: barokk darabok (Händel, Telemann és 
Vivaldi) váltakoznak kortárs kompozíciókkal 
(Kagel, Ligeti, Dubrovay). Manapság csakugyan 
divat ez efféle szerkesztés – jó okkal. A 18. század 
jellegzetes hangszerkezelése és a közelmúlt poszt
modern eklektikája izgalmas kontrasztokat rajzol 
egyegy szólóhangszer köré, alkalmat adva rá, 
hogy az instrumentum, no és persze az azt meg
szólaltató művész bemutassa minden virtusát. 
Pálfalvi játéka éppen olyan fiatalosan lendületes, 
mint maga a művész. Tiszta, nyílt és ép hangzás, 
a perfekt technikából nyert magabiztos intonáció, 
a könnyed elegancia az, ami legelőször megkap. És 
az odaadó interpretáció: a barokk muzsika egy
szerre kisfiúsan fürge és gáláns Pálfalvi Tamás és a 
kíséretet ellátó Liszt Ferenc Kamarazenekar elő
adásában. A kortárs munkák pedig egyediségük
kel, extremitásba hajló különcségükkel hatnak. 
Pálfalvi remek ritmikai érzékkel, sallangmentes ar
tikulációval a jelenkor legjobb magyar trombitása
inak nyomában jár; ott ahol Boldóczki Gábort vagy 
Tárkövi Gábort jegyzi és tiszteli a nagyvilág. És 
még mindig csak 24 éves. Balázs Miklós

karácsonyi látoMások
J. s. bach Művei és iMProvizációk
Fassang László – orgona

l  l  l  l  l

A Ceglédi Evangélikus Templom új orgonájának 
hang zásképével ismerteti meg a hallgatókat Fassang 
László felvétele. A hangszer az Aeris Orgona Kft. 
első önálló instrumentuma; az orgonaépítő Faragó 
Attila ismertetője szerint a legtöbb inspirációt ab
ból a Wenderorgonából merítették, amelyen J. S. 
Bach első templomi állása idején, Arnstadtban ját
szott. A műsort a Cdúr prelúdium és fúga keretezi; 
a Bachkorabeli lutheránus hagyományt követve, 
amikor az istentisztelet kezdetén prelúdium csen
dült fel, s annak zárómozzanatát az orgonafúga 
jelentette. Fassang László zenei prédikációknak ne
vezi a korálfeldolgozásokat, ezekhez társított imp
rovizációit pedig pillanatszerű látomásoknak. öt 
korált választott ki, közülük egyet (Allein Gott in 
der Höh’ sei Ehr) Bach három különböző feldolgo
zásában szólaltat meg. Ezáltal fokozott súlyt, je
lentőséget kap, mintegy az összeállítás központi 
gondolatává válik. Bach korában a hívő közösség 
számára a koráldallam felidézte a szöveget, a 
mon danivalót. Napjainkban ez már sajnosn nincs 
így – a közönségnek értékes támpontot ad a kísérő
füzetben a korálszövegek közlése németül, magya
rul, angolul és franciául. Az improvizációk némelyike 
konkrét információt ad a felhasznált dallamot ille
tően, mások csupán zeneileg tipologizálják a tételt. 
Tény, hogy aki ismeri a fordulataiban felfelbukkanó 
dallamokat, úgy hallgatja az improvizá ciót, mint 
egyfajta konkrét üzenetet. Fassang László három 
lehetséges hallgatási módot javasol: a korong vé
gighallgatásán túl a Bachzene és az improvizált 
t ételek elkülönített meghallgatását. Kipróbáltam, 
mindegyik „működik” – de ideálisnak a végighallga
tást tartom, hiszen a jól felépített program egészé
ben sem bizonyul fárasztónak.  Fittler Katalin

enchanted by the Moon
brahMs, debussy és  
virágh andrás gábor Művei
Fülei Balázs – zongora l  l  l  l  l

A Hold vonzásában – poétikus cím, s valóban poé
tikus hallgatnivalót kínál. Ráadásul, aki meghallga
tása előtt olvassa el a zongoraművész ajánlóelem
ző sorait, eleve ráhangolódik a darabok hangulat és 
érzésvilágára. Mivel az olvasmányélményt nem le
het megnemtörténtté tenni, csak találgathatnék, 
vajon milyen hatást gyakorolhat az olyan érdeklő
dőre ez a zongoramuzsika, aki az empatikus olvas
nivaló ismerete nélkül ismerkedik a koronggal. Há
rom kompozíció szerepel Fülei Balázs lemezén: 
Brahms: fmoll szonáta, Virágh András Gábor: Les 
visages de la Lune (A Hold arcai) és Debussy: Suite 
bergamasque. Szokatlan módon, „bónuszként” 
egy negyedik is tartozik a műsorhoz: Beethoven 
Holdfényszonátája, amely letölthető a Hungaro
ton webáruházából.  Életrajzának (amely nem tőle 
származik) utolsó mondata szokatlanul szubjektív. 
Eszerint „Fülei Balázs személyiségéből fakadóan 
mindig az újdonságot keresi az előadóművészetben, 
izzó atmoszférájú előadásai felfedezésre hívják a 
hallgatót.” Nos, a Hold esetében ez a fehér izzás 
indokoltan hűvös – de ne szenteljünk érdemén fe
lüli figyelmet a műsorszámok között kapcsolatot 
teremtő tartalmi mozzanatnak, mely csupán Vi
rágh András Gábor szvitjében van jelen mind a 
négy tételben). Átgondoltan felépített tételek sor
jáznak, technikai problémát nem ismerő játékos 
tolmácsolásában. Perfekt előadás, de valami mégis 
hiányzik belőle. Talán csak a stúdiólégkör számlájá
ra írható, hogy épp a közlésvágy nem átütő erejű – 
esetleg épp a perfekcióra törekvés miatt érződik 
túl ságosan is olajozottnak? A karakterizálásban 
meghatározó szerepet kap a billentéskultúra, az 
indulati töltés különbözősége viszont szűk dinami
kai keretek között jut kifejezésre. Fittler Katalin
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bach: h-Moll Mise
Monteverdi Kórus, Angol Barokk Szólisták, 
Sir John Eliot Gardiner  l  l  l  l  l 

Gardiner saját Soli Deo Gloria kiadójánál újra felvet
te Bach hmoll miséjét. Koncepciója annyiban vál
tozott, hogy kiemelkedő énekest egyáltalán nem 
alkalmaz, kórusa tagjai éneklik a szólókat – nyol
can, bizony igen vegyesen. Némi párhuzam van a 
hangmagasság és a színvonal között. Mélypont a 
Quoniam tu solus sanctus, ahol a basszus laza in
tonációjához társul a vadászkürt durvasága. Igaz, a 
szólista egyegy pillanatra érdekes énekbeszédes 
megoldást is felmutat. A felvétel egésze jellemző 
Gardinerre. Alapvetően igényes, filigrán hangzás, 
tiszta hangzáskép, áttetsző, tagolt megszólaltatás. 
Ám eközben léptennyomon zavaró, durva megol
dások ütik meg fülünket. A második Kyrie eleison 
nagyon darabos szótagolása csak egy példa a sok 
közül. Ez a megoldás indokolt lehet bizonyos vissz
hangos templomi terekben, de nem itt. A hangzás 
elsőre szép, de számtalan helyen éles, leginkább az 
eltúlzott akcentusok következtében. Míg a tiszta 
hangzásképre törekvés dicséretes, csorbát szenved 
az összhang és a zenei folyam. Bizony ebben Gar
diner nyomába sem ér Klemperernek vagy Karajan
nak. Nem vitás e könnyed és transzparens hangzás 
indokolt volta, de miért vész el egyidejűleg a szóla
mok harmonikus folyama? zenei gondolatok vesz
nek így el. Dicséretes a strukturális áttekinthető
ség, de nem vész el sok minden? Hiányolom az 
igazán mély szólókat is. Schwarzkopf, Ferrier, 
Janowitz, Ludwig, Gedda, Schreier, Crass, Ridder
busch után bizony nem kis hiányérzet ébredhet 
bennünk a korrekt és kétséges közti sávban mozgó 
előadások hallatán. Ugyanakkor a csembaló kísér
te, könnyed, friss részek olykor valóban üdítően 
hatnak. Kissé sietősen összehozott koncertnek in
kább megfelel az előadás, mintsem örökérvényű, 
kidolgozott interpretációnak.  Zay Balázs

ravel és Fauré Művei
Yuja Wang – zongora, Tonhalle-Orchester 
Zürich, Lionel Bringuier l  l  l  l  l

Napjaink egyik csodazongoristája, a kínai yuja 
Wang rendszerint már a koncertterembe belépve 
nagy hatást gyakorol közönségére – csupán megje
lenésével. Tekintélyes kritikusok értekeztek arról, 
Kínában pedig a televízióban tették szóvá, vajon 
illendőe a fiatal sztárszólistának oly falatnyi mi ni
ruhában és oly valószínűtlenül magas sarkú cipő
ben kitipegnie a zongorához, ahogy azt Wang te
szi. Még akkor is, ha alakját bármelyik modell 
megirigyelhetné. Persze már az első leütött hang
tól kezdve tökéletesen mindegy, mit visel, mert 
technikája, korát meghazudtoló érett játéka, elő
adásának eleganciája magával ragadja és feltétel 
nélküli hívévé varázsolja hallgatóit. A máris impo
záns karrier egyik legutóbbi, fontos állomása a Lio
nel Bringuier vezényelte zürichi TonhalleOrches
ter rel készített lemez, melyen a művésznő a két 
Ravelzongoraverseny mellett Fauré eredetileg szó
lózongorára, majd később zenekarra is átdolgozott 
Balladáját (op. 19) rögzítette. Karmester és szólista 
gyakran dolgozik együtt, e zenekar pedig különö
sen kedves Wang számára, hiszen éppen a zürichi 
volt első európai együttes, akikkel tizenöt évesen 
felléphetett. E lemezzel ráadásul új vizekre evezett, 
hiszen a francia zenét még csak most kezdi felfe
dezni. Az eredmény máris lenyűgöző. Előítélet
mentesen, a rácsodálkozás frissességével közelít e 
művekhez. Technikai akadályokat nem ismerve 
mutat rá a Ravelzene sajátosságaira. Wang meg
győző rubatói, egyegy kiemelt, fontosnak muta
tott hangja, a motorikus, toccataszerű szövés
mód sallangtalan megfogalmazása sokat elárul 
Ravelhez fűződő bensőséges kapcsolatáról. A fá
tyolos Fauréballada megszólaltatása pedig áttet
sző kristályként tündöklik a két leghíresebb francia 
zongoraverseny között.  Kovács Ilona

ravel összes szólózongora-Mű ve
Bertrand Chamayou – zongora

l  l  l  l  l 

Vitatható összkiadás minden kiadvány, mely a 
Daphnis és Chloé vagy a La valse zongoraverziója 
nélkül publikálja Ravel összes szólózongoramű
vét; de problematikusak volnának azok is, amelyek 
kételyek nélkül belevennék e darabokat az összki
adásba. A teljes Daphnis zongoraletétje noha csak
ugyan a szerzőtől származik, nem tekintjük teljes 
értékű zongoradarabnak; a La valse esetében már 
jogosabbnak látszik a felvetés, lévén a kétkezes vál
tozat immár csaknem olyan gyakorta műsorra vett 
koncertdarab, mint a régóta kapós négykezes át
irat. Bertrand Chamayou francia zongoraművész a 
kísérőfüzetben közölt interjújában hosszú argu
mentációt fűz hozzá, mit miért válogatott vagy 
éppen  nem válogatott bele a gyűjteménybe. Tény, 
hogy e munkák nagy többsége inkább zenekari át
iratban vált széles körben ismertté, de a körülmény, 
hogy „pályafutásukat” zongoraműként kezdték, s 
ezen utat még ma is járják, igazolja ottlétüket. Ilye
nek mindenekelőtt a híres Pavane, a jól ismert 
Menuet antique, a Tükrök sokszor hallott Alborada 
del graciosója, a Nemes és érzelmes keringők és 
természetesen a nagyzenekari koncerteken is sű
rűn előforduló Couperin sírja. Chamayou hosszú 
évek óta játssza ezeket a műveket, ám első ízben 
vett lemezre Ravelművet. A folytonosság a zon
gorista és a komponista között JeanFrançois 
Heisser és Vlado Perlemuter közbeiktatásával hú
zódik, ez azonban senkit sem avat azonnal szüle
tett Raveljátékossá. Chamayou minden filológusi 
erénye és a zeneszerző iránti elkötelezettsége mel
lett is középszerű marad, mert játéka erőtlen, dina
mikája gyenge, az egész zongorázása unalmas és 
eseménytelen. Így Ravel igényesen megmunkált 
zongoradarabjai minden különösebb feltűnés nél
kül siklanak végig a lemezen. Balázs Miklós
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sosztakovics: csellóversenyek
Gautier Capuçon – cselló, Mariinszkij  
Zenekar, Valerij Gergiev HHHHH 

Alig hét év különbség van Sosztakovics két 
cselló versenye közt, s ez mégis érzékelhető a da
rabokban. Míg az Eszdúr, 1959ben Rosztropo
vics szólójával felhangzott mű a dühöt, a kétség
beesettséget, a tehetetlenséget jelzi, addig a 
Gdúr lágyabb, de nem olvadékony. Az I. cselló
verseny egyedülálló a hangszerre írt versenymű
vek közt, különleges karakterekkel bír, a szép 
csellóhang csak a lassú és az önálló kadenciaté
telben jut szerephez. Már a nyitó Allegretto 
négyhangos dallama a szerző monogramja. „Egy 
egyszerű kis téma” – mondta Sosztakovics, s az 
Ifjú gárda című film zenéjében is ott rejtőzik a né
hány hang. A háromtételes, szintén Rosztropo
vicsnak ajánlott II., Gdúr csellóverseny nyitósza
kasza sejtelmes, szinte éjszakai zene, melyet 
durva üstdobütések szakítanak meg, a fagott és 
kontrafagott sötét hangzásával is jelezve a vál
tást. A Scherzo rendkívül ritmikus, a zárótétel 
abszurd, helyenként vásári, a mű nem a megszo
kott hatalmas fortéval ér véget. Gautier Capuçon 
szólójával halljuk a két koncertet, élő felvételek
ről. A csellóművész hihetetlenül jó karakterekkel 
ábrázol: hegyes, szinte reszelős, de telt hangokat 
hallunk az első versenyműben, harap a zene, a 
cadenza az érzelmek tárházát nyújtja. Capuçon 
tolmácsolásában pontosan érezhető a két cselló
verseny különbsége, nem használ azonos kifeje
zésmódot a közel azonos hangvételű szakaszok
hoz. Technikája – a flageoletek, a kettős fogások, 
az akkordok, a vonókezelés – nagyszerű. Még a 
pillanat szülte romantikus rácsúszások is belefér
nek az előadásba. Valerij Gergiev vezényli a 
Mariinszkij zenekart, őserő hatja át a két darabot, 
keménység, brutális fájdalom, szarkazmus, gúny. 
Érdemes megismerni a műveket. Lehotka Ildikó

brahMs: csellószonáták
Alexander Kniazev, Andrei Korobeinikov 

l  l  l  l  l 

Több mint húsz esztendő telik el a két mű meg
komponálása között: Johannes Brahms első, emoll 
csellószonátája még a 1860es évek első felében 
születik, a Fdúrra egészen 1886ig kell várni. A 
stílus hasonló, a brahmsi kamarahangzásvilág, a 
fejlesztés profizmusa csaknem ugyanaz. Így ko
rántsem az ifjúság bohém szertelensége és az 
érett művészi alkotóerő szembenállása vonja a 
kontrasztot e két darab közé. Még annak ellenére 
sem, hogy az I. gordonkaszonátán sokkal inkább 
érezni a nagyformával vívott férfias küzdelmet, 
mint a pimaszul önérzetes másodikon. Itt már a 
négytételes szerkesztés magától értetődik, míg az 
elsőnél csak egy háromtételesre szűkített végső 
változattal találkozni, amelyben nincs „kineve
zett” lassú tétel. A Mirare új lemezén muzsikáló 
Alexander Kniazev igazi multitalentum; orgonista
ként már aratott fényes babérokat, s amióta gor
donkaművészként excellál, ugyancsak szép sike
reknek örvend, az elmúlt években számos lemezét 
magasztalta már a nemzetközi zenekritika. Kissé 
faragatlan, de tagadhatatlanul magvas Brahmsol
vasatában nincs semmi újszerű vagy meglepő. A 
csellóhang magában talán nyersnek hat, de izmos 
és egészséges, s távol tart magától minden szépel
gést vagy andalgó szentimentalizmust. Kniazev 
játéka a jelenkor csellistaamorózóihoz szokott fül 
számára talán „borostásnak” hat, mégsem érezni 
kiforratlannak, inkább csak szlávosan markánsnak 
és imponálóan öntudatosnak. Erős, egységes, kö
vetkezetes vonalvezetés az övé, amennyiben végig 
magabiztosan uralja a szólamot és sosem vész el 
apró részletekben. Andrei Korobeinikov zongora
kísérete már nem ennyire maszkulin, gyakorta in
dokolatlan szerénységgel húzódik meg a domináns 
csellóhang mögött. Balázs Miklós

giovincello
Edgar Moreau – cselló, Il Pomo d’Oro, 
Riccardo Minasi l  l  l  l  l

A barokk korszakban a csellót mint continuo
hangszert említik elsősorban, holott számos ver
senymű, szonáta, Bach szvitjei is készültek a 
hangszerre. A csellista Edgar Moreau lemeze ba
rokk versenyművekből ad válogatást, de Haydn 
Cdúr csellóversenye is szerepel rajta, és több mű 
már a klasszika felé vezet (e szempontból izgal
mas a kiadvány). Giovincello – hirdeti a nehezen 
magyarra fordítható cím, s ez illik is a lemez hőfo
kára, a kísérletező kedvre. Nagyon érdekes műve
ket hallunk, bizonyítékot arra, hogy a hangszer 
már az 1700as években igencsak virtuóz szólókat 
kapott. A lemez másik különlegessége egy világel
ső felvétel: Carlo Graziani Cdúr csellóversenye. 
Moreau nagyon jól játszik, tele fiatalos hévvel, 
virtuóz kadenciákat emelve a művekbe, de egy
egy tételnek, szakasznak túlzott tempót adva. A 
lassútételek érzésem szerint sokkal kifejezőbbek 
lehetnének; Moreau játékában inkább a technikai 
csillogtatást érzem fontosnak. Remek a válogatás: 
Vivaldi, Platti és Boccherini egyegy koncertje 
szerepel, mindegyik különleges, élvezet elmerülni 
ezekben a zenékben. Azonban nem hallgathatjuk 
el, hogy a szólista több versenyműben – ne szé
pítsük – stílustalan díszítést (hosszú előke helyett 
rövidet) kreál, más esetben külön vonóval játszik 
egyértelműen összetartozó hangokat (trilla után). 
Sajnos az utolsó mű kivételével nincs adat, mely 
kottakiadást követik az előadók. Bár Moreau szin
tén írja a lemez bevezetéseként, hogy megtörni 
szándékozik a bevett díszítési gyakorlatot, megol
dásait mégsem fogadhatjuk el; megtörik a dallam, 
a ritmus zökken. Az Il Pomo d’Oro kiváló együt
tes, Riccardo Minasi remek karaktereket ad, a ze
nekar hangzása a barokk jegyeket mutató művek
ben egészen kiváló.    Lehotka Ildikó
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Erato/Warner – Magneoton (3 CD)
0825646090075

Erato/Warner – Magneoton (2 CD+DVD)
0825646051854 

Decca – Universal
4788099

Baroque divas
Genaux, Prina, Nesi, Basso
Armonia Atenea, George Petrou 

l  l  l  l  l

A barokk korszakban az énekesen volt a hangsúly: 
nem a szerző vagy a darab miatt mentek az embe
rek operába. Az énekesek megtehették, hogy más 
operából vesznek át áriát, jobb esetben újra íratnak 
egyegy szakaszt, rájuk épült az előadás. Újságok 
oldalain írtak életükről, az emberek falták a róluk 
szóló történeteket. Az akkor híres művészek neve 
máig legenda, filmek, könyvek, lemezek állítanak 
emléket nekik, s koncertprogramot állítanak össze 
Francesca Cuzzoni és Faustina Bordoni képletes 
párbaját jelképezve. Az 5 kontratenor című lemez 
egyenes folytatásaként vagy párdarabjaként hall
gathatjuk a Barokk dívák kiadványt, négy énekesnő 
12 áriájával. Az egyik producer az a Max Emanuel 
Cencic, aki köré csoportosult a castratoszerepek, 
a barokkban kiteljesült technika bemutatását célzó 
korábbi felvételsorozat. A lemez címe kissé megté
vesztő: a kilenc operaszerző műveiből összeállított 
csokor nem csak, sőt túlnyomóan nem női szere
pekből mutat meg néhányat. Három mezzoszop
rán és egy alt énekesnőt hallunk, gyors és lassú 
áriát egyaránt felvonultat a kiadvány. A lemez fel
építése érdekes, az első részben a lassú áriák vannak 
túlsúlyban, így a kifejezőkészséget, hangszépséget 
vethetjük össze, a második rész a virtuozitásé. A 
válogatott áriák szépek, mind a négy művésznő – 
Vivica Genaux, MaryEllen Nesi, Romina Basso és 
Sonia Prina – tolmácsolása figyelemre méltó, sok jó 
pillanatot hallunk, mindenki megtalálhatja a maga 
ízléséhez közel álló hangot, áriát. Az Armonia 
Atenea élén George Petrou áll; csodás színeket, re
mek hangulatábrázolásokat kapunk ez alkalommal 
is. A lemez egyetlen összekötő szála a barokk ária 
műfaja, túlságosan vegyes az összeállítás, de kelle
mes. Lehotka Ildikó

natalie dessay – baroque
Le Concert d’Astrée, 
Les Arts Florissants

l  l  l  l  l

Bár Natalie Dessay 2013ban énekesi karrierje befe
jezését jelentette be, korábbi felvételei még mindig 
jelennek meg; most Baroque címmel egy kétleme
zes kiadvány, melyhez egy DVD is társul. A felvéte
leken Bach, Monteverdi, Rameau darabjaiból hal
lunk részleteket, és egy lemezre való Händelcsokrot 
is tartalmaz a válogatás. Dessay nem követi a 
régizenés megoldásokat, ezért is tarthat érdeklő
désre számot a két lemez. Hogyan tudja kivonni 
magát egy énekesnő a ma oly divatos mozgalom
ból? Szabade a hagyományos megoldásokkal éne
kelni a barokk szerzők darabjait? A válasz: igen. 
Mindenesetre olyan előadást kell létrehozni, hogy a 
hallgatót elbűvölje az éneklés, mondjanak valamit a 
művek, legyen hangulatuk. Dessay a legtöbb eset
ben képes az atmoszférát megteremteni, különö
sen a lassú zenékben. Talán a legszebb Händel Alci
ná jának csellóritornelles Credete al mio dolor áriája, 
éteri az előadás. Másutt a pianók szólalnak meg 
csodálatosan. A gyors bravúráriák (ezekből keve
sebb van) pergőek, jól szólalnak meg. Dessay ma
gas hangjai felejthetetlenül szépek, csengőek, és 
jól is bánik a magas regiszterrel. Az áriák és a 
Bachkantáta mellett egy Monteverdimadrigált 
hallunk – különös világba csöppen a hallgató, de 
ez a világ megindító, a lamentót gyönyörűen tol
mácsolja a négy énekes és a zenekar. A felvétele
ken neves énekesek is közreműködnek, a zenekari 
aláfestést a Le Concert d’Astrée nyújtja, Emmanuel 
Haïm vezetésével és a Les Arts Florissants, William 
Christievel az élen. A két együttes sokat hozzá
tesz az elő adáshoz, mindkét zenekar a historikus 
játékmód elismert képviselője. Egy kevésbé jó ze
nekarral lényegesen kevesebbet kapna a hallgató. 

Lehotka Ildikó

hÄndel: PartenoPe
Énekes szólisták, Il Pomo d’Oro,
Riccardo Minasi

l  l  l  l  l

Ami Monteverdinél még tragikusan végződött (Il 
Combattimento di Tancredi e Clorinda; 1624), az 
egy évszázaddal később, Händel Partenopéjában 
(1730) már komikus szituációt teremt. A faképnél 
hagyott Rosmira hercegnő férfinak álcázva hívja 
párviadalra csalárd szerelmét, Arsace herceget, aki 
viszont csellel fog ki rajta: ragaszkodik ahhoz, hogy 
meztelen felsőtesttel küzdjenek meg. Így a mezzo
szoprán (Teresa Iervolino) kénytelen leleplezni ma
gát, ám cserébe visszakapja imádott kontratenorját 
(Philippe Jaroussky), akiről ezek után könnyű szív
vel mond le a címszereplő szoprán (Karina Gauvin). 
Partenope (=Nápoly) királynője most már lelkifur
dalás nélkül választhatja férjül Rodosz félszeg, ám 
becsületes hercegét, akiben mellesleg mint szoprán 
kolléganőben is méltó társra lel. Armindo szerepé
ben ugyanis Baráth Emőke remekel, egyenrangú 
tagjaként a John Mark Ainsley (Emilio herceg) te
norjával és Luca Tittoto (Ormonte gárdakapitány) 
basszusával kiegészülő, illusztris barokkénekes
gárdának. „A szerelemben sohasem érzünk bol
dogságot anélkül, hogy némi kínok ne dermeszte
nék meg az édes lángolást” – foglalja össze a harc 
tanulságait Partenope a mű eredeti befejezésében. 
„Ámor követői, kik állandóan váltogatjátok szerel
meiteket, az elsőnél hűségesebbet úgysem fogtok 
találni” – látja be önkritikusan Arsace az opera ké
sőbbi változatában. Ezt a zeneszerző a Londonba 
visszatérő kasztrált sztár, Senesino kedvéért kom
ponálta. E referencia értékű felvétel mindkét befeje
zést tartalmazza, a hallgatóra bízva, melyiket tart
ja meggyőzőbbnek. Riccardo Minasi muzsikálása 
az Il Pomo d’Oro virtuóz hangszeresei élén híven 
ragyogtatja föl az egyik legkülönlegesebb Händel
opera szépségeit. Mesterházi Máté
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Deutsche Grammophon – Universal (2 DVD)
073 5218

Harmonia Mundi – Karsay és Társa (2 CD)
HMC 902214.15

Erato/Warner – Magneoton (2 DVD)
0825646050987

Mozart: szöktetés a szeráJból
Johannsen, Eriksmoen, Schmitt, 
J. Prégardien, René Jacobs 

HHHHH

Éppen három évtizede újította meg Nikolaus Har
noncourt a mozarti Szöktetés infantilis daljáték
ként való fölfogását az általa bevezetett, „beszéd
szerű” zenélés folyományaként. Méghozzá oly 
radikálisan, hogy attól egyetlen azóta bekövetkező 
előadás sem függetleníthette magát. Harminc esz
tendő múltán, most René Jacobsnak (a RIAS 
Kammerchor és az Akademie für alte Musik élén) 
sikerült teljesen más – nem kevésbé nagyhatású – 
Szöktetésparadigmával előállnia. Sarkítottan fo
galmazva: a „beszédszerű zene” helyébe az „átze
nésített beszéd” lépett, éspedig úgy, hogy az a 
hangjáték (kihalófélben lévő) műfajába is új életet 
lehel. Jacobs első tézise, hogy a Szöktetés – Mo
zart és „szövegigazítója”, Stephanie által nagyon is 
komolyan gondolt – s az iszlám mai befolyását te
kintve nagyon is komolyan veendő – beszélt dia
lógusait megkurtítani nem, legföljebb kissé fölfris
síteni szabad, ami többékevésbé szellemes 
eredménnyel igazolódott be. A saját dialógusválto
zatot jegyző karmester második tézise, hogy e pár
beszédeket szerves egységbe kell hozni a zenével, 
aminek alapvetően két módja lehet: a melodráma 
vagyis a „zenével folytatott párbeszéd”, illetve a 
rögtönzött zenei illusztráció, melyet Jacobs – Mo
zart szóhasználatával – „preludizálásnak” nevez. 
Hivatkozási alapot ez utóbbira egy 1782. októberi 
előadás szolgáltat, amelyet a komponista – mint 
apjának írott leveléből tudható – a „clavier” mellől 
vezényelt, s így akár az is elképzelhető, hogy a ze
neszámokat a zongorán fel és levezette. Mondani 
sem kell, hogy e tékozlóan pazar felvételen mind a 
„rögtönzések” (Hammerflügel: Andreas Küppers), 
mind pedig a más Mozartművekből vett, aláfestő 
idézetek a lehető legtalálóbbak. Mesterházi Máté

rossini: la donna del lago
DiDonato, Flórez, Barcellona, Osborn, 
Metropolitan Opera, Michele Mariotti

l  l  l  l  l

„Az opera seria unalmas műfajába olyan életet vitt, 
amilyenről azelőtt nem is álmodtak” – írta A tó 
asszonya (La donna del lago) zeneszerzőjéről híres 
Rossiniéletrajzában Stendhal. A mű 1819. októberi 
ősbemutatójáról pedig így számolt be: „Rossi ni nak 
még azon az éjszakán kocsira kellett ülnie, és ló
halálában Milánóba kellett utaznia. Két hét múlva 
megtudtuk, hogy Milánóba érve, s már az úton is, 
széltébenhosszában azt terjesztette, hogy a 
Donna del lago eget verő sikert aratott. Azt hitte, 
ha zudik, s valóban meg is illeti a hazugság minden 
érdeme; pedig mégis igazat mondott. [A második 
elő adáson] a rendkívül művelt nápolyi közönség 
ráeszmélt igazságtalanságára; megtapsolta az 
operát.” A tó asszonya – ez a Sir Walter Scott el
beszélő költeményén alapuló s a reneszánszkori 
Skóciában játszódó opera – nem Rossini legjobb 
műve, de legalább két részletéért mégis érdekes. 
Az egyik az első felvonás fináléja, ahol a szerző 
már a risorgi mento hangját üti meg, miközben a 
bárdok karát két másik kórussal, a királyi csapatok 
és a felföldi zendülők karával kombinálja. „Rossi ni
nak az az ötlete támadt, hogy versenyre kel a Don 
Giovanni báljelenetének három zenekarával” – így 
Stendhal. A másik különlegesség a második felvo
nás tercettje, melyben két tenor – Giacomo azaz 
V. Jakab király (Juan Diego Flórez) és Rodrigo di 
Dhu, a zendülő klán vezére (John Osborn) – kakas
kodik magas cékkel a főhősnő, Elena (Joyce 
DiDonato) kegyéért, miközben az ő szíve (minő 
pech!) egy másik mezzoszopránért dobog: a plebe
jus Malcolm Groeme (Daniela Barcellona) hőssze
relmes nadrágszerepe így fél lábbal még a 18. szá
zadban tartja a művet. Igazi bel canto tűzijáték.
 Mesterházi Máté

mozart: don giovanni
Mattei, Terfel, Netrebko, Prohaska, 
Milánói Scala, Daniel Barenboim

l  l  l  l  l

Az „operák operája” – a rendezők réme! Hosszú 
volna fölsorolni, hány híres színházi mágus bicskája 
(vagy inkább varázspálcája) törött már bele Mozart 
remekébe. Talán csak a Figaro házassága teszi még 
inkább próbára a rendezők tudását (s így a nézők 
türelmét). Utoljára az angol Keith Warnernek volt 
fontos közlendője a „megbüntetett feslett életű
ről”; a főhős drámai vétkét, egyben tragédiáját a 
tö kéletességre való törekvésben látva és – rendkí
vül viccesen – láttatva (Theater an der Wien, 
2006/2009). A jelen kiadványban megörökített, 
2011es „inaugurazione” (Scalaévadnyitó előadás) 
rendezője, a kanadai Robert Carsen kifinomult tak
tikával kerülte el a csapdát: nem akart sem Mozart
nál, sem a szövegíró Da Ponténál okosabb lenni. Ő 
„beérte” egy függönyrendszer adta színpadi bűvö
lettel, valamint a hősök viselkedésének, mozgásá
nak végtelenül pontos kidolgozásával. Az ered
mény: minden fronton teljes győzelem! Barenboim 
eszményi vezénylete a luxus színvonalú szólista
gárda élén az utóbbi évek egyik legjobb Don Gio
vanniinterpretációját eredményezte. Peter Mattei 
vokális csúcsformában lévő, flegma Giovannija, 
Bryn Terfel tékozlóan szép hangú, csetlőbotló Le
porellója, Anna Netrebko nemesen gyönyörű An
nája, Barbara Frittoli kétségbeesetten szerelmes 
Elvirája, Giuseppe Filianoti révetegen tartózkodó 
Ottaviója, Anna Prohaska pimaszul frivol zerlinája 
és Štefan Kocán szeretnivalón ostobamacsó 
Masettója mind a siker letéteményesei. Az ünnepi 
díszbe öltözött nézőtér bevonása a játékba, a 
Komturnak a köztársasági elnöki páholyból fölzen
gő szózata társadalomkritikaként is felfogható. A 
legvégén nem a címszereplő süllyed el, hanem akik 
erkölcsileg ítélkeznek fölötte.   Mesterházi Máté



corelli öröksége
Illés Szabolcs, Dalibor Pimek, 
Ondrej Macek
Hungaroton 
HCD 32765  l  l  l  l  l

A Corelli öröksége címet viselő Hun
garotonlemez arra figyelmeztet, 
hogy még mindig van jó néhány elfe
ledett, kevéssé játszott zeneszerzője 
a barokknak. A CD meggyőzően ér
vel amellett, hogy érdemes felfedezni 
a korszak számos kismesterét is, és e 
művekkel színesíteni a korszak 
amúgy egyáltalán nem szegényes vo
nósrepertoárját. Illés Szabolcs (ba
rokkhegedű) Dalibor Pimek (barokk
cselló) és Ondřej Macek (csembaló) 
Itália nagy hegedűs sztárját, Arcan
gelo Corellit állítja a középpontba, 
aki korában olyan tekintélyre tett 
szert, hogy növendékévé válni garan
ciát jelentett a művészi minőségre. 
Az ő egyik szonátája mellett öt tanít
ványa egyegy műve szerepel a ko
rongon. Visconti, Geminiani, Somis, 
Mossi és P. Cast rucci szonátái a fel
fe dezés bizsergető érzésével is szol
gálnak: e művek világpremierfelvé
telét tartja kezében a hallgató.  KI

Mozart: vonós-
négyesek (k. 387, k. 458)
Hagen Quartet
Myrios
MyR 017 l  l  l  l  l

A Hagen Vonósnégyes legújabb, 
best selleresélyes lemezén ezúttal 
Mozart Haydnnak ajánlott kvartett
jei közül kettő, a Gdúr (K. 387) és a 
Bdúr (K. 458) hallható. Mozart szo
katlanul sokáig és különös gonddal 
dolgozott a sorozat darabjain. Leve

leiből tudjuk, hogy nagy becsben 
tartotta alkotásait – Haydnnak szóló 
ajánlásában fiainak nevezte kompo
zícióit. Haydn a kvartettek hallatán a 
legnagyobb elismeréssel adózott a 
ze neszerző édesapjának, Leopold 
Mo zartnak: „Isten előtt mondom, 
mint becsületes ember, hogy fia a leg
nagyobb zeneszerző, akit személye
sen vagy névről ismerek: ízlése van, s 
amellett a legnagyobb zeneszerzői 
tudása.” E kimagasló alkotásokhoz 
méltó – kiváló, ihletett és elmélyült 
– előadás társul. Ezzel a le mezzel is
mét megerősítést nyer: a Hagen 
Kvar tett jó ideje etalonja a minőségi 
kamarazenélésnek és Mozart nyelvét 
(is) anyanyelvi szinten beszéli. KI

beethoven: c-Moll zon-
go ra verseny, c-dúr Mise
Emanuel Ax, San Francisco 
Symphony, Michael Tilson 
Thomas
SFS 
0064  l  l  l  l  l

A zongoraversenyben Tilson Thomas 
könnyed, friss, amihez illik Ax tiszta 
billentése és kecses, ám határozott 
játéka. Érdekes megfigyelni, hogy a 
cadenzában Ax kissé más stílusra 
vált: kevésbé igyekvőre, kimértebbre, 
romantikusabb hangvételűre. Az 
össze állatás igen különös. A CDúr 
mise elhanyagolt, remek alkotás: bár 
nem nagyszabású, de nagy mű. A 
kristálytiszta hangú versenymű után 
elsőre furcsa a hangzás. Tilson Tho
mas hozza rég ismert kiválóságát, 
transzparens, filigrán előadásra töre
kedett, s közben végig remek kézzel 
irányítja a zenei folyamot. A szólisták 
vegyesek, a szoprán kedves, a mezzo 
vib ratója sok, a két férfi nem kima
gasló. A remekül összefogott és in
spiráltan irányított előadás során 
aztán a különös hangzás is inkább 
érdekessé válik, és stúdió helyett 
templomban érezzük magunkat.   ZB 

stravinsky: Művek zon-
gorára és zenekarra
Alexej Gorlatch, Runfunk-
Sinfonieorchester Berlin, 
Alonda de la Parra
Sony Classical
8887512562 l  l  l  l  l

Stravinsky életművében kevés szerep 
jut a szólóhangszerre írt daraboknak, 
még kevesebb a versenyműveknek. 
Míg a lemez kínálta két zenekari kísé
retes mű rendkívül ritmikus, igazi 
vir tussal megírt, addig az 1904es 
fiszmoll szonáta útkereső, utalások
kal a Beethovenféle műfajra, hang
zásvilágra. A szonátát később nem 
is vállalta a szerző. A Concerto zon
gorára és fafúvósokra és a Capriccio 
remek előadásban szólal meg, fiata
los hévvel, nagyon karakteres hang
súlyokkal, csodás színekkel. Fiatal a 
karmester és a szólista is. A zongo
raszonáta kellemes, szép előadásban 
tárul elénk. A darabválogatás (és a 
lemezcím) suta, érdemes lett volna 
inkább a Movements for piano and 
orchestra című darabot, vagy az 
1924es szonátát kínálni. LI

laJtha lászló összes 
Műve vonószenekarra
Weiner-Szász Kamaraszimfo-
nikusok
BMC Records – MG Records
BMC CD 189 l  l  l  l  l

A WeinerSzász Kamaraszimfoniku
sok három hangversenyének egy
egy műsorszáma került rögzítésre – 
méltán. Simone Fontanelli, Rohmann 
Imre és Csaba Péter vezényletével 
egyaránt remek teljesítményt nyúj
tott az együttes. A Les Soli című 

„szólisztikus szimfónia”, valamint a 
két Sinfonietta előadása arról tanús
kodik, hogy a vonósok (valamint az 
el ső műben a hárfás Bábel Klára, az 
ütő hangszereket kezelő Herboly 
László és Nagy zsolt) kedvvel szó
laltatják meg az igényes partitúrá
kat. A könnyen áttekinthető formák 
keretében életre kelt megannyi sajá
tos „franciás” tónus, és kiváltképp a 
tündérscherzo karakter megjelení
tése élményt adó. A Les Soli szólis
tái remekelnek, kár, hogy a nagybő
gős nevét nem tüntették fel. Csak 
néha van olyan érzésünk, hogy a 
mélyvonósszólamokból többet is 
elbírnánk.  FK

Farkas Ferenc:  
hét évtized dalai
Szabóki Tünde, Meláth 
Andrea, Dominkó István 
Hungaroton
HCD 32770 l  l  l  l  l

Mint a felvétel kísérőszövegéből meg
tudni, a „zenés magyar par nas szus. 
Farkas Ferenc dalai magyar költők ver
seire” című, hét rádióműsorból álló 
előadássorozat inspirálta Do min kó 
Istvánt, hogy a két énekesnővel maga 
is megszólaltasson egy válogatást a 
szerző gazdag dalkincséből. Felvéte
lükön a magyar szövegű dalok mel
lett felcsendülnek francia, angol és 
latin nyelvű tételek is. E műsor össze
állításánál nem volt szempont a ke
letkezés időrendje – a gazdag dalter
mésen belül hiába is keresnénk 
egymásra utaló mozzanatokat. Fel
váltva énekel Meláth Andrea és Sza
bóki Tünde, érzékenyen reagál azokra 
a stiláris utalásokra, amelyeket oly 
nagy számban rejtett el műveiben a 
komponista. Értő kottaolvasatuk 
atmoszférateremtő interpretációt 
ered ményez, bár korántsem mindig 
etalonértékkel. A válogatás remél
hetőleg felkelti más előadók érdeklő
dését is. FK
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J. s. bach: hegedű szóló-
szonáták és Partiták
Martzy Johanna
Profil – Karsay és Társa
PH 15036  l  l  l  l  l

Alig tízévesen lett a budapesti zene
akadémia növendéke a temesvári 
szü  letésű Martzy Johanna, s Hubay 
Jenő tanítványaként már 13 évesen 
diadalt aratott pesti koncertjein. A 
szólókarrier ígérte azonban külföldre 
szólította, s miután 1947ben meg
nyerte a Genfi zenei Versenyt, pályá
ját hangos nyugateurópai, angliai, 
amerikai sikerek keretezték, s avatták 
a kor egyik legkeresettebb hegedűsé
vé. Bár a szelektív memóriájú inter
pretációtörténet néha megmegfe
ledkezik róla, a lemezkiadás az utóbbi 
évtizedben felfedezte magának a ma
gyar hegedűművésznőt, s számos 
ver senyműfelvétele mellett például a 
Bachszólószonátákból és partiták
ból is hozzáféhetővé tette Martzy 
Johanna rögzítéseit. Ezekből egy, a 
századközépre jellemző, visszafogot
tan romantikus, szenvedélyes, de túl zó 
gesztusoktól mentes, kifejezetten mu
zikális Bachjáték rajzolódik ki. BM

horoWitz: 
return to chicago
Vladimir Horowitz – zongora
Deutsche Grammophon – 
Universal
4794649  l  l  l  l  l

Köszönhetően az idővel legendássá 
nemesedett Carnegie Hallbeli hang
versenyeknek, Vladimir Horowitz ne
ve leginkább New yorkkal forrt össze, 
holott első sikereit az Újvilágban 
nem itt, hanem a Michigantó partján 

aratta. A Deutsche Grammophon 
gondozásában most megjelent dupla 
lemez a zongoraművész nagy chica
gói visszatérését, s egyben utolsó it
teni koncertjét dokumentálja. Scar
latti, Mozart, Szkrjabin, Schumann, 
Liszt és Chopin a műsor – egy köze
pesen tájékozott zenebarát is egyből 
a kései Horowitzra asszociálna a ne
vek és a művek alapján – nem is be
szélve a ráadásokról (Schumann: 
Träume rei és egy szellemes Mosz
kowskiminiatűr). Az idős mester 
minden erénye jól hallható a felvé
telen: a „delikát”, utánozhatatlanul 
finom pianissimók, az ábrándos poé
zis, a vontatott, rendre lelekéső han
gok gyöngyöző melankóliája. BM

haydn: nelson-Mise, 
schubert: g-dúr Mise
Ferencsik János, 
Claudio Abba do
Deutsche Grammophon – 
Universal
4788915  l  l  l  l  l

Végre megjelent CDn Ferencsik Nel
son misefelvétele. Igen szép előadás, 
Ferencsik kiváló stílusérzése és for
máló, strukturáló, összetartó képes
sége jól érvényesül benne. Jó, hogy az 
eredeti hangszerelést használják. Iz
galmas, nagyon dinamikus előadás, 
szinte látjuk Ferencsiket, ahogy tiszta 
mozdulataival minden irányban 
struk túrát teremt. A szólisták közül 
kiemelkedik a magyar származású 
Maria Stader. Érdekessé teszi az átlát
hatóságot, ugyanakkor kicsit termé
szetellenessé teszi a hangzásképet, 
egyegy pillanatra megkérdőjelez 
egyes megoldásokat a szólisták mára 
túlhaladott, erős kiemelése. Schubert 
Abbado vezényelte II. miséje jól mu
tatja a műfaj további útját, s azt is, 
Ferencsik mennyire kiemelkedő tehet
ségű karmester volt. Jó lenne, ha a DG 
Ferencsik többi, nekik készített felvé
telét is kiadná.  ZB

anne-soPhie Mutter: 
the club albuM
Deutsche Grammophon – 
Universal
4795023  l  l  l  l  l

AnneSophie Mutter gondolt egy 
nagyot. Mivel Németországban is 
egyre kevesebb fiatal látogat el a 
nagy koncerttermek klasszikus zenei 
hangversenyeire, a hegedűművész
nő elhatározta, ő megy a helyükbe. 
Vagyont érő, több mint 300 éves 
Stradivarijával két estére Berlin egyik 
külvárosi nightclubjába látogatott, 
hogy elhitesse az ottani törzskö
zönséggel, a klasszikus zene nem 
őskövület. Az akcióval bevallott cél
ja a hídépítés, a kü lönböző értékek, 
kultúrák közti elő ítéleteket lebontá
sa volt. Missziójához klasszikus 
„popzenékkel” érvelt a barokktól 
napjainkig. E sajátos, zenei kaleido
szkóphoz hasonlítható válogatás
ban Vivaldi, J. S. Bach éppúgy helyet 
kaptak, mint Brahms, Csajkovszkij, 
SaintSaëns, Debussy, Copland, Art
hur Benjamin és John Williams. 
Mutter hatalmas sikert aratott. A 
Stradivarit viszont javítani kellett: 
nem bírta a kis klub fülledt, párás 
levegőjét… KI

Plácido doMingo –   
the 50 greatest tracks
Deutsche Grammophon – 
Universal
 l  l  l  l  l

Nehéz volna olyan válogatáslemezt 
készíteni Plácido Domingo lemez
életművéből, melyből nem az világí
tana ki, hogy a múlt század egyik 
legragyogóbb tenoristájával van 

dolgunk. Ez a kétlemezes, látszólag 
önkényesen összegereblyézett gyűj
temény sem céloz mást, mint hogy 
ötven gondosan kiválogatott track 
segítségével a lehetőségekhez mér
ten átfogó képet kínáljon a művész 
majdnem fél évszázadot átívelő te
noristakarrierjéből. Az első koron
gon kapnak helyet a „komolyabb” 
dalműrészletek, a Massenet, Pucci
ni, Verdi, Wagner és más operaszer
zők darabjaiból kölcsönzött nagyári
ák. A másodikon egy könnyedebb 
műsor tanúsítja Domingo régi keletű 
vonzalmát az olasz és spanyol da
lokhoz, operetthez, zarzuélához és 
nem utolsósorban a könnyűzenei 
ihletésű latin vagy angol nyelvű par
venü melódiákhoz. BM

ten toP tenors
DECCA – Universal
482 4025  l  l  l  l  l

Két korong, mindegyiken 24 szám: 
az elsőn operaáriák, a másikon több
ségükben ráadásszámként hallott 
örökzöldek. Tíz tenor, hangfajuk leg
jelesebbjei – s egy több szempont
ból is zavarbaejtő összeállítás. Szer
kesztési szempontnak nyoma sincs, 
mintha csak valamiféle szerencseke
rékből húzták volna ki a dalokat
áriá kat nyertesként. S mivel az egyes 
számok szinte egymást érik, a ko
ron gokat végighallgatót egyik han
gulatból a másikba rángatják, s a te
norok kedvelője úgy érzi magát, mint 
aki válogatott luxuskajákban dő zsöl
ve szedett össze magának gyomor
rontást. Ráadásul egy idő után már 
fel sem ismeri, kit hall éppen – pedig 
mindegyik hang, interpretáció „ka
rakteres”. Az igazságosság szem
pontját is hiába keresnénk, sem 
számban, sem terjedelemben nem 
egyenletes az elosztás. A kísérőfüzet 
felbecsülhetetlen haszna viszont, 
hogy megannyi slágerről megtudjuk, 
kinek a szerzeménye. FK
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Gondolat Kiadó, 2015 
179 oldal

Hunnia Records
HRCD 1523

ECM – Hangvető
ECM 2432

andy shePPard quartet: 
surrounded By sea 

l  l  l  l  l

Számomra ennek a lemeznek a nagy kérdése az 
volt, hogy mennyire tudja az évtizedekkel ezelőtti, 
teljesen más esztétikai és társadalmi környezet
ben megszületett ECMhangzást maivá tenni. A 
válaszomat a pontozás adja meg. Sheppardnek ez 
a harmadik szerzői albuma a német lemeztársa
ságnál, de sok más lemezen is jelentősen hozzájá
rult a label mai hangzásképéhez, főleg Carla Bley 
és Steve Swallow mellett. Az empatikus dobossal, 
Sebastian Rochforddal és a francia Michel Benitá
val alakított triója egészült ki a norvég sztárgitá
rossal, Eivind Aarsettel, aki az elektronika alkal
mazása által eleve kontrasztot alkot velük. Az 
óriási megbecsültségnek örvendő Sheppard és 
társainak új szerzeményei éteri könnyedséggel, de 
szerencsére kellő szubsztanciával is bírnak. Ízig
vérig organikus zene(kar) ez, néhány hangra szo
rítkozik a dallam, a dob és a bőgő is gazdaságos, 
de tágas kezelésével. A témák szűkszavú je len tés
telisége lenyűgözi a hallgatót. Ám ehhez arra van 
szükség, hogy mielőtt beteszi a lemezt a lejátszó
ba, nyitottságát azzal bizonyítsa, hogy kiüresíti 
magát legalább egy kicsit, mintha épp meditálni 
készülődne. Ha viszont ez sikerül, akkor a zene 
ötcsillagos, megfelel az improvizáció szellemi ka
landjára vágyó közönség kívánalmainak. Amikor 
nem teljesen tud valaki ráhangolódni Sheppard 
kvartettjére, az utolsó számnál, egy lélegzetelállí
tóan szépséges Ornette Colemanemlékezéssel 
kezdje, és elölről folytassa. Ezen kívül segítenek a 
programzenei fogódzók a címben és az ismerős 
slágerek, például Elvis Costellótól vagy egy dél
afrikai népdal háromtételes, fojtott izgalmat rejtő 
feldolgozása, nem beszélve A tudomány lehetet
lensége címmel elengedett ironikus művészi állás
foglalásról. Zipernovszky Kornél

balázs eleMér grouP: 
endless love

l  l  l  l  l

Tizenötödik születésnapját ünnepli az egyik leg
népszerűbb hazai jazzzenekar, az évek során ko
moly rajongótábort kiépítő Balázs Elemér Group. 
Karácsony előtt, a Müpában adtak jubileumi kon
certet, s erre az alkalomra könyv és CD is megje
lent – ahogy az előző recenzióból kiderült. Az 
örök szerelem című Best oflemezt Hunka Róbert 
igazán minőségi kiadója, a Hunnia Records gon
dozta; a hangmérnöki és zenei rendezői feladatok 
professzionális megoldása a Supersize hangstú
diót dicséri. A CDre a rajongók által kiválasztott 
tíz kompozíció került; a zenekarvezető öccse, Ba
lázs József új hangszerelésében, a Budafoki Doh
nányi zenekar vonósaiból alakult kamaraegyüttes 
közreműködésével. Megítélésem szerint a BEG a 
rengeteg tagcsere után most megtalált egy opti
mális egyensúlyt. Egyrészt teljesen igaz Balázs 
Elemér mondása: „a testvéremmel, Józsival – a 
nagy korkülönbség ellenére – zenei szimbiózisban 
élünk, azonnal kitaláljuk egymás gondolatát, és a 
hangszerelésben, harmonizálásban mindig rá tá
maszkodom.” Másrészt Szőke Nikoletta profizmu
sát és jazzes stílusismeretét jól ellenpontozza a 
má sik énekes, a popzene felől érkező Szakonyi Mi
lán fiatalos lendülete. Ugyanez érvényes a ritmus
szekcióra: a sokoldalú és megbízható fiatal bő gős 
és gitáros (Pecek Lakatos Krisztián, Komjáti Áron) 
mellé egy rutinosabb perkás, Czibere József társul.  
A könnyebb műfajokban ügyesen kalandozó Doh
nányi zenekar vonósai is jelentősen gazdagítják az 
árnyalt, kiegyensúlyozott hangzásképet. Négy kis 
darabot, úgynevezett intrókat írt a lemezre Balázs 
Elemér tizenöt éves, klasszikus zongoraművész
nek készülő fia. Ezekről a zenekar régi barátja, Pat 
Metheny is elismerően nyilatkozott – szavait a 
bookletben idézik. Retkes Attila

soMogyvári Péter: 
balázs eleMér grouP 15 – 
örök szerelem

Az utóbbi években örvendetesen megszaporo
dott jazzkönyvek sorában külön öröm, amikor 
magyar szerző foglalkozik a műfaj hazai előadói
val. Ilyen kötet jelent meg nemrég, amit a remek 
fotók és koncertbeszámolók szerzője a Balázs 
Elemér Group másfél évtizedes jubileuma alkal
mából írt. Nem sok hazai együttes érte meg ezt 
a kort; azzal együtt, hogy a Balázs fivérek körül 
háromszor cserélődtek ki a partnerek, a zenei 
koncepció és a különleges felállás (fúvós nélküli 
két énekes szeptett) viszont következetesen 
megmaradt. Az eredmény őket igazolta: számta
lan nagysikerű koncert és nyolc lemezalbum. A 
kötet összeállítását sziszifuszi munka előzte 
meg, hiszen nem kevesebb, mint harminc interjú 
segítségével ismerhetjük meg a BEG történetét. 
A könyv erénye éppen az, hogy nem a száraz 
történetírás módszerét választotta, hanem lebi
lincselően érdekes szubjektív beszélgetések, 
visszaemlékezések révén nemcsak a BEGről, ha
nem a hazai jazz helyzetéről, problémáiról is ké
pet kapunk a riportokból. A kötet szerkesztése is 
figyelemreméltó: a zenekar történetének három 
korszakát az együttes akkori tagjaival történt 
beszélgetésekből ismerhetjük meg, és az egyes 
életszakaszok történéseit Elemér foglalja össze.
A kötethez CDmelléklet is tartozik, ami azon
ban nem az ilyenkor szokásos válogatásalbum, 
hanem a zenekar – azonos címen kiadott – leg
újabb sorlemeze. A könyv végén tallózást olvas
hatunk rajongók facebookbejegyzéseiből, meg
találhatjuk Balázs Elemér életrajzát és az eddigi 
teljes diszkográfiáját, valamint külön a BEG leme
zeinek listáját is. A népes szereplőgárdában való 
eligazodást valamennyi interjúalany fotója köny
nyíti meg az olvasó számára. Márton Attila
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Concord Jazz – Karsay és Társa
CJA3799202 

Hunnia Records
HRCD1515

Nonesuch/Warner – Magneoton
7559795075

Brad mehldau: 
10 years solo live

l  l  l  l  l

Tíz ujj, tizenkilenc európai helyszín (köztük a buda
pesti zeneakadémia), négy CD, harminckét szám, 
öt óra zene – az érett férfikorba lépett Brad 
Mehldau tíz év terméséből válogatott zongorajá
tékát kínálja az album. Merész kezdeményezés, el
sősorban a kiadó részéről. Keith Jarrett Sun Bears 
Concerts című, tízlemezes (LP) tour de forcea 
adódik párhuzamként, és nem csak a vállalkozás 
nagyságrendjét tekintve. Ami a hangszeres képes
ségeket illeti, Mehldau nem marad el a nagy előd
től. Technikája virtuóz, billentése könnyed, kezei 
egyenrangúan, olykor fordított állásban működte
tik a billentyűket, tanúskodva képzettségéről és 
esztétikai érzékéről. Személyes vonzalmairól a 
műsorválasztás mond többet. A négy CD megha
tározott szerkesztési elvek alapján, történetté 
rendezve sorakoztatja a felvé teleket ezekkel a cí
mekkel: Sötét/Világos (vagy: súlyos/könnyed), 
Koncert, Intermezzo/Visszatekintés, emoll /E dú r).
A válogatásba mindössze hat saját szerzemény 
került be, ami arra utal, hogy Mehldau elsődlege
sen hangszeres előadónak és nem zeneszerzőnek 
tartja magát. A feldolgozások között vannak örök
zöldek, modern jazzikonok (Monk, Coltrane), 
popszámok (Beatles, Pink Floyd, Beach Boys, 
Nirvana), illetve klasszikus előzmények (Brahms) 
– ami a zenei horizont tágasságát jelzi. A vibrá
lóan színes előadásmód aláhúzza Mehldau helyét 
a magasan jegyzett zongoristák sorában. Alapve
tően tonális felfogása, romantikus beállítottsága, 
játékának érzelmi töltése nyilvánvalóvá teszi, 
hogy az európai iskolán, és nem a fekete hagyo
mányokon nevelkedett. Kivételes formakultúrája 
az előbbinek tulajdonítható, az érdesség hiánya 
az utóbbival magyarázható. A hallgatón múlik, 
hogy melyiket részesíti előnyben. Turi Gábor

kaltenecker zsolt: 
revisited

l  l  l  l  l

Érdemes analitikus figyelmet szentelni Kalte
necker zsolt új albumának, s nem amiatt, mert a 
zenéje bármiféle „elemzés” nélkül nem értékel
hető s élvezhető igazi, teljes minőségében. Tagad
hatatlan ugyan, hogy a művész – e hasábokon is 
sokszor méltatott – polimetrikus, perkusszív, 
rend kívül részletgazdag zongorajátéka bármilyen 
megszólalásban vagy formációban is hangzik fel, 
egyébként is figyelmet követel a hallgatótól. Most 
sincs ez másképp. A Revisiteddel azonban egy 
olyan visszatekintést tesz saját pályáján, amit ha 
a cím alapján „felülvizsgálatként” értékelünk, ta
lán túlzás nélkül mondhatjuk róla, hogy különös 
jelentőségű életművében. Szólóban zongorázik 
Kaltenecker a felvételen, és korábbi szerzeményeit 
játssza, olyan darabokat, amiket jellemzően trió 
felállásban, különböző hangszerelésekben és elté
rő megfogalmazásokban már hallhattunk előző 
lemezein. Érdemes kicsit játszani azzal, hogy ma
gunk is visszatekintünk a művész pályáján, újra 
elővesszük ezeket a számokat az elmúlt húsz év
ből, és összehasonlítjuk az akkori és mostani ér
telmezéseiket. Így még jobban érezhető, mennyi
re állhatatosan járja saját útját. Egyfelől ugyanazt 
játssza, mint mindig, másfelől mégis mást hallunk 
most tőle. Markánsabb és még egyedibb a Kalte
neckerhang, mint valaha, de emellett erősebb is, 
és némi dac is felfedezhető benne. Ez részben biz
tosan a személyes hangvétel miatt érezhető így. 
Az újragondolt szerzemények szóló előadásában 
jobban feltárulkozik a zongorista, mint trió felvé
telein, ez természetes. Másrészt szerintem ez a 
magabiztos, még határozottabb artikuláció azt 
üzeni: felülvizsgálat után is önmagához tért visz
sza Kaltenecker zsolt. Nem is lehet, s nem is lesz 
ez másképp. Így, tovább.  Laczkó Krisztián

chick corea & béla Fleck:
tWo

l  l  l  l  l

Bizarr párosítás zongora és bendzsó randevúja, 
gondolhatnánk, ha mindkét hangszer szorosan 
kötődik is a jazz egyes korszakaihoz. Corea a latin 
ritmus és dallamvilágot építette be a jazz stílus
jegyei közé, hangszeres és kompozíciós munkás
sága egyaránt a műfaj legszűkebb elitjébe emeli. 
Legsikerültebb duóformációja Gary Burtonnel jó 
negyven éve működik, és ő is azon művészek 
közé tartozik, akik mindig új zenei kihívásokat ke
resnek. A Bartók iránti tiszteletéből édesanyja ál
tal Bélának keresztelt amúgy tősgyökeres amerikai 
bendzsós nem a jazz felől érkezett. A bluegrasstől 
a funkyig számos stílusban játszott, és partnerei 
között neves jazzpianisták is voltak már McCoy 
Tynertől Marcus Robertsig. Jó értelemben vett ze
nei kaméleon. A két „stíluspolihisztor” élő kon
certeken rögzített dupla albuma nemcsak egyfajta 
zenei szenzáció, de – szerencsére – élvezetes hall
gatnivaló is. A tizennégy darab szerzői – három 
kivétellel – maguk az előadók, akik még részletes 
magyarázatot is adnak a közönség számára né
hány újabb kompozíciójuk esetében. Corea jelleg
zetes zongorajátéka, fantasztikus billentéstechni
kája, amely szólóban is lenyűgöző, harmonikusan 
illeszkedik a bendzsó hihetetlenül virtuóz előadá
sához. A ritmusszekció hiányában Corea érdeme 
az, hogy a hallgatónak nincs semmiféle hiányérze
te, és a két zenész erősíti egymás hatását. Dialó
gusuk egyszerre szellemes és érzékeny, játékos és 
elmélyült. Két jó barát spontán beszélgetése, 
amely e mini zenekar tagjainak improvizációiban 
és empatikus összjátékában teljesedik ki.  Tökéle
tes mestermunka, amit a felvételek tanúsága sze
rint a közönség is rendkívül jól fogadott, és a közel 
kétórányi lemezváltozat is képes lekötni a hallgató 
figyelmét!  Márton Attila
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BMC Records – MG Records
BMC CD 225

BMC Records – MG Records
BMC CD 231

BMC Records – MG Records
BMC CD 219

rozsnyói Péter trió: 
Pain of an angel

l  l  l  l  l

A harmincöt éves zongorista játékát hallgatva az 
lehet a benyomásunk, hogy életkorához vagy ti
zenöt évet „hozzátagadhatna”. Mérhetetlen böl
csesség, élettapasztalat, sok fájdalom és szépség 
lenyomata árad Rozsnyói Péter keze alatt hang
szeréből. Ahogy a szomszédos hasábon tárgyalt 
előadóval kapcsolatban a recenzens leszögezi, 
zenéjét milyen nagy mértékben meghatározó 
szempont emberi mivolta, úgy ez a megállapítás 
Rozsnyóival kapcsolatban is helytálló. Nem kell 
hozzá személyesen ismernünk: a hét saját kom
pozíciójából, előadásmódjából, témaválasztásai
ból is kiderül. A lemezt triója egykori dobosának, 
a tragikus körülmények között, fiatalon elhunyt 
Mohay Andrásnak ajánlotta, őt idézi meg a cím
adó szám, illetve a Heartbeat of a Friend who is no 
more című ballada. Hogy mekkora űrt hagyhatott 
Rozsnyóiban Mohay elvesztése, érzékelteti a zene 
maga, és jelzi a tény, hogy egy éven át nem találta 
meg a megfelelő dobos partnert, akivel trióját to
vább éltetheti. A megfelelő lelki és zenei társra a 
hosszú évek óta Svédországban élő, ezért itthon 
eddig keveset hallott Csörsz zoltán személyében 
talált rá, az új lendületet nyert trióval pedig hamar 
stúdióba is vonultak. Már az első hangok felcsen
dülésekor a legnagyobb formátumú elődök képe 
suhan át lelki szemeink előtt, Bill Evansé, Keith 
Jarretté. A gyönyörűen felépített, először rendkí
vül gazdaságosan elhelyezett, majd egyre komp
lexebb futamokat formáló hangokból kialakuló, a 
mainstream jazz és a romantikus szerzők, főleg 
Chopin hatását mutató darabok tökéletes tuda
tosságról és arányérzékről, alázatról és kivételes 
technikai tudásról árulkodnak. A kísérő és a szó
lista szerepében is brillíroz Orbán György bőgős, 
ahogy Csörsz is a doboknál. Bércesi Barbara

hans lüdemann:
das reale klavier

l  l  l  l  l

Hogy a lényeggel kezdjem, nagyon nem bántam 
meg, hogy ebben a szezonban ezt az albumot vá
lasztottam. Arra már rengeteg példát láthattunk a 
jazz elmúlt száz évében, hogy léteznek technikai
lag és elméletileg is nagy tudású zongoristák, akik 
képesek szólóban, egy albumnyi időtartamban él
vezhető és ötletes mondanivalót megszólaltatni. 
Lüdemann is kétségtelenül rendelkezik ezzel a tu
dással. Ettől azonban még nem volnék olyan lel
kes, mert az évtizedek óta mániákusan ismételt 
nézetem szerint azokat a produkciókat, amelyek 
nem képesek valamilyen formában visszatükrözni 
a kort, amelyben születtek, lehet örömmel játszani 
és hallgatni, de nem tartoznak egy súlycsoportba 
azokkal, amelyek valami újat tesznek hozzá a zene 
evolúciójához. A szaksajtónak és a közönségnek is 
joga van ünnepelni, ha valaki ma remek bebop vagy 
smooth jazz lemezeket készít, de ezek a 3050 éve 
kicsiszolt műfajokban biztosra menő produkciók a 
jazz fejlődése szempontjából teljesen érdektele
nek, és Lüdemann ezt pontosan tudja. Már az al
bum címében is van egy kis csavar, ugyanis nem 
csak „reális”, hanem virtuális zongora is hallható a 
lemezen. Ez egy alapvetően tradicionális hangzású, 
akusztikus hanganyag esetében nagyon érdekes 
vállalkozás, amit Lüdemann már a 2011ben meg
jelent ötlemezes Die Kunst des Trios című soroza
tában is bemutatott. Persze 2015ben már nem az 
a kérdés, hogy ki az első, aki ezt vagy azt kipróbál
ta a zongorán, hanem az, hogy mennyire sikerült 
eredeti és organikus módon beépíteni az anyagba 
a „kísérleti” elemeket. Lüdemann ismét nagyon fi
noman, hibátlan ízléssel és érzékkel építi be a nap
rakész elektronikus megoldásokat az akusztikus 
zongoratextúrákba, és megint vitathatatlanul ere
detit alkotott. Huszár Endre

borbély Műhely: 
gyere hozzáM estére

HHHHH

Két évvel a nagyszerű Magyar jazzrapszódia 
(Gramofon, 2014. nyár, 76. oldal) után a Borbély 
Műhely – a külföldi jazzbarátok kedvéért: Mihály 
Borbély Quartet – most még magasabbra tette a 
lécet – ha egyáltalán lehet. Ha csak azt írom, hogy 
Borbély Mihály nemzetközi összehasonlításban is 
kimagasló, számos stílusban és műfajban ottho
nos, egyéni sounddal rendelkező multi instru men
ta lista fúvós, akkor nem írtam eleget. Mert pont a 
lé nyeget felejtettem volna el: hogy jó ember, akit 
tiszta szándék vezet, szereti a zenét és a muzsi
kustársait. A szakmai tudás és az emberség leg
magasabb foka pedig olyan ritka párosítás a zenei 
életben, mint a fehér holló. A Gyere hozzám estére 
(Be By Me Tonight) című albumon nagy változás, 
hogy a Műhelyben az időközben szép amerikai pá
lyát befutó Szabó Dániel helyett Tálas Áron zon
gorázik. A fiatal és félelmetesen sokoldalú Tálas ma 
már sokkal több, mint reménység: nemcsak vir
tuóz, de a kompozíciók zenei mélységeit is ponto
san érzi. A bőgős és a dobos (Horváth Balázs, 
Baló István) személye nem változott, s így az a 
roppant magabiztos, közben színgazdag, változa
tos basszus és ritmusfundamentum sem, ami a 
Borbély Műhelynek kezdettől sajátja. A feldol go zá
sok és tisztelgések (ld. a remek Kodályhommaget) 
helyett most az eredeti kompozícióké a főszerep. 
Hetet Borbély írt, egyetegyet a tár sak kal közösen: 
a Gyerünk – Come On Balóval, a Már megint ezek 
a tündérek Horváthtal, a Hála pedig Tálassal közös 
darab; az Epigramma Tálas szerzeménye. A menü 
a szokásos: magyar és délszláv népzenei motivika, 
jazzes harmóniák és ritmika, időnként egy kis kor
társzenei vagy mainstream kitekintés. De ezt a jól 
bevált receptúrát nem hiszem, hogy valaha is meg 
lehet unni. Retkes Attila
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sarah Mckenzie: 
We could be lovers
Impulse! – Universal
602547421173  l  l  l  l  l

Az ausztrál születésű, Párizsban élő 
énekesnő a negyvenesötvenes évek 
hagyományában fogant, nagyszerű 
al bummal állt elő. Stílusa valahol Ani
ta O’Dayé és Annie Rossé között mo
zog, dögös, jazzes, időnként cinikus, 
humoros hanglejtéssel és kőkemény 
szvingérzéssel. A két nagy dívától 
eltérően viszont nincs agyon ciga ret
tá zottan fátyolos hangja. A szövege
ket jól kezeli. A lemez stan dardek és 
saját szerzemények keveréke, de saját 
dalai megütik az örökzöldek nívóját. 
Érdekes módon alig scattel, legfeljebb 
töltelékként egykét taktus erejéig, de 
annyira jazzes a stílusa, hogy az em
bernek nincs hiányérzete. Jóval több 
a tempós, humoros szám az albu
mon, mint a ballada. A kísérő zené
szek javarészt maguk is ausztrálok, 
nincs közöttük ismert név, de mind
nyájan a hely zetük magaslatán áll
nak. Sarah McKenzie albuma nem 
nyit új fejezetet a jazz történetében, 
ám roppant élvezetes. Pallai Péter

sárik Péter: 
idebent – odakint
Innovative Artist Management
IAM SP l  l  l  l  l

Könnyed, popos albummal lepett 
meg bennünket Sárik Péter. A meg
lepetést egyrészt a kifejezetten – és 
szándékoltan – „rádióbarát” hangvé
tel, valamint a meghívott vendégmu
zsikusok szereplése okozza. Sárik 
ked venc zenésztársai számára írt 
tucatnyi számot, mindenkinek saját 

stílusában, és kiki előadóként, társ
szerzőként vagy akár dalszövegíró
ként is közreműködik a lemezen. A 
dalokat Berki Tamás, Falusi Mariann, 
Pély Barna, Sena, Palya Bea, Micheller 
Myrtill, Luiza zan és MC Kemon 
énekli, a kíséretet kiváló jazzisták 
játsszák, így kitalálható, hogy igen 
eklektikusra sikerült a teljes lemez. 
Néha táncos revüműsorba vagy musi
calbe csöppenünk, majd lírai pop, az
tán lendületes poprock, sőt rap szól. 
A zene csak nyomokban tartalmaz 
jazzt, és a szerzőzongorista Sárik is 
csak néha kerül előtérbe egyegy 
szó lóval, de a hangszerelés gazdag és 
igényes. Slágergyanús korong. LK

ávéd János-Fenyvesi 
Márton-benkó ákos:
balance
BMC Records – MG Records 
BMCD 227  l  l  l  l  l

Leszögezhetjük, hogy a hazai jazz 
egyik kiemelkedő egyénisége a sok
oldalú szaxofonoszeneszerző Ávéd 
János, akinek „játszótere” a Euro
Afri can Playgroundtól a Kéknyúlig, a 
MAOtól a Balanceig tart, nem is 
beszélve más formációkban való 
ven dégszerepléseiről. Két társa is 
otthonosan mozog minden stílus
irányzatban, és egyenrangú partne
rei nemcsak az interpretációban, de a 
komponálásban is. Nem csoda, hogy 
basszushangszer hiányában is töké
letes egyensúlyt hoznak létre eklek
tikus zenei világukban, amelyben 
szabadon közlekednek a népzenei 
ele mektől a mainstream jazzig, a 
kortárs kamarazenétől az alternatív 
zenei vonulatokig. A 2010 óta műkö
dő rendhagyó formáció első albuma 
mérföldkő a hazai improvizatív zene 
történetében. A progresszív törek
véseket támogató kiadó érdeme, 
hogy az Opus Jazz Clubban két kon
certen rögzített zenei matériát köz
kinccsé tette. MA

haJdu klára:  
Plays standards
Grund Records
GR 062 l  l  l  l  l

Amikor először hallottam Hajdu Klá
rát énekelni, azonnal megfogott gyö
nyörű, érzéssel teli hangja, de csak 
találgatni tudtam, hogy képese 
imp rovizálni. Most album formában 
kaptam választ a bennem rekedt kér
désre. Sem a gyönyörű hang, sem 
pedig az érzés nem kopott meg az 
évek során. Sőt! És Klára tud rögtö
nözni is, mégpedig igen melodiku
san, noha az albumon ez csak rövid 
részekre korlátozódik, mert Chet 
Bakeremlékalbumról van szó, és a 
néhai amerikai trombitás énekes mi
nőségében nemigen scattelt. Klára 
gyö nyörűen interpretálja a balladá
kat, kivételes tisztasággal hozza a 
szövegeket. Több számban Fekete
Kovács Kornél trombitája hallható, 
aki roppant finoman és egyéni mó
don állít emléket Baker trombitás 
én jé nek. Említést érdemel Oláh 
Krisz tián játéka, aki növekvő zenei 
érettségének jeléül képes volt saját 
megközelítésmódját alárendelni az 
énekesnő stílusának. PP

iBrahim maalouf: 
kalthoum
Impulse! – Universal
060254749696  l  l  l  l  l

A Kalthoum több rutinos etno jazz
nél. A libanoni származású trombi
tás egy elsőrangú amerikai post bop 
zenekarral fogott össze, hogy beve
zetésből, két nyitányból, illetve négy 
főtételből álló szvitet adjon elő, mely 
minden idők talán leghíresebb egyip

tomi énekesnője, Fatima Ibrahim, 
azaz Om Kalthoum (18981975) 
előtt tiszteleg. Az imám lányaként 
született Kalthoum állítólag fejből 
tudta az egész Koránt, és 1944ben 
olyan kitüntetést kapott, amely csak 
királyi sarjaknak járt Egyiptomban. 
Maalouf zenekara természetesen 
Kalthoumtémákra játszik rá, úgy
hogy a zene európai formájában ke
verednek az amerikai jazz és az arab 
tradicionális muzsika elemei. Ráadá
sul Maalouf az apja által kifejlesztett 
négyventiles trombitát használja, 
amellyel meg tudja szólaltatni a té
máihoz szükséges keleties negyed
hangokat. A CDhez Ronald Marti
nez művészi aktfotóit mellékelték.  
Máté J. György  

ciMbiózis:
BudaPest anzix 
Fonó Budai Zeneház 
FA 3762  l  l  l  l  l

Az egyik legkiválóbb magyar improvi
zatív zenész, Lukács Miklós cimba
lom  művész 2013ban egy újabb for
mációval is színpadra lépett: Baló 
István dobossal és Orbán György 
nagy   bőgőssel alakított triót, amely 
nemcsak szólista, hanem szerzői
hang szerelői erényeit is megmutatja. 
A név a szimbiózisra utal, a három tag 
ereje összekapaszkodva valóban meg
hatványozódik. Új lemezének pom
pás számait egy Monkfőhajtás és a 
Szomorú vasárnap keretezi, a kom 
pozíciós és a tematikai változatosság 
kivételes. Meg is hívta Wi nand Gá
bort és FeketeKovács Kornélt ezek 
kidomborítására. A lemez többféle 
interpretációra hív: lehet egy nap tör
ténete, az egész élet totalitása, a város 
albuma, és ezeket tovább gazdagítja 
Kiss Dóra izgalmas Buda pestfotó so
rozata. Tehetsége már világszám szó
listává tette; ez a lemez Lukács zene
karvezetői hozzáállását a művészi 
alázatának diadalává emeli. ZK
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silence Fiction
Binder Music Manufactory
BMM20150499507467 l  l  l  l  l

Rengeteg munkát fektetett első le
meze elkészítésébe az egy ideje 
kvartettként működő Silence Fiction 
zenekar. Ritkán tapasztalható efféle 
igényesség egy pályakezdő formá
ciótól – bár a Kanizsa Georgina éne
kesnő, Vikukel Dániel zongorista, 
Miskolczi Márk bőgős és Urbán Mar
cell dobos alkotta csapat pályakezdő 
mivoltát lassan már maga mögött 
hagyja. Kanizsa és Vikukel szerző
párosként is működik, a tízből négy 
szám sajátjuk, a többi kedves jazz 
és popszámaik átdolgozása; feltűnik 
Sting, a Radiohead és a Nirvana is. 
Darabjaik fordulatosak, átgondoltak, 
kidolgozottak. A lemez kiállítása is 
nagyon szép. Gina hangja tiszta, 
erőteljes, néha picit nyers, de képes 
többféle árnyalatot megjeleníteni. 
Dávid remek zongorista és hangsze
relő. A ritmusszekció viszont mint
ha egy függöny mögött bújna meg, 
számomra hiányzik a grooveok 
pregnánsabb megformálása, a defi
niáltabb tempók. BB

laszlo gardony trio: 
life in real time
Sunnyside Records
SSCD 4019 l  l  l  l  l

Óriási sikert aratott januárban a 
Müpában Gárdonyi László triója, 
amelyben akkor is John Lockwood 
bőgőzött és yoron Israel dobolt. 
Ahogy a koncerten, ezen a lemezen 
is bemutatják, hogy bármilyen stí
lushoz nyúlnak, legyen az modális 
jazz, boogie woogie, contemporary 

vagy más irányzat, tökéletes a meg
formálás, miközben „real time”ban 
vagyunk. Az albumon – amely a 
Boston Globe magazin kritikusi sza
vazásán a 2015ös év tíz legjobb 
jazzlemezé közé került – a tizenhá
rom éve együtt dolgozó trió mellett 
Stan Strickland, Don Braden és Bill 
Pierce szaxofonosok hallhatók, nem 
is akármilyen formában. Szólóikkal 
rendre ellopják a showt, de ezt Gár
donyi hallhatóan nem bánja, hiszen 
a Berklee Performance Centerben 
rögzített koncerten teljes a szinergia 
a hat muzsikus között. Ezt a fajta 
zenélést tanítani lehetne – még sze
rencse, hogy Gárdonyi és kollégái 
ezt teszik a Berkleen .BB

torsten goods:
thank you BaBy!
ACT – Hangvető
ACT 97312 l  l  l  l  l

Az ír származású gitárosénekes elő
adói habitusa George Benson korai 
művészetét idézi, szerzeményeit pe
dig Joe Sample dalaihoz hasonlítják 
kritikusai. Kétségtelenül van benne 
valami. A fanyalgók szerint R&B
előadónak túl jazzes, jazzzenésznek 
meg túlságosan R&Bművész. A ne
ves müncheni kiadó mégis jól dön
tött, amikor vállalta Goods új albu
mának kiadását, amelyen az európai 
jazzszíntér kiválóságai: Roberto Di 
Gioia billentyűs, Tim Lefebvre 
basszer és a dobos Wolfgang Haffner 
kísérik. Tíz remek melódia olyan 
szerzőktől, mint Nat Adderley, Ray 
Charles, Leadbelly vagy Oscar Brown 
Jr, és még három saját kompozíció is, 
amelyek szervesen illeszkednek a da
lok sorába. A mostanában divatos 
smooth jazz legjobb változata, ami 
erős hatást gyakorol a hallgató érzel
meire. Lehet, hogy az ortodox jazz
hívőknek nem kedvére való, de hogy 
a műfaj népszerűsítésének hasznos 
eszköze, az biztos. MA

Bogdán norBert: 
ki tudJa?
Camp Europe
HUA7y15  l  l  l  l  l

A Snétberger zenei Tehetségköz
pont kiemelkedő adottságokkal ren
delkező hallgatója, Bogdán Norbert 
első lemeze csak nyomokban tartal
maz jazzt, ennek ellenére van helye 
ebben a rovatban. Énekhangja va
rázslatos, hangszíne teljesen egye
di, és technikája nagyszerű. Az első 
számban, amely öt másik mellett 
saját szerzemény, gitáron kíséri ma
gát. A lemezen jórészt jazzmuzsi
kusok csatlakoznak hozzá, Barcza 
Horváth József bőgőn és basszusgi
táron, Lamm Dávid gitáron, Rozs
nyói Péter zongorán, Dés András 
ütőhangszereken, valamint Szénási 
Tibor harmonikán és Rózsa Béla gi
táron. Bogdán saját szerzeményei 
úgy hatnak, mintha autentikus nép
dalok lennének a kárpátmedencei 
roma folklór különböző ágaiból. A 
magyar prozódia néha furcsa, de a 
saját szövegek is jól adják a népi 
téma és motívumkészletet. Popos 
stílusban is előad két eredeti szer
zeményt. Ki tudja? Még sztár is le
het belőle. BB

mezei szilárd: Polar
Not Two
 l  l  l  l  l

Legutóbb big band, most szeptett
formációt választott a mélyhegedűs 
arra, hogy improvizáló muzsikusai
nak lehetőséget teremtsen kilépni a 
kiszenekari keretek közül, és hogy 
nagyobb struktúrákból álló szerze
ményeket szólaltathassanak meg. 

Ellentétben a korábbi „vad” dupla al
bummal, itt hagyományosabb szer
kezetű kompozíciók szerepelnek a 
repertoárban. A héttagú csoport hol 
az európai improvizatív tradícióban, 
hol inkább amerikai „free” idiómában 
gondolkozik. A terjedelmesebb Ván
dorlás – Akkorra például Ornette 
Coleman szerzői stílusát idézi, a Hep 
22ről pedig Sun Ra Where is 
Tomorrow című darabjára asszociál
hatunk. A témák alaposan kidolgo
zottak, s a rögtönzési szabadság is 
kontrollált. A szeptett egyszerre mu
tatkozik könnyednek és fegyelme
zettnek, minden tag kiválóan érti és 
érzi a diskurzust, amelyben mozog
nak. A felvétel a 2013as Kanizsa 
Jazzfesztiválon készült.  MJGy

dudás laJos: radio days
Jazzsick
 l  l  l  l  l

Dudás Lajos két albummal ünne
pelte hetvenötödik születésnapját. 
Míg a Brückenschlag a Deutsche 
Kammer akademie Neuss, illetve a 
Dudás Quartet közreműködésével 
készült, és hat pontot érdemlő pro
dukció, a Radio Days esetében meg 
kell elégednünk az öttel. Mint címe 
is jelzi, a CD a klarinétos rádiófelvé
teleiből válogat. Van miből. A ré
gebbi kölni anyagban fusiondarabok 
hallhatók trióban és vendégekkel, 
például Toto Blankéval, aki egy re
mek gitárszólóval színesíti a lemezt. 
A Kukeri Dance és az Urban Blues 
– Dudás két híres szerzeménye – a 
Studio 11gyel szólal meg budapesti 
változatokban. Az utolsó hét szám
ban különböző kiszenekari kontex
tusokban szerepel a klarinétos. A 
stílusspektrum a stilizált bossa 
novától és a modális daraboktól az 
atonális szerzeményekig ível. Az 
anyag mégis egységes: azzá teszi a 
gyönyörű tónus, a tiszta frazírozás 
és a virtuóz játék.  MJGy
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Fonó Budai Zeneház
FA 3743

Nonesuch/Warner – Magneoton
543642

Szerzői kiadás / Narrator Records
katalógusszám nélkül / NRR 146

csík zenekar 25 – 
koncertFilM 

l  l  l  l  l

Huszonöt év fontos állomásait, slágerré vált ösz
szeállításait foglalta össze a Csík zenekar 2015. 
december 30án, a nagy születésnapi koncertjén. 
Ennek a műsornak a különlegességét nemcsak a 
jubileum adta, hanem az a tény is, hogy ekkor állt 
össze először teljes létszámban a Csík zenekar és 
a Kispál és a Borz, egy hosszabb örömzenélésre. 
Persze a népzene és a könnyűzene velük sokszor 
fellépő vagy egykor együtt dolgozó neves alakját 
színpadra hívták, így Berecz Andrástól a 
rackajames Ferenczi Györgyön, illetve Dresch Mi
hályon át egészen Presser Gáborig tart a rangos 
névsor. A koncertet műfaji sokszínűség jellemzi, 
de az is újdonság, hogy a Kispál és a Borz is egy 
meglepetéssel készült, az egykori címadó me
zőségi dal, a Be sok eső, be sok sár kezdetű nép dal 
feldolgozásával. Meglepően jó a megközelítésük, 
ahogy a régi dallamból egy egészen új születik, új 
alapokon valóban műfajt vált az adott dallam. Va
lahol ezt a hozzáállást hiányolom a Csík zenekar 
számaiból, amikor a könnyűzenei slágereket át
hangszerelik: a hegedűből és a brácsából fakadó új 
hangszíneken kívül nem igazán nyúlnak bele az 
adott szám szövetébe, nem próbálják meg átalakí
tani, a népzene felé közelíteni, legfeljebb egyegy 
közjátékkal toldják meg. Az autentikus részek 
hangulatosak, Dresch Mihály furulyás moldvai fel
dolgozása pedig egészen különleges, nemcsak a 
játéka, hanem az egész zeneisége messze a többi 
közreműködő fölé magaslik. A koncertDVDn a 
Csík zenekar Fitos Dezső táncos csapatával is kie
gészül, akiknek szilaj mozdulatai kiemelik a zene 
ritmusát. A finálé hosszan tartó közös éneklése 
egy színpadra hozza Berecz Andrást és Presser 
Gábort, ami minden bizonnyal nem mindennapi 
jelenség.  Kiss Eszter Veronika

cirkusz-ka: 
lakes and seas / városi mese

l  l  l  l  l /  l  l  l  l  l

Meglehetősen sok műfajt igyekszik közös neve
zőre hozni a CirkuszKA: a fado, a bossanova, a 
sanzon, a tangó, a flamenco, a magyar népzene 
és a jazz találkozik a sajátos, kissé eklektikus dal
lamvilágukban. Technikailag pontos és szépen 
megoldott előadást hallunk, egyfajta minden 
számot átitató melankóliával. Ez a sajátsága a 
zenekarnak egy különleges hangulatot teremt, 
hosszú, téli estékre elgondolkodtató pillanatokat 
hoz, az élet értelméhez visz közelebb. A Városi 
mese duplalemezes kiadásában koncertfilmet és 
CDt is találunk, és ezen még inkább egyértel
művé válik saját meghatározásuk, az „álomvi
lágzene”. Mindazonáltal hosszú időn át hallgat
va valahol kissé hiányérzetet is kelt ez a csöndes, 
visszafogott, elmosódott hangkép. A jól alkalma
zott beszéd, énekbeszéd és ének aránya, a halk 
és csendes kíséret, a dallamok tömörsége és kife
jező értéke mellett egy idő után egy kicsit tüze
sebb ritmusokra is vágyna az ember. A Lakes and 
Seas című lemezük angol nyelvű próbálkozása 
kevésbé hiteles, magyarul viszont nagyon is 
megfogja az embert Szlávics Anna éneke, aki a 
gitáros Rock Tamással együtt olyan egységet al
kot, amilyennel nem mindennap szembesül az 
ember a színpadon. Ők jegyzik a számokat is, és 
ez a belülről fakadó, szívből jövő előadás hatá
rozza meg a zene kisugárzását is.

Kiss Eszter Veronika

sam amidon: 
lily-o
 l  l  l  l  l

Sam Amidon énekesgitáros, bendzsón és hege
dűn is játszó folkmuzsikus. A mindössze harminc
öt éves zenész fiatal kora ellenére már hatodik le
mezét jelentette meg, ami nem is annyira meglepő 
annak ismeretében, hogy szülei is népzenészek, 
így az anyatejjel szívta magába ÉszakAmerikának 
oldtime, ír és skót gyökerekből táplálkozó népze
néjét. A LilyO egy kivételével tradicionális feldol
gozásokat tartalmazó album, amelyek természe
tesen Amidon saját képére formálva szólalnak 
meg. Eddig mindez egy megszokott folklemez fül
szövegében is állhatna, de Amidon nyitott más 
műfajok irányába. Eddigi talán legmeglepőbb 
együttműködése a Newyorki avantgárd legendás 
alakjával, John zorn szaxofonossal zajlott. Én elő
ször akkor hallottam róla, amikor két éve alkalma 
nyílt együtt játszania tinédzser éveinek bálványá
val, Bill Friselllel. Frisell annak ellenére, hogy ko
runk egyik legmeghatározóbb jazzgitárosa, mindig 
is erős kötődést érzett a countryzene iránt, nem 
meglepő hát, ha kettőjük együttműködése folyta
tódott, ennek tanúsága ez a mostani lemez. 
Amidon megszokott ritmusszekciójával – Shahzad 
Ismaily bőgős és az ütős Chris Vatalaro –, vala
mint Björk producerével Valgeir Sigurðssonnal ki
egészülve készítették el a CDt, ahol szervesen 
olvad össze a zenekarvezető hagyományos elő
adásmódja és Frisell gyakran visszhangokkal és 
torzítókkal színesített modern játéka. A legerő
sebb darab a lemez címadó dala, a „LilyO’, egy 
gyilkosságballada, ahol az egyébként is nyomasz
tó szöveget igazi rémálommá emeli Frisell effekte
zett gitározása. Negatívumként mindössze az 
hozható fel, hogy a számok gyakran hasonló han
gulata és tempója kicsit egysíkúvá teszi ezt az 
amúgy nagyon szép muzsikát. Párniczky András
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Budapesti zenemûBoltok
n Fonó Budai zeneház –1116 Budapest, sztregova utca 3.
n Írók Boltja –1061 Budapest, andrássy út 45.
n	 Kodály	Zoltán	Zeneműbolt	–	1053	Budapest,	Múzeum	krt.	21.
n	 Művészetek	Palotája	/	Rózsavölgyi	CD	Bolt	–	1095	Budapest,	Komor	Marcell	

utca 1.
n	 Rózsavölgyi	és	Társa	Zeneműbolt	–	1052	Budapest,	Szervita	tér	5.

lapker – Budapest
n	 Relay	–	1011	Budapest,	Batthyány	tér		–	metró
n	 Relay	–	1052	Budapest,	Deák	Ferenc	tér	–	aluljáró
n inmedio – 1052 Budapest, váci utca 10.
n inmedio – 1052 Budapest, városház utca 3-5.
n	 Relay	–	1053	Budapest,	Kálvin	tér	1.
n	 Relay	–	1062	Budapest,	Nyugati	tér	–	aluljáró
n	 Relay	–	1071	Budapest,	Blaha	Lujza	tér	–	aluljáró
n	 Inmedio	–	1087	Budapest,	Kerepesi	út	9.	–	Aréna	Pláza
n	 Inmedio	–	1106	Budapest,	Örs	Vezér	tere	25/A	–	Árkád
n	 Inmedio	–	1123	Budapest,	Alkotás	u.	53.	-	MOM	Park
n	 Inmedio	–	1124	Budapest,	Apor	Vilmos	tér	11-12.	–	Hegyvidék	Bevásárlóköz-

pont
n	 Relay	–	1185	Budapest,	Liszt	Ferenc	Repülőtér	2/B	–	Érkezés
n	 Relay	–	1185	Budapest,	Liszt	Ferenc	Repülőtér	2/B	–	Indulás
n	 HUB	–	1185	Budapest,	Liszt	Ferenc	Repülőtér	–	Skycourt
n	 Relay	–	1191	Budapest,	Vak	Bottyán	utca	75.	–	Köki	Terminál

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

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

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

Könyvsorozatunk 2001 és 2015 közötti kiadványait 
megismerheti és megrendelheti 
a www.gramofon.hu oldalon

Gramofon – 1996 óta a klasszikus zene és a jazz szolgálatában

Megújult a Gramofon internetes oldala:

Gramofon – 1996 óta a klasszikus zene és a jazz szolgálatában

GazdaG tartalom, áttekinthető rovatsruktúra
•	Minden,	amit	a	Gramofon	folyóiratról,	a	Gramofon	Könyvekről,	
				a	Gramofon-díjkiosztóról	és	az	ICMA	díjkiosztóról	tudni	érdemes
•	 Hanglemezkritikák	és	koncertbeszámolók
•	 A	folyóirat	tartalmától	eltérő,	értékes	zenei	írások
•	 Cikkarchívum	2011–2015
•	 Letölthető	korábbi	lapszámok	(PDF)
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