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Bartók Béla: kórusművek I. 
Kocsis Zoltán

l  l  l  l  l

sokszor elhangzott, hogy Bartók kórusművei nem 
kapnak elég hangsúlyt. Ennek számos oka lehet, 
így a nehéz szólamok vagy az énekkarok, a közön-
ség nagy részének érdektelensége. Hiába, elmúlt az 
az idő, mikor minden iskolában működött énekkar, 
mikor hivatásos együttesek tucatjai koncerteztek. 
szinte ünnepszámba megy, ha elhangzik Bartók 
egy-egy kórusműve az 56 hosszabb-rövidebb 
kompozícióból. A Bartók Új sorozat vokális műve-
ket bemutató első lemezén a szerző női-, férfi- és 
vegyeskarait hallgathatja meg az érdeklődő a nem-
zeti Énekkar (az első két darabot a szlovák Filhar-
mónia Énekkara) tolmácsolásában – az együttes 
Kocsis zoltán dirigálásával a legtöbb művet már 
előadta. Kilenc darabot hallunk (a négy tót népdal 
zongoraszólamát Kocsis Krisztiántól), amelyek egy 
kivételével ciklikusak, a felvételek a művek keletke-
zési sorrendjét követik. A függelékben hallható a 
fiatalkori, romantikus hangzásvilágú Est (Bartók 
semmilyen műlistában nem említette meg), a máig 
kiadatlan Két román népdal és a négy régi magyar 
népdal első verziója. Bartók kórusművei nehézsé-
gük ellenére mívesek, legyenek népdalfeldolgozá-
sok – tót, székely, román, magyar dallamokra vagy 
költői szövegre írtak. A lemezen a legnagyobb sza-
bású kompozíció az Elmúlt időkből – somfai László 
paraszt-kantátának írja a kísérőfüzetben. Mindkét 
énekkar nagyon szép előadást nyújt, a karakterek 
kivitelezése remek, a hangzáskép szép, kiegyensú-
lyozott. Kocsis zoltán a darabokat nagyszerűen 
építi föl, mindegyiknek megvan a maga íve, a dina-
mikai megoldások most is a legjobbak. A hallgató 
számára szinte megelevenedik a falusi élet, ízes a 
tolmácsolás. Remélhetőleg a széles nagyközönség 
is megismeri a darabokat, hiszen különlegesek, 
koncentráltak. Lehotka Ildikó

tallián tiBor: schodel rozália 
és a hivatásos magyar  
operaJátszás kezdetei

A schodel Rozália és a hivatásos magyar operaját-
szás kezdetei című könyv minden bizonnyal Tallián 
Tibor eddigi legnagyobb vállalkozása. Munkájával 
nemcsak akadémiai doktori értekezésének kritériu-
mait teljesítette, hanem egy tízéves, kemény kutató-
munka eredményeit összegezte 670 oldalas köte-
tében. Dolgozata viszonylag rövid időszakot ölel fel, 
1837-től – a Pesti Magyar színház (később nem-
zeti színház) megnyitásától – 1849-ig, a szabad-
ságharc bukásáig, mely egyben magával hozta a 
könyv „főhősnőjének” visszavonulását a Kerepesi 
úti színpad deszkáitól. Mégis, ez volt a magyar 
zene- és színháztörténet egyik legfontosabb kor-
szaka. schodelné ugyanis nem egyszerűen prima-
donna assolutája volt a magyar operajátszásnak a 
vizsgált időszak egy jelentős részében, hanem – 
Erkel Ferenc mellett, vele együtt – megteremtője is. 
személyiségének jelentőségét, művészetének for-
mátumát Tallián kutatásainak ismeretében immár 
nem lehet alábecsülni. A munka egyik nagy erénye, 
hogy a szerző nemcsak a zenetörténész alapossá-
gával, dokumentumok ezreinek átolvasásával, az 
azokból leszűrhető tanulságokkal rajzolja meg a 
művésznő portréját és a 19. századi magyar ope-
rajátszás megszületését, hanem – maga is negy ven 
éve operakritikus – kellő érzékenységgel és empáti-
ával nyújtja át a téma sajtó- és kritikatörténeti ösz-
szefoglalását. A könyv hat nagy fejezetre tagolódik. 
Az első öt a színház működésének kezdeteiről ír, 
tárgyalva többek között az operaalapítást, a rende-
zést, a repertoárt, a művészi élet elmaradhatatlan 
intrikáit, majd schodelné pályafutásának jelentős 
állomásait. Az utolsó rész a művésznő életében 
három jelentős szerepet betöltő opera elemzése, 
mely a történelem után zenével zárja le Tallián Ti-
bor magnum opusát. Kovács Ilona

somfai lászló: 
kottakép és műalkotás

Rendkívüli kötet jelent meg a Musica scientia so-
rozatban: somfai László maga válogatta a harminc 
tanulmányt eddigi írásaiból, előadásaiból; a cím-
adó tanulmány a szerző akadémiai székfoglaló 
előadása. A Harminc tanulmány Bachtól Bartókig 
alcímű esszégyűjtemény egy kivétellel a 18. és 20. 
századi zenére tér ki, a kötet két része is így tago-
lódik, a középpontban kiemelten Haydnnal, illetve 
Bartókkal, akikkel somfai a legtöbbet foglalkozott. 
A professzor többször említette, hogy a zenetu-
dománynak a gyakorló muzsikust kell szolgálnia. 
A kötetben sok írás foglalkozik a zenei notációval 
– mára uniformizálódtak, egyszerűsödtek a jelek. 
nagyon hasznosak e tanulmányok; egy-egy mű 
egy- egy hangjának díszítése eltér a különféle elő-
adá sokban, sokszor hajmeresztően, talán az új don-
ság keresésének fényében. stílustalan díszíté seket 
hallunk, különösen a klasszikus verseny mű vekben, 
így érdemes a gyakorló zenészeknek is tanulmá-
nyozni a kötetet, nem csak a tanult vagy vélt meg-
oldásokat kell tovább vinni. vajon mit jelentett 
Haydnnál egy-egy jelölés, és hogy fejlődött/alakult 
át a szerző lejegyzése, hogyan közlik az egyes ki-
adások ezeket a jeleket? Erre is kapunk választ, 
táblázattal szemléltetve a megoldásokat. Haydn 
korában természetes volt e díszítések használata, 
de kétszáz évvel később már nem az. Ahogy nem 
természetes Bartók darabjainak stílusos játékmód-
ja sem. Gördülékeny írásaiban somfai nem rejti 
véleményét véka alá egy-egy vizsgált kérdésnél, 
megnevezve a kottakiadót vagy a lemezfelvételt, s 
epés megjegyzést tesz az újabb zenetudományi 
áramlatra. A tanulmányok kottapéldákkal és auto-
gráfokkal (néhány közléséhez a magyarországi 
Bartók-örökös sajnálatos módon nem járult hoz-
zá) válnak még izgalmasabbá. Lehotka Ildikó
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pendereckI saját műveIt 
vezénylI – 1. rész

l  l  l  l  l

A vallásos hitből táplálkozó impulzusok legalább 
annyira meghatározó szerepet kapnak Krzysztof 
Penderecki hat évtizedet átkaroló munkásságában, 
mint a történelmi eredőjű sorstragédiák okozta trau-
mák, háborús katarzisok vagy az avantgárd és a 
poszt-avantgárd kínálta formai újítások a hangsze-
res zene talaján. A Warner Classics új kiadványán 
helyet kapó, zenekari kíséretes karművek is azt bi-
zonyítják: a lengyel zeneszerző pályája legelején 
ugyanazzal az elkötelezettséggel komponált egy-
házi műveket, mint a jelenben. Az 1958-ban kelet-
kezett zsoltárfeldolgozások még egy újító szelle-
mű, merész muzsikust állítanak elénk, azonban a 
1997-es két Himnusz (szent Adalberthez és az or-
todox szent Dánielhez), valamint az 2014-ben 
szüle tett Dies Illa már szervesen kapcsolódnak a 
szerzőnek az 1980-as évek közepére kialakult, kon-
vencionálisabb eszközökkel operáló kifejezésmód-
jához. Utóbbit leginkább két nagyszabású orato-
rikus mű, a Lengyel requiem és a Hetedik szimfónia 
(Jeruzsálem hét kapuja) reprezentál. A latin nyelvű 
kanonikus gyászmise-szövegből kimetszett és 
szer kesztett Dies Illa méretes apparátust kíván; a 
zenekar és a vegyeskar mellé három énekes szólis-
tát ír elő, és címéhez hűen rendkívüli hatóerővel 
bír. Hatásos a zenekarkezelés, kivált az ütősök és a 
rézfúvósok alkalmazása, de az énekkar is igen sűrű 
és szövevényes textussal kell megbirkózzon, s en-
nek nyomán jelentékeny drámai erőt tolmácsol a 
darab. Penderecki maga vezényli a műveit egy kivá-
ló, a szerzőt és művészetét talán legjobban ismerő 
együttes, a varsói Filharmónia Ének- és zenekara 
élén. A 82 éves komponista minden előadói ta-
pasztalatával a háta mögött arányosan kiegyensú-
lyozott, ugyanakkor átszellemült és megrendítő 
hatású interpretációt tár elénk. Balázs Miklós

végh schuBertet vezényel
Camerata Salzburg, Végh Sándor

l  l  l  l  l

Ha igazi kuriózumra vágyunk, ne hagyjuk ki a 
végh Conducts schubert című CD-t. végh sándor 
– aki karmesterként Bachtól Bergig ívelő repertoárt 
mondhatott magáénak – különös tisztelettel adó-
zott a bécsi mester művészetének. E respekt kézzel 
fogható (egyik) bizonyítéka, hogy röviddel a halála 
előtt zenekarával, a Camerata Academicával le-
mezre vette schubert összes szimfóniáját, és utol-
só napjaiban is egy schubert-művet, a Rosamunda-
kísérőzenét tanulmányozott. Az általa rögzített 
nyolc szimfónia közül az utolsó négy már koráb-
ban megjelent, az 1813 és 1816 között keletkezett 
első négy pedig nemrégiben vált hozzáférhetővé a 
BMC gondozásában. E négy szimfónia – különösen 
egymás után hallgatva – látványosan szemlélteti, 
miként vált a bécsi konviktus sokat ígérő, tehetsé-
ges tanulójából érett zeneszerző, aki a negyedik 
komponálása idején is még éppen csak betöltötte 
19. életévét. Ám ekkorra már megírta a Gretchen 
am spinnrade és az Erlkönig című dalait, melyekkel 
helyet biztosított magának a halhatatlanok kö-
zött. A szimfóniák külsőleg nem mutatnak nagy 
változatosságot: a méltóságteljes bevezetéssel 
induló első tételt egy lassú követi, utána jön a me-
nüett trióval, hogy végül egy gyors finálé zárja a 
szonáta-ciklust. E sémából azonban mindig mást 
hoz ki az ifjú komponista. végh interpretációjának 
nagy erénye, hogy schubert sokszínűségét erőlkö-
dés nélkül, könnyedén mutatja meg, anélkül, hogy 
túlságosan „tarka” lenne. zseniális például, ahogy 
a 3. szimfónia menüett tételének népies zamatát 
elénk varázsolja, amit rögtön ellenpontoz a záró-
tétel démoni előadásával. A sor szabadon folytat-
ható, és a lemezt hallgatva teljes mértékben egyet 
értünk Dvořákkal: „minél többet tanulmányozom, 
annál jobban csodálom őket”. Kovács Ilona

fischer iván: 
composer’s portraIt 1.

l  l  l  l  l

Fischer Iván már diákkorában kacérkodott a zene-
szerzéssel, ami abbamaradt, hiszen a világot meg-
hódító dirigensi pálya mellett nem jutott idő az el-
mélyült alkotói munkára. Az ezredforduló tájékán 
kezdett ismét komponálni, ennek kézzel fogható 
eredménye a Composer’s Portrait 1. A lemez az 
eddigi zeneszerzői termés válogatása, a cím pedig 
hangsúlyozottan egy sorozat nyitányára utal és 
folytatást sugall. A komponista zenei portréja 
rendkívül színes, változatos, nyelvezete a rene-
szánsztól napjainkig ível. nem is csoda: ha belelát-
hatnánk a karmester-zeneszerző fejébe, dallamok 
tízezrei keringenének előttünk, óhatatlan tehát, ha 
olykor „idézeteket” vélünk kihallani. Fischer stílusa 
voltaképpen korábbi korszakokra utaló, azokból 
merítő reflekciók sora, az így létrejövő eklektikát 
pedig korunk legmodernebb zenei nyelvezetének 
tartja. A lemez 2004–2012 között keletkezett da-
rabjai közül kettő tisztán hangszeres, ötben fontos 
szerepet játszik az emberi hang is. Előbbieknél az 
egyáltalán nem szokványos hangszereléssel kever 
ki meghökkentően új hangzásárnyalatokat. A le-
mezt nyitó Fanfare nemcsak a rezek és ütők za-
matától különleges, hanem a sosztakovics-féle 
jazz-allúzióktól és a humortól is; a shudh sarang-
sextetben pedig az öt vonóshangszer mellett az 
Indiát idéző tabla a hatodik, ami mellett a többiek 
is egzotikussá válnak. Fischer Ivánhoz mindig is 
közel állt az opera. Első, e műfajbeli alkotása, a 
Tsuchigumo családi „használatra” készült. Hason-
lóan személyes a spinoza-fordítások és az Egy új 
ruha; mélyen megindító a német-jiddis kantáta, 
benne két remek barokk-stílustanulmánnyal. A kó-
rust is igénylő Melankólia szólamait pedig a Feszti-
válzenekar hölgytagjai éneklik, akik új „szerepük-
ben” is remekül helytállnak. Kovács Ilona
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dedication (liszt, shumann, 
chopin)
Nicholas Angelich – zongora  l  l  l  l  l

Angelich új lemeze komoly problémákat vet fel. A 
dedikáció aspektusára épít, de Liszt  – schumannak 
ajánlott – h-moll szonátájának vajon nem schu-
mann C-dúr fantáziája lett volna az adekvát párja, 
melyet Lisztnek ajánlott a szerző? Ehelyett a Cho-
pinnek dedikált Kreislerianát halljuk, majd Chopin 
két Lisztnek ajánlott etűdjét. Bezárul a kör persze, 
a baj csak az, hogy a hatás nem ezen a vonalon 
volt köztük. Ami a játékot illeti: Angelich kiváló 
pianista, mégsem elég meggyőző ezen a lemezen. 
Erénye a szép hangzás, a differenciált dinamikai 
lebontás, a hangszer éneklő karakterének kiemelé-
se. ő az a zongorista, aki inkább „függőlegesen” 
gondolkodik, szépen, bont az adott időpillanatok-
ban, ám kevésbé meggyőző játékának kidolgo-
zottsága a horizontális síkon. Ami főképp hiány-
zik, az az igazi drámai töltés. szépen szóló h-moll 
szonáta ez, de sem nagy gondolati ív nincs ben-
ne, sem drámai töltés. nem csoda, ha legkiemel-
kedőbb része a „második tétel” (ami ugye nincs, 
de érzékelhető). Bár e középrész kivételes, az 
egész nem ér a nagyok – Horowitz, Fischer Annie, 
Richter, zimerman, Berman, Brendel, Pogorelich 
– előadásai nyomába. A Kreislerianából hiányo-
lom a tisztább szerkezeti elképzelést, a vízszin -
tes rendszer erőteljesebb kimunkálását. Kissé 
chopines jellegű mindkét nagy mű előadása, s 
meg kell hagyni, ennyiben indokolt a két kis rá-
adás. Ugyanakkor Angelich ezekben sem igazán 
meggyőző, különösen a Forradalmi etűd nem iga-
zán elsöprő. A koncepció kissé erőltetett, az elő-
adás pedig jó, de a Liszt lassú, éneklő középrésze 
kivételével nem éri el azt a magaslatot, mely meg-
felel a két nagy mű állította követelményeknek. 
Épp az hiányzik, ami e két opus sajátossága, a 
mélység, a drámaiság.  Zay Balázs

live from Buenos aires
Martha Argerich és Daniel Barenboim 
(zongora) HHHHH

Martha Argerich és Daniel Barenboim tavalyi két-
zongorás estjének felvételét hallgathatjuk meg a 
lemezen. Buenos Airesben nagy várakozás előzte 
meg a koncertet, a jegyek pillanatok alatt elfogy-
tak. Az előadás hangulatát mutatja, hogy a két 
zongorista ikon kéz a kézben sétált be a színpadra, 
a közönség szinte vallásos csendben várta őket. 
Három mű szerepel a kiadványon: talán szándé-
kos, talán véletlen összefüggéssel, a középpont-
ban Debussyvel. A nyitódarab schumann Hat 
tanulmány kánon formában című, eredetileg 
Pedal-Flügelre (orgonaszerű pedálsorral ellátott 
zongorára) komponált műve. Később Bizet átírta 
négykezesre, de a lemezen egy harmadik változat 
szerepel, a kétzongorás. Debussy átirata szépen 
kihozza a színeket. Debussy háromtételes En 
blanc et noir-ja a következő mű, egyike a kompo-
nista utolsó alkotásainak. A cím a fekete-fehér bil-
lentyűkre utal (a mű középső tételéből Bartók és 
Pásztory Ditta is készített felvételt). Az utolsó 
zene Bartók kétzongorás, ütőhangszeres szonátá-
ja. Hogy milyen a két művész játéka? Gyönyörű, 
simogató, lágy színeket hallunk a schumann-da-
rabban; a Debussy-duó valószínűtlen érzéseket 
hoz elő a hallgatóból. A Bartók-darab (Pedro Ma-
nuel Torrejón González és Lev Loftus közreműkö-
désével) döbbenetes hangsúlyaival hat, itt inkább 
a művészek varázsa az izgalmas. Az élő előadás 
elevensége, meg nem ismételhetősége átsugárzik, 
plusz töltetet adva a felvételnek. A két zongorista 
zsigeri tudása, egymásra figyelése, és nem melles-
leg kamarazenei tapasztalata, zenei alázata min-
den hangból érezhető. A kísérőfüzet a művekről 
semmit nem ír, ezt ellentételezi a koncerten ké-
szült néhány kép. Két hihetetlen karizmájú mű-
vész ajándéka a lemez. Lehotka Ildikó

martha argerich & friends – 
live from lugano 2015

l  l  l  l  l

Martha Argerich neve fogalom, és az általa jegy-
zett fesztivál a legnívósabbak közt van. A három-
hetes, 2015-ös luganói fesztivál fellépői közt már 
világsztárrá vált és szárnyaikat most bontogató 
művészek léptek föl – a sok koncert közül hallha-
tunk válogatást. Az összeállítás rendkívül érdekes, 
változatos, ahogy a darabok előadói apparátusa is. 
A háromlemezes kiadványon szinte nincs unásig 
hallott zene, talán a legismertebb Bartók Román 
népi táncok-ja (Hosszu-Legocky Géza és Argerich 
szenzációs játékában), de felfedezhetünk izgalmas 
zenéket, így a Beethoven-tanítvány Ferdinand 
Riestől vagy Joaquín Turinától. vérpezsdítő a kor-
társ, filmzenei Oscart nyert Luis Bacalov 11 téte-
les, két zongorára és zenekarra komponált ciklusa 
vagy éppen Philip Glass, Alberto Ginastera szintén 
többtételes darabjai. Két Brahms-triót is találunk a 
válogatásban; a Kürttriót ez alkalommal a brácsás 
letétben. Rácsodálkozhatunk Poulenc, schumann 
és Debussy kétzongorás kompozícióira (utóbbi 
kettő Argerich és Barenboim előadásában egy má-
sik lemezkiadó kínálatában is szerepel), de külön-
leges Brahms F-A-E szonátájának scherzója. A le-
mezen kiemelt szerepet kap a zongora a két-, 
háromzongorás művek által – a műfaji kínálat szí-
nes. Remek előadásokat hallunk, remek művészek-
kel, sokszor igazi örömzenélést, az atmoszféra 
szinte tapintható. nagyon színes a lemez, Közép-
Európa zenéjével, sokszínűségével, négy zenei 
korszak termésével. Argerich kivételes zongorista, 
hallhattuk is Budapesten nemrég, s fesztiválszer-
vezőnek is elsőrangú. A darabok kínálatából cse-
megézhet az érdeklődő, a veretesektől a könnye-
debbekig, a szonátatételtől a ciklikus felépítésűig, 
az intim hangulatútól a jó értelemben vett harsá-
nyig. Lehotka Ildikó
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Sony Classical
88985305412

BR-Klassik 
900144

Warner Classics – Magneoton
2564648695

a 12 évszak
David Aaron Carpenter, 
Salomé Kamarazenekar  l  l  l  l  l

vajon van-e még egy olyan alkotása a klasszikus 
zeneirodalomnak, amelyet annyiszor rögzítettek 
lemezre, mint vivaldi A négy évszak című hege-
dűverseny-sorozatát? Óvatos becslések szerint is 
több mint ezerszer felvették már a velencei mester 
concertóit – ennek ismeretében pedig jogos a kér-
dés: miért volt fontos David Aaron Carpenternek 
és a salomé Kamarazenekarnak, hogy egy újabbal 
gyarapítsák az eddig is tekintélyes vivaldi-
diszkográfiát? Bár sok rokonszenves vonást említ-
hetnénk Carpenter olvasatából (a művész kar-
mesterként is jegyzi a lemezt), a legnagyobb 
novum mégis az, hogy ezúttal nem hegedűn, ha-
nem brácsán szólaltja meg vivaldi remekeit. A 
brácsa természetéből fakadóan pedig kissé más-
hová helyezi a hangsúlyokat. A hangszín most 
nem annyira fényes, mint a hegedűé, inkább érett 
és telt, ám avatott kezekben a hangszer épp oly 
fürge és virtuóz, mint kisebb méretű testvére. 
Carpenter ízléssel adagolja a díszítéseket, és mes-
terien bánik az idővel. A CD másik érdekessége, 
hogy a négy évszak barokk itáliai megfogalmazása 
összevethető két 20. századival: Astor Piazzolla a 
Buenos Aires-i, Alexei shor pedig a manhattani 
évszakok váltakozását kottázta le (utóbbi a 
salomé Kamarazenekar megrendelésére készült). 
A kettő közül vélhetően Piazzolla alkotása lesz az 
időtállóbb, amit ezúttal Leonyid Deszjatnyikov 
átdolgozásában hallunk. Az orosz zeneszerző öt-
lete volt Piazzolla nyár tételébe a vivaldi-féle Tél 
motívumait becsempészni, utalva a Piazzollának 
mintát adó kompozícióra, és arra, hogy mikor a 
déli féltekén kánikula van, addig „sirokkó, bóra, 
ezerféle kófic rohama csap” az északi félteke lakó-
ira. A lemez közel nyolcvan perce „három év” él-
ményét sűríti magába. Kovács Ilona

sIBelIus műveI
A Bajor Rádió Szimfonikus Zenekara,  
Mariss Jansons  l  l  l  l  l

Öröm BR Klassik kiadványt látni a magyar piacon. 
Mariss Jansons nem új sibelius-dirigens, az EMI 
részére hajdanán felvett négy szimfóniát. E bajor 
lemez remek, bár én a tapsot levettem volna, s a 
Karelia-szvit I. tételének hangmérnöki beállítása 
túl sima. Jansons most egész egyéni és újszerű 
módon közelíti meg sibeliust. nem alapvetően 
más, mint korábban, de különösebb, egyedibb. 
Anti-romantikus, de nem negatívan fosztó érte-
lemben, hanem sajátos ideális arányokat keresve. 
Kerüli a tömörséget, növelve a transzparenciát. 
Egyúttal sikerrel elkerüli a zene bombasztikus 
hangzását, ehelyett a finomságra, a mélyebb lé-
nyegre helyezve hangsúlyt. Ez mind a három da-
rabban kiemelten fontos. Jansons finoman játszik 
a ritmussal, ügyel a szólamok játékára, ami igen 
lényeges ezekben a művekben, mivel ezáltal jelenik 
meg sibelius jellegzetes és egyéni morajlása, ter-
mészeti hangzása, ősi jellege, a történés különös 
vonulása. Jansons tempói inkább gyorsak, ezzel is 
kerüli a nagyromantikus túlzást. szinte hihetetlen, 
hogy a felszínesség veszélyének legjobban kitett 
II. szimfóniát és a két kisebb lélegzetű művet ben-
sőséges hangvétellel, túlzásba sosem esve képes 
vezényelni. súlyban, tisztaságban ez közel van 
Oramóhoz, de annál jobba megfogja a sibeliusi 
világ hangulatát. A Karelia-szvit II. tétele, a szim-
fónia minden tétele kivételes, a III. például tempója 
és akcentusai révén a megszokottnál modernebb 
hangzású. Remélem, Jansons felvesz több sibelius-
művet is, köztük korábban be nem játszottakat, 
talán még a Kullervót is. Rádiós kiadásoknál sok-
szor hiányzik a korábbi lemezfelvételek igazi oda-
adása, itt azonban szó sincs erről. Mindhárom 
darabról új képet tár elénk, s nem elhanyagolható 
darabja a sibelius-diszkográfiának.    Zay Balázs

mozart with friends
Nils Mönkemeyer, Julia Fischer,   
Sabine Meyer, William Youn  l  l  l  l  l

A Mozart with Friends cím többféleképpen is értel-
mezhető: vonatkozhat nils Mönkemeyer muzsikus 
barátaira (Julia Fischer – hegedű, sabine Meyer – 
klarinét, William youn – zongora), akikkel a brácsa-
művész első alkalommal szerepel közös lemezen. 
Másrészt utalhat W. A. Mozart társasági életére is 
és annak zenei vonzatára: ismert, hogy a zeneszer-
ző rövid élete során többször is meglepte barátait 
kompozícióival, melyeket találkozásaik alkalmával 
saját örömükre játszottak el. Bár Mozart felnőtt 
fejjel a billentyűs hangszerek ünnepelt megszólal-
tatójaként aratta sikereit hangversenyein, a baráti 
összejöveteleken azonban nem volt ritka, hogy 
brácsázott. Köztudottan közel állt hozzá az inst-
rumentum bársonyos, kissé melankolikus hangszí-
ne, és nagy becsben tartotta saját mélyhegedűjét. 
Egy anekdota szerint a lemezt nyitó Kegelstatt-
triót (K. 498) például tekejáték közben komponál-
ta, a mű első előadásakor a szerző játszotta a brá-
csaszólamot; két kései Mozart-mű ihletője, Anton 
stadler klarinétozott és a szerző egyik kedves ta-
nítványa zongorázott. A CD-n szereplő művek 
azért is figyelemreméltóak, mert az előadók a Mo-
zart-életmű egészéből válogattak. Érett kompozí-
ciók éppúgy szerepelnek, mint gyermekkoriak: a 
már említett trió és G-dúr hegedű-brácsa duó 
(K. 423) mellett részleteket hallhatunk a kilencéves 
Mozart ún. Londoni vázlatkönyvéből (K. 15), rög-
zítettek két szonátát (C-dúr – K. 14, F-dúr – K. 30), 
melyek két évvel később keletkeztek, és egy olyan, 
szólózongorára írt prelúdiumot, mely még a 
Köchel- jegyzékben sem szerepel. A művészek épp-
oly kedvvel és alázattal fordulnak a „zsengékhez” 
is, mint a teljes Mozart-arzenált felvonultató dara-
bokhoz. A lemez hódolat a barátságnak és főhajtás 
Mozart géniusza előtt. Kovács Ilona
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lutosławskI és Brahms műveI
Fort Worth Symphony Orhestra, Miguel 
Harth-Bedoya  l  l  l  l  l

Ahogyan a századközép Magyarországán, úgy a 
szovjetizálódó Lengyelországban is meglehetősen 
nehéz volt a pártállami elvárásoknak és a korszerű-
séget megkívánó szakmai követelményeknek is 
megfelelni. A közös nevező Európa középső és ke-
leti felében is a népzenei motívumkincs kreatív fel-
használása lehetett. A negyvenes éveihez közele-
dő Witold Lutosławski első világsikere, a Concerto 
for Orchestra is számos népi motívumot alkalmaz, 
ám nagysága és diadala messzebbre vezet. A há-
romtételes, afféle neobarokk formát választó darab 
címében Bartókra is utal, s egyenesen követi a mo-
dernista zenei irányzatok számos vívmányát, mint 
a szokatlan harmóniák keresése vagy az atonális 
ellenpontozás. Brahms és schönberg, e két zenei 
géniusz nemzedékeken átívelő együttműködése 
kivételes eredményt hoz. Egy 1861-ben keletkezett 
kamaramű (g-moll zongoranégyes) évtizedekkel 
később nyert nagyzenekari verziót. schönberg 
hangszerelése nem megrendelésre, hanem egyszeri 
ötletként születik, jóval ez eredeti négyes bemuta-
tása után, 1937-ben. A mára teljes értékű szimfóni-
ává felnőtt, s ekképp kettős-identitású kompozíció 
a közelmúltban gyakori vendége lett a világ nagy 
hangversenytermeinek. Joggal, hiszen erényei szá-
mosak. Leginkább a zárótétel cigányos-magyaros 
virtusa arat rendre zúgó tapsot. Fort Worth városa 
századunkra kinőtte magát a „Dallas külső” nem 
túl hízelgő státuszából, s saját operaházával, nem-
zetközi zongoraversenyével Texas állam harmadik 
számú zenei centrumává avanzsált. A Fort Worth-i 
szimfonikusok pedig a lemez tanúsága szerint jó 
erőkből áll. Karmesterük, Miguel Harth-Bedoya ve-
zényletével ugyan nem klasszis színvonalon, de 
megnyerő tartással, dús hangzással, színgazdagon 
muzsikál.  Balázs Miklós

sosztakovics: zongoratriók, 
Brácsaszonáta
Vladimir Ashkenazy  l  l  l  l  l

Egy szinte példátlanul színes muzsikusi életmű 
három, jól elkülönülő szakaszába enged bepillan-
tást vladimir Ashkenazy és partnerei legújabb CD-
je. Dmitrij sosztakovics gazdag pályafutását épp-
úgy végigkísérik kamaramunkái, mint szimfóniáinak 
nagy erejű sora, bravúros versenyművei vagy ere-
deti filmzenéi. Az 1923-as keltezésű, c-moll zon-
gorás trió még afféle klasszikus zsenge, egytételes 
zenei „poéma”, negyedóránál rövidebb játékidő-
vel. Az oeuvre középső, szerfelett termékeny sza-
kaszát az e-moll zongorás trió képviseli, mely ke-
véssel a legnépszerűbb szimfóniák, a 7. és a 8. 
után született és nyert bemutatást még a világhá-
ború alatt. A lemez műsorát záró, op. 147-es szo-
náta brácsára és zongorára pedig a zeneszerző 
utolsó kompozíciója. Mindhárom szerzemény fél-
reismerhetetlenül magán hordozza szerzőjük ak-
tuális művészi felkészültségét. Míg a mokány korai 
trió az utóromantika jegyében fogant, az érett kori 
hármas már egészen más hangot üt meg: tisztán 
kivehető belőle a modern formakultúra – hol a 
szaggatottság, hol az energiák kontrollált áramlá-
sa jellemzi; néhol szarkasztikus, máshol drámai a 
megfogalmazás. A nagy ívű Brácsaszonáta a pálya 
méltó lezárásaként hat: lassú-gyors-lassú tételso-
ra sajátos ritmust kölcsönöz a műnek, melyben a 
kései sosztakovicsra jellemző reminiszcenciák (a 
Holdfény-szonátából, majd egy önidézet a Játéko-
sokból) és a súlyos komorság, a már-már apatikus 
fásultság rémei úgyszintén helyet kérnek. A lemez 
dísze kétségkívül Ashkenazy mindig finom met-
szésű, muzikalitást sugárzó zongorajátéka. A tri-
ókban visontay zsolt Tihamér és Mats Lidström 
egy-két árnyalattal halványabbnak tűnnek az el-
vártnál, a szonátában közreműködő Ada Meinich 
aligha érett meg a darabhoz. Balázs Miklós

hIndemIth műveI 
Dietrich Fischer-Dieskau vezényletével

l  l  l  l  l

Még mindig vannak a magyar zenei életnek nagy 
adósságai a zenetörténettel szemben – kiváltképp 
a közelmúlt termését illetően. Paul Hindemith „fel-
fedezéséhez” nagyban hozzájárulhat az a kétko-
rongos album, amelyen a Kammermusik nr. 1 és 
nr. 2, továbbá A démon című táncpantomim és 
egy „zenekari recitáció”, a Hérodiade szerepel. Év-
fordulós koncert felvétele: Hindemith születésének 
centenáriumi évében, 1995-ben rendezték a 
schwetzingeni kastély rokokó-színházában. A Köl-
ni Filharmónia eme rendezvényének címlapját tar-
talmazza a lemezismertető is, s a borítón látható 
Dieskau-kép is ebből való. Egy Dieskau-idézetből 
megtudjuk, Richter utolsó terve egy Hindemith-
fesztivál volt, amelyen maga vállalkozott volna az 
obligát-zongoraszólamok előadására. A gyakorlati 
megvalósítás során helyét (a dirigens felkérésére) 
Florian Henschel foglalta el. Az időközben felosz-
lott vARIAnTI együttes játszott, a Hérodiade ze-
neileg érzékeny prózai szerepében Gisela zoch-
Westphalt hallhatjuk. A mintegy másfélórás 
hallgatnivaló felvillanyozó hatású. Érdekes és izgal-
mas a zenei anyag, kiváltképp, ha figyelembe vesz-
szük a művek keletkezési idejét. Átértékelődnek a 
Hindemithtel kapcsolatban a köztudatba került ál-
talánosságok is. Korántsem holmi „személytelen” 
stílusról van szó, hanem a gyorsan, könnyű kézzel 
komponáló szerző ötletgazdag munkáiról. Ezek a 
mű vek megannyi területén megfigyelhetőek, a 
hangszerelésben, a metrikus és ritmikai lelemé-
nyekben, a szólamok kidolgozottságát illetően is. 
Ez az információgazdagság egyúttal az előadás 
színvonalát minősíti – a Manfred schreier által ala-
pított együttes lelkesen muzsikál Dieskau irányítá-
sával. E felvétel Hindemith életművének megisme-
résére sarkallja hallgatóit.  Fittler Katalin
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DE 3517

dmitriJ hvorosztovszkiJ 
portrélemeze
Karm.: Constantine Orbelian  l  l  l  l  l

Régi nagy énekesek felvételeinek ismételt meghall-
gatásakor mindinkább feltűnnek a kíséret zavaró 
mozzanatai. Amit elnézően feledtet egyszeri alka-
lommal a szólista minőségi teljesítménye, a későb-
biek folyamán értetlenséget vált ki. nem az élő 
előadások gikszereire gondolok (azok mindig keve-
sebbet nyomnak a mérleg egyik serpenyőjében, 
mint a produkció összhatásának élménye a másik-
ban), hanem arra, amikor szándékában sem vállal-
kozik a szólistához méltó színvonalra a zenekar. Az 
olyan mentségek, mint a stúdiólégkör szokatlansá-
ga vagy a korrektségre való törekvés, napjainkra 
okafogyottakká váltak. Éppen ezért csak sajnálkoz-
ni lehet azon, hogy 2015-ben, a Moszfilm stúdiójá-
ban az Orosz Állami Akadémia szimfonikus zene-
kara nem érezte át teljes felelősséggel, hogy mit 
jelent a korszakos jelentőségű énekes kísérete. A 
dirigens Constantine Orbelian a jól felépített foko-
zások mellett megelégedett a hangzás mérsékelt 
intenzitásával, s a felvétel-technika sem segítette 
elő a hangszerelési finomságok érvényesülését. 
Hvorosztovszkij – akit tévés operaközvetítéseken 
túl élőben is hallhatott a budapesti zenerajongó – 
egyszerűen csodálatos. Elképesztő természetes-
séggel dalol, nála az ének mindig a szöveggel kö-
zöltek érzelmi-indulati felfokozásának lehetőségét 
adja. Korántsem vall igénytelenségre, ha valaki úgy 
hallgatja, hogy azt sem tudja, kitől-mit énekel! 
Portrélemezének a háború, béke, szerelem és bánat 
tematikájával hirdetett programján Prokofjev Hábo-
rú és békéjének és Anton Rubinstein: A démon 
című operájának egy-egy jelenete foglalja keretbe 
Csajkovszkij három operájának (Mazeppa, Jolanta, 
Pikk dáma) négy részletét. A többi énekes közül a 
litván Asmik Grigoriant inspirálta a legjobb teljesít-
ményre rangos partnere.  Fittler Katalin

rheinmädchen
Pygmalion, Raphaël Pichon
 l  l  l  l  l

Minden korban, de különösen a romantikában ki-
apadhatatlan inspirációs forrást jelentett a Rajna 
– költők, írók, festők és természetesen a muzsiku-
sok számára is. Raphaël Pichon és az általa alapí-
tott Ensebmle Pygmalion Brahms, schubert, schu-
mann, Wagner – sőt, egy mű erejéig Heinrich Isaac 
(c. 1451–1517) – segítségével különleges utazásra 
invitálja hallgatóit: a Rajnához köthető alkotások-
ból nyújt át egy nagy csokorra valót. E csokor „vi-
rágai” között elhangzik gyakran játszott és alig 
ismert, eredeti és átdolgozott változat, vokális és 
tisztán hangszeres kompozíció. Az éteri hangzású 
női kar mellett csak kevés instrumentumra van 
szükség: egy hárfa, négy (natúr)kürt és két nagy-
bőgő alkotja a hangszeres kíséretet. A lemezt nyi-
tó darabban (Wagner: Auf dem Grunde des 
Rheines) maga a folyó „szól hozzánk”: az összes 
hangszer és 24 női hang jeleníti meg a hatalmas 
folyó hömpölygését (és persze Wagner zenekará-
nak illúzióját). Wagnertől a siegfriedből és az Iste-
nek alkonyából hangzanak el még részletek – át-
iratban. A Rajnával kapcsolatban nem hiányozhat 
a sötétség és a halál gondolatának megéneklése 
sem; talán az egyik legszebb példát schumann 
Meerfey című kórusművének interpretációja adja. 
szinte a lélekig hatol a vallásos áhítat schubert 23. 
zsoltárában és a Lacrimosa son io-ban. vélhetően 
már a fentiek is érzékeltették, hogy az Ensebmle 
Pygmalion kivételes teljesítményt nyújt, s ha azt 
hinnénk, ezt már nem lehet fokozni, akkor hallgas-
suk meg schubert ständchen-jét (D. 920) Bernarda 
Fink közreműködésével. A szólista és kórus egy-
másba fonódó, egymást imitáló szólamai olyan fi-
noman és elegánsan kapcsolódnak össze, aminek 
megvalósítására csak a kiválasztott kevesek  lehet-
nek képesek. Kovács Ilona

Bruckner és wagner műveI
Staatskapelle Dresden, Christian 
Thielemann  l  l  l  l  l

Az Edition staatskapelle Dresden felvételsorozatá-
nak immár 38. albuma ízléses-szép kísérőfüzettel 
jelent meg. Láthatjuk annak a plakátnak a képét is, 
mellyel az új vezető karmesterük megérkezését 
hirdették. Thielemann bemutatkozó koncertjének 
(2012. szeptember 2.) hangfelvétele a Bruckner-
szimfónia, a ritkán hallható Wagner-férfikaré pedig 
a 2013. május 18-i bicentenáriumi Wagner-szüle-
tésnap eseményét idézi. Az előbbi hangversenyre 
a semperoperben került sor, az utóbbira pedig a 
Frauenkirchében, ahol 1843-ban a bemutatót tar-
tották. A vII. szimfónia mindmáig Bruckner leg-
gyakrabban játszott művei közé tartozik. Az in-
terpretációt azzal minősíthetjük, hogy nem tűnt 
„hosszúnak” a hetvenperces kompozíció; kellő-
képp kidolgozott volt ahhoz, hogy a hangzás bár-
mely pillanatban lekösse a figyelmet. Hatáskeltő, 
romantizáló túlzásokra nem volt szükség. A drez-
dai zenekar vállalja a formarészek tagolását, ezáltal 
könnyebb tájékozódást biztosít a terjedelmes té-
telekben. A kidolgozottságnak köszönhetően a 
hangszerelés is hozzájárul ehhez; a visszatérő 
színek jóvoltából a már (többször) hallott tema-
tikus-melodikus anyagra való ráismerés örömfor-
rássá válhat. Az apostolok szeretetlakomája nagy-
hatású operafináléra emlékeztet; kiváltképp a 
templomban érzékelhető az énekes-csoportok el-
helyezéséből adódó térélmény. s bár a felvétel ap-
parátusa a bemutatóhoz képest erőteljesen redu-
kált, a hét férfikar (Drezda, Brünn, Prága és Lipcse) 
együttese sejtetni engedi a szerzői szándékot. Így 
is elementáris hatású, amikor az a cappella és a 
hangszerkíséretes rész váltakozik. Az élő-felvétel-
re utaló tapssal való kezdés és zárás megoldása is 
ízléses – a fogadtatás aligha szorul ilyesfajta „do-
kumentálásra”. Fittler Katalin
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wagner: trisztán és izolda
Gould, Herlitzius, Zeppenfeld, Mayer, Paterson
Karmester: Christian Thielemann

l  l  l  l  l

sokan emlékezhetünk a legifjabbik Wagner-déd-
unoka, Katharina 12 évvel ezelőtti Lohengrin-ren-
dezésére az Erkel színházban. Ha ma is műsoron 
volna (sajnos nincsen), elcsodálkozhatnánk, meny-
nyire aktuális még, sőt egyre aktuálisabb ez a ke-
let-közép-európai „rendszerváltásról” szóló elő-
adás… A nagy reményekre jogosító, pályakezdő 
rendezőnőből időközben elismert művészeti veze-
tő, a Bayreuthi Ünnepi Játékok arculatát meghatá-
rozó személyiség lett, aki ezúttal nem kevesebbre 
vállalkozott, mint a dédpapa legnehezebb művé-
nek színre állítására. „Cselekmény három felvo-
násban”, szól a szerző műfaji meghatározása eme 
legkevésbé cselekményes zenedrámájáról. s a 
szen vedélyek-szenvedések kozmikus elvontságára 
Katharina ridegen vigasztalan színpada még rá is 
tesz egy lapáttal. Ami kockázatos dolog, hiszen az 
absztrakció egyes rendezői ötleteket fölnagyít, s 
ha azok nem a mű egzisztenciális lényegéig hatol-
nak, úgy a nézőből idegenkedést válthatnak ki. 
vannak az előadásban ilyen pillanatok. Ám Trisz-
tán (stephen Gould) és Izolda (Evelyn Herlitzius) 
együtt is egyenként való menetelése két külön 
napkorong irányában nem ilyen, hanem nagyon is 
megragadó látomás. A 3. felvonás vége, Izolda fel-
bukkanásától kezdve, pedig hibátlan és fölkavaró 
Kurwenal (Iain Paterson) halálával s az egész „álla-
mi” gyászünnepséggel, amelyet – egy maffia-
főnökhöz hasonlatos – Marke király (Georg 
zeppen feld) rendeztet visszaszerzett asszonyá-
nak: a halott kedvesét rögeszmésen föltámasztani 
akaró, de a „szerelmi haláltól” mégis csak eltekintő 
Izoldának. Fenomenálisak az énekesek, Thielemann 
pedig az ökonomikusan adagolt extázis (egyszó-
val: az intenzitás) zsenije. Mesterházi Máté

händel: giulio cesare in egitto
Scholl, Bartoli, Von Otter, Jaroussky
Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini

HHHHH

Händel legnépszerűbb operájának referenciaértékű 
előadását örökítette meg a 2012-es salzburgi Pün-
kösdi Fesztiválon készült felvétel. Az eseményso-
rozat művészeti vezetője, Cecilia Bartoli ezúttal 
Kleopátraként tündököl. Áriái közül a két leghíre-
sebbel Kleopátra/Bartoli zenésszínházi interpretá-
ciótörténetet ír: a „v’adoro pupille, saette d’amore” 
kezdetűben ellenállhatatlanul mulatságos, aho-
gyan az egyiptomi trón női örököse nemi gerjedel-
met kelt Caesarban; a „Piangerò la sorte mia” kez-
detűben viszont megrázó, ahogyan a fivére, 
Pto lemaiosz által megalázott Kleopátra teljesen a 
sors kiszolgáltatottjává válik. A Leiser & Caurier 
páros rendezése gyakran humoros, legalább any-
nyiszor megdöbbentő és mindvégig szexi. Kell 
ennél több? Kell. Az énekesek legyenek azonosak a 
szerepükkel! Az Antonini által mesteri plasztici-
tással irányított együttesben ez is maradéktalanul 
megvalósul: az eminenstanuló-fizimiskájú Andreas 
scholl itt most viccesen esendő menedzser-csá-
szár; Philippe Jaroussky a meggyilkolt Pompeius 
fiának, sextusnak szerepében hihető módon vedlik 
át forrófejű, esetlen kamaszból vérszomjas hulla-
gyalázóvá; Christophe Dumaux-nál elvetemültebb 
politikai huligánt pedig el sem lehetne képzelni. És 
micsoda szereposztásbeli telitalálat, hogy a három 
pályája csúcsán álló kontratenorhoz negyedikként 
– nirena komikus szerepében – egy jobb napokat 
látott kollégájuk társul: Kleopátra dajkájaként a né-
hai nDK kontratenor sztárja, Jochen Kowalski re-
mekel. A kísérőfüzetbe Dirk schümer írt briliáns 
esszét; kár, hogy egy előadás-történeti tényről 
„megfeledkezett. Peter sellars úttörő jelentőségű 
rendezését mint előzményt legalábbis illett volna 
megemlíteni… Mesterházi Máté

händel: alcina
Petibon, Jaroussky, Prohaska, Bradić 
Karmester: Andrea Marcon

l  l  l  l  l

A dolog rosszul látszik indulni: a férfifaló Alcina 
varázslónő (Patricia Petibon) aktuális szerelmével, 
Ruggieróval (Philippe Jaroussky) közösülve eregeti 
első áriájának koloratúráit… Én kérek elnézést a 
szexista megközelítésért, de elkezdtem aggódni: 
vajon a következő három órában Katie Mitchell 
rendezőnő Händel csodálatos dallamait csakis a 
női orgazmus viszonylatában fogja drámailag ér-
telmezni nekünk? szerencsére ijedelmem indoko-
latlannak bizonyult: az Aix-en-Provence-i Feszti-
vál tavalyi produkciója sem kifejezőerőnek, sem 
poézisnak, de még csak kellő adag humornak sin-
csen híján. Hogy megunt szeretőit Alcina miért 
változtatja át kitömött állatokká, azt persze ne 
firtassuk: hisz a repülőtéri csomagátvilágító futó-
szalagokhoz hasonlatos „transzfiguráló” masina 
önmagában is elég vicces. Hogy viszont Alcina és 
testvére, Morgana (Anna Prohaska) maguk is csak 
varázslattal tudják megőrizni csábos fiatalságukat, 
s a valóságban ráncos, csont és bőrré aszott, vég-
telenül szomorú öregasszonyok, az megrendítő, 
bár egy ponton megint csak mulatságos. Egytől-
egyig remek az Andrea Marcon vezényelte előadás 
szereplőgárdája. Többletértéke, hogy az – ugyan-
csak varázslat áldozatává lett – apját kereső fiút, 
Obertót nem felnőtt, hanem fiúszoprán (Elias 
Mädler) énekli, méghozzá kristálytisztán, bámula-
tos muzikalitással! Petibon és Jaroussky intenzitá-
sa mindezeken túl is külön minőséget képvisel – 
kettejük párviadalának drasztikus mellékterméke 
Ruggiero/Jaroussky tökéletesen átizzadott inge... 
Petibon/Alcina második felvonásvégi lamentója, 
ez a – statiszták lelassított mozgásával még in-
kább fölnagyított – lélektani látlelet óriási zenés-
színházi pillanat is egyben.  Mesterházi Máté
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Brahms: 
dalok, szerelmI dalkerIngŐk
Rost, Kožená, Polenzani, Quasthoff; 
Levine, Bronfman  l  l  l  l  l

Érosz és Tanatosz, szerelem és halál témái körül 
forog a 2003-as verbier-i Fesztiválon készült kon-
certfelvétel, amelynek műsorát nem is állíthatták 
volna tökéletesebben össze. A 18 Liebeslieder-
Walzer és a 15 neue Liebeslieder-Walzer két zon-
gorával kísért kvartettjeit a négy énekes egy-egy 
külön Lied-csokra egészíti ki, mintegy gondolatilag 
polarizálva a szerelmi dalkeringők reményteli vá-
gyakozás és halálközeli lemondás közt csapongó 
világát. A programot Matthew Polenzani indítja, 
akinél szebb hangú tenor dalénekest Fritz Wun-
derlich óta nem hallhattunk. Dalainak (Botschaft; 
Wo bist du, meine Königin; Meine Liebe ist grün) 
heves ujjongását a mezzoszoprán Magdalena 
Kožená műsorának (An eine Äolharfe; Feldeins am-
keit; Immer leiser wird mein schlummer) melankó-
liája hűti le. Majd a két keringősorozat között Rost 
Andrea fényesen csengő szopránja kecsegtet be-
teljesüléssel (Das Mädchen spricht; Wir wandelten; 
Unbewegte laue Luft), hogy azután Thomas 
Quasthoff tárgyilagos baritonja számoljon le az 
élet minden illúziójával (Öt dal op. 94). A kísérőfü-
zet remek esszéje (Michael Church) a dalkeringők 
zenei példaképeként schubertet, sőt ifj. Johann 
straussot nevezi meg, miközben az utolsó dal (nun, 
ihr Musen, genug!) rezignációjában már-már a Ri-
chard strauss-i Rózsalovag záró tercettjének meg-
előlegezését véli fölfedezni. A Brahms-dalok schu-
manni mintája föltehetőleg csak azért nem kerül 
szóba, mert annyira nyilvánvaló. Ám ahol a nosz-
talgia hangjaira leszünk figyelmesek (Immer leiser 
wird mein schlummer), ott lehetetlen Brahmsban 
nem Mahler egyik ihletőjét is tisztelnünk. Aimez-
vous Brahms? Ha netalántán nem, e lemez hallga-
tásakor bizton megszereti! Mesterházi Máté

pumeza matshikiza: áriák
Århusi Szimfonikus Zenekar, 
Tobias Ringborg

l  l  l  l  l

Egészen kivételes hang – ápolni kellene, s tulajdo-
nosát okosan vezetni. Az igazán egyéni és szép 
hang ritka. Pumeza Matshikizáé ilyen. szoprán, de 
sötét színezetű, inkább mezzónak vagy altnak tet-
sző, s finom, lágy, mintha mondjuk Te Kanawa és 
Ferrier hangja volna elegyítve. Középen él igazán a 
hang, felfelé nem bővül, de nem is szűkül. Már 
Mimi áriájával lenyűgöz a lemez. Finom, mint 
Cotrubas, de nem olyan légies és világos. Egész 
fantasztikus a La Wally verista áriája ezzel a jelleg-
zetes líraisággal. A Ruszalka Hold-dala kevésbé si-
került, Matshikiza nem annyira dominálja a zenét, 
viszont épp ezért érdekes, ahogy szinte kislányként 
mutatkozik a hangszeres kíséret közepette. Érte-
lemszerűen Liu áriája (Ti che di gel sei cinta) csodá-
latos, leginkább Hendricks kivételes alakításához 
hasonlít. Ravel pásztorórája (L’heure espagnole) 
spanyol-francia-olasz könnyedebb szekcióba vezet 
át. Ritkaságok, különböző temperamentummal, 
más- más arcát mutatva a nagyon ígéretes dél-afri-
kai tehetségnek. Aztán Mozarttal átlépünk a har-
madik részbe. suzanna Rózsaáriája a Figaróból 
csodás, hisz ilyen finoman hallottuk már, de egyút-
tal ilyen sötétbe hajó hanggal én legalábbis nem. 
Utána Gluck Orfeójából Euridice Che fiero mo men-
to kezdetű áriája azért különös, mert lírai, de nem 
világos hanggal halljuk. végül a csúcspont: Dido 
panasza, When I am laid in earth. Az ember a már 
az elején azt érzi: ha nem is olyan súllyal és mély-
séggel, de végre ismét itt van Ferrier bús, sötétes 
világa, ami a Dido és Aeneashoz kell. És még vala-
mihez: Gluck Orfeuszához. Matsiki zá nak nemcsak 
Euridikét, de Orfeuszt is meg kellene próbálnia. Az 
Århusi szimfonikus zenekar nagyon adekvátan, 
érzényeken kísér. Zay Balázs

puccini: a fecske
Alieva, Castronovo, Hutton, Zambrano
Deutsche Oper Berlin, Roberto Rizzi 
Brignoli  l  l  l  l  l

nagyrészt Párizsban játszódik Puccini A fecske (La 
Rondine) című operája, akárcsak a Traviata vagy a 
Bohémélet – vagy éppen A víg özvegy… nem vé-
letlen ez utóbbi említése, hiszen tudjuk: a világhírű 
operaszerző most az egyszer nagyra becsült kollé-
gája, Lehár műfajában, az operettben szerette vol-
na magát kipróbálni. Ami részben sikerült, hiszen 
A fecske főhősnője nem hal meg, mint Mimi vagy 
valéry violetta, és Puccini zenéjében is van itt va-
lami elbűvölően könnyed, a nagy operai gesztuso-
kat nélkülöző. Másfelől azonban mégsem sikerült 
operettet írnia a komponistának, mivel A fecske is 
az emberi lét tragédiájáról szól. Arról, hogy hiába 
szereti egymást két ember, közös boldogságuk 
mégis lehetetlen. Az ideális szerelem nem létezik, 
hiába próbálja egyengetni a félvilági Magda (Dinara 
Alieva) s a naiv Ruggero (Charles Castronovo) kap-
csolatát három szürreális figura à la Giorgio de 
Chirico – akik lehetnének akár a Turandot három 
miniszterének pantomim előfutárai is. Ám nem 
azok, hanem, mint végül kiderül, Magda előző sze-
relmei ők. A bartóki Kékszakállú három asszonya 
integet itt vissza némán, A fecskéével azonos kor-
ból, és persze még a feminizmus előtti megközelí-
tésből. A Deutsche Oper tavalyi előadásában a 
„komikus” pár – Lisette, a komorna (Alexandra 
Hutton) és Prunier, a költő (Alvaro zambrano) – is 
remekbe szabott. Az igazi meglepetés azonban 
mégis csak a tenor sztár Rolando villazón, aki ez-
úttal elképesztően finom érzékű operarendezőnek 
bizonyul. nemcsak zeneileg és színpadilag, hanem 
intellektuálisan is. Kiváló partnereket választott 
magának: Johannes Leiacker (díszlet), Brigitte 
Reiffenstuel (jelmez) és silke sense (koreográfia). 

Mesterházi Máté
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cantate domino!
Sistine Chapel Choir, Massimo 
Palombella
Deutsche Grammophon – 
Universal
479 5300  l  l  l  l  l

Ez az első stúdiófelvétel, amely a 
sixtusi kápolnában készült a rezi-
dens kórussal. Műsorán pedig világ-
elsőként rögzítve szerepel Allegri 
híres Misereréje, a kápolna archívu-
mának eredeti kottaanyagából, a 
szerző eredeti elképzelése szerint, 
szólókvartett közreműködésével. A 
műsor összeállításánál az egyházi év 
rendjét követték, adventtől Péter-Pál 
ünnepéig, gregorián tételek és rene-
szánsz kóruskompozíciók egymás-
utánjával. Massimo Palombella 2010 
őszétől áll az együttes élén. ő írta a 
kiadvány kísérőszövegét, amely sok-
rétűen tájékoztatja az olvasót, ám 
amit az interpretációs szándékokról 
ír, azt korántsem igazolja a hangzás-
kép. Talán a túlzott igyekezet és mű-
gond eredménye, hogy a produkció 
stúdiófelvétel-érzetet kelt, ráadásul 
az meghittség sem érződik, amely a 
templomi együttesek énekét repre-
zentatív imává teszi.  FK

music at the haBsBurg 
court
Andrés Gabetta, Cappella 
Gabetta
Deutsche Harmonia Mundi / 
Sony
88875194662  l  l  l  l  l

2010-ben valósult meg sol Gabetta 
nagy álma, a korhű hangszereken ját-
szó Cappella Gabetta. Fivére, a kon-
certmester Andrés Gabetta gyakran 

hegedűversenyek szólistája is. Új fel-
vételükön négy szerző (vivaldi, 
Ragazzi, Umstatt és Timmer) hat he-
gedűversenye szerepel. valamennyien 
vI. Károly udvari szerzői státuszára 
vágytak, s ennek reményében aján-
lották az udvarnak kompozícióikat. A 
kellemes hallgatnivaló választékosan 
beszéli kora zenei köznyelvét, s a re-
mek előadás jóvoltából nem az elfe-
ledett kismesterek darabjaira hívhat-
juk fel a ritkaságkedvelők figyelmét, 
hanem inkább e muzsika „beszédsze-
rűségére”, ami a zenei anyagnak 
megfelelően adagolt kötöttség és 
szabadság kettőssége által jut kifeje-
zésre. A pregnáns ritmika és a rugal-
masan kezelt tempó az interpretáció 
legfőbb erényei közé tartozik.  FK

Beethoven: missa solemnis
Arnold Schoenberg Kórus, 
Concentus Musicus Wien, Ni-
kolaus Harnoncourt
Sony Classical 
889853135929  l  l  l  l  l

Harnoncourt búcsúja méltó, kivéte-
les. Befelé forduló, letisztult, benne a 
régi másságra törekvés, de főképp a 
megnyugvás, az integráció. nyugodt 
és bensőséges az első három 
„eleisonos” tétel, bár az első kettő 
átvezetése nekem túl gyors, de ez is 
Harnoncourt. Gyönyörűen tagoltak 
az együttesek, s természetesen az 
egész előadásra jellemző a tiszta 
szerkezetesség, amihez immár szép 
folyamatosság is társul. Könnyed elő-
adás ez a hangzás súlya és sűrűsége 
szempontjából, de nagyon súlyos in-
terpretáció mélységét illetően. nagy 
meglepetés Laura Aikin csodás, finom 
szopránja. Olyan szépek a magassá-
gai, hogy az ember azonnal hallani 
akarja a IX. szimfóniában, amit sajnos 
már másnak kell vezényelnie. Ahogy 
Harnoncourt hatott az őt el nem fo-
gadókra, azok is hatottak rá – nagy-
szerű kölcsönhatás.  ZB

lIszt: költŐI   
és vallásos harmóniák
Roberto Plano – zongora
Decca – Universal
481 2479  l  l  l  l  l

Liszt (a vándorévek mellett) másik 
nagy zongoraciklusát alig játsszák – 
méltatlanul, érthetetlenül. Eddigi 
legjobb előadása Aldo Ciccolinié. 
Roberto Plano igazán mesterien 
játssza, nagyon kidolgozottan, sok-
sok színnel, árnyalattal, igaz, sajnos 
kevés spontaneitással. Fazioli hang-
szert használ, melyet épp Ciccolini 
propagált. A lemez is igazolja, hogy 
a steinway, Bösendorfer és yamaha 
hangszereknek végre méltó verseny-
társa született. nem minden stílus-
hoz jó egyformán, de Liszthez igen. 
Plano sokféle hangszíne, változatos 
dinamikája nagyon jól kijön ezen az 
instrumentumon. A vigasztalások 
3. darabja stílusban illő ráadás, de 
zavaró a ciklus összképét illetően. 
Ciccolini EMI-lemeze elevenebb, 
több benne a rögtönzés, a természe-
tesség, míg Planóéban több a hang-
szín, a finom bontás. Ez csak egyike 
az olasz Universal sok-sok saját ki-
adványának. ZB   

seong-Jin cho chopin  
műveIt játssza
Deutsche Grammophon – 
Universal
479 5332 l  l  l  l  l

seong-Jin Cho a tavalyi Chopin-ver-
seny győztese. Első DG-lemezének 
anyaga a versenyről való. A hangzás 
kiváló. Cho ígéretes tehetség, aki-
ben igen megbízható zongoristát 
ismerhetünk meg. Tehetsége minde-

nekelőtt a roppant tiszta billentés-
ben, az áttetsző és differenciált 
hangzásképben nyilvánul meg. Ma-
gabiztos és strukturált játékot hal-
lunk. Az eredmény alapvetően rep-
rezentatív olvasat. A Prelűdök, a 
c-moll noktürn és az Asz-dúr 
polonéz előadása megállja a helyét a 
legkiválóbbak közt is. A b-moll szo-
náta nagy része szintén, ugyanakkor 
a gyászinduló kissé kilóg a sorból. 
Itt Cho visszafogott és finom, ami 
részben megtöri a várakozásnak 
megfelelő olvasatok sorát, ugyanak-
kor inkább noktürnös, semmint 
gyászindulós. A pazar hangzást, a 
virtuóz játékot elismerés illeti – s 
várjuk az újabb felvételeket.  ZB

Berlioz: rómeó és Júlia
London Symphony Orchestra, 
Valerij Gergiev
LSO – Mevex
LsO 0762 l  l  l  l  l

Műfajilag nehezen behatárolható da-
rab. A szerzői megjelölés: drámai 
szimfónia – ám ettől csak még zava-
rosabb a definíció. Az apparátus ber-
liozi léptékű, vagyis méretes zene-
kar, vegyes- és gyermekkar, három 
énekes szólista. s mindehhez 
shakespeare sűrű drámája, a roman-
tikus átköltések lelkes, érzelgős, tra-
gikumtól nehezült olvasatával. Még-
is: Berlioz darabja az első valóban 
rangos zenei adaptációja a Rómeó és 
Júlia című mintaszínműnek. Terjedel-
mes karének a kezdetnél, mezzo-, 
azután tenorszóló, egyórányi zene-
kari muzsika, majd belép a basszista, 
végül hatásos finálé. Olga Borogyina 
ifjan jobb volt e szerepben, Kenneth 
Tarver éppen csak jelen van, Jevge-
nyij nyikityin egysíkú basszbaritonja 
csak fenntartásokkal dicsérhető. 
Gergiev kissé enervált szenvedélye 
hol old, hol köt: bujkál a csúcspon-
tok közelében, szunnyad a passzá-
zsok alatt.  BM



klasszikus

77GRAMOFON2016. ősz

rahmanyinov: 
I. szImfónIa, BalakIrev: 
tamara
London Symphony Orchestra, 
Valerij Gergiev
LSO – Mevex
LsO 0784  l  l  l  l  l

valerij Gergiev értelmezésében az 
orosz romantikus-utóromantikus 
szimfonizmus töretlen, egyenes vo-
nalú „fejlődési” menetként hat, ahol 
döccenők nélkül ülünk át Csajkovsz-
kij szilaj vitorlásából Rahmanyinov 
fontolva haladó gőzhajójába. Ilyen-
formán  a Patetikus szimfónia a maga 
mesterkéltségében is hatásos őszin-
tesége a legtermészetesebb módon 
nyúlik át a pályakezdő Rahmanyinov 
opuszába, az Első (d-moll) szimfóni-
ába. E műben a kendőzetlen érzel-
mek árja sok mai előadásban már jó-
val tartózkodóbbnak, máshol inkább 
töredezettnek hat. Gergievnél azon-
ban a darab szelídsége, hömpölygő, 
széles dallamívei, gazdag harmóniái 
domborodnak ki. A Londoni szimfo-
nikusok játéka példás, a dirigensi 
koncepció is világos: a tempók ké-
nyelmesek, s bár a dinamika kissé 
elnagyolt, az előadás végig egészsé-
ges egységben mozog.  BM

ravel-művek –  
átiratok marimBára 
és viBrafonra
Joint Venture Percussion Duo
BIS – Karsay és Társa
BIs 9054 l  l  l  l  l

A kínai Rachel Xi zhang és a luxem-
burgi Laurent Warnier 2007-ben ala-
kult „vegyesvállalkozása” 2011 óta 
hódítja világszerte a közönségét. 

Repertoárjukon történeti zenék át-
iratai mellett kortárs művek is szere-
pelnek. Táncok és mesék – hirdeti a 
Ravel-program címe, amelyben a 
Couperin sírja, a Lúdanyó meséi és a 
Pavane egy infánsnő halálára csendül 
fel. A hangzás egzotikuma mellett a 
pregnáns ritmikus profil biztosítja 
számukra a sikert. Jól megválasztott 
verő-típusokkal a viszonylag lehatá-
rolt lehetőségek között is árnyala-
tokban gazdag hangképet tudnak 
létrehozni. A pódiumhoz szokott 
előadók játékában a stúdiófelvételen 
is eluralkodik a teljesítménykényszer 
– elsősorban szólamuk perfekt kivi-
telezésére figyelnek. Ettől válnak 
néha a gyors tételek kissé hajszolttá, 
vagy épp gépiesen mechanikussá. FK

alfred schnIttke műveI
RIAS Kamarakórus,  
Hans-Christoph Rademann
Harmonia Mundi – Karsay és 
Társa
HMC 902225  l  l  l  l  l

Bár a borítón lévő Kandinszkij-kép 
színessége nem utal rá, de döbbene-
tes képekkel szólal meg Alfred 
schnittke Bűnbánati zsoltárok című 
darabja. Hihetetlen érzéseket mozdít 
meg a hallgatóban ez a zene. A szer-
ző műve – bár nem a klasszikus har-
móniarenden alapul, mégis – a ko-
rábbi stílusokon át ível. BACH neve 
rejtezik az első darab utolsó tételé-
ben, de a romantikus, ószláv hang-
zás is felfedezhető. A két a cappella, 
vegyeskari kórusmű közül a Három 
szent ének az évszázados hagyomá-
nyok jegyében íródott, csodálatos 
mű. A Hans-Christoph Rademann 
vezette RIAs Kamarakórus kiváló, 
fantasztikus az énekkar hangzása, a 
végletekig kifejező, sokszor mintha 
őserővel megszólaló ortodox hagyo-
mányokat ápoló kórust hallanánk. A 
kórus- és/vagy egyházzene iránt ér-
deklődőknek igazi kincs a lemez.  LI

Boulez: pli selon pli
Phyllis Bryn-Julson,  
BBC Szimfonikus Zenekar, 
Pierre Boulez
Erato/Warner – Magneoton
 l  l  l  l  l

A nemrég elhunyt Pierre Boulez kar-
mesterként, zeneszerzőként, az 
IRCAM életre hívójaként is elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett. A Pli 
selon pli című öttételes kompozíciót 
stéphane Mallarmé költészete ihlet-
te. Boulez célja e művel a (zene)köl-
tészet megteremtése, egészen apró-
lékos hangszerelési megoldásokat 
alkalmaz, sokszor pontszerűen, 
melybe a szopránszóló szinte belesi-
mul. Gyönyörű, helyenként ragyogó-
an fényes hangzást kapunk, máskor 
alig mozdul valami a zenében. vizu-
ális kirándulás is a lemez, a hangok 
állandóan változó színekké, formák-
ká válnak az erre fogékony hallgatók 
előtt. A zenekari játék kiváló, Phyllis 
Bryn-Julson különlegesen érzéke-
nyen tolmácsolja a szopránszólót a 
Boulez vezényelte remek felvételen. 
A Pli selon pli több előadásban is 
megjelent lemezen, egyike az időt 
álló kompozícióknak.  LI

thomas adès,  
per nørgård és hans 
aBrahamsen műveI
Dán Vonósnégyes
ECM Records – Hangvető
ECM new series 2453 l  l  l  l  l

Már a műsorszerkesztés is telitalálat: 
három még élő, aktív komponista rit-
kán hallható vonósnégyese szerepel 
a lemezen. Az angol ikon, Thomas 
Adés mellett két dán, a hadastyán 

Per nørgård és beérett Hans 
Abrahamsen egy-egy darabja követik 
egymást, a Dán vonósnégyes impo-
nálóan perfekt előadásában. Három 
generáció, három formanyelv. Jólle-
het stílusban nem okvetlenül roko-
nok, ifjúkori, szinte váratlanul korai 
remekmű mindegyik. Adés és Abra-
hamsen 21, nørgård mindössze 20 
esztendőt tudott maga mögött e 
művek megszületésekor. Erőteljes, 
hol radikális, hol kifejezetten tradici-
onális a „beszédmód”, de mindig 
tudatos az építkezés, melyet nem 
söpör el az ifjonti hév svungja. 
nørgård munkája a kései modernség 
stílusjegyeit ugyanolyan hitelesen 
képviseli, ahogyan Adésé és Abra-
ham sené a posztmodern tendenciák 
széttartó variánsait.  BM

gershwin és mancini 
Harmonia Ensemble  
Harmonia Mundi – Karsay és 
Társa
HMX 2907677/78  l  l  l  l  l

Még a legelszántabb komolyzene-ra-
jongóknak is remek kikapcsolódást 
ígér a dupla lemez. szimfonikus jazzt 
és filmzenét hallunk George Gersh-
win darabjaival, benne örökzöldekkel 
– zárásként a megunhatatlan Kék 
rapszódiával. A második lemezen 
Henry Mancini zenéi szólalnak meg, 
melyek a 114 részes tévésorozathoz, 
a magánnyomozó Peter Gunn törté-
neteihez készültek. A Gershwin-vá-
logatás eredeti és Ferde Grofé-
hangszereléseket sorakoztat, üdítő a 
big bandes hangzás, a ritmika. Egy-
egy tévésorozatnak leginkább a fő-
címzenéje a jellegzetes, a Peter 
Gunnból viszont számos dallam vált 
ismertté. E zenék hangszerelésüket, 
stílusukat tekintve rendkívül válto-
zatosak és könnyen megjegyezhe-
tőek. A maga nemében elsőrangú a 
lemezpár, fonográffelvétellel, két 
szerző zenei ötleteivel.  LI
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Nonesuch/Warner – Magneoton
554569

Nonesuch/Warner – Magneoton
7559 794650   

Blue Note – Universal
0602547857330

gregory porter: 
take me to the alley

l  l  l  l  l

Porter relatíve későn, 39 évesen adta ki első leme-
zét. A mérföldkövet jelentő Liquid spirit után idén 
májusban megjelent munkája inkább egy klasszi-
kus sorlemez benyomását kelti, mint újabb „nagy 
dobásét”. A csodás bariton hangszín, a körítés 
mívessége persze most is megtalálható. A kitűnő, 
fiatal zenészek közül is kiemelkedik Keyon Harrold 
trombitás és Tivon Pennicott tenorszaxofonos. 
Bár a lemezen Porteré a főszerep, és aránylag kevés 
teret engedtek a hangszeres szólóknak, ezt a lehe-
tőséget mégis maximálisan kihasználják, és a rit-
musszekcióval közösen kellemes textúrát alkot-
nak. A dramaturgiát tekintve groove-osabb, kö-
zépgyors számok és kommerszebb balladák 
váltogatják egymást. viszont felmerül a kérdés, 
hogy a szerző szándéka egy sokak számára befo-
gadható, élvezhető jazzlemez, vagy egy igényes 
hangszerelésű, jazzes R&B-anyag elkészítése volt? 
Az első esetben a Take Me to the Alley egy lágy, 
ízléses megoldásokban gazdag, inspiratív élmény, 
ami menedéket nyújt a mindennapokban. Ez a leg-
több, amit elérhet. Ám ha ez egy R&B poplemez, 
amit „mellékesen” remek jazz-zenészek készítet-
tek el, úgy az összhatás némi hiányérzetet kelthet. 
Az R&B és az adult contemporary pop egyik lé-
nyegi elemét, az érzelmi dinamikát, a súlyosabb 
kitöréseket és az intim lefojtásokat mintha egy 
kompresszorral terelgetnék. nem kizárt, hogy a 
negyvenes éveit taposó Porter inkább az elegáns, 
sztoikus visszafogottságot keresi, mintsem az út-
kereső kísérletezést. Az erős szövegeket, a szép 
dalokat figyelembe véve sem tud a lemez olyan 
mély érzelmi húrokat megpendítő R&B alkotássá 
válni, mint a hetvenes évek klasszikusai, gondol-
junk akár Withers-re, akár Mayfieldre. Kérdés, 
hogy akar-e?  Szentgallay György

Brad mehldau trio: 
Blues and Ballads

HHHHH

Az utóbbi évtizedekben a zongoratriók reneszán-
szának lehetünk tanúi, így az erős mezőnyben 
nem könnyű egyéni hangzásvilágot felmutatni. Az 
élen hosszú ideig Keith Jarrett állt, de most már 
egyre inkább a negyedszázaddal később született 
Brad Mehldau veszi át a stafétabotot. Egyébként is 
ez a sokoldalú művész számos felállásban és a leg-
változatosabb projektekben alkot maradandót és 
mindezt koncerteken és lemezek sokaságán osztja 
meg a közönséggel. Mehldautól kevés képzettebb, 
tudatosabb és termékenyebb zenész akad. Művé-
szete az európai iskolán nevelkedett, megtalálható 
benne a későromantikus, az impresszionista és a 
modern kortárs zene hatása, de nyitott az olyan 
egymástól távol eső zenei műfajok és stílusirány-
zatok felé is, mint a bebop, a blues-, a pop, a rock 
vagy a latin-zene.  Megvan a képessége ahhoz, 
hogy mindezeket egységessé gyúrja és ily módon 
veretes jazz szülessék. Játéka merész és innovatív, 
szertelen és intellektuális, de a mély érzelmek sem 
hiányoznak belőle.  Méltán nyeri meg a klasszikus 
zene kedvelőit éppúgy, mint akár a pop híveit is. 
Legújabb albuma is a már „klasszikusnak” számító 
formációjával készült, amelyben Larry Granadier 
bőgőzik és Jeff Ballard dobol. szerves folytatása az 
utóbbi évek trióalbumainak, ezúttal saját kompo-
zíciók nélkül. Öt jazz- és két pop-standard, előbbi-
ek Charlie Parkertől Cole Porterig, utóbbiak egyike 
egy Beatles-nóta, a másik Paul McCartney szerze-
ménye saját, Kisses on the Bottom című nagysike-
rű albumáról. Egy nagy improvizatőr zenéje, 
amelyben a spontaneitás és a zenei struktúrák 
tisztelete egyaránt megfigyelhető. Társainak egyé-
ni virtuozitását felülírja lebilincselő összjátékuk, 
megkérdőjelezhetetlen összeforrottságuk. 

Márton Attila 

pat metheny: 
the unity sessions
 l  l  l  l  l

A jelen dupla Metheny-album szerves folytatása a 
két évvel ezelőtt megjelent Kinnek, melyet a 2012-
ben alapított Unity Band bővítménye, a Unity 
Group hozott létre egy stúdióban. Azt a lemezt a 
gitáros a unity-teória IMAX-verziójaként jellemez-
te, de ez mit sem változtat a tényen, hogy mindkét 
Unity-zenekar az egész világra nyit ablakot. A glo-
bális falura, amely már sok évvel ezelőtti Metheny-
lemezeken is része volt tematikájának – anélkül, 
hogy bármelyik vállalkozást könnyedén a világze-
ne-skatulyába utalhatnánk. A frissen megjelent 
folytatást egy színházteremben rögzítették filmre/
mesterszalagra, kvázi-koncertkörülmények között. 
Minthogy a felvétel egy óriásturnét követően ké-
szült, úgy is értelmezhető a CD, mint a kvintett 
mai élő teljesítményének maximuma. A gitáros 
most sem változtatott azon a régi gyakorlatán, 
hogy az élő előadásban is mindennek miliméterre 
passzolnia kell, sehol nem maradhat egy csiszolat-
lan él, a műsor legyen kompakt és akár lemezki-
adásra kész. Lenyűgöző ez a profizmus, a kidolgo-
zás igényessége, ugyanakkor nagy hátránya a 
spontaneitás elveszítése. A zárójelbe tett rögtön-
zés kiszámítható konzervelőadásokká változtatja 
mindazt, aminek részben ott helyben kellene meg-
születnie. stiláris értelemben nagyon változatos a 
CD: gitáregyvelegtől különlegesen értelmezett 
örökzöldig (Cherokee), gyönyörű lírai darabtól 
(Born) a song X-ről ismert Ornette Coleman-
szerzeményig (Police People), sőt részben atonális 
kísérletig (Genealogy) ível a spektrum. A zenei tel-
jesítmények is elsőrangúak. Ám a lemez minden 
erénye ellenére széteső struktúrát mutat. Ráadá-
sul kevés az új megoldás: amit dicsérhetünk e ze-
nén, az már korábban is jellemzője volt a gitáros 
albumainak.  Máté J. György 
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BMC Records – MG Records
BMC 234

Tom-Tom Records
TTCD 244

Hunnia Records
HRCD 1603   

ávéd János Quartet:
have news 

HHHHH

A krisztusi korban lévő szaxofonos a fiatal generá-
ció egyik legsokoldalúbb zenésze, aki már eddigi 
pályafutása során is számos stílusirányzatban és 
formációban bizonyította tehetségét. Játszott a 
Kéknyúlban, a Euro-African Playgroundban, a Mo-
dern Art Orchestrában és a Bágyi Balázs new 
Quartetben, nem is említve saját Balance-trióját és 
mostani kvartettjét. Érdekes az ezúttal csak tenor-
szaxofont használó zenekarvezető és a másik szó-
lóhangszeres muzsikus, Fassang László orgonamű-
vész egymásra találása, hiszen – Ávéd találó 
megfogalmazásában: „eltérő zenei hátterünkkel, de 
egységes zenei szándékkal kutatjuk egy stílusoktól 
független zenei nyelv megvalósítását kamarazenei 
kvartett környezetben.” A zenei matéria nem köny-
nyű szórakozás – elmélyült figyelmet igényel, de 
megéri. Erősen improvizatív, amely egyaránt táplál-
kozik a free jazz, a klasszikus zene és a progresszív 
irányzatokból is. Az albumon túlnyomó részben 
Ávéd-kompozíciók hallhatók, érdekes színfolt vi-
szont Bach Máté passiójának egy részlete és az 
egész lemezt keretbe foglaló Jerome Kern-stan-
dard, az All the Things you Are. De tévedés azt 
hinni, hogy nincsenek lírai tételek, ilyen például a 
Midsummer night Dream, a The Book, vagy a 
sequences. A track-lista ugyan két szabad improvi-
zációt ígér, de végül ebből sajnos csak az egyik ke-
rült fel a korongra. Ávéd az ilyen merész zenei 
megnyilvánulásoknak is mestere, mint ahogy Hor-
váth Balázs és sárvári-Kovács zsolt ritmustandem-
je is meglehetős szabadságot mutat fel játék köz-
ben. szólni kell a hazai jazz progresszív törekvéseit 
támogató Hunnia Records kiadónak az utóbbi idő-
ben tapasztalt kiemelkedő aktivitásáról: Tzumo, 
Babos, Grencsó vagy Kaltenecker zsolt lemezei, 
most pedig ez a remekmű.  Márton Attila

Bágyi Balázs new Quartet
continuity Jazz suite

l  l  l  l  l

Bágyi Balázs idén áprilisban rögzítette első számú 
zenekarával az anyagot, melynek fő erénye, hogy 
szvitszerűen simulnak egymáshoz a számok. Az 
album nem olyan átütő, nem is erre törekszik, fi-
nomságai több hallgatás, „belelapozás” után bon-
takoznak ki. A new Quartetnél egyébként újabb is 
van, ugyanis az együttesben nyáron Lakatos soso 
sándor vette át Ávéd Jánostól a szaxofonszólamot. 
A dobos zenekarvezető, valamint Oláh Dezső zon-
gorista és Oláh Péter bőgős továbbra is tagok. 
Bágyi Kőszegi Imre és mások tanítványa volt a Jazz-
tanszakon, és jó húsz éve aktív tagja a hazai jazz-
életnek, sőt, évek óta elnöke a Magyar Jazz szövet-
ségnek. Borbély Mihállyal közös magyar-amerikai 
kvartettje óta pedig nemzetközi projektekben is 
részt vesz. A new Quartet tájékozódását egyrészt 
az etno- és szabad zene határozza meg másrészt a 
visszafogottság, sőt: egyenesen a minimalizmus. 
Mindig érdekes megfigyelni, miért éppen a dobos 
vezeti a zenekart – nos, itt ez nem is lehet kérdés. 
Ezen az albumon minden számot ő komponált, rá-
adásul ezek a klasszikusból átvett tempójelzéseket 
adják vissza, ezeket „zenésítik” meg. Allegrettóval 
indul és rubatóval folytatódik. A Moderato emléke-
zetes, regölős vagy inkább mantrázó, jól hangsze-
relt téma, főleg pedig tökéletesen vezeti be a hard 
bopos negyediket (Presto), az egész lemez talán 
„leglátványosabb” számát. Itt a fókusz erősen 
össz pontosul – nem is következhet más, mint An-
dante. Elbűvölő a 3. téma inverz-szerű visszatérése 
a kóda szerepét betöltő Adagióban. A zenekarveze-
tő annyi teret hagy három, nemzedékben és felfo-
gásban hozzá közel álló társának, amennyit csak 
akarnak. Mesélős nagy szólót is csak a tulajdonkép-
peni záró számban, a Prestóval párban álló Allegró-
ban enged meg magának. Zipernovszky Kornél

BaBos’: 
makrokozmosz

l  l  l  l  l

A magyar jazz nagy generációjából – vagyis az 
1960-as évek közepe óta megszakítás nélkül szín-
padon lévő nemzedékből – különös módon a két 
ikont: szakcsi Lakatos Bélát és Babos Gyulát érzem 
mindenkor megújulásra kész, s ezáltal zeneileg 
örökifjú muzsikusnak. A Makrokozmosszal Babos is 
lezárta azt a hosszabb alkotói/előadói korszakát 
(Project Romani, Project special), amelyben saját 
maga és a nemzeti kultúránk roma gyökereit, érté-
keit kutatva-újraértelmezve teremtett értéket, ösz-
szehasonlíthatatlanul egyedi hangzásképet. A BMC 
gondozásásában megjelent, mindössze négy, terje-
delmes kompozícióból építkező Makrokozmosz 
koncertfelvételek gyűjteménye: az első három tételt 
(Rózsa sándor, 9 és fél hét, A tábornok) 2014 de-
cemberi Müpa-koncertjén, míg a negyediket (Öt-
lett) néhány héttel később, az Opus Jazz Clubban 
rögzítette. Ebből adódóan a nagybőgős posztján 
két különböző muzsikust hallhatunk: a Müpában 
Orbán György, az Opusban Barcza Horváth József 
volt – egyaránt kiváló, az eklektikus stílushoz elis-
merésre méltó alázattal illeszkedő – társa Babos-
nak. A Gramofon olvasóinak nem kell magyarázni, 
mekkorra értéket képvisel az új zenekarban Fekete-
Kovács Kornél (trombita és szárnykürt), illetve 
Winand Gábor (ének, szaxofon) jelenléte, tudása. 
Az igazi meglepetés viszont a dobos: Czirják Ta-
más, akinek még alig-alig van színpadi rutinja, de 
olyan atombiztosan erőteljes a time-ja, s a kísérő 
funkcióban is olyan érzékeny, hogy a következő év-
tizedekben igen sokat remélhetünk tőle. nem vitás, 
hogy a zenei koncepció alapja, kiindulópontja Bar-
tók Béla Mikrokozmosza (annak bolgár tánctételei), 
de ebből az ihlető forrásból Babos zenéje szabadon 
építkezik a világzene, a cigány reminiszcenciák, sőt 
olykor a mainstream jazz felé.   Retkes Attila
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iBrahim maalouf: 
red and Black light
Impulse! – Universal
0602547566775   l  l  l  l  l

A bejruti születésű, a libanoni pol-
gárháború miatt Párizsban felnőtt 
trombitás apja is ezen a hangszeren 
játszott, az arab zenéhez való von-
zódása pedig kézenfekvő. Ráadásul ő 
maga is az apja által kifejlesztett 
négyventiles trombitán játszik, 
amelynek segítségével megszólaltat-
hatók a közel-keleti zene negyed-
hangjai is. Ez teszi lehetővé a család-
ból hozott arab zenei hagyományok 
autentikus interpretálását,  fúzióját a 
jazz és az elektro-pop világával. A 
lemezen hallható minden szám (egy 
Beyonce-dal kivételével) Maalouf 
szerzeménye. nagyon karakteres da-
rabok, amelyeket kvartettjével kitű-
nő tolmácsolásban ad elő, messze 
meghaladva egy divatos etnojazz 
produkció színvonalát. Remek trom-
bitajátéka mellett különösen Franco-
is Delporte gitárjátéka kiemelkedő. A 
neves muzsikus kvalitásos fotós is, 
aki nemcsak az album címlapját ké-
szítette, de még további fotói is kísé-
rik a lemezt.   MA

logan richardson: 
shift
Blue Note – Universal
00600406671585  l  l  l  l  l

Érdekes, kreatív zenét rejt ez a le-
mez. A Kansasből induló, manapság 
Párizsban élő altszaxofonos erre a 
sessionre olyan neveket szerzett 
maga köré, mint Pat Metheny vagy 
Jason Moran. Az organikus jazz 
kompozíciók (egy kivétellel mindet 

Richardson jegyzi) egyenletes vona-
lat írnak le: a kezdés meglepően ne-
hézkes, ami egészen a harmadik-ne-
gyedik számig tart. A Bruno Mars 
átirat után azonban az egész lemez 
kinyílik, és a hallgató is örömmel en-
gedi át magát a zenei folyamatoknak. 
Kompozíció szempontjából a slow a 
lemez csúcsa, mely klasszicizáló 
megoldásokkal indul, szervesen fej-
lődik és ízléses tetőpontra jut. A 
Time-ban figyelhető meg legtisztább 
formájában Richardson finoman ér-
ces soundja és nem kifejezetten 
bebop-alapú játéka. Az albumot 
záró Untitled sikerült viszont a leg-
jobban: az ötletes kíséret fölött mind 
Richardson, mind Metheny fan tasz-
tikusat játszik.  SzGy

Javier colon:  gravity
Concord – Karsay és Társa
CRE-36598-02    l  l  l  l  l

Úgy tűnik, még a nagymúltú 
Concord kiadó is behódolt az új ze-
nei divatoknak. valaha olyan jazz-
ikonokat foglalkoztatott, mint Dave 
Brubeck vagy olyan új arcoknak 
adott fórumot, mint scott Hamilton. 
A fiatal fekete trubadúr is kitűnő a 
maga nemében, csak éppen nem sok 
köze van a jazz műfajhoz, sokkal in-
kább pop, rock és R&B. Az nBC The 
voice című vetélkedőjének nyertese 
13 olyan dalt ad elő negyedik (egy-
ben első Concord) albumán, ame-
lyeknek – hármat kivéve – társzerző-
je is ő. Kiváló hangú énekes, aki 
kisebb-nagyobb formációk közremű-
ködésével akusztikus gitáron kíséri 
önmagát, és minden adottsága meg-
van a sikeres pályához. Mindenki 
számára befogadható zene és mon-
danivaló, nem hiába van óriási rajon-
gótábora, hiszen ma már a muzsika 
is a konzum-javak közé tartozik. Ma-
gam azért megmaradnék a régi és 
újabb igazi jazz vokalisták „fogyasz-
tásánál”. MA

peter wolf: 
a cure for loneliness
Concord – Karsay és Társa
CRE-38953-02 l  l  l  l  l

nem tudom, hogy az albumon ta-
lálható tizenkét dal gyógyítja-e a 
magányt, mint azt a cím ígéri, de 
feltétlenül kellemes hallgatnivaló. 
Country, blues, rock, R&B elemekből 
álló muzsika, a dalok néhány kivétel-
lel mind az – egyébként kitűnő – 
énekes, Peter Wolf szerzeményei. A 
régiek között még 1959-es sikerszám 
is akad, jól mutatva, hogy a retro 
hangulat világjelenség. A kiváló kva-
litásokkal rendelkező sztárénekes kí-
séretében játszó két állandó gitáros 
és a ritmusszekció mellett még a 
háttér-vokál és olykor fúvósok is szí-
nesítik a hangzást, összességében 
leginkább a countryzene kiválósága-
ira emlékeztetve, akik még ma is a 
legnagyobb tömegeket vonzzák az 
Államokban. Az egész olyan, mint 
egy korszerű hangzású, de félévszá-
zaddal ezelőtt készült amerikai LP – 
az egész nincs negyven perc sem. 

MA

kalle kalima: 
high noon
ACT – Hangvető
ACT 9596-2  l  l  l  l  l

Furcsamód Európa jazz-zenészeit 
kevésbé ismerjük, mint a tengeren-
túli előadókat. Biztos, hogy a 43 
éves finn gitáros, Kalle Kalima neve 
sem csak számomra volt eddig is-
meretlen. Pedig jelen esetben olyan 
albumról van szó, aminek az ameri-
kai hagyományok, azon belül is a 
country az eredője. Épp ezért jogos 

összevetni az ehhez hasonló tema-
tikájú lemezekkel (pl. Bill Frisell). 
Ebben az összehasonlításban pedig 
alulmarad ez az egyébként nagyon 
szépen és professzionálisan elkészí-
tett anyag. Talán a saját kompozíci-
ók hiánya – a CD gerincét Dimitri 
Tiomkin westernfilmekhez kompo-
nált darabjai adják – vagy a kulturá-
lis távolság eredményezi hogy nem 
tud igazán hitelessé és erőssé válni 
a trió muzsikája. Pedig a ritmus-
szekciót John zorn Masada zeneka-
rának jól ismert bőgőse Greg Cohen 
és egy kitűnő fiatal német dobos, 
Max Andrzejewski alkotják. sokkal 
több van ebben a hármasfogatban.

Párniczky András

michel Benita ethics: 
river silver
ECM – Hangvető
ECM new series 2483 l  l  l  l  l

Az Andy sheppard lemezeiről isme-
rős bőgős a saját nevén jegyzett 
CD-n is előnyben részesíti a lírai dal-
formát, de a kompozíciókat a világ-
zene felé mozdítja el. Ez azt jelenti, 
hogy a bőgő-szárnykürt kettős 
(Benita-Matthieu Michel) a lüktetés 
és a melódia jazzes oldaláról gon-
doskodik, míg az egzotikus-keleties 
népzenei ízért Mieko Miyazaki 
kotojátékos a felelős. A zenekarban 
találjuk sheppard gitárosát, Eivind 
Aarsetet is, aki a hangulatokat erősí-
tő elektronikát kezeli. Leginkább a 
zenekarvezető és a szárnykürtös 
határozza meg az előadásokat. Ígé-
retes a kicsit álomszerű nyitó Back 
from the Moon, és szép a norvég 
Eyvind Alnæs szerzeményének 
(Lykken) feldolgozása, de csalódást 
okoz a kotoművész egyetlen kom-
pozíciója. Miyazaki egzotizmusa 
akkor a legjobb, amikor Alice 
Coltrane hárfájának szerepét viszi a 
japán húros hangszer. 

MJGy
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michiel Braam: 
gloomy sunday
BMC Records – MG Records
BMC CD 237 l  l  l  l  l

A címbe emelt seress Rezső-szerze-
ményt egy tanítványa temetésén 
játszotta a virtuóz és extravagáns 
megoldásoktól se visszariadó, 1964-
ben született holland pianista. Az 
Opus Jazz Clubban rendezett tavalyi 
koncertjén ismét elővette a darabot, 
de nemcsak a gyász okán, hanem a 
magyar zenei hagyományok előtti 
tisztelgésül. Braam játéka sűrű és 
színes, annyira eseménygazdag, 
hogy egyáltalán nem hiányoljuk mö-
güle a ritmusszekciót vagy mellőle a 
további szólistákat. Kiszámíthatat-
lan távú ugrásokkal közlekedik – töb-
bek között Monk és a free pianisták 
világa között, miközben egy-egy pil-
lanatra jól érzékelteti, hogy 
mainstream swingelőnek szintén 
pompásan beválna. sőt, a 19. szá-
zadban élt J. G. Palm egyik harmóni-
ailag változatos keringőjét hallva az 
se kétséges számunkra, hogy Braam 
mindenestül klasszikus repertoárral 
is sikeres lehetne.  MJGy

mezei szilárd septet: 
cet
Odradek
 l  l  l  l  l

Akárhogyan is értelmezzük a címet: 
bálnának vagy közép-európai idő-
nek,  Mezei szilárd brácsás nemzet-
közi együttese változatlanul olyan 
zenét játszik, mely ellenáll a definíci-
ós próbálkozásoknak. A megírt és 
improvizatív részek nem mindig fel-
ismerhetően keverednek benne, és 

stiláris besorolása is bajos. Egyértel-
műen se jazznek, se népzenének, se 
kortárs klasszikus zenének nem ne-
vezhető, noha részben mindhárom 
kategóriába besorolható. Filozofikus 
és költői vállalkozás. Komponista-
ként a jó értelemben vett kollektiviz-
mus jellemzi Mezeit: általa jól ismert 
zenészeknek, nem pedig személyte-
lenül, hangszerekre ír, így nem cso-
da, hogy szeptettje tökéletesnek 
ható harmóniában zenél. Pozsár 
Máté pianista e közegben legalább 
annyira otthonos, mint a Grencsó 
Kollektívában, és a szerb fúvósok 
szintén remekül illeszkednek az alap-
trióhoz.  MJGy

magyar zeneszerzŐk 
a jazzBen – 1. rész
Pannon Jazz
PJ 1067 l  l  l  l  l

A simon Géza Gábor nevével fém-
jelzett Magyar Jazztörténeti Pro-
jekt (2015/2016) igen komplex 
vállalkozás volt. A Magyar Keres-
kedelmi és vendéglátóipari Múze-
umban rendezett szép kiállítás 
mellett (amelyről a Gramofonban 
is beszámoltunk), kamarakoncer-
teket, tudományos és ismeretter-
jesztő előadásokat egyesítő konfe-
renciát, a Bacsik Elek-monográfiát 
(ld. recenziónkat ugyanezen az 
oldalon) és a Jazz Hungaricum 
CD-sorozat kiegészítését is magá-
val hozta. A sorozat most megje-
lent hetedik darabja magyar zene-
szerzők jazz-kompozícióiból válo-
gat. sGG tágan értelmezett 
jazz-fogalmára jellemző, hogy a 
lemez legkorábbi felvételén (new 
york, 1928. december 13.) a legen-
dás Paul Whiteman zenekara Liszt 
Ferenc szerelmi álmok című ko-
molyzenei slágerdarabjának átira-
tát játssza. A legújabb felvétel – 
Juhász Gábor Trió: Körtánc – pedig 
2015-ös. ReA

magyar zeneszerzŐk 
a jazzBen – 2. rész
Pannon Jazz
PJ 1068 l  l  l  l  l

A Magyar Jazztörténeti Projektről, il-
letve az azt létrehozó simon Géza 
Gábornak a lehető legtágabban értel-
mezett jazz-felfogásáról néhány sor-
ral feljebb már írtam. Így a magyar 
jazz-zeneszerzés sokrétegűségét be-
mutató másik CD-t ismertetve most 
kicsit több hely jut a repertoárnak. 
simon a ritkaságok kutatója, így nem 
meglepő, hogy régi, elfeledett dalla-
mok bukkannak elő a Harlem Melody 
Band és a Mocsányi-Lakos duó (1932), 
Eddie south és zenekara (1940), Tony 
Murena (1941), a slim and slam (1938) 
vagy Tiny Matton és magyar zeneka-
rának felvételein (1941). A modern 
magyar jazz hőskorát idézi Deák Ta-
más Tánczenekara, a közelmúltat Ba-
logh Csibe Jenő és Csepreghy Gyula, 
a jelent a Trio Acoustic, a Bohém Rag-
time Jazz Band. A komponisták sorá-
ban a nagykanizsai születésű sig-
mund Romberg, sőt Ábrahám Pál és 
Huszka Jenő is felbukkan. (Magyar) 
jazz az egész világ.  ReA

sImon géza gáBor: esŐs 
évszak. BacsIk elek  
Bio-diszkográfia
Magyar Jazzkutatási Társaság
224 oldal

Ezen lapszámunk 81. oldala simon 
Géza Gábor dicsőségét zengi – pon-
tosabban fáradhatatlan energiáját di-
cséri. Az általa szerkesztett Jazz 
Hungaricum CD-k recenziói után kö-

vetkezzék több éves munkával létre-
hozott monográfiájának (tipikus 
sGG-terminológiával: bio-diszkográ-
fia) rövid bemutatása. nem vitás, 
hogy Bacsik Elek (1926–1993) gitá-
ros-zeneszerző életműve megérde-
melte az alapos feltárást. nagyszerű, 
hogy a szakma és a könyvtárak szá-
mára készült kötet kétnyelvű (a pre-
cíz angol fordítás Katherine Chapman 
munkája), s az is, hogy a szavakhoz 
zene társul: gyűjtemény Bacsik 1943 
és 1947 között, még Magyarorszá-
gon rögzített felvételeiből. Egyetlen 
bírálat: az Esős évszak olyan mennyi-
ségű adat és dokumentum tárháza, 
hogy elengedhetetlennek tartottam 
volna a lábjegyzetelést, a források 
még gondosabb feltüntetését.  ReA 

máté j. györgy: tommy 
vig – mozaikkockák 
egy zeneművészrŐl
KJ Nonprofit Kft. 218 oldal

Több mint húsz éve jelent meg a Tele-
ki tértől Hollywoodig című kötet – az 
Egyesült Államokban sikereket elérő 
dobos-ütőhangszeres-zene szerző, 
Tommy vig kalandos élet regénye. 
Ideje volt, hogy Tommy ról egy szak-
mai alapokra helyezett (s az elmúlt 
két évtized eseményeire is visszate-
kintő) monográfia lásson nap világot, 
s ennek meg írására kollégánk, Máté J. 
György vállalkozott. Tudományos 
igényű feldolgozásról ugyan nincs 
szó – a címben szereplő „mozaikkoc-
kák” kifejezés is arra utal,  hogy a kö-
tetbe gyűjtött anyag igen heterogén 
–, de további kutatásra igen alkalmas. 
A legértékesebbnek a Tommy vig az 
amerikai sajtóban című fejezetet ér-
zem, amely fényesen bizonyítja, hogy 
a magyarok közül szabó Gábor és 
zoller Attila mellett éppen Tommy 
volt az, aki a jazz őshazájában is igazi 
megbecsülést szerzett.  ReA
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gramofon TERJEszTÉsI POnTOK

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)








