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L’Harmattan Kiadó
348 oldal

Balassi Kiadó
328 oldal

Rózsavölgyi és Társa
240 oldal

SzekveNCiáktól SzimFóNiákig

A Zeneakadémia 1875-ös megnyitásának 140. év-
fordulójának tiszteletére jelent meg az ünnepelt, 
valamint a Rózsavölgyi és Társa Kiadó közös gon-
dozásában a Szekvenciáktól a szimfóniákig – ta-
nulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zene-
akadémiája tiszteletére című jubileumi kötet. Liszt 
Ferenc az alapítástól tizenegy esztendőn át halálá-
ig, 1886-ig töltötte be az elnöki tisztet, és ez alatt 
az idő alatt kollégáival nemcsak „világra szóló” 
intézményt hoztak létre, hanem a kiváló tanári 
karral és az egyre bővülő tanszakokkal az iskola 
bekapcsolódott az európai zene véráramába. nem 
tudom, hogy véletlen-e vagy nagyon is tudatos 
szerkesztői attitűd eredménye, hogy éppen tizen-
egy zenetudományi dolgozat kapott helyet a kiad-
ványban, melyek a nyugati zene mint egy ezer 
évének történetéből merítenek. A legtöbb – négy 
–tanulmány a névadó munkásságával foglalkozik 
behatóan. Ezeken kívül részletes és igényes elem-
zést olvashatunk gregorián szekvenciák magyaror-
szági dallamváltozatairól; a zenei anyag elrendezé-
sének kérdéséről J. S. Bach műveiben; két –  egy-
máshoz szorosan kapcsolódó – munkát Bartók 
pedagógiai műveiről; méltatást a fiatal Bartha Dé-
nes 1939-es Beethoven-monográfiájáról; to váb bá 
betekinthetünk az 1960-as évek Magyarországá-
nak zenei diskurzusába, végül Ligeti Kürttriójának 
több nézőpontból való elemzésével zárul a kö tet. 
A szerzők kivétel nélkül a Zeneakadémián szerez-
ték diplomájukat, írásaik pe dig megkérdőjelezhe-
tetlen folytonosságát adják az elméleti tanszéke-
ken folyó tudományos munka töretlenül magas 
színvonalának. A kiadók nagyvonalúságának kö-
szönhetően a könyvpiacon ritkaságnak szá mít a 
gesztus: a kiadvány teljes terjedelmében elérhető-
letölthető a Zeneakadémia honlapjáról. Igazán 
méltó jubileumi meg emlékezés. Kovács Ilona

BóNiS FereNC: rákóCzi-iNdUló, 
koSSUth-SzimFóNia, Székely FoNó

Bónis Ferenc legújabb könyvét köszönetnek és 
viszonzásfélének szánta az Ittzés Mihály szer-
kesztette Részletek az egészhez című kötetért; 
ebben a kiadványban köszöntötték ugyanis 2012-
ben, 80. születésnapja alkalmából a hazai és kül-
honi zenetörténet-kutatás képviselői. A „válasz”, 
a legújabb opusz egy írás kivételével korábbi, már 
publikált dolgozatokból nyújt válogatást, melyek 
végső formájukat hosszú évek érlelésének kö-
szönhetően mostanra nyerték el. Mivel az írások 
javarészt nem zenei szaklapokban jelentek meg 
első alkalommal, ebből következően ezek többsé-
ge sem tudományos igényű, hanem – az egyes 
szakterületek kutatói számára már jól ismert té-
nyek közlésével és összefoglalásával – inkább a 
nagyközönséget szólítja meg. A minőségi isme-
retterjesztésnek megfelelve az írások könnyen 
be fogadhatók és olvasmányosak. A dolgozatok 
mű faji besorolása meglehetősen nehéz, mert akár 
egy munkán belül olvashatunk az adott témához 
kötődő stílus- és műelemzést, interjúrészletet és 
adatközlést, zeneszerzők életrajzi adatait, elő adó-
  művészi pályaképet és recepciótörténetet, de ta-
lá  lunk lemezkísérőkből egybefűzött kompilá ciót 
is. Eme sokféleségben vizsgálja a szerző többek 
közt a könyv címadó alkotásait – a rákóczi-indu-
lót, Bartók Kossuth-szimfóniáját, Kodály Székely 
fonóját. A kötetet uraló Bartók- és Kodály-témájú 
írások mellett nem hiányozhatnak az Erkelről és 
kortársairól szóló vizsgálódások sem. Közelebb 
kerülhetünk a verbunkos definíciójához is, melyet 
zenei példák illusztrálnak Mozarttól Kodályig. Ol-
vashatunk továbbá egy – a vázsonyi-könyv alap-
ján készített – Dohnányi-életrajzi vázlatot, vala-
mint egy Molnár Antal-önéletrajzot, mely nem 
csupán az életút leírását adja, hanem egyben egy 
korszak lenyomatát is. Kovács Ilona

alaN Walker:  
liSzt-reFlexiók

Alan Walker nagyszerű kötete egyenes folytatása 
a háromkötetes biográfiának – és ne feledkezzünk 
el Lina Schmalhausen naplójának közreadásáról. 
Számos adattal, érdekességgel, kitekintéssel 
szolgál. A könyv tíz fejezete olyan témákat bont 
ki, melyek nem szerepelhettek részletesen a ko-
rábbi Liszt-életrajzban, csak említés szintjén. 
Liszt maga nem írt önéletrajzot, ironikusan azt 
mondta erről, hogy „egy ilyen életet, mint az 
enyém, éppen elég leélni”. Az utókorra maradt a 
feladat, hogy Liszt életének eseményeit össze-
fogja (csak Lina ramann „hivatalos életrajzíró” 
tollából jelent meg biográfia, melyben számos 
adat Liszttől származik). A kötet választ ad arra, 
kapott-e csókot a kis Liszt Beethoventől, számos 
új dologról értesülünk a Beethoven-szimfóniák 
és a Schubert-dalok kapcsán. rendkívül érdekes a 
Schumann-nal való barátság megszakadásának 
elemzése (Schumann a C-dúr fantáziát Lisztnek 
ajánlotta, de Clara kihúzta a dedikálást a megje-
lenés előtt). Külön fejezet elemzi a h-moll szoná-
tát; a művet keletkezése után csak négy év múlva 
hallhatta a nagyközönség. Olvashatunk az in-
terpretációkról, a mű kibontakozó sikeréről. A 
Lied műfaja is önálló esszét kapott, a dalok a 
liszti oeuvre keretén belül talán túlságosan kevés 
figyelmet kapnak. Nagyon érdekes a Lisztről, az 
íróról szóló szakasz, benne véleményekkel a kor-
társ zenészekről, a kritikaírásról. Az Epilógus egy 
nyílt levél Liszthez, a már megválaszol(hat)atlan 
kérdésekkel – Walker itt is közöl olyan adatokat, 
melyek nem elhanyagolhatóak. Walker stílusa 
most is élvezetes, gördülékeny, éppúgy forgat-
hatja a zeneszerzőre-zongoraművészre kíváncsi 
zeneszerető, mint a Liszt-műveket játszó, ve-
zénylő zenész. Példaértékűen gyorsan megjelent 
a magyar nyelvű kiadás. Lehotka Ildikó
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Rózsavölgyi és Társa
184 oldal

SZTE JGYF Kiadó, Szeged
280 oldal

Új Forrás Könyvek
332 oldal

daloS aNNa: kodály éS a tÖrté-
Nelem – Tizenkét tanulmány

A magyar Bartók-kutatás – Denijs Dille, Ujfalussy 
József, Demény János, Somfai László, Tallián Tibor 
és mások nagyszerű tudományos eredményeinek 
köszönhetően – komoly nemzetközi reputációt 
vívott ki magának. Ugyanez a Kodály-kutatásról 
még nem mondható el: itt is születtek értékes, 
figyelemre méltó alkotások, de a magyar zenetu-
dománynak egyelőre komoly adósságai vannak. 
Talán túlságosan is előtérbe került a zenepedagó-
giai irány, és háttérbe szorult Kodály autonóm 
zeneszerzői oeuvre-je, annak kivételes jelentősé-
ge. Mindezek alapján fontos és örvendetes fejle-
mény, hogy a fiatalabb zenetudós-nemzedékben 
van egy kiváló kutató, Dalos Anna, aki a 20. szá-
zadi magyar zenetörténeten belül érdeklődésé-
nek fókuszába helyezte a kodályi életművet. Már 
2007-ben megjelent könyve (Forma, harmónia, 
ellenpont. vázlatok Kodály Zoltán poétikájához) 
jelezte ezt az elmélyült érdeklődést; most pedig 
(Kodály és a történelem címmel) tizenkét ta-
nulmányából válogatott kötet látott napvilágot. 
Az írások eredetileg 2002 és 2015 között jelen-
tek meg, és sajnos nehezen hozzáférhetőek. A 
Kontextus című fejezet három írása Kodály 
törté nelem-képével és –szemléletével foglalko-
zik; a Mű  vek természetesen Kodály-kompozí ciók 
mély re  ható analízisét adja; a tanulmányok harma-
dik csoportja pedig a szellemi hagyaték bonyo-
lult kérdéskörét járja körül. „Dalos Anna bátran 
szembeszáll a hazai zenetudományra hosszú 
ideig jellemző apologetikus Kodály-képpel” – írja 
a fülszöveg, és valóban: az objektivitás, a tárgy-
szerű tudományosság a kötet egyik legnagyobb 
erénye, ami nem azt jelenti, hogy hiányoznának 
az érdekes történetek, adalékok, margináliák. 
Dalos Anna tanulmánykötete a magyar „new 
musicology” alapműve. Retkes Attila

SzemBeN a leáldozó Nappal

Dukay Barnabás a magyar zeneszerzés egyedi 
alakja: zenéjét vagy nagyon szeretik vagy elutasít-
ják. Dukay eddigi életműve azonban megkerülhe-
tetlen, szerencséjére darabjait játsszák, lemezeken 
is hallhatjuk kompozícióit. Dukay műveivel kap-
csolatban az időtlenséget említik vagy a megfog-
hatatlanságot, darabjainak címei is erre utalnak. 
Hogy e különös-különleges hangzáskép kapcsoló-
dik-e a spiritualitáshoz, valláshoz, Dukay szavait 
idézhetjük: ezt a „perszonifikált szakralitást” sze-
retné a szerző megközelíteni, többféle módon. 
Dolinszky Miklós szerkesztésében egy rendhagyó 
kötet jelent meg a szerzőről, egy nagy szeretettel 
és gondossággal összeállított, képekkel, kottákkal, 
partitúrákkal dúsított kiadvány. Hat tematikus fe-
jezetből épül fel a Szemben a leáldozó Nappal 
című gyűjtemény. Az első, a Mozgó kereszt csóvá-
val elnevezésű Dukay Barnabás verseit, írásait fog-
lalja egybe – rendkívül élvezetes a szerző gondola-
tait olvasni életről, a létezés kér dé seiről, számos 
egyéb nehezen megfogható dologról. Több feje-
zetben találunk lényegre törő gondolatokat Dukay 
zenéjéről, rövidebb-hosszabb, de mindenképpen 
érdekes esszék szólnak darabelemzésekről, a kom-
pozíciós technikáról. Kü lön blokkot szentel a szer-
kesztő a verseknek (már a Köszöntőben is szerepel 
egy költemény, Klukon Edité); másutt a szerzővel 
készült be szél ge tések olvashatók. Az Írások, ké-
pek, zenék Dukay Barnabásnak, -ról, -tól alcímű 
kiadvány majd hogynem összművészeti, de min-
denképp komplex. Nagyszerű kötetet tarthat ke-
zében az olvasó, gyönyörű versekkel, Tandori kép-
verseivel, nagylélegzetű elem zésekkel és egy 
remek CD-vel. Utóbbin a Ránki-család, Gadó Gá-
bor, L. Blondiau és maga Dukay játéka hallható. 
„Hasonlíthatatlan zeneszerző” – írja René Martin a 
Köszöntőben, és ez így is van.  Lehotka Ildikó

illéS mária: „tiSzta haNgok” – 
Vántus IstVán élete és műVe

Az utóbbi időben örvendetesen megszaporodtak 
azok a kiadványok, amelyek (többé-kevésbé át-
dolgozott formában) doktori disszertációk anya-
gát teszik könnyen hozzáférhetővé. Nagy öröm, s 
valóban hiánypótló az új kötet a vántus-iro da-
lom ban, hiszen a korábban folyóiratok rövid lé-
legzetű írásaiból vett információ-morzsák a szer-
ző sajnálatosan korán, 57 évesen bekövetkezett 
halála óta nyilvánvalóan csökkentek – még akkor 
is, ha a zeneszerző választott városa, Szeged 
tiszteletre méltóan igyekszik életben tartani 
vántus szellemét. Illés Mária munkájának hitelét 
az adja, hogy hosszú ideje foglalkozik behatóan 
vántus munkásságával, s tehette ezt a hagyaték 
teljességének feltérképezésével. Helyzeti előnyt 
jelent számára, hogy pedagógiai munkája Szeged-
hez köti. A könyv elsősorban szakmabeliek érdek-
lődésére tarthat számot – a részletező műelem-
zésekhez gazdag kottaanyag járul, s ezúttal a 
fakszimile ábrák is „olvasnivalót” kínálnak. Alap-
irodalmat jelent, amely feltárja azt a gondolati 
utat, amelyen saját hangrendszerének megalko-
tásához jutott vántus. A „végtelen pentatónia” 
és az „elgörbült zenei tér” korszaka kétségkívül 
izgalmas olvasmány. Közben az érdeklődő mind 
erősebben érzi az akusztikus kontroll vágyát, hi-
szen vántus számára a sajátos „tiszta hangzás” 
akusztikus élménye volt a meghatározó, ennek 
működési elveit keresve jutott el rendszeralkotá-
sáig. Az elemzések nagyrésze a hangrendszeri 
struktura-analízissel foglalkozik, ami leginkább a 
kottával kézben olvasók számára tanulságos. Kis-
sé zavaró az az akkurátusságra való törekvés, 
amellyel a komponista nyilvánvalóan nem a nyil-
vánosság számára szánt jegyzeteinek, kottaváz-
latainak „hibáit” is kipellengérezi. Mindent egy-
bevetve: igen értékes munka.  Fittler Katalin
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the meNUhiN CeNtUry
kiadatlaN Felvételek  
éS ritkaSágok – 22 Cd

Az igazán kiemelkedő jelentőségű hegedűművész, 
karmester és jeles humanista, yehudi Menuhin 
(1916–1999) születésének századik évfordulójára 
jelent meg a Warner Classics nagyszabású vállal-
kozása: a The Menuhin Century című életmű-ki-
adás. A Richter-életmű gondozásában szerzett el-
évülhetetlen érdemei révén ismert és hiteles Bruno 
Monsaingeon szerkesztésében 80 CD és 11 DVD 
mutatja be ezt a sokszínűségében is egységes, a 
virtuozitás mellett/helyett a muzikalitásra és az 
emberi értékekre fókuszáló előadóművészi pályát. 
A The Historic Recordings blokk régi felvételein 
olyan egyéniségeket hallhatunk karmesterként, 
mint Edward Elgar, Charles Munch vagy Wilhelm 
Furtwängler. 20 CD mutatja be a fiatalon elhunyt 
húgával, Hephzibah Menuhinnal (1920–1981) ké-
szített összes felvételét. önálló blokk eleveníti 
meg a koncertfelvételeket és fesztivál-produkció-
kat, de igen tanulságos a pálya mérföldköveit ösz-
szegyűjtő válogatás (The Virtuoso and his 
Landmark recordings) is. Amikor a kiadó magyar-
országi képviselője, Zsigó Katalin megkérdezte, 
hogy a gyűjtemény melyik részéről (önálló albumá-
ról) írnék legszívesebben, én mégsem ezeket, ha-
nem a Kiadatlan felvételek és ritkaságok 22 CD-ből 
álló kollekcióját választottam – a felfedezés örö-
méért. Ebben a rövid hasábban lehetetlen felsorol-
ni, hogy milyen kincseket rejt ez az album, ezért 
legyen elég két példa. Elképesztően izgalmasak az 
1929 novemberében, Londonban készült Bach- és 
Beethoven-felvételek, amelyekkel az amerikai cso-
dagyerek bemutatkozott Európában. És gyönyörű-
séges az a Schubert kamarazenei album (vonós-
trió, Vonósötös), amit 1965-ben és 1968-ban vett 
fel, ugyancsak Londonban. Páratlan élmény Menu-
hin játéka, egyénisége. Retkes Attila

reger: korálFaNtáziák
Szabó Balázs – orgona

l  l  l  l  l

Ez a kiadvány a zürichi Stiftung Kulturgut Orgel 
nélkül aligha jöhetett volna létre. A nemzetközi 
alapítvány lehetővé teszi, hogy az orgonamuzsika 
jelentős fejezetei korhű hangszereken kerüljenek 
megörökítésre – s ehhez méltó előadókat választ. 
Szabó Balázs budapesti tanulmányait követően 
több külföldi városban mélyítette el orgonista-is-
mereteit, s versenygyőzelmekkel tette ismertté 
nevét. Utrechtben Max Reger orgonaműveiről írott 
disszertációjával szerzett zenetudományi PhD-t. 
Neki jutott az a lehetőség, hogy Reger weideni or-
gonaműveit három különböző hangszeren szólal-
tassa meg. A kísérőfüzetben közzéteszi a hang-
szerválasztás szempontjait, és áttekinthető elem-
zését adja a korálfantáziáknak. Avatott vezetője 
tehát az érdeklődőnek, aki elsősorban élmény 
szintjén éli meg a kompozíciókat. Az opus-számok 
emelkedő sorrendjében két korálfantáziát a bécsi 
Votivkirche Walcker-orgonáján játszik, kettőt 
Gien gen evangélikus templomának hangszerén, a 
második korongon pedig a zürichi Kuhn hangzását 
élvezzük. Itt az Op. 52 három darabján túl szerepel 
Heinrich reimann-nak az a korál fan táziája, amely 
meghatározó jelentőségű volt Reger számára. Sza-
bó Balázs gazdag hangszínpalettával játszik, a 
szín-fantáziához a dinamikai skála szélsőséges ki-
használása társul, ami érdemben növeli a hatást. A 
felvétel hallgatójának a feladata, hogy saját zene-
hallgatási körülményeihez igazítsa. áthallási prob-
lémák lehetnek a hangos részleteknél, illetve a leg-
halkabb szint észlelése kevésbé nívós lejátszó-
apparátuson; fejhallgatónál mindkét szélsőség 
problémái jelentkezhetnek. A hallgatóban feltámad 
a vágy: élőben, a templomok akusztikai lehetőségei 
között szeretné hallani e műveket, legalább ilyen 
plaszticitással, követhetően.  Fittler Katalin

mozart összes hegedűVersenye
Baráti Kristóf – hegedű, 
Magyar Kamarazenekar HHHHH

Wolfgang Amadeus Mozart édesapja, Leopold 
Mozart – a 18. század egyik legnagyobb hatású 
hegedűpedagógusa, a korabeli hegedűmódszer-
tant összefoglaló értekezés megalkotója – érdekes 
módon nem saját hangszere, hanem inkább a bil-
lentyűs instrumentumok felé terelgette fiát. Ama-
deus persze megtanult hegedülni (is), és volt idő, 
mikor büszkén írta édesapjának (egyik divertimen-
tónak álcázott hegedűversenyének müncheni elő-
adása után), hogy „úgy játszottam, mintha én 
volnék egész Európa legnagyobb hegedűse”. Tény, 
hogy az 1770-es évek második felétől Bécsbe köl-
tözéséig – mint salzburgi udvari hangverseny-
mester – gyakran játszott fontos hegedűszólókat. 
Ennek ellenére nem tudjuk biztosan, hogy a mai 
kutatások által hitelesnek tartott öt hegedűverse-
nyét milyen alkalom hívta életre, ám nagy valószí-
nűséggel maga is eljátszotta a szólókat. Kétségte-
len, hogy az 1775 áprilisa és decembere között 
keletkezett concertók stílusa és hangvétele sok 
tekintetben még rokon a szerenádokéval, és az is 
evidens, hogy e kompozíciókkal legjobb hegedű-
műveit alkotta meg a tizenkilenc éves salzburgi 
mester. Baráti Kristóf a Magyar Kamarazenekarral 
közösen felvett legújabb lemezét – melynek szó-
listája és dirigense is egyben – Mozart hegedűver-
senyeinek (B-dúr K. 207, D-dúr K. 211, G-dúr K. 
216, D-dúr K. 218, A-dúr K. 219) szentelte, bó-
nuszként pedig még három kisebb hegedűszólós 
művel (B-dúr K. 269/261a és C-dúr rondó K. 373, 
E-dúr adagio K. 261) is megajándékozta hallgatóit. 
Mert ajándékot kaptunk a szólistától. Stradivarija 
nemesen egyszerűen, ugyanakkor rendkívül gaz-
dagon, telten szólal meg. Talán nem túlzás: Mo-
zart fent idézett mondatát Baráti Kristóf feltételes 
mód nélkül mondhatja el.  Kovács Ilona
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liSzt, verdi, r. StraUSS  
éS SChUmaNN dalai
Takács Klára l  l  l  l  l

Takács Klára hosszú és sikeres művészi pályát tud-
hat maga mögött. nemcsak operaszerepekben 
nyúj tott felejthetetlen alakításokat, hanem gyakran 
lépett pódiumra oratóriuménekesként is. Mun kás-
ságát gazdag repertoárral rendelkező dalénekes-
ként is elismerték. Ez utóbbi talán a legnehezebb 
énekesi megnyilatkozás, hiszen segítséget jelentő 
külsőségek – többek között díszletek és jelmezek 
– nélkül kell szituációkat megjeleníteni és a lélek 
leg bensőbb rezdüléseit ábrázolni. Mára már nehe-
zen hozzáférhető, a Hungarotonnál LP-ken megje-
lent felvételekből válogatott össze a kiadó egy CD-re 
valót, összesen húsz dalt. Bizonyos, hogy Takács 
Klára a kiválasztott darabok mindegyikéhez ezer 
szállal kötődik. Amint a kísérőfüzetből megtudjuk, 
a lemez egyetlen zenekarral kísért dala, Liszt 
Mignons Lied-jének felvétele (közreműködik az 
állami Hangversenyzenekar, vezényel Kórodi And-
rás) például a RAI3 egyik népszerű műsorának díja-
zottja lett. nem véletlenül került be az összeállí-
tásba az öt verdi- és a hat richard Strauss-dal sem, 
hiszen vérbeli operaszerzők alkotásairól van itt 
szó, akik dalaikban is közel állnak az opera műfajá-
hoz. Verdi La zingara című dala például Bizet 
Carmenjének közeli rokona, Strauss Morgenje pe-
dig a rózsalovag hangulatát idézi, ugyanakkor har-
móniavilága érzékenyen készíti elő a lemezt záró 
Schumann-dalciklust is. Az Asszonyszerelem, asz-
szonysors (op. 42) mind a nyolc darabja elhangzik, 
melyben az énekesnő dalról-dalra hűen közvetíti az 
olykor teljességgel ellentétes lelkiállapotokat. A 
személyiség érésének, az asszonyi kiteljesedésnek 
eme egyedülálló ábrázolásában és a Strauss-dalok-
ban Jandó Jenő zongorajátéka teszi teljessé az él-
ményt, míg a verdi-dalokat Falvai Sándor kíséri ki-
vételes érzékenységgel.  Kovács Ilona

proJeCt hUNgariCa
Rózsa Miklós és Kodály Zoltán művei

l  l  l  l  l

Fanyalogva vettem kézbe lengyel kiadású korongot: 
olcsó szellemeskedésnek tartottam, hogy bo rí tóján 
a 3x3-as elrendezésű Hun/gar/ica u-betűjét piros-
paprikából formázták. A lengyel–magyar: két 
jóbarát gesztusa talán, hogy magyar műsorukra ily 
módon próbálják felhívni a figyelmet? A korongon 
három mű szerepel; az amerikai típusú életrajzok 
időrendjét követve, napjainktól visszafelé haladva 
az időben. Vonatkozik ez a művek keletkezésére is: 
Rózsa Miklós Szonátája szólóhegedűre 1986-ban 
készült, ezt követi két hegedűre szánt Szonátájának 
1973-as verziója, végül Kodály hegedű-gordonka 
Duója csendül fel, 1914-ből. És igaz ez az elő adások 
felvételére is: 2014, 2012, 2011. Az előadók neve 
ismeretlenül cseng a magyar zene kedvelő számára, 
életrajzuk áttekintése során egyiküknél sem talál-
tam közvetlen magyar vonatkozásokat. A műsor 
iránti érdeklődéssel kezd tem hallgatni a felvételt. 
Tartott ez az első hangokig, mert csakhamar elvará-
zsolt az interpretáció. Szymon Krzeszowiec játékos 
kedvvel és határozott stiláris elképzelés birtokában 
játszik. Az egyéniség érződik minden hangjából – 
akkor is, ha többszöri meghallgatás során némely 
gesztust túldimenzionáltnak érzünk. Félreismerhe-
tetlen ezek nek a műveknek a magyarsága (Rózsá-
nál, kiváltképp a korábbi darabban, kitapintható a 
Bartók-hatás), mindhárom művész anyanyelvi szin-
ten beszéli a magyar zenét. A mondóka-jellegű for-
dula toknál már-már szöveget keresünk hozzá, oly-
annyira egyértelmű a deklamáció. Gyönyörű 
hangon játszanak, biztos formálással, s olyan meg-
győző erővel, hogy aki a borító alapján csupán vala-
mi populáris hallgatnivalót vár, az sem vonhatja ki a 
magát az értékes művészi alkotások hatása alól. 
Kötelező hallgatnivalóként ajánlom magyar muzsi-
kusoknak, kiváltképp vonósoknak!  Fittler Katalin

SChUmaNN ÖSSzeS zeNekari 
műVe – 4. rész
Patricia Kopacsinszkaja, Várjon Dénes, 
WDR, Heinz Holliger l  l  l  l  l

Amilyen mostohán bánt a zenetörténet fátuma 
Schumann Hegedűversenyével, annyira a tenyerén 
hordozta a Zongoraversenyt. Előbbi nemcsak a 
maga korában nem nyert megbecsülést (a címzett-
je, Joachim József el sem akarta játszani, a szerző 
özvegye pedig egyenesen száműzte férje oeuvre-
jéből), de egészen a 20. század második harmadáig 
kellett várni, mire felfedezte magának a hangver-
senyélet. A sors furcsa fintora révén a nácik által 
uralt Németországban került műsorra először e ké-
sei mű, a D-dúr hegedűkoncert. Nem volt titok: a 
nácik az indexre tett Mendelssohn-hegedűverseny 
„árja” megfelelőjeként kívánták a kánonba ékel ni a 
darabot, s minden követ megmozgattak azért, hogy 
yehudi Menuhin ne léphessen fel vele. valójában 
csak a legutóbbi évtizedek szolgáltattak igazságot 
ennek a méltánytalanul elhanyagolt műnek, amikor 
is a félmúlt és a jelenkor ünnepelt hegedűsei (mások 
mellett Henryk Szeryng, Gidon Kremer, Joshua Bell 
és renaud Capuçon) is lemezre játszották a maguk 
olvasatát. Heinz Holliger aktuális Schumann-soro-
zatában Patricia Ko pa csin szkaja vállalta a magán-
szólamot. Előadása talán kevésbé markáns, mint – a 
művet ugyancsak nemrégiben rögzítő – Isabelle 
Fausté, alaphangja nyugodtabb, tónusa melegebb. 
A Zongoraverseny előadása nem kínál sem reveláci-
ót, sem régimódi érzéki örömöket, azonban Holliger 
és Várjon Dénes példás együttműködése föltétlenül 
hallgatásra érdemes. Akkurátus, sallangmentes, a 
romantikus túlzásokat kerülő, érett előadást hal-
lunk, amely tudatosan hántja le magáról a darab 
poétikus-szen timentális oldalhajtásait. Éppen ezért 
legnagyobb erénye a feszes, elfogulatlan tolmácso-
lás, mely egyszerre tükröz gazdag muzikalitást és 
kimért, polgári mértékletességet. Balázs Miklós
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Warner Classics – Magneoton
08256 46480791

Alia Vox – Karsay és Társa
AVSA 9916

Erato – Magneoton
08256 46487615

mozart: koroNázáSi miSe,  
veSperae SoleNNeS de CoNFeSSore
Concentus Musicus Wien, Arnold 
Schoenberg Chor, Nikolaus Harnoncourt

l  l  l  l  l

Mozart két egyházi művének felvétele jelent meg 
újra a Das alte Werk sorozatban, a Concentus 
Musicus Wien, az Arnold Schoenberg Chor és 
énekes szólisták tolmácsolásában – a nagyszerű 
nikolaus Harnoncourt vezényletével. A nemrég 
elhunyt karmester-régizenész neve garancia a 
meggyőző előadásra; a két mű – a Koronázási 
mise és a K. 339-es Vesperás lelkesen, szépen szó-
lal meg. A zavarba ejtően rövid mise Gloriája fé-
nyes, a Credo meglepően mozgalmas, a Benedictus 
egyfajta rácsodálkozás az életre és a zenére. A 
vesperae solennes de confessore hat tétele más-
más karaktert hoz, bár a tempók közel azonosak. 
A Laudate dominum szopránszólója felemelő, ezt 
azonban nem kapjuk meg Joan Rodgerstől. A két 
felvétel szólistái közül magasan kiemelkedik Polgár 
László; az alt Elisabeth von Magnust nem minden 
pillanatban éreztem adekvátnak (ez különösen za-
varó a csodás Agnus Deiben); a tenor Joseph 
Protschka éneklése megbízható. A kórus színei 
szépek, a zenekar kellemes, de találkozunk pontat-
lanságokkal mindkét együttes részéről. Harnon-
court 1987-es felvétele inkább emberközeli, a ha-
gyományt inkább követő, mint újdonságokkal teli. 
nem érezzük azt a gyakran zavaró pátoszt, me-
lyet az egyházi művek nagy részében a 20. száza-
di előadói hagyomány rétegzett e kompozíciókra. 
Az előadói apparátus hangzása nem olyan áttört, 
mint a karmester más interpretációiban; nem érez-
zük a kísérletezési kedvet, csak a darabok szépsé-
gét. Mozart egyházi kompozíciói kevéssé ismertek 
(a requiem kivételével), ezért örülünk a lemeznek, 
a nyilvánvaló megoldási problémák ellenére. 
 Lehotka Ildikó

BeethoveN: 
iii. (eroiCa) SzimFóNia, 
CoriolaN-NyitáNy
Le Concert des Nation, Jordi Savall

l  l  l  l  l

A katalán Jordi Savall 1989-ben alapított, korhű 
hangszereken játszó együttesének repertoárja a ba-
rokktól a romantikáig mintegy három évszázadot 
ölel fel. A koncerteken csakúgy, mint hangfelvétele-
ikkel rendre kedvező visszhangot kiváltó együttes-
nek ez a felvétele is „heroikusan” készült – mint a 
felvétel kísérőfüzetében erről a dirigens tudósít. Az 
1993 decemberében folytatott intenzív próbafolya-
matot követően, nagysikerű koncertek után kínál-
kozott lehetőség a rögzítésre; 1994. január 25-én 
estétől másnap reggelig, nagy lelkesedéssel és ügy-
szeretettel elkészült a felvétel. Savall több évet várt, 
amíg úgy érezte: képes objektíven megítélni a pro-
dukciót, amely végül 1997-ben került először ki-
adásra, majd pedig idén SACD minőségben. Savall 
beszámol arról is, hogy a felvételnél nagy figyelmet 
fordítottak az akusztikai körülményekre. Ennek ékes 
bizonyságát adja a hallgatnivaló, amely méltán ka-
pott helyet a minden tekintetben példamutató gon-
dossággal megjelentetett Alia vox Heritage kiad-
ványsorozatban. Különleges élmény így hallani 
Beethoven remekét; olyan hangzásarányokkal, 
amelyek a felvételről is akusztikai tér-érzetet sugall-
nak, s olyan szólamokkal, amelyek többnyire észre-
vétlenek szoktak maradni. Savall a kísérőszövegben 
„elszámol” tempóválasztásával is, és érezhetően 
büszke erre az interpretációra. Ebből a hallgatót 
leginkább a színvilág varázsolja el, miközben a tar-
talmi feszültségek, a már-már tudatállapot szintű 
szélsőséges hangulatváltások óhatatlanul háttérbe 
kerültek. A zenei élmény elsődlegesen esztétikai 
élvezetté minősül – az előadás átgondoltsága és 
kidolgozottsága marad emlékezetes.
 Fittler Katalin

SChUBert: 
voNóSÖtÖS, dalok
Quatuor Ebène, Gautier Capuçon, 
Matthias Goerne

l  l  l  l  l

A valaha írt legnagyobb művek közé sorolják Schu-
bert C-dúr vonósötösét. Ünnepnap, ha megszólal a 
darab. Számos felvétel áll az érdeklődők rendelkezé-
sére, most egy újabbal gyarapodott a kínálat: a 
Quatuor Ebène a csellista Gautier Capuçon közre-
működésével vette lemezre. Nem csak ezt a hatal-
mas alkotást, de öt, vonósnégyes és nagybőgő-kí-
séretre áthangszerelt Schubert-dalt is hallhatunk, 
Matthias Goerne tolmácsolásában. A C-dúr vonós-
ötös az a mű, mely sosem szólal meg rosszul, min-
den előadásnak vannak felemelő pillanatai. Ez a 
zene inspiráló, mindenek feletti. A fiatal tagokból 
álló Ebène Kvartett-től is jó tolmácsolást kapunk, 
éteri hangzású a háromszakaszos noktürn. A 
Scherzo szinte harap, majdhogynem szertelen a 
tolmácsolás. A záró Allegretto magyaros stílusa 
remek, és nem kevésbé az ellentétes karakterű bé-
csi-kedélyes szakasz. Ahogy a négytételes művek 
esetében, úgy itt is a nyitó tétel a legnehezebben 
megfogható, kicsit töredezettnek, nem elég kibon-
tottnak érzem. Csodálatos szakaszok is vannak, 
ilyen a melléktéma a két csellón – de miért egyenes 
a hang a megelőző ütemben? Hiszen Schubert ze-
néje magában hordozza a dalt, az egyszerűséget. A 
lemezen szereplő öt dal új hangszerelésben szólal 
meg – reger, Britten, Berlioz zenekari hangszerelé-
seit már ismerjük belőlük. Ez a hangszerelés egé-
szen más fényben mutatja a dalokat: talán puhább-
nak, talán lágyabbnak, kevésbé kontrasztáltnak; 
egyes szakaszokban nincs meg a zongorahang kö-
nyörtelensége. Mathias Goerne különleges színű 
baritonja szinte belesimul a kvartett csellistája által 
megálmodott vonós hangzásba.

Lehotka Ildikó
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Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMC 902174

SChUmaNN:   
CSellóverSeNy, zoNgoratrió
Jean-Guihen Queyras (cselló), Isabelle  
Faust (hegedű), Alexander Melnikov (zon-
gora), Pablo Heras-Casado l  l  l  l  l

„Az új romantika, a romantikus muzsika új megkö-
zelítése” – hirdeti fennhangon a kísérőfüzet belső 
borítója. Barokk zenekaron játszani Mendelssohnt, 
Schumannt, Schubertet? Miért ne? – súgja a kísér-
lete ző újításokra mindig nyitott zenebarát, ám olda-
lán ott hitetlenkedik a vájt fülű, a 20. századi avant-
gárd és posztmodern trendekkel barátkozó 
muzsikakedvelő. Egyikük Gardinerre, Harnoncourt-
ra hivatkozik, másikuk elégedetten szemlézi Heinz 
Holliger kölni Schumann-sorozatát. Bélhúrokra, 
natúrrezekre és virtigli fahangú fafúvósokra oktro-
jálni az 1840-es esztendők korszakteremtő zene-
műveit nem újdonság, de aki követi a spanyol diri-
gens, Pablo Heras-Casado és Freiburgi Barokk 
Zenekar lemezsorozatát, meggyőződhetett az 
eredményről. Van ebben valami – ha nem is annyi, 
mint reméltük. Talán nem egészen valódi, talán ki-
csit szeszélyes, talán nem is annyira korhű, de 
csakugyan izgalmas kísérlet a freiburgiaké, jóllehet 
az itt tárgyalt lemez ennek kevésbé szembeötlő 
példáját kínálja. Ezzel a kiadvánnyal harmadik, egy-
ben befejező kötetéhez érkezett a Harmonia Mundi 
Schumann három nagy versenyművét és három 
zongorás trióját bemutató szériája. Schumann Gor-
donkaversenye valahol az alaprepertoár és az ap-
pendixek között billeg. Többen újrahangszerelték 
már a könnyebb fogyaszthatóság reményében, ezek 
a kitatarozott verziók azonban hamar elpárologtak 
a koncerttermekből, s maradt a régi schumanni, kissé 
esetlen, kissé szikár, de legalább autentikusnak be-
cézhető ősverzió. Jean-Guihen Queyras a kellő mu-
zikalitással és jó stílusérzékkel nyúl a darabhoz, a 
hangszerkezelése a szokásosnál némileg gyorsabb 
tempók mellett is makulátlan. Balázs Miklós

robert schumann műVeI
Thomas Zehetmair (hegedű),  
Párizsi Kamarazenekar

l  l  l  l  l

Thomas Zehetmair már eddig is számos hangverse-
nyével és lemezfelvételével bizonyította mély elkö-
teleződését Schumann művészete iránt. Utóbbira 
remek példa, hogy a közelmúltban a Zehetmair vo-
nósnégyessel a német mester két kvartettjét (no. 1 
és no. 3) rögzítette, mellyel számos rangos díjat 
megnyert az együttes. Az ECM new Series számára 
készített legújabb felvételén pedig nemcsak hege-
dűművészi minőségében, hanem karmesterként is 
tiszteleg Schumann géniusza előtt – ismét teljes 
CD-t szentelve a nagy romantikus komponistának. 
Műsorválasztásával mindenekelőtt hitet tesz a ze-
neszerző manapság is alig ismert és játszott két 
hegedűszólós műve – a d-moll hegedűverseny 
(WoO 23) és a Fantázia (op. 131) – mellett. Mind-
kettő alkotójuk halála előtt három évvel, 1853-ban 
keletkezett. Míg a virtuóz Fantáziát még ugyanab-
ban az évben elsöprő sikerrel fogadta a közönség, a 
hegedűconcertónak –számos nehezen előadható 
részlete miatt – több mint nyolcvan évet kellett 
várnia az első előadásra. E művet azóta jó néhá-
nyan megkísérelték hegedűszerűbbre alakítani – ki-
sebb-nagyobb sikerrel. Zehetmair előadásának 
egyik nagy értéke éppen abban rejlik, hogy vissza-
nyúl a kézirathoz, és a zeneszerző eredeti gondo-
latait interpretálja, igazságot szolgáltatva ezzel a 
Joachim József és Clara Schumann szerint is előad-
hatatlan versenyműnek. A lemez központi helyét 
az előbbi kettőnél jóval ismertebb és többet ját-
szott B-dúr (Tavaszi) szimfónia (op. 38) foglalja el. 
Míg a hegedűszólós művekben a Párizsi Kamaraze-
nekar elsőrangú alkalmazkodó képességről tett ta-
núbizonyságot, addig e műben a zenekar az ébredő 
természetet, és Schumann ritkán tapasztalható 
opti mizmusát tolmácsolja. Kovács Ilona

BrahmS: Négy komoly éNek   
éS továBBi dalok
Matthias Goerne (ének), Christoph 
Eschenbach (zongora) HHHHH

Brahms dalköltészete talán nem elég ismert, bár a 
Lied műfaja a szerző oeuvre-jében rendkívül fon-
tos. Művészetéből a szimfóniákat, a Hegedűver-
senyt, a Kettősversenyt és néhány más darabját 
élvezhetjük csak a hangversenytermekben, vokális 
műveit alig. Dalesteken sem Brahmsot hallunk (a 
négy komoly ének kivételével), mégis érdemes 
megismerni a szerző elképzelését a műfajról – nem 
fogunk csalódni. Ezúttal két kivételes zenészegyé-
niség tolmácsolásában szólal meg két Brahms-dal-
ciklus és egy válogatás a Heine-versekre komponált 
művekből. Az 1874-ben írt Lieder und Gesänge 
ciklus (op. 32) kilenc dalt tartalmaz, melyek August 
von Platen és a vallásfilozófus-költő, Georg Fried-
rich Daumer verseire készültek (Brahms 54 
Daumer-költeményt ültetett zenébe). A Négy ko-
moly ének 1896-ban készült, bibliai szövegekre. 
Brahms – ahogy említette – saját magának írta, a 
születésnapjára. A következő évben meghalt. A 
lemezen megszólaló dalok egy-két kivétellel végte-
lenül fájdalmasak. A magány, az elhagyatottság, a 
kiábrándultság nagyon mély megfogalmazását 
halljuk zenében, szövegben egyaránt. És a két mű-
vész remek előadásában. Mindegyik dal hihetetle-
nül kifejező, az érzések rezdülése, rebbenése, a 
színek, a komor világ mélyfeketétől a sötétszürkéig 
határolt árnyalatai egészen kivételesen törnek elő. 
Rengeteg pillanatot lehet kiemelni ebből az elő-
adásból: a Mondenschein végtelenül fájdalmas fel-
kiáltásától a lemondó, rezignált zongoraszakaszo-
kig. Hideg fejjel nem is lehet átgondolni a 
maximálisan fűtött előadást, ezt mindkét előadó-
nak a szívéből, lelkéből jön. A hallgató pedig döb-
benten hallgatja a csendet a felvétel után. 

Lehotka Ildikó
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kaleidoSzkóp: mUSzorgSzkiJ, 
raVel és straVInsky műVeI  
Khatia Buniatishvili – zongora l  l  l  l  l

Khatia Buniatishvili nagyon tehetséges zongoris-
ta. Elisso Bolkvadzéhoz hasonlóan ő is Michel 
Sogny tanítványa, de kettőjük stílusa egészen 
más. Bolkvadze játékának különösen finom lí-
raiságával tűnik ki, míg Buniatishvili modorának 
legfőbb jellegzetessége az elevenség és a tem-
peramentumosság. Erőteljesen, a felfokozottság 
mellett is tisztán szólaltatja meg hangszerét, ám 
hajlik a kontrasztosságra is, tud nagyon visszafo-
gott is lenni, amire példa Az egy kiállítás képei. A 
kezdő promenád szokatlanul lassú és csendes, 
mintha már az Ódon várkastélyt előkészítő Séta 
volna. Az Ódon várkastély is különösen lassú és 
érzékeny, még ha nem éri is el Richter szófiai kon-
certjének varázslatosságát. Mintha mindketten 
jártak volna a varázsló kertjében, melyet Gulácsy 
ecsetje nyomán ismerünk. A Bydlót Pogorelich-
hez hasonlóan igen mérsékelt tempóval játssza, 
de lágyabban. A lemez programja szép crescendót 
mutat. Muszorgszkij műve igazán csak az utolsó 
két tételben válik hevessé, ám innen Buniatishvili 
alapkaraktere uralkodik. Nőttön-nő az intenzitás 
Ravel Keringőjében, melyet nagy beleéléssel és – 
ami ravel esetében különösen fontos – spon-
taneitással, természetességgel és flexibilitással 
szólaltat meg. végül Stravinsky Három tétel a Pet-
ruskából című darabjában kitejesedik a kemény, 
határozott hang. Intenzitás – kontrasztokkal. Azt 
hiszem, Buniatishvili nagyon jó Bartók-előadó 
lenne, szeretném vele hallani a zongoraversenye-
ket például. A három mű és a sok eltérő dinamika 
miatt a lemez tényleg kaleidoszkóp-szerű. 
Buniatishvili igazi energiabomba, azonban e stú-
diófelvételen érezhető a megtervezettség is. Igazi 
terepe az erőteljes oldal – itt intenzívebb, mint a 
lírai térfélen.  Zay Balázs

hélèNe grimaUd: Water

l  l  l  l  l

A 46 éves francia zongoraművésznő, Hélène 
Grimaud csaknem három évtizede a világ nagy 
hang versenytermeinek lelkesen ünnepelt, de kü-
lönc szólistája. Öntörvényű, besorolhatatlan – fi-
gyelemre méltó egyéniség. Olvasóink közül bizo-
nyára sokan tudják, hogy az előadóművészet 
mellett másik élethivatásának a farkasok védelmét 
tekinti. new york államban megalapította a Wolf 
Conservation Center nevű rezervátumot, amely-
nek évente 30-35 ezer látogatója van. Új lemezén 
is ötvözi a zene és a környezetvédelem iránti elkö-
telezettségét: a vízről – mint természeti erőforrás-
ról és művészi szimbólumról – szóló darabokat 
gyűjtött csokorba. A hagyományosabb repertoárt 
Liszt (A Villa d’Este szökőkútjai), Debussy (Az el-
süllyedt katedrális) és ravel (A víz játéka) képviseli, 
mellettük örömmel fedezhetjük fel Fauré, Albeniz 
és Janácek ritkábban játszott (poszt)impresszio-
nista darabjait. A modern repertoárt két, ma már 
ugyancsak klasszikussá érett szerző, az 1996-ban 
elhunyt Toru Takemitsu és a 2003-ban elhunyt 
Luciano Berio egy-egy alkotása reprezentálja. A 
kortárszenét pedig a Londonban élő indiai zene-
szerző és multi-instrumentalista előadó, a world 
music és a progresszív techno világában is jártas 
Nitin Sawhney, aki Water – 7 Transitions címmel írt 
az ambient jellegzetes ritmikájából építkező hang-
képeket. Mindez így együtt kétségkívül izgalmas, 
de roppant heterogén. Az ivóvíz védelme kulcs-
fontosságú, de nem érzem elegendő összekötő 
kapocsnak egy tematikus lemez létrehozásához. A 
Park Avenue Armory nevű New York-i „zöld kultu-
rális központban” felvett album fontos kordoku-
mentum. napjaink legnagyobb zon goristáitól 
azonban egyre távolabb kerül – inkább érdekes, 
mint csodálatra méltó. Retkes Attila

schubert és beethoVen műVeI
Grigorij Szokolov – zongora

HHHHH

Ritkán jön ki barlangjából az oroszlán; csak oda 
megy, ahová akar, de nézni lehet. Szokolov nem 
megy stúdióba, de engedi koncertjei felvételét, így 
második DG-albuma jelenhetett meg. Schubert 
D 899-es Impromptui és D 946-os Három zongo-
radarabja érdekes, nagyon kiütközik benne Sokolov 
orosz iskolázottsága, erős billentése. Nem lágyabb, 
schubertes, hanem nagyromantikus, telt hangzást 
hallunk, ugyanakkor persze érzékeny és adekvát a 
megformálás.  Mindez előkészítés a fő műhöz: 
Beethoven Hammerklavier szonátájához, melyet 
Szokolov régóta játszik. Dübörgő, nagy formátu-
mú előadás, quasi olyan erőteljes, olyan nagysza-
bású, mint maga a szonáta. Örök rejtély e mű, 
teljeségében megragadhatatlan, de Szokolov azok 
közt van, aki közel jutottak, akik „már jól látták”. 
Érdekes megfigyelni, ahogy Szokolov minden han-
got kijátszik, persze megvan az ív, a folyamat, de 
szinte nincs hangsúly nélkül leütött hang. Azt hi-
szem, Szokolov kombinálja a jól kialakított elkép-
zelést és a pillanat ihletését, kiforrott elképzeléssel 
lép elő, de ezt a pillanat sugallataitól mindig befo-
lyásolni engedi. Remek ráadások következnek. Elő-
ször öt Rameau-darab, melyek előadása korszakal-
kotó, kemény, roppant dinamikus, egészen új 
dimenzióját nyitva meg csembalódarabok zongo-
rás előadásának. Az előző két rész után megint 
igazi karakteres keveredése az orosz iskolának és 
egy konkrét kornak, modornak, szerzőnek. Aki azt 
gondolta, nincs feljebb, nincs intenzívebb a 
Hammerklavier szonáta után, bizony tévedett. vé-
gül lecsengésként, egyszerre visszavezetésként 
Schuberthez egy Brahms-intermezzo. Szokolov 
nem l’art pour l’art teremtett legendás aurát maga 
körül, valóban olyan maximális komolysággal és 
intenzitással játszik.  Zay Balázs 
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lalo, sarasate és bruch műVeI
Renaud Capuçon – hegedű,   
Orchestre de Paris, Paavo Järvi

HHHHH

Úgy tartják, a hegedűk „emlékeznek” tulajdono-
saik játékára, s új kézbe kerülve sem felejtik azt el. 
Renaud Capuçonhoz került az az 1737-ben készí-
tett Guarnerius, a „Panette”, amely korábban Isa-
ac Stern hangszere volt. Aki mit sem tud erről, 
azt is elvarázsolja Capuçon játéka. A hegedűmű-
vész, aki többnyire kamaramuzsikusként lép pó-
diumra, ezen a felvételen három olyan kompozí-
ciót szólaltat meg, amelyek bemutatója egy 
évtizeden belül (1868–1878) volt. Sarasa ténak 
ajánlotta Spanyol szimfóniáját Lalo, s miközben 
Bruch 1. hegedűversenyét sikerre vitte Joachim 
József, Bruch is éppen Sarasaténak ajánlott kom-
pozícióján dolgozott. Renaud Capuçon gyönyörű 
hangon, magától értetődő tökéllyel játssza 
mindhárom kompozíciót, feltárva gazdag érzel-
mi-hangulati világukat. Az ilyen szólista hatása 
alól természetesen muzsikus-partnerei sem tud-
ják kivonni magukat; Paavo Järvi vezényletével az 
Orchestre de Paris méltó partnerévé nőtt. A hall-
gató, ha tehetné, „végtelenítené” a felvételt – így 
nem tehet mást, mint hogy sokszor elindítja 
lejátszókészülékét. A szépségnek valami olyan 
koncentrátumát kapjuk, amely szinte függetlene-
dik a játszanivalótól – ugyanakkor elementáris 
tudással gazdagodunk azokról a művekről, ame-
lyek kisebb formátumú tolmácsok esetében nem 
többek a zenetörténeti múzeum híres tárgyainál. 
Érdemes gyakorló muzsikusok figyelmébe ajánla-
ni a hegedűművésztől származó információt: e 
három mű mindegyikével 12 évesen, a párizsi 
Conservatoire növendékeként ismerkedett meg, s 
azóta játssza őket időről-időre, töretlen lelkese-
déssel. Ez az évtizedeken átívelő érlelés is „átjö-
het” a felvételen… Fittler Katalin

brItten és korngold hegedű-
verSeNye
Vilde Frang – hegedű, Frankfurti Rádió-
zenekar, James Gaffigan l  l  l  l  l

Idő és tér metszéspontjában nem áll távol egymás-
tól Erich Wolfgang Korngold és Benjamin Britten 
He gedűversenye. Mindkettő az ellentmondásos 
1930-as évek gyermeke, s bár törzsökös európai 
szerzők munkájaként, de az Egyesült Államokban 
keletkezett. Hangvételét, a zenéhez és általában a 
világhoz való viszonyulását tekintve azonban nem 
is lehetne nagyobb az ellentét e két, sajátosan ere-
deti versenymű között. Korngold szerzeménye egy 
pályája zenitjén járó, kiérdemesült mesteré; Britten 
koncertje egy kíváncsiságra ragadtatott ifjú trónkö-
vetelőé. Mindketten az európai őrület, a fasizmus 
elől menekültek Amerika reményteli földjére, ám 
egészen más pályát futottak be. Korngold a holly-
woodi tömegfilm-ipart szolgálta, Britten (hazájába 
visszatérve) a magas kultúra és a humanizmus va-
lóságos intézményévé emelkedett. Míg Korngold 
műve a késő romantika csillogó maradékaira alapoz, 
s onnan indítja édeskés, de dekadenciába hajló da-
rabját, addig Britten elkötelezi magát a moderniz-
mus „fékezett habzású” irányzatával, s Hegedűver-
senyében is változatlanul fürkészi saját, önálló, 
fa nyarabb hangját. vilde Frang már csaknem egy 
évtizede tényező a klasszikus zenei planétán: 
2009-es lemezdebütálása óta ez már a hatodik al-
buma. Elmondása szerint mindkét kompozíció kü-
lönösen közel áll hozzá, e vonzalom azonban nem 
üt át a CD-n. Ezek a művek bizony elbírnának egy 
nagyobb előadói szabadságot, több játékosságot, 
markánsabb, olvasatot. A norvég hegedűművésznő 
kissé hűvös marad, udvariasan, a kötelező tisztelet-
tel közelít a művekhez. Játéka ugyan pedáns, arti-
kulációja választékosan finom, azonban a csúcs-
pontokon könnyen erőtlenné, színtelenné válik.
 Balázs Miklós

Bartók Béla: 44 dUó
Sarah és Deborah Nemtanu – hegedű

l  l  l  l  l

Bartók 44 duója olyan kincs, amit nem eléggé érté-
kel az utókor. Csak alapkategóriáját tekintve olyan, 
mint a Gyermekeknek és a Mikrokozmosz nem cse-
kély része, amelyeknél azonban sokkal elvontabb. 
Igazi miniatűrök, melyek kifejezési tere egyáltalán 
nem annyira korlátozott, mint ahogy elsőre látszik. 
Egyszerűbb persze a Szólószonátánál, de az abszt-
raktabb kifejezés tág tere rejlik benne. Érdemes bát-
ran hozzányúlni, a kis rajzok kozmikus jellegét ke-
resve. Most két fiatal román nővér vette lemezre. 
Sarah Nemtanu ismert hegedűs, míg húga, Deborah 
most kezd az lenni. Teljes köztük az egység. Az elő-
adásban sokszor megjelenik az, amit a legfonto-
sabbnak tartok a műben: az expresszivitás. Bartók-
nak az ilyen parasztzenéit körüllengi, saját világába 
hívja az expresszionizmus. nemcsak annak egysze-
rűbb része, hanem kifejező, egyszerre direkt és el-
vont tartománya is. Kicsit kevésbé van jelen ebben 
az előadásban, mint Keller András és Pilz János 
felvételében, mely véleményem szerint éppen ezért 
szépen kimagaslik mind közül. Ők vették észre talán 
leginkább a miniatűrök rejtette elvonatkoztatás le-
hetőségét. Ebben az irányban a Végh Sándor–
Alberto Lysy felvétel emelkedik még ki. A nemtanu-
nővérek erősen tartják magukat a leírt keretekhez is. 
Ami még kitünteti előadásukat, az a parasztzenei 
réteg erőteljes megvalósítása, a kemény, rusztikus 
hangzás preferálása – ott, ahol adekvát. Ebben ro-
mán hátterük nagyon jó alap. Ezen a téren felülmúl-
ják a másik jeles bejátszást  – Itzhak Perlman és 
Pinchas Zukerman felvételét is. Ez sokkal szebb, 
mint a modorban nem nagyon más Gertler Endre–
Josef Suk bejátszás, mely nem kifejezetten tiszta. 
Reméljük, hogy a Decca külön-külön és együtt is 
foglalkoztatja majd a nővéreket. Zay Balázs
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hÄNdel: armiNio
Cencic, Claire, Donose, Sancho,   
Armonia Atenea, George Petrou

HHHHH

A kísérőfüzetben egy teljes oldal méltatja a Friends 
of Music Society nevű, nonprofit magánszerveze-
tet, amelyet egy szoprán énekesnő (Alexandra 
Trianti), egy politikus (Lambros Eftaxias) és egy ki-
adó (Christos Lambrakis) alapítottak 1953-ban, Gö-
rögországban. És méltán méltatják e társaságot, 
mert neki köszönhető az athéni Megaron Hangver-
senyterem huszonöt évvel ezelőtti megnyitása, 
mint ahogy az ő javára írható az Armonia Atenea 
régizenei együttes felvirágzása is. A jelen kiadvány 
nem először győz meg e formáció briliáns muzsiká-
lásáról, vezetője, a szuverén zenei fölfogású George 
Petrou irányítása alatt. Együttműködésük a horvát 
származású kontratenorral, Max Emanuel Cencic-
csel most újabb ragyogó eredményhez vezetett. 
Cencic nemcsak kiváló barokk énekes (persze ezút-
tal is – itt mint Arminius, germán-keruszk herceg – 
a címszerepben), hanem szerencsés kézzel választ-
ja meg a partnereit is. A kanadai szoprán Layla 
Claire (Tusnelda), a spanyol tenor Juan Sancho 
(Varus, római hadvezér), a dél-koreai férfi-szoprán 
vince yi (Sigismondo), a román mezzo ruxandra 
Donose (Ramise) s a katalán kontratenor Xavier 
Sabata (Tullio) mindannyian rendkívüli vokális telje-
sítményt nyújtanak. A kiadvány legfőbb nyeresége 
azonban maga a mű, ez az alig ismert Händel-ope-
ra, a komponista alkotóerejének – s a konkurens, 
nemesi operaházzal folytatott londoni küzdelmei-
nek – csúcskorszakából (1737). Alig hiszünk a fü-
lünknek, hogy ez a két CD ennyi sosem hallott és 
sosem sejtett, eredeti zenei szépséget tartalmaz. 
Mert hát jó dolog, hogy újra fölfedezzük magunk-
nak Steffani, Hasse, Porpora, Zelenka műveit. Ám 
azért ne feledjük: közöttük a legnagyobb drámai 
zseni mégiscsak Händel volt! Mesterházi Máté

JUlia lezSNyeva – hÄNdel
Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini

l  l  l  l  l

Akik ott voltak Julia Lezsnyeva és a La voce 
Strumentale – az Il Giardino Armonico nyomdokain 
muzsikáló – hangszeres együttes legutóbbi kon-
certjén a Zeneakadémia nagytermében, azok most 
ezzel a kiadvánnyal eleveníthetik föl az elmúlt 
hangversenyszezon egyik legjelentősebb esemé-
nyéről őrzött emlékeiket. Akik pedig nem voltak ott, 
azok ezzel a CD-vel vigasztalódhatnak. Händel Itá-
liában – hangzott az áprilisi koncert címe, mely akár 
a lemez tavaly januárban rögzített műsorának mot-
tója is lehetne. A hangversenytől eltérően itt azon-
ban kizárólag Händel-zenék hangzanak el, a húszas 
évei elején járó zseni, a „kedves szász” 1707-09 
között komponált, s immáron az itáliai kultúrától 
ihletett drámai művei: áriák oratóriumokból (La 
Resurrezione; Il Trionfo del Tempo e del Disinganno) 
és zsoltárokból (Dixit Dominus; Salve Regina), illet-
ve operákból (Rodrigo; Agrippina). Az előbbiek – az 
operákat sújtó pápai tilalom okán – rómában szü-
lettek, az utóbbiakat viszont Firenzében, illetve 
velencében mutatták be. Miként a zeneakadémiai 
koncerten, úgy itt is remekel az Il Trionfo egykoron 
Corelli által játszott hegedűszólóiban Dmitry 
Sinkovsky (a felvétel stílusosan a cremonai Stradiva-
ri Múzeumban készült!), akinek azonban ezúttal 
sajnos nincsen alkalma másik képességét – kontra-
tenor mutatványait – is megcsillantani. Kárpótlásul 
Giovanni Antonini gyönyörködtet minket barokk 
fuvolájával az Apollo e Dafne című – még Itáliában 
fogant, de már Hannover számára elkészült – kantá-
ta egyik áriájának kíséretében. És nem tudom, léte-
zik-e a híres Lascia la spina-áriának (Il Trionfo) ennél 
tökéletesebb előadása. Az egész kiadványt Jelena 
Obrazcova emlékének ajánlották; hozzá is, méltó e 
pazar felvétel. Mesterházi Máté

magdalena kožená – 
moNteverdi
La Cetra, Andrea Marcon

l  l  l  l  l

Magdalena Kožená Vivaldi- és Händel-lemezei után 
a kora itáliai barokk felé fordult, ezúttal Monteverdi 
műveiből válogatott. Ahogy az előző korongokon, 
úgy most is Andrea Marcon vezényel. A kíséretet a 
bázeli La Cetra barokk zenekar vállalta, mely együt-
tes tagjai között magyar neveket is olvashatunk. A 
CD-re Monteverdi 7. és 8. madrigálkötetének (1619 
és 1638), valamint a Scherzi musicali (1632) néhány 
darabja, a teljes Tancred és Clorinda párviadala című 
madrigálopera (1624), illetve Monteverdi utolsó 
operájának, a Poppea megkoronázásának (1642) 
három áriája fért el, ezek közé ékelődik három kor-
társ – Marco Uccelini, Tarquinio Merula és Baigo 
Marini – egy-egy hangszeres darabja. A barokk ko-
rai szakaszában a zeneszerzők – így Monteverdi is 
– lényegében csak az énekszólamot és a számozott 
basszust jegyezték be, a többit az előadók fantázi-
ájára bízták, illetve nagyban meghatározta az elő-
adást, hogy milyen hangszeresek álltak rendelke-
zésre. A lemez 21. századi historikus előadói 
maximálisan élnek is e hangszerelési szabadsággal. 
Különösen megkapó a vonósok és cornett-játékos 
improvizálása, biztos alapot ad a continuo-szólam, 
talán csak a csörgődob hat olykor túlzónak. Kožená 
bársonyos mezzoszopránja e korszaknak is tökéle-
tes reprezentánsa. virtuozitása bámulatra méltó, 
ami nemcsak a gyöngyöző passzázsok hibátlan 
technikai kivitelezésében mutatkozik meg, hanem a 
Tankréd interpretálásában is: bravúros átlényegü-
léssel mindhárom szólamot egymaga énekli el. Az 
összeállítás kimagasló teljesítménye Ottavio áriája 
a Poppeából („Addio, Roma!”) a lelki fájdalmak kü-
lönböző fokozatainak ábrázolásával. Az Anna 
Prohaskával előadott duett pedig az egész lemez 
méltó megkoronázása. Kovács Ilona
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Sony Classical
88875111382 (CD)

Sony Classical
88875160649 (2 DVD)

Sony Classical
88875193409 (2 DVD)

maSCagNi: paraSztBeCSÜlet,   
leoNCavallo: BaJazzók
Jonas Kaufmann, Staatskapelle Dresden, 
Christian Thielemann HHHHH

Nem csak Thielemann eszményi vezénylete, nem 
csak Jonas Kaufmann fenomenális alakítása 
(Turiddu, illetve Canio szerepében) tette kiemelke-
dő eseménnyé a 2015-ös Salzburgi Húsvéti Feszti-
vál – mostantól a normál földi halandók számára is 
hozzáférhető – előadását (jóllehet mindkét sztár itt 
debütált a verista stílusban). Hanem az eredetileg 
reklámfilmes Philipp Stölzl rendezése, pontosabban 
díszletkoncepciója az, ami legalábbis egyenértékű 
az ő teljesítményükkel, ha nem épp felülmúlja is azt 
a maga egyediségében. Kongeniális ötletével, hogy 
tudniillik a színpadot „filmkockákra” osztotta, 
Stölzl két legyet ütött egy csapásra: egyrészt meg-
mozgatta s – az arcra fókuszáló, premier plános 
vetítések révén – intenzívvé tette a Großes 
Festspielhaus sok rendező számára bejátszhatatla-
nul „széles vásznú” játékterét; másrészt rámuta-
tott az opera- s a filmtörténet fontos kapcsolódási 
pontjára. Arra tudniillik, hogy amit Mascagni, Leon-
cavallo, de részben Puccini is a 19. és a 20. század 
fordulóján elkezdett, az néhány évtizeddel később a 
neorealismo filmjeiben folytatódott. Különösen a 
Parasztbecsület fekete-fehér színvilágában jut ez 
frappánsan érvényre, ahol Stölzlnek sikerült néhány 
markáns rendezői akcentust is elhelyeznie (a 
Santuzza-Turiddu pár fiának szerepeltetése, Lucia 
„mamma” rideg üzletasszonyként való értelmezé-
se, stb.). Kaufmann kecskeszakállas, macsó-tetkós 
Canio-maszkja (jelmez: Ursula Kudrna) a Bajazzók-
ban pedig önmagában is telitalálat! A Zeffirelli/Do-
mingo-féle megfilmesítések immáron átkerülhetnek 
az interpretációtörténet múzeumába. Az operairo-
dalom két legnépszerűbb egyfelvonásosának refe-
renciaértékű felvétele mostantól jó ideig e salzburgi 
produkció lesz.  Mesterházi Máté

verdi: a végzet hatalma
Kaufmann, Harteros, Tézier, Krasteva, 
Bayerische Staatsoper, Asher Fisch

l  l  l  l  l

„Oroszországnak írta és szánta [verdi] azokat a 
nagy buffo-kórusokat, mindazt a groteszk dalocs-
kát, amelyek különlegessé teszik A végzet hatalmát. 
Ám ez az opera Itáliában is rendkívül népszerű lett, 
s a Don Alvaro és Don Carlo közötti kettősök ma is 
ragyognak Caruso és Scotti hangján” – írja 1913-as 
operatörténetében a szigorú ítéletű, impresszionis-
ta kritikus, Oskar Bie. Majd hozzáteszi: „nem ezek 
[mármint a duettek] a legjobbak az operában, amely 
minél inkább halad a vége felé, annál kevésbé tűnik 
önállónak vagy talán revideáltnak” (tárgyalt felvéte-
lünk az átdolgozott, 1869-es milánói verziót tartal-
mazza). „A kis ötletek, a tömör stilizációk, a köny-
nyed dobások – bizonyosan az átdolgozás 
többszörös retusai – olyan jelleget kölcsönöznek az 
első jeleneteknek , amely jobb, mint a régimódinak 
tartott mű híre. Az egyik vezető dallam, a könyörü-
let motívuma pedig Aida-édességű” – így tehát 
Oskar Bie. Ha Carusóval és Scottival nem is, azért 
Jonas Kaufmann-nal és Ludovic Tézier-vel ez a kiad-
vány is büszkélkedhet, ami manapság ideális sze-
reposztásnak mondható (habár Kaufmann kétség-
telenül présel, amire viszont Caruso sohasem 
vetemedett volna…). Anja Harteros (Donna 
Leonora) és nadja Krasteva (Preziosilla) a további 
erősségei ennek a 2014-es müncheni előadásnak, 
amelyben voltaképpen mindenki nagyon jó. Még a 
rendező Martin Kušej is, akinek sikerült egy családi 
asztal köré komponált, hatásos képekben megidéz-
nie a hit, remény, szeretet – pontosabban a hite-
vesztettség, reménytelenség és gyűlölet – drámá-
ját. Hogy pedig Calatrava márki és Padre Guardiano 
szerepét perszonálunióban énekli vitalij Kowaljow, 
az végső soron ugyancsak ebben az összefüggés-
ben értelmezendő. Mesterházi Máté

SimoNe kermeS – love
La Magnifica Communità, 
Enrico Casazza

HHHHH

Love (Szerelem) – szól a lemez címe, bár talán he-
lyesebb volna ez esetben lovesickness-ről (szerelmi 
bánatról) beszélni. „If love’s a sweet passion, why 
does it torment? / If a bitter, oh tell me, whence 
comes my content?” (Ha a szerelem édes szenve-
dély, akkor miért kínoz? Ha viszont keserű, akkor 
mondjátok, mitől vagyok boldog?) – hangzik Purcell 
Tündérkirálynőjének egyik dalában. „Son tourment 
est si beau, qu’il n’en veut pas guérir, / il ne vient 
pas se plaindre, il ne vient que mourir. (Kínja oly 
kellemes, hogy nem akar belőle kigyógyulni, s pa-
naszkodni sem akar, hanem csak meghalni) – 
mondja egy másik dal, amely viszont a XIV. Lajos 
udvarában karriert csináló Michel Lambert kompo-
zíciója. Az 1580 és 1700 közötti „aranykor” angol, 
francia, olasz és spanyol szerzeményeiből váloga-
tott Simone Kermes, ez a briliáns hangú s intellek-
tusú énekesnő, aki a kísérőfüzetben nemcsak hasz-
nos információkkal kommentálja, hanem adekvát 
(főként Shakespeare-től vett) irodalmi idézetekkel is 
köríti az egyes számokat. A nimfa panasza (Monte-
verdi) és Dido búcsúja (Purcell) között a lemez hall-
gatója bús ostinato basszusokba s éteri magassá-
gokig lamentáló dallamokba, méltóságteljesen vagy 
épp hisztérikusan táncos ritmusokba fojthatja vi-
szonzatlan érzelmeit, miközben olyan szerzők ke-
véssé ismert műveit fedezheti magának föl, mint 
Merula, Boësset, Briçeño, Strozzi, Manelli, Legrenzi, 
Eccles, Cesti és Dowland. Az invenciózus hangsze-
res kíséretet a Kermes köré csoportosuló, remek 
muzsikusok biztosítják, akiknek egyes esetekben 
magát a kompozíciót is újra kellett alkotniuk, ha 
abból például csak a basszus szólam maradt fenn. 
Különleges szellemi-emocionális kalandra hív e CD.
 Mesterházi Máté
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the SoUNd 
oF ShakeSpeare
Emma Kirkby, The Hillard 
Ensemble, The Musicians  
of Swanne Alley
Erato – Magneoton
08256 46479047  l  l  l  l  l

A Shakespeare korát bemutató 
gyűjtemény háromlemezes, benne 
szebbnél szebb zenékkel. Az első 
CD-n (Green Sleeves) Erzsébet-kori 
balladákat és színházi zenét hal-
lunk, a másodikon (Joine Hands) 
Thomas Morley köré csoportosítot-
ták a darabokat, az utolsón (Go 
Crystal Tears) Dowland, Byrd és Ro-
bert Johnson darabjai szólalnak 
meg. Sokszínű a műfaji kínálat – 
táncok, madrigálok, lantzene egy-
aránt felcsendül, az előadói appará-
tus is színes. A rövid darabok 
tolmácsolása nagyszerű, nem ki-
sebb nevekkel halljuk a darabokat, 
mint például Emma Kirkby, Anthony 
rooley, a Hilliard Ensemble. A remek 
muzsika és értő tolmácsolás va-
lóban reneszánsz-kori hangulatot 
hoz, nem mellesleg képet kapunk a 
kor kiemelkedő angol zenéjéből. Az 
újra kiadott lemezek csokra remek 
ötlet volt, érdemes hallgatni. LI

J. S. BaCh:  BraNdeNBUrgi 
verSeNyek
Capella Savaria, Kalló Zsolt
Hungaroton
HCD 32786-87  l  l  l  l  l

A klasszikus zenei repertoár talán 
legvénebb „csatalova” a hat Bran-
denburgi verseny. Mondhatni, szinte 
kötelező penzum minden barokk 
zenét játszó régizene-együttes szá-

mára. Ha így van, közölhetem: a 
Capella Savaria teljesítette a kötele-
zőt. Méghozzá nem akármilyen 
eredménnyel. Az előadás, ha nem is 
szeplőtlen, de kifejezetten erős. A 
zenekar magvasan, egészségesen 
szól, sosem erőltetett, túlfeszített, 
ahogy manapság gyakorta hallani – 
kivált német földön. Kilengésekről, 
historikus túlzásokról szó nem le-
het, megokolhatatlan improvizáció-
nak nyoma sincs. Ki kell emelni a ki-
egyenlített hangzást, valamint a jó 
tempóválasztást: sem hajszoltság, 
sem lomposság nem érződik az elő-
adásban. A szombathelyiek az arany 
középutat járják, és helyesen teszik. 
Egy különcködőkkel teli világban 
mindig meglesz a helyük. BM

vertigo – rameaU  
és royer műVeI
Jean Rondeau – csembaló
Erato – Magneoton 
08256 46974580  l  l  l  l  l

Ez egy kiemelkedően jó lemez. Öröm 
Christophe rousset után – aki már 
inkább vezényel –újabb ki emel ke dő 
francia csembalistával megismerked-
ni. Hozzá hasonlóan ron deau-ban 
is megvan az az elementáris tehet-
ség, erő, mely e barokk művek meg-
szólaltatását hallatlanul izgalmassá 
tudja tenni. Nincs elég lehetőség a 
csembalóban? E dőre nézetet ez a 
lemez is cáfolja. Temperamentumos, 
sodró. A cím – örvénylés, szédülés 
– találó. Persze nem ez a csembaló-
zás egyetlen iránya, van egy köl-
tőibb, finomabb is. A még mindig 
nem eléggé ismert rameau és a még 
kevésbé ismert Royer műveinek 
rész letei hangzanak el az Assas kas-
tély historikus csembalóján. A klasz-
szikus zene sok területén hiányt 
észlelni, de ezen a téren nem, sőt! 
Idővel előkerültek a megfelelő hang-
szerek, s a jeles előadók is, köztük 
rondeau.  ZB 

the WeBer SiSterS – 
mozart műVeI
Sabine Devieilhe, Pygmalion, 
Raphaël Pichon
Erato – Magneoton
08256 46016259  l  l  l  l  l

Az a tény, hogy Mozart a szigorú 
apai parancs ellenére sem volt haj-
landó visszaköltözni Salzburgba, 
nemcsak a zeneszerzőt megragadó 
bécsi kulturális sokszínűségnek volt 
köszönhető, de a társasági életnek is: 
mindenekelőtt a Weber-család há-
rom fiatal leányának, Aloysiának, 
Josephának és Constanzénak. A ze-
neszerző végül utóbbit vette nőül, 
ám sosem tagadta, hogy e páratlan, 
cserfes hölgykoszorú gyakorta elbá-
jolta alkotói kedvét, s nemcsak oda-
adó feleségét, de sógornőit is mú-
zsájának mondhatta. Az ifjú francia 
szopránénekesnő, Sabine Devieilhe 
és a barokk repertoárban már bi-
zonyított, raphaël Pichon vezette 
Pygmalion friss CD-jén ezeket a 
Weber-nővérek által ihletett műve-
ket gyűjti csokorba. Benne rövidebb-
hosszabb operaáriákkal, vegyítve 
néhány ritkán hallható zenekari bon-
bonnal. BM

SChUmann: műVek zon-
gorára éS zeNekarra
Jan Lisiecki, Accademia di Santa 
Cecilia, Antonio Pappano
Deutsche Grammophon – 
Universal
479 5327   l  l  l  l  l

Szép és hiánypótló lemez. Lisiecki fi-
noman, alapvetően éneklő módon 
játszik. Ehhez szokás szerint remekül 
alkalmazkodik Pappano, súlyban, tö-

mörségben az egész megmarad a 
mo zarti síkon, azaz könnyednek és 
meg lehetősen áttetszőnek. Lisiecki a 
can tabile előadásmódot és a zene-
karral való lágy összeolvadást prefe-
rálja. Játéka kicsit emlékeztet Wil-
helm Kempffére. Lágy ugyan, de 
tiszta és szépen kontúros. Az utókor 
tévesen hanyagolja (nem csak Schu-
mannál) a „kisebb zongoraversenye-
ket”, pedig sok köztük a csodás mű. 
Az Op. 92 a zongoraversenytől el 
nem maradó darab – ezt még csak-
csak játsszák, de az Op. 134-et alig, 
pedig igen érdekes; főként – a Hege-
dűversenyhez hasonló módon – a 
Schumannban zajló vészterhes fo-
lyamatok érdekes tükröződése miatt. 
 ZB

keNNSt dU daS laNd?
hUgo WolF dalai
Sophie Karthäuser, 
Eugene Asti
Harmonia Mundi – Karsay és 
Társa
HMC 902245  l  l  l  l  l

Hugo Wolf mint dalszerző van jelen a 
köztudatban – más műfajú alkotásait 
nem halljuk, de dalaiból is viszonylag 
ritkán kapunk ízelítőt. A szerző 
több ször otthagyta a konzervatóriu-
mot, később (szubjektív) kritikus-
ként is működött, magára haragítva 
számos művészt. Élete kevéssé sze-
rencsésen alakult. Két dal kivételével 
Mörike- és Goethe-versek megzenésí-
tését halljuk a lemezen Sophie Kart -
häuser és Eugene Asti előadásában. 
Jól megfogott, kellemes tolmácsolást 
kapunk, különösen a hosszabb léleg-
zetű daloknál; itt jobban bele tudnak 
helyezkedni az adott dal hangulatvi-
lágába. Sophie Karthäuser hangja 
szép, de van még felfedeznivaló a 
dalokban. Asti megoldásai meg fe le-
lőek, a két művész talán még nem 
eléggé összeszokott, de zenei együtt-
működésük ígéretes lehet.  LI
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SzkrJaBiN: NÜaNSzok
Valentina Lisitsa – zongora
Decca – Universal
478 8435  l  l  l  l  l

Szkrjabin kétarcú komponista volt. 
Kanonizálásához főképp késői, mo-
dern, extravagáns művei vezettek, 
melyek miszticizmusával függtek 
össze. Korábban azonban Chopin és 
rahmanyinov világában mozgott. 
Lisitsa új lemeze ezt a területet fogja 
át, kis darabok sokaságát vonultatva 
fel. Szkrjabin oeuvre-jének e kevésbé 
ismert részében minden kívánható 
kvalitás megvan, kivéve az úttörő 
jelleget. Érdemes észrevenni, milyen 
zökkenőmentesen kapcsolódik a jó-
val korábi, részben udvari orosz ze-
nei hagyományhoz, amely persze az 
európaihoz kötődött. A darabokban 
az évtizedekkel korábbi világ él to-
vább, áthatva a köztes nagy szer-
zők, részben barátok kifejlesztette 
dúsabb hangzással. Lisitsa otthonos 
e világban, játéka egységben mutat-
ja azt az ívet, mely a kora romanti-
kus európai és orosz zongoradara-
bok, illetve Rahmanyinov késő 
romantikus alkotásai közt ível. ZB 

Bartók, SChNittke 
és lutoslawskI műVeI
Miranda Cuckson, 
Blair McMillen
ECM Records – Hangvető
ECM 2446 l  l  l  l  l

Inkább Bartók, mintsem a szláv vo-
nal köti össze a három hegedű-zon-
gora művet kínáló lemezt. Két szo-
nátát és egy partitát hallhatunk 
három nagyszerű szerzőtől: Bartók 
II. szonátáját, a német-orosz szár-

mazású Alfred Schnittke II. szoná-
táját (Quasi una sonata) és Witold 
Lutosławski öttételes Partitáját tar-
talmazza a remek összeállítású le-
mez. Miranda Cuckson és Blair 
McMillen előadásában jól megraga-
dott a Bartók-szonáta, bár a zongo-
rát helyenként vadabbnak képzelhe-
ti a hallgató. Schnittke szonátájában 
a szünetek a mű elején beszédesek, 
nagy érzelmi töltet feszül a műben, 
ahogy Lutosławski Partitájában is. 
Átgondolt, nagy ívű az előadás 
mindhárom darab esetében, a hege-
dűs Cuckson rövid műismertetése 
viszont több mint kérdéses. Bartó-
kot is szláv szerzőnek aposztrofálja 
Cuckson, s ez sokat levon a kiad-
vány értékéből. LI

doN QUiJote
Johanna Beisteiner – gitár
GR 1993 Records
Gr-122 l  l  l  l  l

Spanyol szerzők kompozícióiból és 
spanyol tematikájú művekből nyújt 
át éppen egy tucatot Johanna 
Beisteiner osztrák gitárművésznő. 
A klasszikus gitármuzsika sokszí-
nűségét bemutató lemezen jó né-
hány sláger elhangzik: például Fran-
cisco Tárrega tremoló-etűdnek is 
beillő Recuerdos de la Alhambra 
című szerzeménye, Isaac Albéniz 
Asturias című darabja vagy a lemezt 
záró lírai Notturno (szerzője isme-
retlen). Kedves színt jelent Miguel 
Llobet két katalán népdalfeldolgozá-
sa és igazi csemege a flamenco ins-
pirálta night in Granada Eduard 
Shafranskytól. Az osztrák és spa-
nyol gitárzene kapcsolatára mutat 
rá Fernando Sor, a „gitár Beethoven-
jének” is nevezett zeneszerző Mo-
zart témára írt variációja, illetve a 
művésznő saját kompozíciója, me-
lyet Ludwig Minkus Don Quijote 
című, immár klasszikussá vált ba-
lettzenéje ihletett. KI

BrÜCkeNSChlag
Deutsche Kammerakademie 
Neuss
JAZZsick
JS 5088 l  l  l  l  l

A 75 éves Dudás Lajos pályakezdő 
korában, jazzmuzsikusként sokat 
imp rovizált, a szaxofonos korszak 
után visszatért a klarinéthoz, s mi-
közben tanítással biztosította meg-
élhetését, sokoldalúan élhette ki kí-
sérletezőkedvét. Első lemezén Bach 
hegedűszonátáit tette át klarinétra, 
dob- és bőgőkíséretre. Új portréle-
meze arról tanúskodik, hogy ízig-vé-
rig ismeri napjaink zenehallgatóinak 
érdeklődési irányát. Vonószenekar-
ral „kommunikál” kvartettje (gitár-
bőgő-ütők). Webern miniatűrjeinek 
ciklusába három intermezzót ékelt; 
a Magyar képek esetében annak le-
hetünk tanúi, hogyan inspirálta a 
bartóki kompozíció a virtuóz klari-
nétost. A jazzklarinétra és vonósze-
nekarra írt saját kompozícióval, a 
mű sort záró Balettzenével teljes 
képet alkothatunk a zeneakadémiai 
tanulmányokat követően Németor-
szágban letelepedett, sok oldalú-sok 
stílusú művészről. FK

bécsI mInIatűrök – 
laNNer éS SChUBert 
műVeI
Lanner Quartet, Miklósa Erika
Hungaroton
HCD 32766 l  l  l  l  l

A Budapesti Fesztiválzenekar négy 
művésze sajátos összeállítású ka-
maraegyüttest alakított 2012 nya-
rán: a 2 hegedű és brácsa mélyvonós 
partnere a nagybőgő. Apparátusuk 

hangulatosan idézi meg a 19. század 
első felének sajátos bécsi zenei vilá-
gát. Debütáló lemezük abba a korba 
varázsolja vissza hallgatóit, amikor a 
komoly- és könnyűzene között még 
nem alakult ki az időközben elmé-
lyült szakadék. névválasztásukkal 
az utókor feledékenységét próbálják 
enyhíteni – a „keringőkirály” kortár-
sának, a bécsi keringő atyjának mű-
vészetére irányítva a figyelmet. 
Lanner táncait Alexander Weimann 
átiratában játsszák. A Lanner-kor-
társ Schubert műveinek átiratából 
az együttes primáriusa is kivette ré-
szét. Az album színvonalas kikap-
csolódást biz tosít az „időutazás” 
résztvevőinek. FK

lehár FereNC: 
a víg Özvegy
Metropolitan Opera, 
Sir Andrew Davis
Decca – Universal
074 3900 (DVD)  l  l  l  l  l

Filmszerű, sötét alaphangulat, szá-
zadfordulós dekadenciában tobzódó 
díszletek, burjánzó, tarka ornamen-
sektől terhes, nehéz kosztümök. Ez 
a habzó giccstenger jellemzi a Met-
ropolitan most DVD-n is napvilágot 
látott víg özvegyét, mely vakbuz-
gón visszaadja a korabeli párizsi 
burzsoázia végtelen közönségessé-
gének minden vaskos stílusjegyét. 
Susan Stroman habos-babos, ósdi 
luxust idéző színrevitelénél csak Le-
hár Ferenc cselédlányzenéje a rosz-
szabb, mely ezúttal a könnyebb ért-
hetőség és az amerikai piac kedvéért 
angolul riogatja az operettbarátokat. 
renée Fleming persze pompás, mint 
mindig. Hangban, színpadi megjele-
nésben és művészi felkészültségben 
magasan kiemelkedik a produkció-
ból, de egy ennyire bornírt darabot 
még egy nagy formátumú énekesnő 
sem tud a jó ízlés mércéjével mérve 
fogyaszthatóvá tenni.  BM
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B.K.L. Kiadó, 
295 oldal

Blue Note – Universal
002427702

Fonó Budai Zeneház
FA 379-2

SzaBadoS gyÖrgy:
íráSok iii.

A zongorista, zeneszerző halálának ötödik évfor-
dulóján jelent meg az Írások trilógia záró darab-
jaként ez a hiánypótló könyv. A sorozat temati-
kusan – az első részbe tanulmányok és esszék, a 
második kötetbe versei kerültek – épül fel, és ta-
lán ebből az utolsóból kapjuk a legteljesebb ké-
pet Szabados jazztörténetet meghatározó élet-
művéről. A magyar jazz atyát tisztelhetjük 
benne, abban az értelemben, hogy népzenénket 
és Bartók zenei örökségét elsőként integrálta az 
improvizációba, létrehozva ezzel hazánk sza-
badzenei színterét. Annyira élő az öröksége, 
hogy mára felnőtt egy őt már csak közvetve is-
merő fiatal generáció, akik magukat Szabados 
zenei világából eredeztetik. A harmadik kötetben 
beszélgetések és interjúk olvashatók, többek kö-
zött olyan partnerekkel, mint Szigeti Péter és Turi 
Gábor szakírók vagy a vajdasági jazzélet közpon-
ti alakja, Bicskei Zoltán. Hogy Szabadost nem 
csupán zenészként, de gondolkodóként is megis-
merhetjük, köszönhető nekik is, akik hozzáértő-
en és az életmű alapos ismeretében teszik fel 
kérdéseiket. Még ha van is a teljes terjedelmük-
ben közölt beszélgetésekben átfedés, nem zava-
ró, ez is hozzájárul, hogy átfogó képet kapjunk 
az emberről és az alkotóról. Szabadostól nem állt 
messze a verbalitás, koncertjein is gyakran be-
szélt zenéről, az őt körülvevő világról. A kötetbe 
szerkesztett riportok hűen tükrözik jellegzetes 
mondatfüzéreit, amelyek olyanok, mint kedvenc 
zenei műfaja, a rubato. Gondolatainak bő áradá-
sa mindig a transzcendens keresését tükrözi. Az 
így kirajzolódó attitűd sokkal inkább a 
kamarajazzt, a kortárs és a népzenét összefogó 
európai rögtönző zenészé, mintsem azon ameri-
kaiaké, akik a jazz első fél évszázadát meghatá-
rozták. Párniczky András

BorBély mihály:
polygoN  l  l  l  l  l

Borbély Mihály egy másik műhellyel, nem állandó 
kvartettjével lépett tavaly szeptemberben a Fonó 
színpadára, és rögzítette koncerten ezt az anya-
got, amelyben a társak régiek és újak is; minden-
kivel játszott már a tagok közül valamilyen 
working bandben, de tudomásom szerint ez a 
formáció első közös felvétele. Az is lényeges el-
térés, hogy a dobszólamot a dobokon is játszó 
ütős, a hangulatfestésben lenyűgöző Dés And-
rás, a basszusmeneteket (és akkordfelbontásokat 
meg tündökletes melódiákat) pedig Lukács Mik-
lós, a cimbalom nagymestere játssza. A kéttagú 
ritmusszekció semmilyen hiányérzetet nem hagy 
a hallgatóban. Borbély felvonultatja fúvós hang-
szereinek teljes arzenálját attól függően, hogy a 
darab és a másik fúvós szólista, az elképesztően 
virtuóz bolgár kavalos, Theodosii Spassov játékát 
mivel tudja a legjobban kiegészíteni. A zenekar-
vezető most sem tolakszik előtérbe, összesen 
négy szám az övé. Ez is egy balkán jazzprojekt, 
de úgy érzékelem, előrébb állnak a fantasztiku-
san pergő, szűkített és moll alapon nyargaló dal-
lamok, mint a Projektben. A legőrültebb tempót 
balkáni ritmusokra Lukács kompozíciója diktálja, 
a klezmer táncforgatagot – blues-os felhangokkal 
– Spassov egyik darabja invokálja, a kaval közel-
keleti atmoszféráját és a basszusklarinét iróniáját 
Dés kompozíciója használja ki, míg a zenekarve-
zető egyik száma a csak rá jellemző díszítésekkel 
kápráztat el; szopránszaxofonon halljuk, de ke-
let-európai szelek fújnak benne. A Polygon töké-
letes elnevezés: a sokszög rengetegféle zenét ál-
lít vonatkozási rendszerbe, mégis önazonos. 
Borbély Mihály társaival a jazz nyelvén, régiónk 
népzenéinek minden értékét felmutatva megint 
fenomenálist alkotott.

Zipernovszky Kornél

CharleS lloyd & the marvelS: 
i loNg to See yoU HHHHH

Úgy emlékszem, Nathan Milstein valamelyik leme-
zére panaszkodott egyszer a kritikus: annyira tö-
kéletes, hogy nincs mit bírálni rajta. Lloyd új al-
bumának már első meghallgatásakor hasonló 
érzésünk támad. A tenorszaxofon- és fuvola sound 
kifogástalan; a kíséret pazar; a műsor elsőrangú; a 
hangminőség kikezdhetetlen. Lloyd a klasszikusok 
egyike, akinek minden lemeze fontos (zene)törté-
neti esemény. Életműve több szakaszból áll, mégis 
egységes: míg a nála hat évvel idősebb Wayne 
Shorter az utóbbi 45 évben más közönséget cél-
zott meg zenéjével, mint pályája elején, Lloyd el-
mondhatja, ma is azokhoz szól elsősorban, akik 
korai lemezeit szeretik. Bár lehet, hogy ez az új 
albummal változni fog. Az I Long to See you min-
den formai, melodikus és hangszerelési tökélye el-
lenére azt a benyomást kelti, mintha nem annyira 
a szaxofonos személyes ízlése, inkább a zenéjében 
rejlő populáris elemekre érzékeny és a várható po-
zitív hallgatói reakciókat is jól ismerő produceri 
mágia teremtette volna ezt a csodálatos lemezt. 
Van itt minden, ami szem-szájnak ingere: finom 
blues egy Bob Dylan- és egy Billy Preston-fel-
dolgozásban; előbbi egy Coltrane-sirámot idéz, 
utóbbiban norah Jones énekel roppant visszafo-
gottan. Bill Frisell, a steelgitáros Greg Leisz és egy 
háborúellenes dalban vendégeskedő Willie Nelson 
a zene country-atmoszféráját tartja fenn; további 
népdalokat Lloyd hangszerelésében hallhatunk: a 
La Llorona vagy a Shenandoah egyszerűen gyö-
nyörű. Több szám a szaxofonos fiatalkorának 
post-bop eszményét varázsolja újjá, így a fuvolán 
játszott Of Course, Of Course. A CD végén pedig 
az egyetlen új szerzemény, egy tizenhat és fél per-
ces mestermű, a buddhista jazzmuzsikus kon-
templációja – ebben a kompozícióban a legerő-
sebb a „tiszta jazz” jelenléte.   Máté J. György



Jazz

77GRAMOFON2016. nyár

Wommusic
WOM0006 

Hunnia Records
HRCD 1600

Mack Avenue
MAC1095

CéCile mCloriN SalvaNt: 
For oNe to love l  l  l  l  l

Cécile McLorin Salvant nem cifrázza. Piros-feke-
te-fehér borító elnagyolt formákkal, a szerelemről 
szóló témák, konvencionális zongora-bőgő-dob 
kíséret, közvetlen előadásmód. Egyszerű a képlet. 
Ez volna minden? A borítógrafika (vajon milyen 
érzelem tükröződik ezen az absztrakt arcon?) és a 
belső illusztrációk, de még a kézzel írt szövegek is 
az énekesnő alkotásai. A szerelem persze sokszor 
sötét verem, fájdalommal, tépelődéssel, néha tra-
gikus, néha komikus fordulatokat hoz. McLorin 
Salvant hozzáállása erősen feminista, ami már 
korábbi, Grammy-jelölt Womanchild című leme-
zén is megmutatkozott, mégis árnyaltan kezeli a 
témát. Könnyűszerrel belelényegül az agyonját-
szottnak nem mondható, klasszikus szerzők tol-
lából származó darabok főhősnőinek szerepébe, 
aztán a maga által megrajzolt portrékat kelti élet-
re – öt is akad a tizenkettőből. Aaron Diehl zon-
gorista, Paul Sikivie bőgős és Lawrence Leathers 
dobos finoman és figyelmesen követik az énekes-
nő szándékait, színezik a hangulatokat, nem ru-
tinból oldják meg a feladatokat. McLorin Salvant 
minden megszólalásában ott rezegnek az elődök, 
a példaképek, Billie Holiday, Sarah vaughan, 
Bessie Smith és Ella, miközben olyannyira egyedi 
és önazonos, amit csinál, hogy csak saját magára 
hasonlít. És azt csinál a hangjával, amit akar: le-
vegősen formál meg egy sort, majd teljes teltsé-
gében kiengedi a hangját a következőben; hol 
egyenesen, hol végtelen finom vibratóval énekel; 
adott esetben nyög, hörög, nyafog, de nem affek-
tál, csak előad – és soha nem sok. Egyszerű a 
képlet, mégis utánozhatatlan, mert a kulcs a mű-
vésznő őszintesége. Ezt értékelhette a 2016-os 
Grammy-bizottság is, amikor a For One To Love-
nak ítélte a Legjobb vokális jazzalbum díját.
 Bércesi Barbara

tzUmo: hUNgariaN Folk SoNgS
l  l  l  l  l

Voltak előzmények. Garay Attila, Pege Aladár 
már a hatvanas években játszott magyar népda-
lokat, feldolgozásaik azonban a témára rögtön-
zött jazz-szólók keretein belül maradtak. A het-
venes években iskolát teremtett Szabados 
György, aki Bartók nyomdokain haladva, a népze-
néből és a magyar zeneiségből kiindulva, magas 
rendű improvizatív zenét hozott létre. Szakcsi 
Lakatos Béla, mielőtt a cigány jazz létrehozására 
adta a fejét, virágom, virágom címmel magyar 
népdalfeldolgozásokat jelentett meg. Az irány-
zat autentikus képviselője, Dresch Mihály termé-
szetes módon egyesíti magában a kétféle zenei 
világot. És most új lemezén Tzumo, alias Oláh 
árpád, a legrangosabb amerikai intézményekben 
nevelkedett zongorista is a magyar zenei örök-
séghez fordul. Alázatosan. nem a hangszeres 
tudást, nem a formaalkotó, improvizációkban ki-
teljesedő képességet állítja előtérbe: minden pil-
lanatát a zenei matériához fűződő bensőséges 
viszony hatja át. Tizenegy két-háromperces 
szám, jó félórányi anyag; ennél szikárabb CD alig-
ha készül napjainkban. Vannak ismert (Tavaszi 
szél, Által mennék én a Tiszán), de akadnak ritkán 
hallható dalok is (Szegény legény, Fehér fuszulyka 
virág). A témák a maguk tiszta egyszerűségében 
hangzanak fel, a jazz inkább a harmonizációban, 
a kiejtésben jelenik meg. Lenyűgöző, hogy a pen-
tatónia milyen szervesen vált jazzes hangzásba. 
néha kívánnánk is, hogy a két kéz jobban szabad-
jára engedje magát, de a rövid rögtönzések vagy 
variációsorok után mindig visszatérnek az idő-
közben más összefüggésbe helyezett dallamok-
hoz. Kevés hang, puha billentés, teljes azonosu-
lás, érzelmi gazdagság: harmónia, őszinteség és 
szeretet sugárzik Tzumo játékából. Ritka kincs 
manapság a földön.  Turi Gábor

meliSSa aldaNa:
BaCk home l  l  l  l  l

Az utóbbi évtizedekben már cseppet sem lehe-
tetlen egy ifjú chilei hölgynek Santiagóból a bos-
toni Berklee-re, majd new yorkba jutni, mint 
ahogyan az sem, hogy Sonny rollins hatására a 
tenorszaxofont válassza. (Bár apja, sőt nagyapja 
is tenoros volt, gyerekként pedig altozott, majd 
később váltott hangszert.) 2013-ban, 25 évesen 
megnyerte a rangos Thelonious Monk versenyt, 
tavaly a Downbeat kritikusai ismerték el művé-
szetét, és ma már bátran állíthatjuk, hogy Chris 
Potter vagy Mark Turner társaságában foglal he-
lyet a tenoros-elitben. (Az is természetes, hogy 
Tzumóval való ismeretsége is Amerikából datáló-
dik, ezért is volt vendégszólista idén tavasszal a 
Müpában.) A harmóniahangszer nélküli játék ko-
moly kihívás a szaxofonosok számára, és Melissa 
négy saját albuma között immáron ez a második 
triólemeze. Az ilyen felállásban a fúvós hangszer 
terjedelmes szólói csak igen kvalitásos előadó 
esetében nem válnak unalmassá, Melissa pedig 
valóban kitűnő zenész. Partnerei: honfitársa, a 
bőgős Pablo Menares és a keresett német-ameri-
kai dobos, Jochen rueckert, aki ritmikai bravúrja-
ival számottevően emeli a produkciót. A számok 
többségét Melissa jegyzi, kettőt a bőgős, egyet 
pedig a dobos. A „kakukktojás” Kurt Weill híres 
„My Ship”-je, egy mindössze 3 perces kis remek-
mű, annak igazolására, hogy azért a standardek 
világa sem idegen számára. Érdekes, hogy a le-
mez címadó száma nem hazájára, hanem számá-
ra a „zenei otthont” jelentő Rollinsra utal. Pont 
olyan, mint a nagy előd valamelyik kompozíciója, 
és a tenorjáték is a szaxofonkolosszusra hajaz, 
de Coltrane hatása sem vitatható. Az improvizá-
ciók gördülékenyen bontakoznak ki a hibátlan 
ritmustandem kíséretével. Bárcsak hosszabb len-
ne mind a kilenc szám. Márton Attila 
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markUS StoCkhaUSeN-FloriaN 
WeBer: alBa    l  l  l  l  l

„Micsoda duó! Micsoda harmónia!” – lelkesedik a 
trombitás-zongorista kettős teljesítménye halla-
tán az Audio Magazin kritikusa. Joggal. A két né-
met muzsikus évek után állt össze ismét, hogy az 
Eternal voyage szextettben kialakult zenei kapcso-
latukat kettesben folytató meditációikat lemezre 
vegyék. Stockhausen kezdetben elektromos hang-
szerekkel is kísérletezett, több korábbi vállalkozá-
sában fontos szerephez jutottak ezek, de belátta, 
hogy Weber kristálytiszta játéka akusztikus hang-
szerpárt igényel, így az Albán hagyományos 
trombita- és szárnykürt-hang hallható. A két né-
met zenész más-más jazzkoncep cióval rendelke-
zik, de együttműködésüknek hasonlóan éteri vég-
eredményei lesznek, mint régebben a Kenny 
Wheeler–John Taylor duóknak. Egyes „etűdök” az 
európai műzenei tradíciókba illeszthetők be, a CD 
legvonzóbb felvételei azonban mégiscsak az igazi 
ECM-melankóliát sugárzó, a zenész-egót távol 
tartó szerzemények, a talán leginkább „imp romp-
tu”-nek címkézhető, a komponált témát és a rövid 
improvizációt tudatosan szétválaszthatatlanná 
tevő darabok, például a pianista fiához írt Emilio, 
vagy az akár hűvösen, esetleg romantikusan visz-
szafogottnak is nevez hető, a két muzsikus közös 
expresszivitását megkövetelő Die weise Zauberin. 
A poliritmikus Emergenzen is hamisítatlan ECM-
zene, mely azokat az efemer homokformákat idézi, 
melyeket a tengerparton a szél és a víz alakít és 
módosít szüntelenül. A hangszeres szerepek és 
kontrasztok is folyton cserélődnek: az általában 
szo lisz tikus trombita kísérővé válik a bal- és jobb-
kezes szimultán zongoraimprovizációkra épülő 
Surf board ban. A többértelmű cím jelentheti egy 
album lapjait, utalhat a tiszta fehér színre, esetleg 
a hajnalra, mely középkori provanszál versekben a 
szeretők búcsújának ideje. Máté J. György

lioNel loUeke:
gaia l  l  l  l  l

Mint sok más élvonalbeli afrikai muzsikus, Loueke 
is Párizson át jutott el Amerikába. S mivel a száz-
éves műfajnak új perspektívákra van szüksége, és 
ezt – egyebek között – az egzotikus kultúrák tud-
ják biztosítani, ő is üstökösként emelkedett a pá-
lyán.  A Berklee-n és a Monk Intézetben kapott 
kiváló képzést, amelynek révén kibontakoztatta 
veleszületett tehetségét, és kiépítette azt a kap-
csolatrendszert is, amelynek segítségével beke-
rülhetett a műfaj legmagasabb köreibe. Mentorai 
között Herbie Hancock és Wayne Shorter a leg-
fontosabbak, de ezen az albumán is köszönetet 
mond még vagy két tucat neves jazz-zenésznek. 
Különleges pozíciója nem csupán egyedi játék-
módjának köszönhető, hanem afrikai gyökereihez 
való ragaszkodásának is, amelyet bátran ötvöz a 
kortárs improvizációs zenével.  nem is lehet be-
skatulyázni ezt a – jó értelemben vett – eklekti-
kus művészetet, amelyben az említett két zenei 
világ fúziója sokkal inkább megvalósul, mint a hat 
évvel korábbi Mwaliko című lemezén (Gramofon, 
2010. nyár). Ez a trióformáció már akkor is léte-
zett, partnerei bostoni iskolatársai, egyben bará-
tai: Massimo Biolcati, a basszer és németh Fe-
renc, a dobos. (New Yorkban élő hazánkfiával 
másfél évtizede dolgoznak együtt, Loueke köz-
reműködött Feri Triumph című albumán, sőt an-
nak bemutató koncertjén 2013-ban fellépett a 
Müpában is.) Loueke különleges pedáltechnika 
segítségével olyan – nem is gitárszerű – hangzás-
világot hoz létre, amely például a melodicát imi-
tálja. A teljességgel szerzői lemez érdekessége a 
Bee Gees How Deep Is Your Love című 1973-as 
világsikerének „afrikanizált” feldolgozása, amely 
biztosan Loueke legemlékezetesebb felvételeinek 
egyike lesz.

Márton Attila

SNétBerger FereNC:
iN CoNCert HHHHH

Az ECM kiadó művészei közé kerülni nem kis 
rang, hiszen a zene olyan nagyságait találjuk ott, 
mint Keith Jarrett, Jan Garbarek vagy John 
Abercrombie. Az évtizedek óta németországban 
élő és magasra értékelt magyar gitárművésznek 
már régen köztük lett volna a helye. Csak most 
derült ki egy interjúból, hogy Manfred Eicher több 
mint két évtizede felfigyelt kiemelkedő művészi 
kvalitásaira, és csak egy hivatalnok hanyagsága 
miatt sikkadt el szerződtetése! Igaz, így is szépen 
ívelő pálya áll mögötte, mind a koncerttermek-
ben, mind lemezeken. Mégis nagy öröm mindany-
nyiunk számára, hogy végre méltó helyére került. 
(Azt is megtudhattuk, hogy már egy triófelvétele 
is kiadás előtt áll.) Debütáló albuma a pesti Zene-
akadémián 2013. december 14-én elhangzott 
akusztikus szólókoncertjének szűk egyórányi 
részlete, amellyel harminc éve töretlen zenei pá-
lyafutását ünnepelte meg, nagyrészt az erre az 
alkalomra komponált művekkel. Ezek közül válo-
gatva állt össze a nyolctételes zenei blokk (Buda-
pest I–vIII.) és a mindenki által ismert amerikai 
dalocska, a Somewhere over the rainbow három-
perces gyöngyszeme. Ez utóbbi azért is érdekes, 
mert olyan szervesen illeszkedik bele a szebbnél 
szebb, szívet-lelket gyönyörködtető Snétberger-
szerzemények és mesteri improvizációk közé, 
mintha ezt is Feri jegyezné. Az egyes tételekben 
fellelhetők Kossuth-díjas művészünk szerteága-
zó zenei gyökerei: a roma népzene, a brazil 
bossa-nova, a nagy klasszikusok motívumkincse 
és persze a jazz esszenciája. Mindezt páratlan 
ízléssel gyúrja eggyé a rá jellemző virtuóz pasz-
százsokkal és díszítő futamokkal. Az élő felvétel 
hangtechnikailag is stúdió minőségű, ami a világ-
hírű label esetében szinte természetes.

Márton Attila
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eUro-aFriCaN 
playgroUNd

l  l  l  l  l

Juhász Márton, a Berkleen végzett 
és ma már Európa-szerte játszó, 
nagyszerű fiatal dobos szenvedélyes 
érdeklődése Nyugat-Afrika zenei 
öröksége és annak európai talajba 
történő átplántálása iránt eredmé-
nyezte az album kilenc tagú névadó 
együttesének létrejöttét. A huszon-
harmincvalahány éves magyar jazz-
zenészek krémje egyesítette erejét a 
virtuóz, látványos szenegáli ütős, 
balafonos és énekes, Ibrahima 
Cheikh Fallal. A zene sokrétű, válto-
zatos, izgalmas, táncolható, dúdol-
ható afro-jazz-rock, amely mind-
amellett komoly hangszeres tudást 
és nagymértékű egymásra figyelést 
igényel. Óriási szükség van az ilyen 
muzsikára, amely, mint egy ember-
öltővel korábban a karibi és afrikai 
zenészekből Londonban összeállt 
Osibisa vagy Ginger Baker társulása 
a nigériai Fela ransome Kuti csapa-
tával, élvezettel járható hidat terem-
tett a fiatal rockrajongók számára a 
jazz felé. Pallai Péter

tálaS ároN trió: 
FloatiNg iSlaNd
Szerzői kiadás
AT001     l  l  l  l  l

Ahhoz képest, hogy Tálas Áron 
hány féle hangszeren, stílusban és 
formációban mozog otthonosan, 
rendkívüli céltudatosságra, arányér-
zékre és intelligenciára vall részéről, 
hogy debütáló lemezén beérte az 
akusztikus zongorával és a hagyo-
mányos triófelállással. E keretek közt 

viszont mindent megmutat, amit 
tud – és az nem kevés! A Floating 
Island 11 száma közt találunk Ko-
dály-ihlette, népdalfeldolgozásnak 
álcázott darabot, a hagyományok 
előtt tisztelgő mainstream jazz-
számot, lírai balladát, Esbjörn 
Svensson-i hangulatokat, megbolon-
dított bluest, klasszikus kamaraze-
nei megoldásokat – mind a főhős 
szerzői vénáját dicséri. Áron igen 
gazdagon ritmizál, harmonizál és a 
dallamok is barátai, nem célja elide-
geníteni zenéjét. Mindebben segíti 
Barcza Horváth József és Gyárfás 
Attila, no meg Buczkó Gábor hang-
mérnök. Minden hallgatással újabb 
felfedezéseket tehetünk e szigetvi-
lágban. BB

e.k. aveNUe: mooNBike
Magneoton
5999887022364  l  l  l  l  l

Az E.K. Avenue ötlete ugyan rá to-
nyi Róberttől származik, valójában a 
pár éve Hollandiában élő énekesnő, 
Kertész Erika saját formációjáról van 
szó. Új lemezük zenei világa eklekti-
kus, a mainstream megszólalástól 
eltérően smooth-osabb, fúziós han-
got üt meg, melyben a pontos 
groove-játékra és a letisztult, elekt-
ronikus soundra törekednek. Habár a 
zene (Erika saját dalai, amelyeket 
leginkább modern r’n’B-ként aposzt-
rofálnék) abszolút hallgatóbarát, a 
jazzes hangszerelés (Szen dőfi Péter 
alkotása), a szólisztikus tartalom és 
Erika hűvös, elegáns hangja olyan 
mélységet ad az anyagnak, amivel 
rádióban csak ritkán találkozunk. A 
lemez erényei közé tartoznak az ér-
zékeny szövegek és John Gunther 
fanyar hangzású szólójátéka. Egye-
düli negatívum a letisztultságból 
következő, itt-ott fellelhető egyhan-
gúság, ám az album összességében 
könnyed, mégis igényes, kellemes 
hallgatnivaló. Szentgallay György

dJaBe: 20 dimeNSioNS 
GR 1993 Records
Gr-121  l  l  l  l  l

A Djabe zenekar idén ünnepli hu-
szadik születésnapját. Az innovatív, 
professzionális produkcióiról ismert 
csapat – a Miskolci Szimfonikusok-
kal készített Forward után – új stú-
dióalbumán, a 20 Dimensionsön a 
kamarazenei ihletésű akusztikus 
hangzásokat részesíti előnyben. A 
nyitószám (Scientific Foreword) és a 
záró kompozíció (Out of 
Dimensions) szabályos keretbe fog-
lalja a lemezt, amelynek húsz tétele 
között kilenc jazzimprovizáció 
(Transition 1-9) is helyet kapott. A 
többi szám Barabás Tamás és a ze-
nekarvezető, Égerházi Attila kreatív 
energiáit dicséri. Barabásnál inkább 
a sodró lendület, Égerházinál a ben-
sőséges líra dominál, így ezek a té-
telek jól ellenpontozzák egymást. 
Az improvizációkban régi barátjuk, 
Malik Mansurov, az ősi azerbajdzsá-
ni hangszer, a tar mestere, valamint 
Kovács Sára (didgeridoo, fuvola) is 
közreműködik. ReA  

dr. loNNie Smith: 
evolUtioN
Blue Note – Universal
002427502   l  l  l  l  l

Smith, a turbános „varázsló” a hard 
bopból leszármazott, a mainstream 
jazzel párhuzamosan fejlődő soul 
jazz egyik, ha nem a legnagyobb 
mestere. Smith visszatérése a Blue 
note-hoz, azaz az Evolution ennek 
az, egyébként a soul zenénél koráb-
ban kialakult, blues-os, groove-os, 
afro gyökerekből táplálkozó stílus-

nak egyik legjobb mai manifesztu-
ma, ami azonban jócskán feszegeti 
a műfaji korlátokat is. A Straight No 
Chaser-átdolgozás igazi absztrakt 
soul jazz, de a Talk About This, az 
African Suite vagy épp robert 
Glasper vendégszereplése is túlmu-
tat a Hammond-bandek tradícióin. 
Az album minden pillanata a legma-
gasabb színvonalat, az autentikus-
ság mellett a progressziót, a stílus 
evolúcióját képviseli. A részben el-
térő felállásokban rögzített számok 
és a monumentális orgonajáték mi-
att is kötelező tananyag a színtér 
rajongóinak, mindenki másnak pe-
dig erősen ajánlott a lemez. SzGy

roBi delyra:
Free market
RDM Records
RDM CD 004   l  l  l  l  l

Az egzotikus elnevezés Dely Robi 
gitárost takarja, aki az ismert ze-
nészcsalád tagja, és külföldi szerep-
lései kedvéért választotta művész-
nevét. (Kolumbiában élő nagybátyja 
a 60-70-es évek keresett kongása 
volt, aki még Szabó Gábort is kísér-
te a hazalátogatásakor készített 
felvételeken.) Robi DeLyra jegyzi a 
teljes zenei anyagot, amelynek elő-
adásában a modern jazzgitározás 
legjobb hagyományai mellett roc-
kos, popos elemeket, változatos 
hangszíneket is alkalmaz. Az ötven 
perc játékidő tizennégy kompozíció 
között oszlik meg, így aztán még 
„egypercesek” is bőven akadnak. 
Talán a kevesebb több lett volna, 
mert akkor az adott terjedelemben 
több idő állt volna a szólista rendel-
kezésére a „szabad piacon”, hogy 
megmutathassa kétségtelenül meg-
lévő kvalitásait.  A trió másik két 
tagja külföldi: Joanna Broabsis 
basszer és Jack redsum Lyd a do-
boknál, akik kitűnő kíséretet nyújta-
nak.  MA
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keNdriCk SCott oraCle: 
We are the drUm
Blue Note – Universal
0602547351531 l  l  l  l  l

A jeles dobosnak ez a harmadik le-
meze együttesével, a második 
ugyanabban a felállásban. Taylor 
Eigsti (zongora), Michael Moreno 
(gitár), John Ellis (szaxofon, basz-
szusklarinét), Joe Sanders (bőgő) a 
kortárs new york-i jazzszcéna aktív, 
magasan képzett szereplői. Rende-
sen teszik a dolgukat, a hangszeres 
tudással, az improvizációs képes-
séggel nincs gond. A tűnődő, han-
gulatfestő, visszafogottan előadott 
darabok közé nagy ívű dallamokból 
építkező, bombasztikusan fokozódó 
szerzemények iktatódnak. Eigsti ro-
mantikus zongorázása és Ellis érzel-
mes szaxofonhangja kiemelkedik a 
képből. Valami mégis hiányzik, ami 
túlmutatna a professzionalizmuson, 
ami feledtethetné az iparszerű gya-
korlatot, amely sorozatban állítja 
elő és forgalmazza az új termékeket. 
new york nagy kohó, ahol egymást 
gerjesztő hangzások kavarognak a 
levegőben – de vajon „ki viszi át a 
szerelmet a túlsó partra”?  TG

yveS roBert trio: 
iNSpired
BMC Records – MG Records
BMC CD 228  l  l  l  l  l

A szokatlan összeállítású trió (har-
sona-bőgő-dob) az atonális free ze-
nétől az energikus groove-ig, illetve 
a rockosra hangszerelt, de a mini-
ma lista repetíciókkal is kokettáló 
dekonstrukciókig sok mindent be-
épít műsorába. S ahogy azt a jobb 

hármasoknál megszokhattuk, az 
előadásban a mesteri összjáték ki-
válóan megfér a tagok individuális 
törekvéseinek előmozdításával. Bru-
no Chevillon bőgős elsősorban kísé-
rő alkat, de ebben a közegben módja 
nyílik remek hangszeres tudását ki-
bontakoztatni: ujjal és vonóval egy-
aránt pompás a játéka. Akár az ext-
ravagáns Cyril Atefé, akit korábban 
az afrikai transzzenét electrogroove-
val vegyítő CongopunQ-ban hall-
hattunk. yves robert pedig az utób-
bi évek egyik nagy harsonás 
felfedezése. A budapesti Opus Jazz 
Clubban készült egyórás felvételen 
hemzsegnek a jobbnál jobb zenei 
megoldások, a BMC büszke lehet új 
kiadványára.   MJGy

erik trUFFaz QUartet: 
doNi doNi
Parlophone – Magneoton
0825646080199    l  l  l  l  l

Erik Truffazra mindig is jellemző volt 
a nu jazz mezsgyéin való fuzionáló 
kísérletezgetés. nincs ez másképp 
kvartettje Doni-Doni című albumán 
sem, melyen a francia-svájci trombi-
tás avantgárd stílusát ez alkalommal 
afrikai ihlet színesíti. Több számba 
egzotikus világzenei hangulatot ve-
gyítenek a bennük hallható autenti-
kus afrikai dallamok és a vendégsze-
replő Rokia Traoré mali származású 
énekesnő lélekkel teli, misztikus 
hangja. Nagyon jól működik ez a fú-
zió, de nem dominálja a lemezt. 
Truffaz elektronizált hangképei, at-
moszférikus szólói és acid jazzes 
témái most is a tőle megszokottak, 
és nagyszerű hangszeres kíséretben 
bontakoznak ki. Széles érzelmi és 
dinamikai spektrumot járunk be, a 
groove-os elektro-jazztől a (Szere-
lem című) lírai balladán át a rappel 
kísért hip-hopig. Izgalmas korong, 
Truffaz egyik legjobb lemeze az el-
múlt évekből.  Laczkó Krisztián

tore BrUNBorg: 
SloW SNoW
ACT – Hangvető
ACT 9586-2 l  l  l  l  l

Tore Brunborg nem tartozik a nem-
zetközileg legismertebb skandináv 
jazzisták közé. Pedig a szaxofonos 
több mint harminc éves karrierje 
során olyan sztárok mellett ját-
szott, mint Manu Katché, Bugge 
Wesseltoft vagy Pat Metheny, és 
saját produkcióiban is több lemezt 
készített. Mostani, Slow Snow című 
albumát szerzőként saját kvartett-
jével jegyzi, melyben a norvég jazz-
szcéna kulcsfigurái a partnerei. Köz-
tük van a gitáros-innovátor Eivind 
Aarset is, akit azért érdemes kiemel-
ni, mert az ő változatos gitárhang-
zásának különböző dimenziói re-
mek elektronikus kiegészítésül, 
néhol ellenpontként szolgálnak 
Brunborg visszafogott, lírikus sza-
xofonjátékához. A kompozíciók jól 
sikerültek és mély érzelműek, van 
történetük, van bennük intimitás, 
feszültség és dráma is, de a katarzis 
elmarad. Mintha Brunborg „nem fúj-
ná ki” teljesen magát, s emiatt nem 
jut kifejezésre minden tartalom.   LK

dave grUSiN: 
kaleidoSCope
Columbia Legacy – Sony Music
88985308452 

A most 82 éves Dave Grusin neve 
nem elsősorban aktív jazzmuzsikus-
ként, hanem filmzeneszerzőként, 
producerként és a GrP kiadó alapító-
jaként marad emlékezetes. Ezért is 
érdekes kortörténeti dokumentum 
az 1964-ben, a Columbiánál megje-

lent jazzlemezének újra kiadása. A 
zongorista Grusint hallhatjuk szóló-
ban; trióban – Bob Cranshaw (bőgő), 
Larry Rosen, a másik későbbi GRP-
alapító (dob) –; valamint két, igen 
szép szólókar riert befutott fúvóssal 
– Thad Jones (trombita), Frank Foster 
(tenorszaxofon) – együtt kvintett-
ben is. Mértéktartó mainstream jazz 
ez, meglepetésektől mentes, de rop-
pant kulturált, színvonalasan meg-
szólaltatott muzsika. A lemezen jól 
tükröződik Grusinnak Thelonious 
Monk iránti rajongása (Straight, no 
Chaser; Blue Monk), valamint az 
agyonjátszott standardek (Stella by 
Starlight) finoman elegáns újraértel-
mezésének képessége. ReA

dUke elliNgtoN: 
Far eaSt SUite
RCA Victor – Sony Music
88985308412  

Duke Ellington nagyzenekara az 
amerikai Külügyminisztérium támo-
gatásával 1963-ban háromhónapos 
turnéra ment közel- és távol-keleti 
országokba. A koncertkörút érintet-
te többek között Szíriát, Jordániát, 
valamint Indiát, Ceylont és Pakisz-
tánt. A fellépések egy részét azon-
ban lemondták Kennedy meggyilko-
lása miatt. A zenekar keleti élményei 
összegződtek az 1966-os albumon, 
mely Grammy-díjas lett, akárcsak pár 
lemeze, a Concert of Sacred Music. 
Egyes szakemberek szerint az évti-
zed legjobb Ellington-lemeze lett a 
Far East Suite. Ez ízlés kérdése, ami 
viszont kétségtelen: a lemez szelle-
misége a jazz kozmopolitizmusára 
épül. Itt csendül fel az Isfahan, 
Ellington és Strayhorn utolsó közö-
sen írt standardje, valamint a Blue-
bird of Delhi című szerzemény, me-
lyet Strayhorn valóban egy Indiában 
hallott madárdal alapján írt. A mos-
tani kiadást hét bonus track gazda-
gítja.  MJGy
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Nonesuch – Magneoton
553578

Nonesuch – Magneoton
2564603886

rokia traoré: Né So
l  l  l  l  l

Különleges helyet foglal el a világzenei lemezek 
palettáján Rokia Traoré hatodik, Né So című albu-
ma, amely művészi kvalitásai mellett a 2012-ben 
kezdődött Mali konfliktussal kapcsolatban nyitja 
fel a nyugati ember szemét. Maga a cím bambara 
nyelven annyit tesz: otthon, haza. Hiszen a diplo-
mata szülők gyermekeként felnőtt, jelenleg is há-
rom város (Bamako, Brüsszel, Marseilles) közt in-
gázó énekesnő gyökerei Malihoz kötődnek. Az 
egyik legbensőségesebb hangú szerzemény a 
Kolakani egy a szülőfalujának mindennapi életéről 
szóló altatódal, melynek szövege azt mondja: 
„Azok, akik a forrásnál maradtak, adnak a múl-
tunknak jelentést”. Többek közt itt, de sok más 
számban, így az Ô Niélé, vagy a kezdő Tu voles 
című szerzeményekben is felfedezhető az a tech-
nika, hogy az énekesnő saját hangját sokszorosít-
va hoz létre egy különleges, heterofon hangzást. 
Ha kell, levegős, ha kell erőteljes a hangja; pontos 
hajlításaival, magabiztos énekével bizonyítja, hogy 
e stílusban nevének ott a helye a legnagyobbak 
közt. A lemez sajátságos zenei világához hozzá-
járul a dalok hangszerelése is: a hagyományos af-
rikai hangzást hozó ngoni mellé a rockzene világa 
felé mutató gitár- és ütős hangzás társul. Rokia 
mondanivalójának és kreativitásának legjavát a 
lemez utolsó számaira tartogatta: mellbevágó a 
hatása a Strange Fruit című Billie Holiday feldolgo-
zásnak, amelyet csodálatos harmóniákkal kísért 
ballada formájában hallhatunk. Az utolsó két szá-
mában, a címadó Né So illetve Sé Dan című dalok-
ban fran ciául illetve angolul nagyon konkrétan, 
melo dra ma tikus stílusban fogalmazza meg rokia 
Traoré üzenetét az egész világnak: „One thing to 
never forget: respect.” Az afrikai világzene legma-
gasabb minőségét tükrözi ez a szépen felépített 
album. Könyves-Tóth Zsuzsanna

mariza: mUNdo
l  l  l  l  l

„öt év telt el legutolsó albumom óta. Szenvedtem, 
sírtam, elestem, felkeltem, mosolyogtam mikor 
leg szívesebben sikítottam volna… Megtaláltam 
életem legnagyobb szerelmét, negyvenéves lettem 
de huszonhatnak éreztem magam, és felkészültem 
arra, hogy újra felfedezzem azt, amit ez az új világ 
mutat nekem.” E szavakat olvashatjuk Mariza új, 
Mundo című lemezének borítóján, amely öt évvel 
követte előző, tradicionális fado-albumát. A sokak 
által Amália rodrigues utódjának, napjaink egyik 
legnagyobb fado-énekesének tartott Mariza való-
ban egy teljesen új, kozmopolita zenei világot mu-
tat meg, amelybe csakúgy beleférnek a popballa-
dák, mint egy argentin tangó vagy a hagyományos 
fado. Az új szemléletet a dalok hangszerelése is 
tükrözi: a portugál, akusztikus és flamenco gitár 
mellett hangsúlyos szerepet kapnak a billentyűs 
hangszerek – lírai hangot kölcsönözve például a 
Saudade Solta vagy a Sem Ti című számoknak. 
Mariza kilépett komfortzónájából, aminek csakis 
örülhetünk, hiszen ez a lemez legjobban sikerült 
számait eredményezte. A CD megjelenése előtt 
egy interjúban elárulta az énekesnő, hogy nehéz-
séget okoztak neki a spanyolul énekelt számok, 
mert a „spanyol sokkal keményebb, hegyesebb 
nyelv, mint a portugál”. A Caprichosa például egy 
1930-ból származó tangó, ami Carlos Gardel elő-
adásával vált ismertté, s amelyben az énekes egy 
portugál lányt próbál megnyerni magának. A 
Maldição című számban – amelyet a legendás 
Alfredo Marceneiro írt a már említett Amália 
rodriguesnek – ezzel szemben vérbeli fadót hallha-
tunk. nem maradhatnak említés nélkül a populáris 
vonalat képviselő számok sem, így az Alma vagy a 
Padoce de Céu Azul. Bármit is énekel Mariza, 
hangjában mindig ott rejlik a fado.
 Könyves-Tóth Zsuzsanna

Fonó
FA 380-2

herCzkU ági & 
BaNd: 
live at Womex 
BUdapeSt

l  l  l  l  l

A nagyszerű énekesnő, Herczku Ágnes (interjúnk 
az 54-57. oldalon) tavaly ősszel, a budapesti 
Womex keretében mutatta be Bandázom című 
lemezét a külföldi szakmának. A koncertet jó mi-
nőségben rögzítették, s ebből hat tétel (a Womex 
engedélyével) most CD-n is megjelent, kiegészít-
ve négy új stúdiófelvétellel. Megállapíthatjuk, 
hogy Nikola Parov zeneszerző-producer (az ösz-
szes szám komponistája) nagyon rátalált a 
folklór kincsből merítkező, de össze té veszt he tet-
le nül egyéni hangzásra. Szó sincs stílustörésről, 
mert mindig kellő alázattal és megalapozottság-
gal közelít a népzenéhez, de néha egészen messze 
kalandozik tőle. A banda pedig nagyon jó: szor-
galmas, elkötelezett muzsikusok társulása. A fel-
vételt gazdagítja két, szólistaként jegyzett ze-
nész, Ferenczi György (szájharmonika) és Kovács 
Ferenc „öcsi” (trombita) játéka.  ReA  

Fonó
FA 371-2

laJkó Félix: 
moSt JÖttem

l  l  l  l  l

A Lajkó Félix Folk nevű projekt – amelynek ez a 
bemutatkozó lemeze – sokkal hagyományosabb 
és populárisabb népzenei élményt kínál, mint a 
korábbi, tisztán instrumentális albumok. A virtu-
óz hegedű- és citeraszólók mellett ugyanis meg-
határozó szerephez jutnak az énekesnők: a több 
műfajban jelentős sikereket elérő Palya Bea; az 
erdélyi (ördöngösfüzesi, buzai, széki és magyar-
szováti) repertoárban különösen otthonosan 
mozgó Tintér Gabriella, valamint a Félixhez ha-
sonlóan vajdasági származású Csizmadia Anna, a 
Fölszállott a páva televíziós verseny felfedezettje. 
A hangszeres muzsikusok között pedig felbukkan 
a táncházmozgalom első nemzedékhez tartozó 
Porteleki László, aki több mint negyven éve prí-
más és két évtizede a Muzsikás oszlopos tagja. 
Mellette a régi zenésztárs, Brasnyó Antal brácsá-
zik és Szabó Csobán Gergő nagybőgőzik. Garan-
tált siker.  ReA
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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)








