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ORIENTAL TRUMPET CONCERTOS
Boldoczki Gábor – trombita, Sinfonietta 
Cracovia, Jurek Dybal
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Jól példázza ez a korong a zeneszerzőknek és az elő
adóművészeknek a szó legjobb értelmében vett egy
másrautaltságát. A világhírnévre szert tett magyar 
szólista játéka nemzetközi méretű inspirációs forrás 
– ezt példázza a török Fazil Say 2010es és Krzysztof 
Penderecki 2015ös Trombitaversenyének ajánlása. E 
két versenymű között, afféle lírikus pihenőként Aram 
Hacsaturján rövid zongoradarabjának trombitára és 
zenekarra szánt verziója csendül fel (a hangszerelés 
Erdélyi Péter munkája), a tetszetős mű sor fináléjául 
pedig Alexander Arutyunjan nap jaink ban legismer
tebb műve, Aszdúr trombitaversenye szolgál. A 
hallgatnivaló az első hangtól az utolsóig leköti a fi
gyelmet. A gyönyörködtető trombitahang – s ebben 
vélhetően része van a felvételtechnikának is – mind
végig kiemelten uralkodik. Mégsem érezzük bántóan 
háttérbe szorultnak a kíséretet, részben mert a válto
zatos faktúra plasztikusan érvényesül, s nem utolsó
sorban azért, mert a hangrögzítés során nem szűkí
tették össze a dinamikai skálát. Sokdimenziósnak hat 
a hangzás, egyegy dinamikai szint korántsem me
chanikusan társul valamely keskeny hangerősávhoz. 
Jurek Dybal pregnáns ritmikus profillal játszatja a 
legkülönbözőbb karakterű zenei anyagokat, és az 
unisonosza ka szok ban (amelyek gyakran népzenei 
ihletésű melodikus anyaghoz társulnak) kiegyenlített 
vonóshangzásra törekszik. Boldoczki perfekcióra tö
rekvéséhez ideális a stúdiófelvétel gyakorlata; a meg
ismételhetőség lehetőségének tudatával a trombita
művész felszabadultan játszik, a virtuóz részletekben 
is kockázatvállaló lendülettel. Bármilyen hangszert 
használjon is, ugyanazt a fölényes technikai bizton
ságot érezzük. A hangszínvarázshoz a formai építke
zés biztonsága társul. Fittler Katalin

CSAJKOVSZKIJ: VI. SZIMFÓNIA, 
BOROGYIN: POLOVEC-TÁNCOK
Budapesti Fesztiválzenekar, A Cseh Fil-
harmónia Énekkara, Fischer Iván 
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Sok év után is emlékszem Csajkovszkij IV. szimfó
niájának dinamikus előadására Fischer Ivánnal és a 
Fesztiválzenekarral az Olasz Intézetben. Új lemeze 
a VI. szimfóniáról más. Mintha új köntösbe bújtat
ta volna a művet, schuberti finomságot lopva bele, 
ami Csajkovszkij esetében cseppet sem szokvá
nyos. De indokolt, hiszen elejét veszi annak, hogy 
a zene banálissá váljék, ami sok Csajkovszkijin
terpretáció esetében történik. Emellett egészen 
puha, lágy, morajló zenei szövetet valósít meg. Ez 
sokat elárul a zenekar fejlődéséről: az elmúlt sok 
évben a kezdettől fogva egyértelmű színvonalhoz 
saját hangzás is társult. Mindez azt is mutatja, 
hogy Fischer Iván és zenekara jó előadója lenne 
Sibelius művészetének, puhán gomolygó hangzás
képeinek is. Erre az előadásra oda kell figyelni, de 
érdemes, mert a hangsúly nem a külsődleges részen 
van, nem a csúcspontok erején, hanem a folyamato
kon. Sajátos megoldásokat hallunk, melyek nem hi
valkodók. Különös a IV. tétel crescendo utáni eresz
kedő csúcspontja, itt Fischer Iván – Leonard 
Bernsteinnel és Myung WhunChunggal ellentétes 
utat választva – nem tesz hangsúlyt a szomorú 
alászállásra, egészen hamar átmegy rajta. Vagy ta
lán sajátosan épp ennek az alászállásnak a benső
ségességét fejezi ki azzal, hogy nem emeli ki kifelé. 
A szokatlanul puhán és introvertáltan megközelí
tett szimfóniát Borogyin Polovectánca követi. Ez 
sem külsődleges, hanem roppant finoman kidolgo
zott, zenekart és kórust egyaránt tekintve. Azt hi
szem, nem hallottam még ennél szebben ezt a da
rabot. Fischer finom megközelítése itt is többletet 
ad, hiszen a harsányság, a felületes hatáskeltés 
jobbára elvenni szokott. Zay Balázs

PAUK GYÖRGY: 
NÉGY HÚRON PENDÜLÖK – 
NYOLCVAN ÉV EMLÉKEI

Harmadfélszáz oldal, amit akár együltében elolvasha
tunk – pontosabban: gondot az jelent, ha le kell ten
nünk. Nem szívesebben pontosítanám műfaját, mert 
az alcímnél konkrétabban aligha lehet besorolni. Em
lékeket idéz a hegedűművész, múltjának pillanat
képeit és eseményeit idézve fel. Az emlékeknek 
természetük, hogy önkényesen „közlekednek”, fel
fel bukkanva, máskor a lélek (és tudat) mélyrétegeibe 
ágyazódva. A magyar előadóművészetnek korszakos 
jelentőségű alakja, Sebők György világított rá egy 
mesterkurzuson az emlékezet és felejtés sajátos ter
mészetére. Amire nem emlékszünk, az vagy kiesett 
az emlékezet rostáján vagy már beépült a személyi
ségbe – tehát a problematikus mozzanatok maradnak 
meg a zenei és technikai megoldanivalók sorából. 
Hasonlóképp működik az élet is; a váratlan avagy ké
sőbb akár meglepő következményekkel járó esemé
nyek bizonyulnak emlékezetesnek – s az már a sze
mélyiség kérdése, hogy ezeket a tényeket hogyan 
interpretálja. Pauk György nemcsak hegedűsként re
mek művész, hanem emberként is avatott in ter pre
tátora élete történéseinek. Biztos ízléssel (stílussal), 
színesen, ugyanakkor indulatgerjesztette feszültsé
gektől mentesen osztja meg olvasóival nyolc évtize
dének említésre méltó mozzanatait. Frappáns szem
léltetése ez a könyv „a művész is ember” tézisnek. A 
szakmabeli (s nem biztos, hogy csak ő) hiányolja vi
szont a névmutatót, amelyből feltérképezhető lenne, 
hogy kortársai közül kiket tart fontosnak nevesítve is 
megemlíteni. Ugyancsak hiányzik egy jó függelék – 
akár a művész repertoárjáról, akár a diszkográfiai tel
jesség kedvéért. Mert a csapongó emlékek útját kö
vetve elsikkad a figyelem az előadóművészet
történetileg jelentős adatok felett. Fittler Katalin
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EÖTVÖS PÉTER: 
PARADISE RELOADED (LILITH)

�  �  �  �  �

Akik szerint az opera mára már divatjamúlt és ana-
kronisztikussá vált, azoknak melegen ajánlható Eöt-
vös Péter legújabb, e műfajban alkotott opusza, mel�-
l�el a szerző éppen az ellenkezőjét bizon�ítja. Az 
operának – még ha története a teremtés kezdeteire 
n�úlik is vissza – a ma embere számára is lehet aktu-
ális mondanivalója, sőt világpolitikai és aktuálpoliti-
kai vonatkozása is. A mű alapját a 2010-ben, Mün-
chenben bemutatott Az ördög tragédiája opera adta, 
mel�et a szerző g�ökeresen átdolgozott: az immár a 
Paradise Reloaded (Lilith) címet viselő darab teljesen 
átalakult. Bár ez utóbbi az eredeti opera cselekmé-
n�ére épül, azt újragondolva, lén�eges pontokon át-
alakítva, eg� másik szereplőt középpontba hel�ezve 
kezdett új életet. Az átdolgozott verzió 2013-as bécsi 
bemutatója után a zeneszerző további vál toz ta tá so-
kat írt be a partitúrába, a mai ismereteink szerinti 
végleges formát pedig – mel�et a BMC által kiadott 
CD-n hallhatunk – a 2014. január 23-i budapesti be-
mutatóval n�erte el az alkotás. A Paradise Reloaded a 
Teremtés történetét jól ismerők számára is tartogat 
meglepetést: a történet eg�, a Bibliában nem szerep-
lő, ám apokrif írásokban többször is megemlített ka-
raktert hel�ez a középpontba. Ő Lilith, Ádám első 
felesége, aki az opera elején épp visszatért száműze-
téséből: démonan�aként élt a sivatagban. Szörn�ű 
sorsától csak akkor szabadulhat, ha Ádámtól g�er-
meke lesz. Visszatérésekor azonban már Éva áll Ádám 
oldalán. Bár célját eléri, Ádám végül nem őt választja. 
A kérdés azonban n�itott és befészkeli magát a hall-
gató elméjébe: kinek a leszármazottja az emberiség? 
A naiv, tiszta Éváé, vag� a démoni létet is megta-
pasztaló, a sötétség világából visszatérő Lilithé? Eset-
leg mindkettőé? Kovács Ilona

KURTÁG GYÖRGY ÉS MÁRTA   
KURTÁGOT JÁTSZIK

�  �  �  �  �

Kurtág születésének 90. évében a Mag�ar Rádió ki-
adatlan archív stúdió- és koncertfelvételeiből vált 
hozzáférhetővé e szűk háromneg�ed órán�i váloga-
tás. Epizódként hel�et kapott a műsorban az 1950-
51-ben nég� kézre komponált Szvit 1955-ös felvétele, 
a két- és nég�kezes Játékokból pedig 1978 és 2001 
között rögzített, „elsőkézből” hiteles interpretációkat 
hallhatunk. Azaz: hallhatunk ezekből ann�it, amen�-
n�i az adott hangszeren, felvételi és hangrögzítési 
feltételek között megőrződött. A több szempontnak 
eleget tenni kívánó válogatás visszásságaival kísérő-
szövegében Wilheim András korrektül „elszámol” – 
a nag�közönség eg�etlen gesztusa azonban csupán a 
hála lehet. A fonográfhengeres népzenei felvételeken 
edződött zenebarátnak nem jelent problémát a zavaró 
tén�ezők kiszűrése – s akkor marad az a kristál�tiszta 
zenei élmén�, ami ékesen bizon�ítja: minden jó szán-
dékú ajánló- és reklámszöveg ellenére, a Játékok nem 
afféle 20–21. századi zongorapedagógiai Mikro-
kozmosz, hanem zenei pillanatképek sora. Utánozha-
tatlan hangzáskép, amel� azonban megkönn�íti az 
értő-értelmezett kottaolvasást. Azt is példázza: va-
lamenn�i tétel felelősségteljes előadói hozzáállást 
igén�el, ráadásul alapfeltétel a hangképzés (billentés) 
iránti érzéken�ség. A szerző-játszotta két tételt kö-
vetően Kurtág Márta szólaltat meg 26 miniatűrt, 
majd a nég�kezes Szvit epizódja után nég� nég�ke-
zessel fol�tatódik a műsor. Csak a fig�elmes hallgató 
veszi észre a váltást: a fol�tatás koncertfelvételből 
való. Három tétel a szerző kin�ilatkoztatás erejű elő-
adásában, majd a Siratóra nég�kezes Sirató következik, 
eg� hosszabb hommage-tétel, majd ismét a N�u szi-
csökön�, végül Kurtág G�örg� játéka csendíti ki az 
összeállítást. Der Dichter spricht… Fittler Katalin

SCHUBERT: 5. SZIMFÓNIA, 
Művek hegedűre és zenekara
Kalló Zsolt – hegedű, Capella Savaria, 
Nicholas McGegan

�  �  �  �  �

Nem először merészkedik a korai romantika területé-
re a Capella Savaria. Néhán� éve emlékezetes Men-
delssohn-lemezt publikáltak – ezt volt is alkalmam 
dicsérni e lap hasábjain.  Ma már számos historikus 
zenekar számára természetes ez az irán�, de a szom-
bathel�iek még alighanem az út elején járnak. Schu-
bert népszerű 5. szimfóniája látszólag vállalható és 
biztonságos terep, hog� eg�, inkább a barokk és a 
klasszika terén jártas, korhű hangszereken muzsikáló 
eg�üttes megmutathassa, meddig képes a határait 
kitolni. De inkább csak látszólag. Schubert szimfó-
niái eleddig már számos „régizenés” kísérletnek let-
tek g�ámoltalan alan�ai: elővette már a Hanover 
Band, az Anima Eterna, a Felvilágosodás Korának 
Zenekara és a Les musiciens du Louvre is – ki-ki a 
maga jobb-rosszabb dirigensével. Világra szóló dia-
dalt azonban eg�ikük sem zsebelt be vele.  Nicholas 
McGegan pálcája alatt a Capella Savaria ug�an meg-
bízhatóan szól, de kissé zavaróan hat a csökkentett 
létszámból fakadó hangzásbeli n�ersesség, érdesség 
és a megszokottnál valamel�est sebesebb tempók is 
okolatlannak tűnnek. A sokszor darabos, esetlen for-
málás n�omán a mű eredendő keresetlensége, játé-
kossága, köznapian üde és fiatalos bája jóval kevésbé 
érvén�esül, mint eg� jól kicsiszolt, modern nag�ze-
nekari olvasatban. A szólóhegedűre és zenekarra 
írott, a szimfóniánál jóval ritkábban műsorra kerülő 
kompozíciók a schuberti életműből bántóan hián�zó 
versen�művek hel�ét hivatottak betölteni. Kalló 
Zsolt polgáriasan mértékletes hegedűjátéka ezekben 
a zsánerdarabokban ug�an fakóbb és bártortalanabb 
az elvártnál, de a kíséret itt elhag�ni látszik vala-
menn�i korábbi görcsöt és szívél�esebb, kötetlenebb 
szórakozást biztosít. Balázs Miklós
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J. S. BACH ÉS TELEMANN EGYHÁZI 
KANTÁTÁI
Philippe Jaroussky, 
Freiburgi Barokk Zenekar �  �  �  �  �

nemcsak a nagy Bach, de maga korában elismert, 
rendkívül termékeny Telemann egyházi zenéjének 
egy szeletével is megismerkedhet az érdeklődő. 
Bach és Telemann egyaránt írt kantátát – míg Bach 
körülbelül 300-at, Telemann legalább 1700-at – ol-
vashatjuk a lemez remek kísérőfüzetében. Bach 
kantátái sorában mindössze egy tucatot találunk, 
melynek egyetlen vokális szólama van; Telemann 
életművét viszont átszövik az ilyen típusú da-
rabok. A kiadványon két-két művet hallunk: mind-
egyik Philippe Jaroussky és a Freiburger Barock-
orchester előadásában szólal meg. Telemann Die 
stille nachtjának két kezdő tétele (benne egy csepp 
Vivaldi-reminiszcenciával) szinte álomszerű. A ki-
advány legszebb két tétele Bach Ich habe 
genugjának nyitószakasza. A kantátát alt szólista 
számára képzelte Bach, végül basszus hangra írta, 
de később is alakított a darabon. Philippe Jaroussky 
a négy kantátát 2015-ben egy koncerten már el-
énekelte, így volt a lemeznek előzménye. Az „an-
gyalhangú énekes” tolmácsolása most is nagysze-
rű. A hegedűsből lett francia művész pontosan 
tudja, hogy mely tartományban képes a legszeb-
ben énekelni – a kontratenorok hangja nagyon sé-
rülékeny, Jarousskyé mintha sötétedett volna. első 
olyan lemezén, melyen németül énekel, gyönyörű 
legatókat, csodás zenei íveket hallunk, a sokszor 
éppen csak mozduló dinamika ezúttal is kifejező. 
Jaroussky szinte gyermeki egyszerűséggel énekel, 
de ez a tolmácsolás egyúttal láttató erővel bír, éte-
ri szépséggel szólalnak meg a kantáták. A freiburgi 
zenekar nagyon szépen szól, bár olykor a hangzás 
egy kicsit fedett a hangszerek miatt. Remek elő-
adást kapunk – főleg Telemann miatt felfedezés-ér-
tékű.   Lehotka Ildikó

ORFEO CHAMÁN
L’Arpeggiata, Christina Pluhar

�  �  �  �  �

Férfi és nő szerelmének egyik legmeghatóbb megfo-
galmazása a görög mitológiából ismert Orfeusz és 
euridiké-történet. nem meglepő, hogy az opera szü-
letésénél is kulcsfontosságú szerepet játszott és már 
a kezdetektől az egyik legnépszerűbb librettó-témát 
szolgáltatta a barokk új műfajának. A zeneszerzők 
körében népszerűségét annak is köszönheti, hogy 
Orfeusz varázsként ható zenei tehetségét remekül 
lehet ábrázolni. Ugyanakkor kihívás is a művészet 
hatására rámutatni, amely képes a legkérgesebb 
szíveket is megindítani és elérni a lehetetlent: élő 
emberként visszatérni Hádész birodalmából. Peri, 
Caccini és Monteverdi óta számtalan zenei megfo-
galmazása született a történetnek, a legújabbat 
Christina Pluhar (*1965) osztrák teorbajátékos, a le-
mezen közreműködő l’ Arpeggiata együttes karmes-
tere jegyzi. Pluhar és a szöveget író kolumbiai költő, 
Hugo Chaparro Valderrama nem ragaszkodtak mere-
ven az eredetihez: a történet például Kolumbiában 
játszódik. A két fő alak mellett fontos szerepet kap 
Orfeusz féltestvére, Aristeo, és a „nahaual”, aki 
(vagy amely) az azték hitvilág szerint az emberek 
őrzője. Pluhar talán nem is operát, mint inkább 
orató riumot vagy kantátát komponált, melyben a 
szólóénekek mellett az egzotikus ütőhangszereket 
felvonultató hangszeres betétek is figyelmet érde-
melnek. A zene sajátos keveréke réginek és újnak: 
barokk recitativót vagy passacaglia-t épp úgy felfe-
dezhetünk, mint a dél-amerikai tánczenék ritmusait. 
Az előadás sztárja a főszerepet alakító vak nahuel 
Pennisi argentin énekes és gitárművész, aki – bár a 
kottát nem ismeri – ösztönös tehetséggel és kivéte-
les érzékenységgel alakítja Orfeusz szerepét. Az al-
bum CD-jén a mű kivonata, DVD-jén pedig a teljes 
előadás hozzáférhető. Kovács Ilona

GRANADA 1013–1526
Hespérion XXI, La Capella Reial de 
Catalunya, Jordi Savall

�  �  �  �  �

Az örök granada. Figyelve az andalúz város gazdag 
történetét, csakugyan elpusztíthatatlannak tűnik. 
Bizonyára Sierra nevada éber hegyei vigyázzák fül-
ledt álmát. Immár több mint 7000 éve lakják ezt a 
vidéket, ám jelentősége a kora-középkortól válik iga-
zán hangsúlyossá, amikor is a mór hódítás 711-ben 
eléri a települést, és egészen annak 1492-es vissza-
foglalásáig berberek, keresztények, zsidók és moha-
medánok közös otthonaként szolgál. A muszlimok 
uralta granada eleste a 15. század végén kétségkívül 
történelmi fordulat, hiszen ezzel teljesedik be a 
hosszú ideje tartó, véres ütközetekkel terhes 
Reconquista, a spanyol monarchia csaknem nyolc 
évszázados ádáz harca az arabus hódítással az Ibériai 
félszigeten. S ekkor nyílik meg az út az eljövendő 
Spanyol Birodalom számára az ismeretlen Újvilág 
meghódítása, egy napnál fényesebb aranykor felé. 
Jordi Savall lemeze több mint hangzó képeslap az 
Alhambra és a generalife turistacsalogató fotójával 
vagy valamiféle megzenésített történelmi tabló. A 
bőséges szöveges ismeretanyaggal kísért kiadvány 
granada történetének egy csaknem 500 évet felölelő 
szakaszát mutatja be a korabeli zenékből merítve, 
terjedelmes, néhol évszázadnál is hosszabb korsza-
kokon kalauzolva végig a hallgatót. Savall és avatott 
muzsikusai a tőlük megszokott filológusi alaposság-
gal szólaltatják meg a gondosan előkészített zenei 
tartalmakat. e zenékben a különböző kulturális be-
nyomások, eltérő iskolák és szokások éppúgy keve-
rednek, ahogyan a vásározók a tarka piaci forgatag-
ban. Berber, mór, mozarab és zsidó különutak 
fordulnak egy irányba majd válnak szét, egymással 
szüntelen párbeszédben és kölcsönhatásban, melyet 
egy egyszerre elátkozott és megáldott historikum 
formált sajátosan egyedivé.  Balázs Miklós
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BEETHOVEN: SZONÁTÁK ÉS VARIÁ-
CIÓK CSELLÓRA ÉS ZONGORÁRA
Gautier Capuçon, Frank Braley

�  �  �  �  �

A német Alpok lábánál fekvő Schloss elmau igazi 
idilli hely, tökéletes terep a felhőtlen kamarazené-
lésre. Minden földi jóval felszerelt kastélyszálló az 
alpesi havas csúcsoktól övezve, meleg forrással, 
ahol az európai burzsoázia semmittevésben megfá-
radt himpellérjei áztathatják tagjaikat. Saját hang-
versenyterme is van, s benne időről időre fesztivált 
rendeznek. Ide vonult el a két francia cimbora, 
gautier Capuçon és Frank Braley, hogy elkészítsék 
Beethoven valamennyi csellóra és zongorára szer-
zett művének lemezfelvételét. Hogy a korongokon 
hallható felszabadult, derűsen oldott muzsikálás 
köszönhető-e a földöntúli békét és egyben nagyon 
is evilági kényelmet és jólétet árasztó miliőnek, az 
voltaképpen nem számít – ám szinte tapintható az 
inspiráció. Igazi duó-szonátákkal van dolgunk, a 
zongora gyakorta éppoly fontos szerepben lép fel, 
mint a gordonka. nem lehet szó puszta kíséretről; 
Braley lendületes, virgonc zongorajátéka kiköveteli 
magának a figyelmet. Capuçon sokszor hiába igyek-
szik jól nevelten fegyelmezett maradni, éppen hogy 
fürge és zabolátlan lesz. egyszer nagyvonalúbban, 
szabadabban, máskor szorosabban olvassa a kot-
tát, s teszi ezt imponáló, ellenállhatatlan maga-
biztossággal. Játéka mindig eleven, a szó legjobb 
értelmében agilis. Ugyan nem elementáris erejű, s 
dinamikája nagyon is tudatos, a felépítés azonban 
sosem túlzóan precíz, így spontánnak tetszik. A 
játékosabb darabok, a variációk, valamint az op. 
5-ös két szonáta ugyanolyan jól állnak neki, mint a 
mélyebb benyomásokra apelláló op. 102-es dara-
bok. gautier Capuçon eleganciája kikezdhetetlen, 
Beethoven-olvasatai megvesztegethetetlenül mu-
zikálisak. A felvétel a régen volt legjobb rögzítések 
aranykorát idézi. Balázs Miklós

schuMann, Bach és BrahMs Művei
Martha Argerich – zongora, 
Itzhak Perlman – hegedű

�  �  �  �  �

egyetlen egyszer, 1998-ban játszott közösen 
Martha Argerich és Itzhak Perlman. Mindketten el-
ismerően beszéltek a saratogai alkalomról. e kon-
cert felvételéből szólal meg Schumann késői a-moll 
hegedű-zongora szonátája – lehengerlően. Az első 
tétel hihetetlen erővel, szuggesztivitással, dina mi-
kai- agogikai megoldásokkal hangzik el, néha mintha 
a szélben hajladoznának az óriás fák, máskor csak 
jelzésértékűek az éppen csak érzékelhető hullámok. 
Irtóztató energiák szabadulnak fel a harmadik tétel 
diabolikus scherzo-témájában is; érdekes módon a 
középső Allegretto sem mellőzi helyenként az erő-
teljes hangütést. A két művész játéka feledhetetlen, 
Schumann darabjának etalonértékű előadását él-
vezhetjük. nem véletlen, hogy egy közös lemez 
készítésére kérték föl őket. Szintén energiától duz-
zad (már a stúdióban készült) a három szerzőhöz 
köthető F-A-e szonáta: Brahms a Scherzót jegyzi. A 
szonátatételben is egyedi megoldásokat hallunk, 
mind Argerich, mind Perlman fantasztikus karakte-
rekkel játszik. Schumann Három fantáziadarab 
című, eredetileg klarinétra és zongorára írt ciklusa 
talán nem illeszkedik szervesen a szonátákat, szo-
nátatételt kínáló lemez anyagához, de figyeljük in-
kább a művészek megoldásait; mind a három tétel 
ragyogó. Bach c-moll szonátája nagyon szép, de 
Perlman megoldásai inkább romantikusak, mintsem 
szikárak. A lassútételek Perlman részéről a szépsé-
get, nyugalmat jelentik, Argerichet érezzük jobb-
nak, a két gyors tétel közül a záró a feszültséggel 
teli. Argerich játéka szinte simogató, a hangszín 
elképesztő, a zenei megoldások gyönyörűek, az 
apró hangsúlyok, taglejtések tanítani valók. Két iko-
nikus művész nagy zenei pillanatait hallhatjuk a le-
mezen. Lehotka Ildikó

SHAKESPEARE-DALOK
Ian Bostridge – ének, Antonio Pappano – 
zongora, Elizabeth Kenny – lant

�  �  �  �  �

Shakespeare örök: nem véletlen, hogy hozzá és 
műveihez annyi mendemonda társul, csak a legna-
gyobbak kiváltsága ez. Halálának 400. évfordulójá-
ra készült a pazar kiadvány, dalokat és három dal-
ciklust hallhatunk. Shakespeare szövegei – legyenek 
drámából kiszakított részek vagy szonettek – ma 
is élnek, rengeteg zeneszerzőt megihlettek. nem 
véletlen, hogy még a 20. századi komponistákat is 
inspirálta a Bárd kivételes kifejezőképessége, az 
érzelmek bemutatása, a sallangmentes, de min-
dent kifejező nyelvezet. Shakespeare éppoly tö-
kéllyel ábrázolja a szerelmet, mint a legmélyebb 
szomorúságot. Több mint négy évszázad zenei 
terméséből állították össze a lemezt, szinte min-
den stíluskorszakból találunk dalt. Izgalmas felfe-
dezni egy-egy szöveget több szerző értelmezésé-
ben; jól reprezentálja a válogatás, melyek a 
leggyakrabban felhasznált, legkedveltebb versek. 
A komponisták sora is érdekes, a jól ismertek – 
mint Morley, Schubert, Haydn, Britten – mellett 
Poulencen, Brittenen át alig hallott neveket is talá-
lunk. A dalok válogatása gondos, a képekkel ellá-
tott könyvecskeszerű kiadvány nagyon informatív, 
minden egyes dalról rövid ismertetőt közöl. Ian 
Bostridge minden zenei stílusban otthon van: a 
reneszánsz, lantkíséretes dalok megindítóak a ma-
guk egyszerűségében, de Stravinsky ciklusa is lát-
tató, érdemes a hangszerelésre odafigyelni. 
Bostridge nem fukarkodik a nevettető zene szaka-
szok kiemelésével, életöröm hatja át ezeket a dalo-
kat. Antonio Pappano az énekes remek társaként 
szuggesztív zongorázásával emeli ki a dalok szép-
ségét, érzelmi töltetét. elizabeth Kenny lantjátéka 
a reneszánsz kor hangulatát idézi. 

Lehotka Ildikó
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BRUCKNER: 8. SZIMFÓNIA
WDR Szimfonikus Zenekar, 
Jukka-Pekka Saraste

�  �  �  �  �

Már a verzió megválasztása sem szerencsés. 
Bruckner 8. szimfóniájának 1939-es, Robert Haas-
féle hibrid változata sokkal inkább vitatható kreatú-
ra, mint az 1955-ös leopold nowak szerkesztette 
kiadás. Jóllehet mindkettő Bruckner második, 1890-
ben született verzióján alapszik, ám előbbi az első, 
1887-es változatból emel át fontos részeket. Jukka-
Pekka Saraste éppen ezzel indokolja döntését, s 
csakugyan eminens elődök döntöttek hasonlóan: 
Schuricht, Karajan vagy Wand úgyszintén a Haas-
verzót preferálták – szemben az 1892-es Bruckner-
Schalk kiadással, amit Furtwängler, Knappertsbusch 
vagy Bruno Walter vitt sikerre. Vagy az ugyancsak 
„szellősebb” nowak-szerkesztéssel, melyet például 
Böhm, Tennstedt, Klemperer, Jochum és Celibidache 
választott. A Kölni Rádiózenekar az utóbbi években 
alig-alig vette elő Bruckner műveit, és Saraste sem 
mondhatja magát notórius Bruckner-előadónak. A 
végeredmény, melyet két 2010-es koncertfelvételből 
ollóztak össze, ezért is lehet ilyen felemás. A tempók 
több helyütt indokolhatatlanul gyorsak. A nyitó- és 
a Scherzo tételben ez kevésbé átütő, ám az Adagio 
és a zárótétel már megsínyli a rohanást. A lassútétel 
végig túl sebes, a darab így esélyt sem kap, hogy ki-
bontsa ünnepélyesen hömpölygő, hang zó pompájá-
ban rejlő részletszépségeit. A szimfónia monumen-
talitásának felmutatása nem célja az előadásnak; ez 
inkább egy afféle romantikus inter pretáció, nem egy 
szertartásos esemény. A zenekar gyengéi is rendre 
előbukkannak: a hegedűk nem elég dúsak, a mélyvo-
nósok hidegek, és a rézkar sem tökéletes. elegendő 
belehallgatnunk előbb az Adagióba: legalább emel-
kedettnek kellene lennie, ehelyett nyersen köznapi és 
banális. A finálénak diadalmasnak kellene lennie, de 
erőtlennek, bágyadtnak hat. Balázs Miklós

BRAHMS: ZONGORANÉGYES (OP. 60), 
ZONGORATRIÓ (OP. 8)
Christophe Gaugué – brácsa, 
Trio Wanderer �  �  �  �  �

„A fedőlapra tétessen egy rajzot: egy fejet hozzá-
illesztett pisztollyal. ez képet ad majd önnek erről 
a zenéről! e célból elküldöm önnek a fényképemet. 
Az öltözék: világoskék kabát, sárga nadrág és cipő 
lábszárvédővel – minthogy ön kedveli a színes 
nyomást” – írta Brahms sajátos szarkasztikus hu-
morával kiadójának az op. 60-as c-moll zongorané-
gyes publikálása előtt, 1875-ben. A Werther ruhá-
zatára való célzás nem véletlen: a zeneszerző közel 
húsz évvel azelőtt akkortájt komponálta zongorás 
kvartettjét, mikor rádöbbent, hogy olthatatlan sze-
relmet érez mentora és barátja, Robert Schumann 
felesége, Clara iránt. Hasonlóan szenvedett, mint 
goethe hőse, és neki is megfordult a fejében az ön-
gyilkosság. A régi emlékek, valamint a túlzott ön-
kritikusság is meggátolták a szerzőt abban, hogy 
rögtön a megírása után közönség elé vigye a leg-
bensőbb gondolatait kifejező kamaraművet. elég 
csak a Wanderer Trió és Christophe gaugué (brá-
csa) tolmácsolásában meghallgatni a 3. (Andante) 
tételt, mely felér egy szerelmi vallomással. A 2. té-
tel (Scherzo) tétel pedig ezúttal nem a pajkos jó-
kedv kifejezése, hanem a szerző ambivalens érzel-
meinek tükrét tárja elénk. Hasonlóan intim a CD-n 
szereplő H-dúr trió is, melynek ezúttal 1854-ben 
elkészült eredeti változata hallható. Brahms élet-
művében ez az első „túlélő” kamaramű, mely elke-
rülte elődei szomorú sorsát: szerzőjük kíméletlenül 
máglya általi halálra ítélte ftalakori kamara-opusait. 
Persze harmincöt év múlva szinte teljesen átdol-
gozta, csak a Scherzo maradt változatlan, ám sze-
rencsére a zeneszerző a korábbi verziót is megőrizte. 
A Wanderer Trió ihletett előadásban mutatja meg 
Brahms kevéssé ismert Sturm und Drang-oldalát.

Kovács Ilona

„TRANSZCENDENS” – LISZT FERENC 
összes etűdje 
Daniil Trifonov – zongora

�  �  �  �  �

liszt Transzcendens etűdjeit kevesen tudták úgy 
játszani, illetve felvenni, hogy maradjon erejük a 
megvalósításon túli érzésre, érzékeltetésre. A régi 
felvételek közül, kiemelkedik Cziffra györgy (1959) 
és lazar Berman (1959, 1963), s még egy, mely épp 
Berman miatt szorult háttérbe: Claudio Arrau 
1976-os lemeze. Ugyanis Berman 1963-as szovjet 
felvétele akkor lett ismert nyugaton. Trifonov most 
e jeles társasághoz kapcsolódott. Sajnos Richter 
csak nyolc, Ashkenazy és Sgouros csak hét darabot 
játszott a tizenkettőből. Bár Trifonov jól felkészült, 
s korábban is játszotta már a ciklust, előnyben 
része síti a spontaneitást, nem véglegeset akar 
mondani, hanem inkább jelen lenni benne, éppen 
végigmenni rajta. egészen egyéni abban, hogy a 
„fo lya matos jelen” aspektusát hozza elő inkább. Jó 
ötlet liszt összes hangversenyetűdjét felvenni egy 
második korongra, így együtt ez alig érhető el. Sok-
féle hangulatot, színt hoz Trifonov. Megnyerő a 
nyaktörő részekben, de legalább annyira a más 
han gulatúakban is – a fiatal művész igazi romanti-
kus karakterének megfelelően. Olykor dübörgően 
virtuóz, de sokszor lemond az efféle hatásról, így a 
nagy és a kiterjesztett ciklus változatosabb, több-
féle hangulatot, érzést sugall. egyetlen aggályom, 
hogy többször is túl erős, túl mechanikus a balkéz, 
ami ugyan jól strukturál, ugyanakkor kissé dara-
bossá válik általa a zene. A lemez legfőbb erénye a 
jelesebb felvételek spektrumában, hogy a liszti 
„túlhaladást” elsősorban az egyszeri alkalom spon-
taneitásával érzékelteti, azaz nem túlzott precizi-
tással fókuszál a darabokra, hanem az itt és most 
elevenségével. ebben egy harmadik Berman-fel vé-
telhez kapcsolódik, mely 1976-ból való, Itáliából. 

Zay Balázs
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rahManyinov Művei
Alexandre Tharaud – zongora, Liverpooli 
Filharmonikusok, Alexander Vedernikov

�  �  �  �  �

Alexandre Tharaud-nak egészen egyéni elképzelése 
van Rahmanyinovról. ezt most egy lemez erejéig 
formába is öntötte, de nem vennék rá mérget, hogy 
lesz folytatás. Hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk a 
francia zongorista sajátos értelmezését az orosz 
utóromantika ezen múlhatatlan műveket kompo-
náló mesteréről, csakis a hallgató saját ízlésén mú-
lik. Vagyis azon, hogy hajlandó-e tolerálni, hogy 
egy szláv szerző szinte parttalanul áradó érzelmes-
ségét ilyen szigorú keretek közé szorítsák. Tharaud 
valósággal az alapokig lebontja és újraépíti a múlt 
századból örökölt, romantikus Rahmanyinov-fel-
fogásunkat, amit olyan mesterek formáltak, mint 
Richter, Horowitz, Ashkenazy vagy manapság 
Macujev. Tharaudnál már a tagolás is más, és más a 
frazírozás, eltérőek a hangsúlyok. nyoma sincs az 
emóciók nagy ívű hullámzásának, itt minden patika-
mérlegen mért, szinte már túlzóan józan és racio -
nális. Azt hihetnénk, ez a zene az iméntiek mentén 
elveszíti a spontaneitás illúzióját is, el a gazdag ér-
zelmek kifejezőeszközeit, el a színgazdagságát. De 
nem. A II. zongoraverseny felvétele az egyik leinspi-
rálóbb előadás, amit valaha hallottam. Tharaud va-
lósággal lehántja a műről a megcsontosodott köz-
helyeket: semmi öncélú virtuozitás, a zongoraszóló 
ritmusa, dinamikája, energiája egyszeri, soha vissza 
nem térő szépséget tolmácsol. A liverpooli Filhar-
monikusok remek partner, a magánszólam és a kísé-
ret hangzásarányai példásak. Úgy tetszik, itt min-
den hang egyformán fontos és beszédes. Az 
egészében ritkán hallható, Op. 3-as öt fantáziada-
rab és a két rövid hatkezes követi a versenyműben 
vázolt trendet, Tharaud és partnereinek (Melnikov 
és Madzar) játéka példásan tiszta és kifejező.

Balázs Miklós

stravinsky és Bartók Művei
Yefim Bronfman – zongora, Londoni 
Szimfonikusok, Valery Gergiev

�  �  �  �  �

Vélhetően a legmerészebb elképzeléseiket is felül-
múlta a new Jersey Performing Arts Center 2015. 
október 24-i hangversenye. A londoni Szimfoniku-
sok játéka az intellektust is elkápráztatta érzékileg 
is lebilincselő játékával. Történt ez egy héttel az-
után, hogy az együttes a Barbican Centerben adott 
koncertjével elbúcsúzott 2007-ben kinevezett ve-
zető karmesterétől. Ha hihetünk a statisztikáknak, 
a londoni Szimfonikusok készítik évente a legtöbb 
hangfelvételt – az ebből a gyakorlatból leszűrhető 
tapasztalatok sokasága is elősegíthette azt a diffe-
renciált hangzásvilágot, amely mindig a szerzői 
szándék megvilágítását szolgálja. Azért viszont 
külön elismerés jár a muzsikusoknak, hogy mind-
eme rendkívüli teljesítmény ellenére sem veszített 
vitalitásából a játékuk. A csodálatos mandarin szvit 
a Bartók-zene ismerőinek is láttató erejű; a 3. zon-
goraverseny szólistájaként megérdemeltnek érezzük 
– Bartók három zongoraversenyének felvételéért – 
yefim Bronfman grammy-díját. A kitűnő felvételi 
tech nika ezúttal sem okozott csalódást – csak Stra-
vinsky balettjének, A tűzmadárnak leheletfinom 
halk hangzásai igényelnek rendkívül fejlett leját szó-
készüléket! e kompozíció esetében vélhe tően 
gergiev instrukciói állították megoldhatatlan feladat 
elé a felvételkészítőket, akik örvendetes módon el-
határolódnak attól az elterjedt megoldástól, hogy 
utólag „belenyúljanak” az előadás dinamikájába. Itt 
is kápráztató volt a hangszínvilág, csak épp néha a 
ha tásosság a hatásvadászat határát súrolta. Viha-
ros tetszésnyilvánítást váltott ki a mű – csakúgy, 
mint a ráadásként adott Prokofjev-mű (a Rómeó és 
Júlia 2. szvit nyitótétele). Talán csak a balett tracke-
lése igényelt volna még érzékenyebb figyelmet.

Fittler Katalin

DEBUSSY: IMAGES, 
JEUX, LA PLUS QUE LENTE
San Francisco Symphony, 
Michael Tilson Thomas �  �  �  �  �

Színek, illatok, hangulatok kavalkádja keveredik, 
szárnyal és suhan a Michael Tilson Thomas dirigálta 
San Francisco Szimfonikusok új lemezén, melyen 
Claude Debussy 1912–13-ban keletkezett szimfo-
nikus alkotásait hallgathatjuk. nemcsak az időbeli 
közelség miatt kerülhetett egymás mellé az Images 
pour Orchestre (zenekari képek), a Jeux (Játékok), 
és az eredetileg zongorára komponált la plus que 
lente című keringő, hanem mert a zeneszerző élet-
művében is egyedülállóan új utakat mutatnak ezek 
a darabok, elsősorban különleges hangszerelésük-
kel és technikai igényességükkel. Talán ez lehet az 
oka annak, hogy viszonylag ritkán szólalnak meg a 
hangversenytermekben. ezek a kompozíciók abban 
az időszakban íródtak, mikor a zeneszerző már tu-
dott betegségéről, ami végül 1918-ban bekövetke-
zett halálát okozta, ám mélabúnak, komorságnak 
nyomát sem találjuk ezekben az alkotásaiban. A 
zenekari képekben a számára három legkedvesebb 
ország zenei portréját festette meg: a gigues az an-
gol, az Ibéria a spanyol, a Tavaszi körtánc a francia 
népzenéből merít. A Játékok című  táncköltemény 
élénk, pregnáns ritmusait és misztikus, szándéko-
san elmosódott hangfüzéreit elsőrangú tolmácso-
lásban élvezhetjük. (A CD-n szereplő mindhárom 
műnek élő hangverseny-felvételét halljuk.) Büszkék 
lehetünk, hogy a lemezt záró lassú keringőben De-
bussy 1910-es budapesti látogatásának emléke is 
felbukkan: e vonzó alkotásban igazi különlegesség, 
sőt egzotikum a cimbalom szerepeltetése. Michael 
Tilson Thomas az elmúlt években Mahler-sorozatot 
készített, remélhetőleg e lemezt is egy hasonló szé-
ria nyitódarabjának szánta. Debussy műveinek eh-
hez fogható részletgazdag kivitelezése mindenkép-
pen folytatást kíván. Kovács Ilona
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ANNA NETREBKO – VERISMO
Santa Cecilia Akadémia, 
Sir Antonio Pappano 

�  �  �  �  �

netrebko hangja egészen kivételes, de nemcsak a 
hangja, hanem a technikája, az énekelni tudása és a 
drámai ereje is. Megannyi árnyalat, finom hajlítás, 
érzékeny vibrato. A lemezt indító Cilea-részlet pár 
sorában már e kivételes kvalitás minden aspektusa 
megcsillan. Divat a verizmus, de netrebkónak az 
említetteken túl a temperamentuma is megvan 
hozzá. Ritka eset, hogy valaki liùt és Turandotot is 
énekeljen. A lemezen mindkettőjüktől hallható egy 
ária. netrebko persze nem megszokott Turandot, 
hangja líraibb a Borkh-, nilsson-, Marton-kategóri-
ánál, ugyanakkor nem olyan karakteres, mint 
Ricciarelli. A lemez a Manon lescaut IV. felvonásá-
val zárul. Kiváló. Partnere férje, akinek nem jutott 
hasonlóan kiemelkedő hang, de szépen helytáll. 
Pappano kísérete persze remek. Amit nagyon hiá-
nyolok, az több jól megcsinált stúdiófelvétel e ki-
magasló művésszel. lesz egy teljes Manon lescaut, 
de csak salzburgi élő rögzítés, és ilyenben már kel-
lett csalódni. De lucia di lammermoor, Adriana 
lecouvreur, Tosca, Pillangókisasszony, la Wally, la 
gioconda, Parasztbecsület? Most kéne felvenni 
őket, míg flexibilis a hang, mert aztán fele annyi 
emlék sem marad fenn ezzel a kivételes tünemény-
nyel. Sok hangfajban hiány van ma, de itt egy igazi 
nagy lírai-drámai szoprán, mely éppen szépen mé-
lyül. lírai hang, drámai töltés. A lemez jó kis ízelítő, 
de csak az. A Vissi d’arte nem az egész Tosca, már-
pedig netrebko maga Tosca, maga Adriana 
Lecouvreur. A kiadói politikával nem értek egyet, de 
ez az árialemez ettől függetlenül kiemelkedő. És egy 
teljes Turandot is igen érdekes lenne, melyben 
mindkét női szerepet ő énekelné. Ki tudta volna 
még ezt? Sutherland és Callas.  Zay Balázs

ROSSINI – FRANCO FAGIOLI
Armonia Atenea, 
George Petrou

�  �  �  �  �

Az operák varázsbirodalmában szinte minden lehet-
séges; hát akkor miért ne énekelhetnék a férfiszere-
peket akár férfiak is? – teszi föl ál-naiv kérdését a kí-
sérőfüzet esszéírója az olvasóval összekacsintva. 
Az irónia a bel canto kor ama szokásának szól, 
amely előszeretettel bújtatott mezzoszopránokat 
lovagi páncélba az operaszínpadon. Különösen a 
heréltek művészetének lehanyatlása idején. Hiszen 
míg gyermekkorában a csengő hangú gioachino 
Rossini csak kis híján kerülte el a kasztráló kést (anyja 
vétózta meg egy „jószándékú” nagybácsi ötletét), 
addig napóleon már be is tiltotta e barbár gyakorla-
tot. napjaink talán legvirtuózabb kontratenorja, 
vagy helyesebben (s az ő esetében különösen he-
lyénvalón) „altus”-a, az argentin Franco Fagioli teljes 
joggal választotta ki CD-jéhez Rossini mezzoszop-
ránokra írott nadrágszerepeit. Merthogy Fagioli 
hangjának dús színe, meleg vibratója – ne cifrázzuk: 
androgín jellege – lehetne akár a Marilyn Horné vagy 
az ewa Podlesé is. Sőt megkockáztatom: e hang tán 
jobban is illik a kései bel canto repertoárhoz, mint a 
kontratenorok által birtokba vett, barokk, kasztrált 
szerepekhez. A műsor további előnye, hogy jobbára 
olyan Rossini-operákból válogat remek áriákat, sőt 
jeleneteket (a kitűnő Armonia Atenea Choir közre-
működésével), amelyeknek még a címéről is alig hal-
lottunk: Demetrio e Polibio, Matilde di Shabran, 
Adelaide di Borgogna, eduardo e Cristina… És ha van 
valami, ami talán még Fagiolinál is nagyobb élményt 
nyújt, az a Petrou által hihetetlen muzikalitással irá-
nyított, szenzációs, görög, korabeli hangszeres 
együttes (egyik-másik ária pompás naturhorn-, illet-
ve angolkürt-szólóval!). Az egész lemez egy merő 
élvezet!  Mesterházi Máté

MOZART: FIGARO HÁZASÁGA
Hampson, Pisaroni, Yoncheva, Karg,  
Villazón, Rastatti Énekegyüttes, Európai 
Kamarazenekar, Yannick Nézet-Séguin

�  �  �  �  �

Korszerű, dinamikus, fiatalos ez a Figaro – nézet-
Séguin és Villazón sorozatának új darabja. Magas 
átlagszínvonal, szinte minden énekes jó vagy na-
gyon jó, a karmester ezúttal is remek. De az egész? 
Míg a korszerű jelző az imént említettek viszony-
latában pozitív, egészben sajnos nem az. nem a 
karmester és nem az énekesek hibája. ennyi idő 
alatt, ilyen körülmények között ez egy jó előadás. 
De finomságban, kidolgozottságban messze elma-
rad Karajan, Solti, Muti, Haitink vagy a nemrég el-
hunyt Marriner stúdiófelvételeitől. Azokon egy-
egy részlet egész finoman be volt állítva, így a 
nagy opus differenciáltan és kimunkáltabban állt 
elő. yoncheva eleven, direkt, kicsit testes grófné. 
Karg tiszta, friss Suzanna. Brower ugyancsak friss, 
spontán Cherubino. Jó hangok, de nem olyan 
adekvátan karakteresek, mint a korábbi felvételek 
legtöbb szereplője. Friss, szép hang még a 
Barbarinát alakító Mühlemanné. A Figarót alakító 
Pisaroni esete hasonló. nagyon jó, de nem annyira 
jellegzetes, mint sok elődje. Hampson, Pisaroni 
apósa viszont nagyon érdekes, korából kifolyólag 
megfontolt, így grófképe sajátos, és a bejátszás 
nyújtotta összképtől valamelyest eltérő. A Mar-
cellinaként hallható von Otter esete hasonló 
Hampsonéhoz. Muraro született Bartolo. Villazón 
hangja Basilio kis szerepében jó, de sajnos kicsit 
túljátssza a szerepet. nagyon örülnék, ha még 
lenne folytatás; akár az Idomeneo is, melyben még 
meg tudja csillogtatni egykor kimagasló hangját. 
Persze ha ehhez jobb körülmények adódnának, ré-
széről meg bölcsesség, hogy nem kell külső elvá-
rásokhoz túlzottan alkalmazkodni, csak maga le-
gyen.  Zay Balázs
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Accentus Music – Mevex
ACC20353 

Accentus Music – Mevex
ACC20363

BERG: WOZZECK
Gerhaher, Barkmin, 
Ablinger-Sperrhacke, Woldt
Zürichi Operaház, Fabio Luisi

�����

„Alban Berg zenéje közvetlenül a hatása alá von 
minket anélkül, hogy értenünk kellene e muzsika bo-
nyolult struktúráját. A legjobb értelemben vett szín-
házi zene – amit egyébként Arnold Schönberg is 
dicsérőleg emelt ki azok után, hogy kezdetben lebe-
szélte Berget a témáról, mivel azt operának alkalmat-
lannak tartotta. grandiózus melléfogás, hiszen ma 
szinte úgy érezzük: éppen Berg zseniális megzenésí-
tése aknázza ki teljesen a Büchner-drámatöredékben 
rejlő potenciált; e zene által a szöveg olyan expresz-
szivitásra tesz szert, amelyet puszta prózaként so-
hasem tudna elérni. A darab minden borzalma elle-
nére a Wozzeck – éppen Berg zenei nyelve és annak 
groteszk humora által – nagyon is szórakoztató” – 
állítja Andreas Homoki, e szenzációs előadás rende-
zője. Saját koncepcióját pedig a következőképpen 
magyarázza: „ebben a darabban senki sem szabad, 
mindenki kényszer nyomása alatt cselekszik. Még a 
kizsákmányolók is áldozatok, a sors űzöttjei: a Kapi-
tány az erénymániájával és az örökkévalóságtól való 
félelmével, a Doktor a tudománytól érzett spleenjé-
vel és a saját hírnevéről alkotott fellengzős elképze-
léseivel. Kiutat itt senki sem talál. A szereplőket bá-
buként mozgató előadás könnyen érthető metaforája 
egy olyan világnak, amelyben mindannyian csak egy 
nagy gépezet apró csavarjai vagyunk.” Berg 
Wozzeckjét vásári bábjátékként eljátszatni, amely 
ugyanakkor lázálomszerű vízióként is hat (díszlet és 
jelmez: Michael levin!) – telibe találó ötlet, és csak 
azon csodálkozunk, miért nem jutott már másnak is 
az eszébe. A luisi vezényelte előadásban mindenki 
remek, de közülük is kiragyog Christian gerhaher 
(Wozzeck), gun-Brit Barkmin (Marie) és Wolfgang 
Ablinger-Sperrhacke (Kapitány).  Mesterházi Máté

BELLINI: I CAPULETI E I MONTECCHI
DiDonato, Kulchynska, Bernheim, 
Lorenzi, Botnarciuc
Zürichi Operaház, Fabio Luisi

�����

„Paradox dolog ezt a kegyetlen történetet ezzel a 
szép zenével hallani. Mintha a zene szépsége felhí-
vást intézne felénk, reményt adva, hogy mégiscsak 
kell lennie valami másnak. Az opera alakjai akkor a 
legboldogabbak, amikor halálvágyuknak adnak han-
got, mivel számukra a pusztulás jelenti a kiutat. ez 
tényleg egyike az általam ismert legreménytelenebb 
operáknak” – mondja a zürichi Operaház előadásá-
nak rendezője, Christoph loy. Díszlet- és jelmezter-
vezőjével, Christian Schmidttel együtt mindent meg 
is tesz azért, hogy a produkció a legvigasztalanabb 
sivárságot árassza magából – persze, megszokott 
kettősük minimalista esztétikájának legmagasabb 
színvonalán. A guelfek és ghibellinek ádáz ellentéte 
(Felice Romani szövegkönyve Shakespeare-től eltérő 
forrásokon alapul) itt mintha társadalmi osztályok 
konfliktusa volna, bár giulietta atyja, Capellio afféle 
maffiózó „keresztapa” figurát is formál. giulietta és 
Romeo szerelme a 29 éves Bellini operájának már a 
kezdetén reménytelen, aminek okát a rendező – a 
nyitány alatti képekben – a lány és az apa közötti, 
sötét titkokat rejtő kapcsolattal sejteti. A Fabio luisi 
vezényletével eszményien hangzó előadásban a 
címszereplő párt a mezzoszoprán Joyce DiDonato 
(Romeo) és a szoprán Olga Kulchynska (giulietta) 
alakítja ideálisan. Fontos még a – Benjamin Bernheim 
által nagy átéléssel és szép hangon énekelt – tenor 
szerep is: Tebaldo itt az apa által támogatott kérő, 
aki a giulietta (vélt) halála fölötti gyászban kis híján 
megbékél riválisával. A végén csak ez utóbbi azaz 
Romeo hal meg; giulietta „csupán” összeomlik, ám 
a rendezés szerint meg is bolondul – ahogyan az 
egy melankolikus operához illik.

Mesterházi Máté

BEETHOVEN: FIDELIO
Pieczonka, Kaufmann, Konieczny, 
Bezsmertna
Bécsi Filharmonikusok, 
Franz Welser-Möst  �  �  �  �  �

Bevallom, amikor 2015 nyarán először láttam élő 
egyenes közvetítésben a Salzburgi Ünnepi Játékok 
elő    adását, a Claus guth iránti minden csodálatom el-
lenére sem tetszett a rendezés. Hiányoltam a mű pró-
zai dialógusait, és bosszantottak a helyettük hang-
szóróról beadott – az emberi psziché bensőjét 
feltárni akaró – elektronikus zörejek. Fölöslegesnek 
tartottam egyes szereplők – leonora azaz „A jó”, 
valamint Don Pizarro azaz „A gonosz”– megkettőzé-
seit is. Különösen a címszereplő süketnéma jelekkel 
mutogató alteregója idegesített, mivel ezt az ötletét 
guth már híres bécsi Messiás-rendezésében elsütöt-
te, és ott helyén is volt a transzcendenssel folytatott 
kommunikáció lehetséges eszközeként. DVD-n újra 
végignézve a felvételt, megerősödött bennem az a 
benyomás, hogy az egész rendezés rendkívül kimó-
dolt. Ugyanakkor el kell ismernem, a megvalósítás a 
legmagasabb művészi fokon történt. Már a fényekkel-
árnyakkal folytatott játék – Christian Schmidt hidegen 
elegáns, egyszerre absztrakt és konkrét színpadán – 
is artisztikumot képvisel. És belátom: a „süketnéma 
angyal” is elnyeri létjogosultságát Florestan lázas lá-
tomásában. Jonas Kaufmann felbukkanásával egyéb-
ként is megszűnik a manírosság, élő színház jön létre 
(beleértve a Florestan-ária Welser-Möst által fölkava-
róan vezényelt előjátékát). Kaufmann maradandó 
pszichés károsodással küszködő Florestanja egysze-
rűen fenomenális. Az „O gott, welch ein Augenblick” 
varázslatában ugyan egy pillanatra még a megsem-
misült Don Pizarro is át tud lépni egy másik létbe, ám 
azután hiába ujjong a (láthatatlan) kórus: Florestan 
immáron nem először, de ezúttal – az opera fortissi-
mo záróakkordjára – véglegesen összecsuklik. 

Mesterházi Máté
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PALESTRINA:  
MISSA PAPAE MAR-
CELLI, MOTETTÁK
A Sixtus-kápolna 
Ének kara, Massimo 
Palombella  �  �  �  �  �

A Sixtus-kápolna kórusával az egyik legnagyobb 
nekik írt zene. A felvétel helyszíne is a Sixtus-
kápolna. A hagyomány folyamatos, de nem tud-
juk, mennyit változott „magától”, a kor aktuáli-
san épp nem érzékelhető hatásától. Szóval azt 
nem tudjuk, ilyennek szánta-e Palestrina, min-
denestre nemigen lehet ennél közelebb menni. 
Szépen gomolygó, mégis tiszta polifónia. Jó e 
kozmikus nyugalmat érezi, hiszen ha a kápolnába 
megy a földi halandó, tömegben van, s úgy szívja 
magába a freskókat. Marcellus pápa miséje a leg-
jobb eddigi előadásaitól főképp abban tér el, hogy 
kevésbé hűvös, teltebb, az egyenes tisztaságnál 
domborúbb vonalvezetésű, változékonyabb for-
mát ölt. Kár, hogy e kórussal nem készültek ko-
rábban is felvételek, mondjuk minden új karveze-
tővel – érdekes képet nyújtana.  ZB 

Hungaroton
HCD 32782

J. S. BACH 
orgonaMűvei 
– II. RÉSZ
Teleki Miklós

�  �  �  �  �

Az orgonamuzsika-felvételek egyúttal mindig a 
megszólaltatott hangszerről is képet adnak. Ma-
gánkiadású CD-ket követően Teleki Miklósnak a 
Hungarotonnál megjelenő második Bach-korongja 
a siófoki evangélikus templom orgonájának hang-
ját örökíti meg. Teleki életében e város 2000 óta 
játszik fontos szerepet; akkor volt először oktatója 
a Siófoki nemzetközi Orgona Mesterkurzusnak. A 
Makovecz Imre terve alapján készült templom 
2004-ben épített orgonáját korábban a Siófok – 
Fantasy című DVD-vel is népszerűsítette. ezúttal 
a Vivaldi-átirat d-moll orgonaversenyt követően 
ifjúkori Partitáját halljuk, egy rövid g-moll fúgát és 
az F-dúr Pastoralét követően a monumentális esz-
dúr prelúdium és fúga csendíti ki a műsort. A 17 
regiszteres mechanikus orgona megkönnyíti a da-
rabok lineáris felépítésének követését. FK

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMC902241

HENRY DUMONT:  
O MYSTERIUM
Ensemble Corres pon-
dances, Sébastian 
Daucé
 �  �  �  �  �

Az 1610-ben, liège mellett született Henry 
DuMont nagyon szép életutat mondhatott ma-
gáénak; kisfiúként templomii kórusban énekelt, 
húszévesen orgonistának nevezték ki. 1639-ben 
került Párizsba orgonistaként, később udvari 
csembalista lett. 1663-tól húsz éven át XIV. la-
jos szolgálatában állt, ebből az időszakból válo-
gatták a lemezen hallható motettákat. Rendkívül 
érdekesek a művek, különösen a hangzásvilá-
guk: sokszor mintha az ének- és a hangszeres 
szólamok kétfelől közelítenének a zenei anyag-
hoz, ettől érezheti a hallgató feszítő erejűnek az 
előadást. Az ensemble Correspondances hang-
szeresei kiváló muzsikusok, képesek a korszak 
zenéjének hangulatát elővarázsolni. A lemez 
nagyon összefogott, egy elfeledett szerző jobb 
sorsra érdemes darabjait ismerhetik meg a fran-
cia zene kedvelői.    LI

Decca – Universal
4830896

vivaldi Művei
Lucie Horsch –  
furulya, Amsterdam 
Vivaldi Players

 �  �  �  �  �

Évtizedekig a dán Michala Petri volt a furulya ki-
rálynője. Most fiatal trónkövetelő jelent meg 
Hollandiából. Ügyes és tehetséges ő is. eredeti 
és átírt Vivaldi-műveket ad elő. Kísérete nap-
jaink preferált modorának megfelelő, kis együt-
tes, laza, energikus zenélés. nem mondom, 
hogy ez a leginspiráltabb La notte vagy La 
tempesta di mare, de jók és virtuózak. Az össze-
állítás legfőbb erénye, hogy az átdolgozások 
közt nemcsak más hangszerre írt eredetik új ver-
ziói szerepelnek, hanem énekes számoké is: a 
csodás Cum dederit a nisi Dominusból, a Vedrò 
con mio diletto az Il giustinóból. A legérdeke-
sebb a lemez zárása: A tavasz Rousseau átiratá-
ban, egy szál furulyára. Reméljük, lucie Horsch 
is sok felvételt készít és új darabokat is inspirál 
majd. Periférikus hangszer a furulya, kis iroda-
lommal, de sok lehetőséggel.   ZB

Logos
lCD 11 

Új diMenzió Műhely: 
LIVE IN NEW YORK

�  �  �  �  �

A basszusklarinétos Babits Antal – civilben jeles 
hebraista, vallásfilozófus, a zsidó egyetem tanára 
– 2003 óta működteti az Új Dimenzió Műhelyt, az 
improvizatív szabadzene egyik legfontosabb ma-
gyarországi kezdeményezését. Kezdetben Szakcsi 
lakatos Béla és Szabados györgy is zongorázott 
benne, ma már Oláh Kálmán játszik itt – olvasóink 
pontosan tudják, hogy mindhármuk neve garancia.  
Babits mellett állandó tag a kortárszene iránt elkö-
telezett klasszikus klarinétművész, Klenyán Csaba; 
valamint az összes improvizatív műfajban otthono-
san mozgó brácsás, Jávorka Ádám. nem túlzás azt 
állítani, hogy jelenleg az Új Dimenzió képviseli a 
leghitelesebben azt a szabad, határokon átívelő, 
értékteremtő, spirituális muzsikálást, amelynek 
Szabados volt a nagymestere. Úgy hiszem, Babits 
nem is titkolja, hogy mindannyian Szabados köpö-
nyegéből bújtak elő – ma is őt tekintik világítóto-
ronynak. ez a felvétel 2014-ben, a new york-i zsidó 
Közösségi Központban készült – a kiváló felvétel-
technikának köszönhetően a minimális zajok-zöre-
jek nem zavaróak. negyedórás, fájdalmas mementó 
(emlékezz!) nyitja a CD-t – benne rejlik nemcsak a 
holokauszt, hanem a kiválasztott nép évezredes 
sorstragédiája. A lebegés messze révedő zene, me-
lyet a magyar sirató hagyományából építkező téte-
lek (nem bántottam senkit, Sírva keresnek engem, 
gyász) követnek. nem hoz enyhülést a közismert 
zsidó toposzt (Jiddis mama) kibontó-átértelmező 
kompozíció sem, a zárótétel (Mikor lesz az már?) 
pedig ünnepélyes kicsengetés. Súlyos, megterhelő 
muzsika, de aligha vitatja bárki is, hogy jelentős 
művészi teljesítmény rejlik mögötte. Az Új Dimen-
zió következetesen halad azon az úton, amit még a 
hetvenes-nyolcvanas években, győrben és a Kas-
sák Klubban jelöltek ki az elődök.  Retkes Attila
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ANTONIO CALDARA:  
A CERVANTES-OPERÁK
La Ritirata, Josetxu Obregón
Glossa – Karsay és Társa
gCD 9231046  �  �  �  �  �

Talán maga Miguel de Cervantes 
sem gondolta volna, hogy élete fő 
művének kinyomtatása meghozza 
számára a világhírt. A Don Quijote, 
a spanyol irodalom egyik legismer-
tebb alkotása már a publikálás évé-
ben, 1605-ben hat kiadás ért meg. 
Arról pedig nyilván álmodni sem 
mert, hogy története majdan opera 
librettójához szolgál majd alap-
anyagul. A bécsi udvar másodkar-
mesterét, Antonio Caldarát (cca. 
1670–1736) annyira megragadta a 
„nemes búsképű lovag” története, 
hogy kétszer is operaírásra ihlette: 
először 1727-ben, majd 1733-ban. e 
két opera legszebb részeiből hallha-
tunk válogatást a la Ritirata együt-
tes és énekes szólisták előadásában. 
A CD bónusza, hogy a Caldara-
operák interludiumaként szolgáló 
tánczenékből is megismerhetünk 
egy csokorra valót, nicola Mattei 
(cca. 1670–1737) tollából. KI

PLEYEL: VONÓSNÉGYESEK, 
OP. 41–42
Authentic Quartet
Hungaroton
HCD 32783 �  �  �  �  �

Úgy is mint a zsebpartitúra felta-
lálója és úttörő zeneműiparos, úgy 
is mint zseniális zongorafejlesztő 
– világhíres figura Ignaz Pleyel. ze-
neszerzőként azonban margóra 
szo  rított szerep az övé, s nem a ze-
netörténet hálátlanságából. nem, 

mert ami az alkotóművészetet ille-
ti, aligha volt korszakos tehetség az 
osztrák születésű, de franciává lett 
Pleyel, bár mennyiségben kiemelke-
dő életművet hagyott maga mö-
gött. Számos opera mellett több 
mint 40 szimfóniát és 70 vonósné-
gyest vetett papírra. Éppen a kvar-
tett volt kedvenc műfaja, így szinte 
egész pályáját végigkísérik e dara-
bok; a többnyire két vagy háromté-
teles művek könnyedek, nem tör-
nek mély mondanivalóra. Az 
Authentic Vonósnégyes világelső 
felvételein az Op. 41-es és 42-es 
két-két kvartett (1792) hangzik el – 
kissé naftalinszagú, de legalább 
korhű előadásban. BM

THE MAGIC OF JASHA 
HEIFETZ
RCA Red Seal – Sony Classical
88875032242  

Kordokumentum és egyben nagy-
szerű élmény a háromlemezes ki-
advány, mely Jascha Heifetz felvé-
teleiből kínál bő válogatást. nem 
véletlen a cím – The Magic of Jascha 
Heifetz. A hegedűst a legnagyobb-
nak tartották: Henryk Szeryng „a 
császár”,  Perlman „Isten” névvel 
illette. Csak sztereó, az 1960-as 
évekből származó felvételeket hal-
lunk. A lemez sok erénye közül az 
egyik az, hogy nem az unásig is-
mert műveket gyűjtötte csokorba. 
A versenyműveket tartalmazó le-
mezen Vieuxtemps, gla zu nov és 
Pro kofjev darabjai csendülnek fel, a 
má sodik gyűjtemény pedig Heifetz 
kamarazenei felvételeiből válogat, 
a partnerek is ikonikusak. A har-
madik lemez a zongorakíséretes és 
szólódaraboké – könnyedebbeket 
is hallhatunk –, bennük egy-egy 
Heifetz-hangszerelés. Heifetz nem 
a technikai tökélességre törekszik, 
hanem az érzelmek-érzések minél 
áradóbb bemutatására. LI

SASS SYLVIA – ÉNEK
Mozart, Verdi, Wagner,  
R. Strauss etc.
Hungaroton
HCD 32788-32789   

nehéz feladat elé állította a Hun-
garoton Sass Sylviát: világhírű 
szoprán énekesünk pályafutása 45 
évének  legkedvesebb dalaiból és 
színpadi szerepeiből válogathatott  
két lemeznyit. A jubileumi kiadvá-
nyon nemcsak áriák kaptak helyet, 
hanem két teljes dalciklus is (Wag-
ner: Wesendonck-dalok; R. Strauss: 
négy utolsó ének). Az aktív évei 
alatt közel ötven főszerepet és 
számtalan kisebb operaszerepet el-
éneklő művésznő ezúttal Wagner 
(Tannhäuser), Verdi (Álarcosbál, 
Otello, A végzet hatalma), Boito 
(Mefistofele), Catalani (la Wally), 
Mascagni (Parasztbecsület), Cilea 
(Adriana lecouvreur), és gounod 
(Faust) operájából énekel, illetve 
meghallgathatunk három Mozart-
koncertáriát is. Az összeállítás ma-
gától értődően szubjektív, ám még-
is átfogó képet ad egy páratlanul 
sikeres művészpályája meghatározó 
szerepeiről. KI

RIHM, DUSAPIN  
és Mantovani Művei
Renaud Capucon – hegedű, 
karmesterek: Philippe Jordan, 
Myung-Whun Chung
Erato – Magneoton
0825646026876  �  �  �  �  �

Fontos a repertoár bővítése, s ezek 
valóban megismerésre érdemes kor-
társ művek. Wolfgang Rihm az egyik 
legtehetségesebb kortárs szerző, 

hegedűverseny(szerűség)ei koráb-
ban is kiemelkedtek. A festő költe-
ménye effektusokban gazdag és le-
bilincselő alkotás. Pascal Du sapin 
Aufgangja három tételével közelebb 
áll a régi formához. Különösen a 
műsodik tétele sikerült – itt-ott re-
mek részei vannak. Temperamen-
tumban is, hangvételben is eltér a 
harmadik darab, Bruno Mantovani 
Jeux d’eau-ja. ez még Ravel Tzigane-
jáig is visszanyúl, imitációs futamai-
val. Rihm elsőre megragad, Dusapin 
koncentrációt igényel, de megéri, s 
ígéretes Mantovani is. A projekt ki-
magasló: Mutter és Kremer – meg 
persze mások – mellett még egy re-
mek hegedűs, aki nem csak az alap-
repertoárt játssza.  ZB  

JAMES HORNER: 
COLLAGE – THE LAST WORK
Mercury Classics – Universal
4812810 �  �  �  �  �

Szomorú aktualitást ad James 
Horner korongjának, hogy a címadó 
kompozíciót, a négy kürtre és zene-
karra komponált Collage-t utolsó 
műként kell számont artanunk. A 
Titanic zeneszerzőjeként két Oscar-
díjjal elismert Horner 2015. június 
22-én halálos balesetet szenvedett 
magánrepülőgépével. A repülés sze-
relmesének, aki életpályaként mégis 
a zenét választotta, a filmzene azt a 
lehetőséget kínálta, hogy művei ha-
mar eljussanak nagy létszámú kö-
zönséghez. A Collage-t Jaime 
Martín vezényletével a Londoni Fil-
har  monikus zenekar szólaltatja meg 
– az az együttes, amelyet legfiata-
labb dirigenseként Horner is vezé-
nyelt korábban. A további hallgatni-
valót a Royal liverpool Philharmonic 
Orchestra játssza, David Arnold 
irányításával. Tanulságos a látvány 
hatását erősítő, ám méltatlanul ke-
vés figyelemre méltatott kísérőzene 
önálló felidézése. FK
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Szerzői kiadás
Katalógusszám nélkül

GÖBÖLYÖS N. LÁSZLÓ: 
DJABE – 20 ÉV SZABAD HANGJAI

A gramofontól – szándékom, reményeim szerint 
– teljesen idegen a belterjesség, az elfogultság, az 
„összekacsintás”. Éppen ezért szeretném itt leírni: 
volt minimális közöm a Djabe – 20 év szabad 
hangjai című kötethez, hiszen a zenekar és a szer-
ző, göbölyös n. lászló felkérésére én írtam az 
utószót. „Húsz esztendő alatt sikerült olyan 
összetéveszhetetlenül egyéni hangképet létrehoz-
niuk, olyan témákat és motívumfejlesztő techni-
kákat kialakítaniuk, ami csak és kizárólag rájuk jel-
lemző. A sajátjuk – anyanyelvi szinten beszélik. 
Ha mégis szükséges lenne valamiféle definíció, 
legszívesebben hangokból szőtt perzsaszőnyeg-
nek nevezném a Djabe zenéjét. A keleties kolorit, a 
míves kidolgozottság, a részletgazdagság, a társ-
művészetek szerves beépülése, a produkciók rend-
kívüli összetettsége és igényessége mind-mind a 
perzsa és kaukázusi szönyegszövő manufaktúrák 
évezredes, csodálatos hagyományára emlékeztet. 
Évezredes tradícióról persze itt nincs szó, csupán  
két évtizedről, hiszen amit a Djabe 1995-ben el-
kezdett, annak Magyarországon nem – és külföl-
dön is csupán szórványosan, töredékesen – volt 
előzménye”– írtam eme utószóban. Maga a könyv 
is színes, gazdag, tartalmas, igényes, olvasmá-
nyos. A magát world/jazz fusion zenekarként defi-
niáló csapatnak a függelékben közölt diszkográfiája 
pedig – a különleges formátumú, egyedi lP és DVD- 
audio kiadások sokaságával  – igazán imponáló. 
Ki emelendő még, hogy ezúttal is szépen és méltó 
terjedelemben emlékeznek meg fiatalon elhunyt 
alapító tagjukról, az ütőhangszeres-színész Sipos 
Andrásról. A könyv megjelenése egyúttal korszak-
határ is, hiszen a Djabe tagsága az elmúlt hóna-
pokban jelentősen kicserélődött. Érdeklődve vá-
rom az új periódus zenéit. Retkes Attila 

OLÁH SZABOLCS QUINTET: 
ÁLOMÖSVÉNY

�  �  �  �  �

Talán még emlékszik a 2006-os Debreceni Jazzna-
pokra az akkor még huszonéves gitáros. Kvartett-
jének fellépése után egy Amerikából repatriált 
jazz kedvelő a szakavatottak magabiztosságával 
azt tanácsolta neki, hogy saját számok helyett in-
kább a jazz-standardek előadásával fejlessze tudá-
sát, s csak azután kezdjen önálló szerzemények 
írásába, miután kijárta az iskolákat. Oláh Szabolcs 
valószínűleg elengedte a füle mellett a javaslatot, 
és hangszeresként, szerzőként, hangszerelőként, 
sőt szövegíróként azóta is a maga útját járja, 
amint azt harmadik, saját kiadásban megjelent le-
meze is mutatja. Instrumentális letétek után ez CD 
a dal jegyében született. A még fiatalnak tekinthe-
tő, de már hangsúlyosan jelen lévő nemzedék tag-
jaként Oláh meglepően romantikus, érzelmes 
anyaggal jelentkezett. A tizenegy szerzemény 
nem a pop irányába hajló, de nem is a jazz-örök-
zöldek hagyományaiban gyökerező világba viszi a 
hallgatót. legjobban a műdal vagy művészi dal 
fogalma segíthet a zene körülírásában. Az olykor 
nagy és disszonáns hangközökből építkező, hang-
szeres kommentálásokkal kísért, a populáris fogal-
mazásmódot kerülő, gyakran aszimmetrikus dal-
lamvezetés adja a számok keretét, amit magával 
ragadó, melodikus hangszerszólókkal töltenek meg 
jazz-tartalommal a kvintett tagjai. A zenei anyag 
és a hangzás egynemű, mintha a szerzemények 
ugyan annak a gondolatnak a variánsai volnának. 
Kalmár Panni érzelmes, nem a jazzritmizálás je-
gyében fogant előadásmóddal igyekszik közvetíte-
ni az olykor közhelyes versek tartalmait. Kitűnőek, 
még ha esetenként (Metheny, Brecker) hatásokat 
mutatók is Ávéd János (tenor-, szopránszaxofon), 
Cseke gábor (zongora), Soós Márton (bőgő) és 
Oláh Szabolcs szólói.   Turi Gábor

DRESCH QUARTET: 
tördelős

�  �  �  �  �

Miközben a jazz alighanem a leginkább nemzetközi 
zenei nyelv, igazán kiemelkedő művelői kisebb na-
gyobb mértékben saját zenei hagyományaikat is 
beépítik művészetükbe. Dresch Mihály azon keve-
sek egyike, akiknek maradéktalanul sikerült megva-
lósítaniuk ezt a nemes célkitűzést. Róla már min-
dent megírtak, egyedülálló művészetének elemzése 
nem lehet e rövid recenzió tárgya. Bizonyára sokan 
vagyunk, akik úgy várják egy-egy újabb Dresch-
opusz kiadását, mint egykoron a nagy amerikai 
jazzikonok lemezeinek megjelenését. Új albuma 
szerves folytatása eddigi tevékenységének: a felvé-
telek akár a legutóbbi Kapu és kert című lemezével 
egyszerre is készülhettek volna, sőt mintha most 
még direktebb formában merítene a magyar folklór-
kincsből. Minden a kitűzött célt szolgálja: a hang-
szerek (a tenor- és szopránszaxofon mellett a fu-
hun), a repertoár megválasztása, a hangszerelések, 
de még az egyes tételek időtartama is. Szerzői le-
mez, de ezúttal kissé merengőbb, filozofikusabb 
hangvételű az egész alkotás.  A Dresch Quartet 
felállása évek óta változatlan, igaz a bőgősök sor-
ban cserélődtek: Szandai Mátyás és Hock ernő után 
most Horváth Balázs a ritmustandem másik oszlo-
pa, a stabil Baló István mellett. Balázs is remek vá-
lasztás, hiszen a sokoldalú bőgős Borbély Mihály-
nál is ilyen – népzenei ihletésű – muzsikát játszik. 
nem szükséges bizonygatni, hogy az együttesnek 
a Dresch által használt fúvós hangszerek mellett 
Lukács Miklós cimbalomjátéka ad különleges színt. 
Igazi hungarikum ez az unikális hangszereken elő-
adott, invenciózus, kiáradó zene, újabb bizonyság 
arra, hogy a jazz a legtoleránsabb zenei műfaj. A 
lemezborító különös varázsa a művész Anna nevű 
leányának rajza apjáról, amely tökéletesen kifejezi 
Misi egyéniségét.  Márton Attila
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Tom-Tom Records
TTCD 253

BJO Records
BJO 007  

LÁSZLÓ ATTILA ÉS A BUDAPEST 
JAZZ ORCHESTRA: MAGIC CITY

�  �  �  �  � 

A sokoldalú nagyzenekar közel két évtizedes fenn-
állása során „tematikus” projektjei közül jó pár le-
mezre is került. ezek sorában is kiemelkedő legfris-
sebb albumuk, amely a hazai jazz (és a minő ségi 
popzene) több évtizede élvonalban lévő figurá-
jának, a gitáros-zeneszerző-hangszerelő lászló 
Attilának a BJO-val közös felvételeit teszi köz-
kinccsé. A lemezen a kiváló jazzművész mindhá-
rom tevékenységének esszenciáját kapjuk. A köz-
elmúltban tartott nagysikerű lemezbemutató 
koncert hatása alatt nem könnyű tárgyilagosan 
foglalkozni az elhangzó zenei matériával. lászló 
Attila összesen kilenc, részben korábbról ismert 
(pl. a Doctor Q vagy a Downhill)), másrészt vado-
natúj (a címadó Magic City és a la Montagne) 
kompozíciója került fel a korongra, két szám kivé-
telével valamennyi a szerző mesteri hangszerelé-
sében. A Tell your Story Ávéd János, míg az It’s 
Already That Subicz gábor munkája. lászló Attila 
karakteres gitárjátéka a legnagyobbaknak mások-
kal össze nem téveszthető soundját idézi. Ízléses, 
melodikus, sugárzik belőle az élet szeretete. Több 
évtizede a legkiemelkedőbb jazzművészek egyike, 
akinek tevékenysége határokon túl is jól ismert. 
Fényes pályája során több nagynevű külföldi mű-
vésszel is dolgozott. Kissé „kakukktojás” Horváth 
Charlie magyar nyelven előadott slágere és Veres 
Mónika When you Came című dala, amelyek 
ugyanakkor színesítik a palettát. A 19 tagú BJO 
stábja és a főszereplő lászló Attila mellett még 
három további vendégművész is játszik az albu-
mon: Oláh Kálmán, lattmann Béla és Kaszás Péter. 
Különösen Kálcsi brillírozik zongora- ill. keyboard-
szólóival. Kiemelkedő Válik lászló hangmérnöki 
munkája és nosek lászló albumborítója is.

Márton Attila

BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET: 
HOMAGE TO SHAKESPEARE

�����

„If music be the food of love, play on” (Ha a zene 
szerelmünk étke, fel)! Így a Vízkereszt első monda-
ta. nem csoda, hogy Shakespeare számos jazz-mű-
vészt megihletett. Duke ellingtont és jobbkezét, 
Billy Strayhornt az 1956-os kanadai Shakespeare 
fesztivál inspirálta az Aténi Timon zenekari válto-
zata, a Such Sweet Thunder megírására. Az angol 
zenekarvezető szaxofonos, John Dankworth pedig 
– felismerve a bárd verseinek muzikalitását – 
Shakespeare And All That Jazz című, nagy sikerű 
albumán megzenésített több szonettet és jónéhány 
részt különböző drámáiból felesége, az énekesnő 
Cleo laine számára. Bágyi Balázs a gyulai Várszín-
ház rendelésére készítette el ezt az albumot, és 
Pocsai Kriszta csodálatos hangja jó angolsággal 
emeli ki a 400 éve elhunyt Shakespeare „dalszöve-
geinek” nagyszerűségét. A zenekarvezető szerze-
ményei megütik a standardek nívóját és méltóak az 
örökérvényű szövegekhez. A kvartett kiváló zené-
szekből áll. lakatos Soso, a fantasztikusan tehetsé-
ges, nagy érzéssel és sallangmentesen rögtönző 
altszaxofonos az album egészén tenort játszik – ta-
lán azért, mert ennek a hangszernek a hangzása áll 
a legközelebb az emberi hanghoz, ami nem közöm-
bös a shakespeari kontextusban. Az album nyitá-
nyában mind a szaxofonos, mind pedig az énekes-
nő csodálatos improvizációkkal szolgál. zongorán a 
roppant sokoldalú Oláh Dezső igen diszkréten 
„megágyaz” Sosónak és Krisztának, míg nem saját 
szólórészein visszafogottan remekel. ez a visszafo-
gottság és száz százalékos odafigyelés jellemzi 
Bágyi Balázs dob- és Oláh Péter bőgőjátékát is. 
nagyszerű szerzeményként még a sok jó kompozí-
ció közül is kiemelném az albumról a bossa novás 
beütésű XlVI szonettet és a Passionate Pilgrim 
XII-t.  Pallai Péter

NIGUN – 
LIVE INEM SARGFABRIK

�  �  �  �  �

A nigun gyanútlanul koncertezett egyet a bécsi 
Sargfabrikban, majd hazautaztak. Másnap a zenekar-
vezető, Párniczky András egy e-mailt talált a posta-
ládájában, benne a koncert teljes hanganyagával. ez 
a lemez születésének rövid története. A hosszabb 
változatban benne foglaltatik a sok-sok évnyi közös 
munka, a zsidóság és a jazz iránti szenvedély, az 
egyes muzsikusok egyéni és közös zenei sége és a 
szerzemények önálló élete. A nigun különleges jazz-
együttes, hiszen a kompozíciók alapját a kelet-euró-
pai zsidó népi hagyományokban találjuk. A klez-jazz 
műfajban a klezmer dallamvilágát, érzelmi töltetét 
keresztezik a modern és avantgárd jazz előadásbeli 
jellemzőivel, jó adag bartóki hangzással és spontán 
zenei kommunikációval. Bede Péter altszaxofonon és 
tárogatón játszik. Játékában a kreatív dallamalkotás 
népies ízzel keveredik, ami néha klezmerzenekart, 
néha John Coltrane-t idézi. Ajtai Péter energikus, el-
lenpontozó bőgőszólamaira Baló István dallamos és 
változatos dobolása válaszol. Párniczky András (la-
punk rendszeres külső munkatársa – a szerk.) a le-
mez zeneszerzője és gitárosa. előadóként a meglepő 
harmóniák, a míves sound, a biztos technikai tudás 
és az érzékeny dallamvilág jellemzik. Művei ugyan 
egy percig sem felejtik el kötődésüket a zsidó zené-
hez, ugyanilyen szorosan táplálkoznak a hatvanas 
évek közepén kialakult jazz-kommunikáció hagyo-
mányából. A számokban nemegyszer mind a négy 
zenész szólózik, beszélget egymással, kitöltik egy-
más szüneteit, „vitatkoznak”, majd „megbékélnek”. 
A megírt témák és hangszerelések tisztelettudóan 
viszonyulnak a klezmerhez, nem a műfaj kliséivel 
dobálóznak, hanem egy sokkal mélyebb megértésről 
tanúskodnak. Mindennek köszönhetően a felvétel 
élettel és lélekkel teli, többszöri hallgatásra ajánlott 
anyag. Szentgallay György
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JOSHUA REDMAN & BRAD 
MEHLDAU: NEARNESS

�����

A két világklasszis zenész az 1990-es évek elején 
talált egymásra, amikor Redman felkérte Mehldaut, 
hogy csatlakozzon az együtteséhez. ezt köve tően 
szétváltak az útjaik, de megmaradt a kölcsönös 
zenei empátia és a szeretet. 2011-ben újra egye-
sültek mint duó egy európai turnéra, ahol az albu-
mon található felvételek készültek. A szaxofon-
zongora duók elég ritkák a műfaj töténelmében, 
talán mert ez a zenei konfrontáció legközvetle-
nebb formája, ahol azonnal kiderül, ha valaki nem 
veszi a lapot, és élőben csak fokozódik a veszély. 
A két zseniális zenész azonban könnyed elegan-
ciával vette az akadályokat. Műfajilag jóformán le-
hetetlen beskatulyázni amit hallunk. Charlie Parker 
Ornithology című bebop himnuszában időnként 
azt a klasszicizáló cool beütést tapasztalhatjuk, 
mint a néhai Dave Brubeck és Paul Desmond zenei 
párbeszédében, ugyanakkor vannak részek, ahol 
Redman vázlatosan játszik a témával, míg Mehldau  
szeszélyes dekonstrukciót hajt végre a harmóniák-
kal és a ritmussal, de az is teljesen logikusnak tű-
nik. Kiemelkedő még ezen az  albumon – ahol 
mindvégig izgalmas zenei kötéltánc folyik – Hoagy 
Carmichael gyönyörű nearness of you című szer-
zeménye, amely kidomborítja Mehldau harmoni-
kus fantáziáját és tartalmaz egy szenzációs, kísé-
ret nélküli szólót Redmantól. Számos példáját 
találjuk a lemezen a ritmikai és hangulati váltások-
nak, a jazz számos ágából és korszakából szár-
mazó stílus jegyek szokatlan, teljesen egyéni, de 
végül mégis magától értetődőnek tűnő láncra fű-
zésének. A sok, így leírva eklektikusnak tűnő fogás 
azonban egy pillanatra sem fullad kakofóniába. 
Mehldau és Redman összjátéka, szórakoztató dia-
lógusa a legmerengőbb, legmeditatívabb részeket 
is izgalmassá teszi. Pallai Péter

CUONG VU TRIO  
MEETS PAT METHENY

�  �  �  �  �

Az 1969-ben Saigonban született, de Amerikában 
felnőtt trombitás új lemeze a műfaj egyik ez évi 
meglepetése. Az egzotikus nevű vietnámi mű-
vész hangszerével (sőt énekével) már vagy másfél 
évtizede találkozhattunk Pat Metheny egyik-má-
sik albumán, sőt Come Play with Me című saját 
nevén kiadott lemezét is megismerhettük. Az ez-
redfordulós avantgárd jazz képviselői: Stomu 
Takeishi basszusgitáros és John Hollenbeck dobos 
kísérték egy olyan pszichedelikus utazásban, 
amely egy kritikusa szerint a „sehonnanból a 
sehovába” vezetett.   Persze azóta számtalan ran-
gos zenei díjat begyűjtött – azért nem érdemtele-
nül. Triója mindvégig laza kapcsolatban maradt a 
nagynevű gitárossal, olyannyira, hogy mi is lát-
hattuk vendégszólistaként a Pat Metheny group 
budapesti koncertjén. Lehet, hogy ezt a szívessé-
get viszonozza most Pat? Mindenesetre ennek a 
lemeznek nem Metheny határozza meg a karakte-
rét, hanem a névadó trió. Miközben szólóival re-
mekül színesíti a produkciót, Metheny igazi mű-
vészi alázattal alárendeli magát a trombitás jó 
értelemben vett eklektikus zenei világának. ebben 
megtalálható a bebop-tól a free-ig sok minden, a 
not Crazy (Just giddy Upping)-ban történetesen 
mindkettő, olyannyira, hogy a virtuóz bop trom-
bitafutamok alatt a basszusgitár free jellegű kísé-
rete hallható. Cuong Vu Miles Davist idéző 
soundja tetszetős, olykor földönkívüli világba ve-
zet, egyik-másik számot hallgatva olyan érzésünk 
támad, mintha a nagy sötét űrben lebegnénk. Tri-
ójában még ma is ott van az elvarázsolt hangokat 
hallató bass-man Stomu Takeishi, a doboknál vi-
szont újabb amerikai, bizonyos Ted Poor játszik – 
igazán fenomenálisan. Kiemelkedő, új utakat mu-
tató alkotás. Márton Attila 

CHARLIE HADEN LIBERATION 
ORCHESTRA: TIME/LIFE

�  �  �  �  �

gyász. lehet-e ennél érzelmileg telítettebb és re-
ménytelenebb témája egy jazz CD-nek? Charlie 
Haden, korunk nagy bőgőse 2014-ben távozott az 
élők sorából, de vannak anyagok a lemeztársasá-
gok polcain, amelyek előbb-utóbb hozzáférhetővé 
válnak. ez a CD részben még életében készült: a 
nyitó és a záró kompozíció 2011-es koncerten 
örökíti meg játékát és hangját, míg a másik két 
kompozíció utólag, stúdióban rögzített felvételen 
egészít ki az anyagot. A társadalmi kérdések és 
egyenlőtlenségek felszámolása mellett elköte-
lezett Haden először 1969-ben hívta létre a 
liberation Music Orchestra elnevezésű, az évtize-
dek során újból alkalomszerűen toborzott big 
bandjét, amely különböző globális témák, utóbb a 
bálnák kihalása és az egyetemes környezet pusz-
tulása miatt érzett féltés miatt szerveződött újjá. 
eddigi tevékenységüket öt lemez dokumentálja. A 
hangszerelő, mint mindig, ezúttal is a zseniális 
Carla Bley, aki „csak” a hátterét teremti meg an-
nak, ami a felszínen zajlik. Korábbi szerzeményeit 
újrahangszerelve, Silent Spring című kompozíció-
jának ismétlődő keretjátékával Bley olyan hangzó 
szövedéket teremt Chris Cheek (tenorszaxofon) és 
Michael Rodriguez (trombita) szólóinak, ami az 
egész darab fájdalmas hangulatát meghatározza. 
Bley hangszerelései nem tolakodóak, inkább a hét-
térben működnek, tág teret adva a hangszerszó-
lóknak. A rögtönzők neve sorolható: Tony Malaby 
(ts), Steve Cardenas (g), Curtis Folkwes (tb), loren 
Stillman (as), Steve Swallow (bg). Utóbbi basszus-
gitárosként két felvételen átvette Haden helyét. 
Méltó emlékezés ez a lemez az idejekorán elhunyt 
bőgősre-zeneszerzőre, jelképezve a jazz jelenvaló-
ságát, és a rögtönzéses előadási gyakorlatban 
megnyilvánuló időtlenségét. Turi Gábor
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ROBERT GLASPER EXPERIMENT: 
ARTSCIENCE

�  �  �  �  �

Glasper és az Experiment néhány évvel ezelőtt egy 
olyan vonatot indított el, amire manapság rengeteg 
fiatal zenész fel szeretne szállni. Mint egyedi stílu-
sú jazz-zongorista, komponista, a különleges, mo-
dern harmonizálás mestere, zeneileg elképesztő 
hatású. Előadóművészként, ismert figuraként pedig 
az afroamerikai urbánus kultúra szószólója, a ko-
rábban gettók és a templomok falai közé szorított 
zenei stílusok reanimátora. Civilként köz vetlen és 
bolondos ember, maga a megtestesült hip-hop egy 
jazzmuzsikus intellektusával. Az ArtScience-től 
pontosan azt kapjuk, amit várunk. Az afroamerikai 
könnyűzene valamennyi kellékével találkozunk: 
mögé játszott, loopokat idéző groove-ok, effektek 
színes tárháza, autotune-ozott és vocoderes ének 
és az a hangulat, ami a fekete muzsika évszázadá-
ra oly jellemző volt a soul- himnuszoktól kezdve a 
new jack swingig. A Black Radio-vonallal ellentét-
ben ezúttal nincsenek vendégénekesek, a zenét 
szinte teljesen egyedül az Experiment szolgáltatja 
és ők is énekelnek. Glasper mindig is nagyon érez-
te a lemezt, mint önálló műfajt, így gyakran alkal-
mazta a rapelőadók albumairól ismert „skiteket”, 
poénokat. Ezúttal mintha kevesebb volna ezekből. 
Hogy a lemez épp a várakozások szerint teljesít, 
egyszerre pozitív és negatív. Pozitív, hiszen 
Glasperék zenéjét mindig élmény hallgatni akár 
odafigyelve, akár pusztán háttérzeneként. Nega-
tív, hiszen akik az örökös újításokat, szembenézé-
seket, gyökeres változásokat várják egy zenekar-
tól, azok ezt itt nem fogják megkapni. Kérdés, 
hogy egy, a jazzen belül ilyen remek brandet kivívó 
együttes, mint a Robert Glasper Experiment, szük-
ségét érzi-e egyáltalán újrafogalmazni azokat a 
dolgokat, amelyeknek a hírnevét köszönheti. 

Szentgallay György

JOHN SCOFIELD: 
COUNTRY FOR OLD MEN

�  �  �  �  �

Buddy Rich, a legendás swingdobos egyszer kór-
házba került, és a nővér megkérdezte tőle, mire 
allergiás. „Just country music” – felelte Rich. 
Való ban, a jazz és a country nem nevezhetők ép-
penséggel testvérműfajoknak, John Scofield mégis 
nagyon szereti a country összes stílusát, úgy a 
hillbilly muzsikát, mint a későbbi korok előadóit. 
Új, az Impulse-nál megjelent lemezén 12 klasszi-
kus country song jazzátirata hallható. Egyes szá-
mok hangulatát meghagyták az eredetinek (például 
Bartender’s Blues), másokat szinte a felismerhe-
tetlenségig átalakítottak (I’m So Lonesome I Could 
Cry). Scofield és zenekara természetesen tökéle-
tesen játszik. Goldings hammondja és zongorája 
hol country-hoz hűen szőnyegezik, hol őrült mo-
dern jazzbe ugrik át. Swallow és Stewart legendás 
ritmusszekciót alkotnak, Scofield pedig hallhatóan 
hosszasan tanulmányozta a country stílusjegyeit, 
a frazírozástól kezdve egészen a szövegekig. A 
műfaj mély megértéséről tesz tanúbizonyságot 
azzal, hogy a gitárszólóiban is egyértelműen fel-
fedezhető, hogy nem egyszerűen egy akkordme-
netre, hanem konkrétan arra a Dolly Parton vagy 
Merle Haggard dalra játszik. Nyilvánvaló erényei 
ellenére azonban ez az album nem több egy 
szimpla Scofield sorlemeznél, melynek egyetlen 
poénja, hogy népies számokból épül fel. Noha 
nyomokban óriási poénfaktorként szolgál a 
country és a jazz vegyítése (a Red River Valley 
című dal jó értelemben vett „suttyó” témája után 
nagyon érdekes hatást vált ki a középtempós 
bebop szóló), azért ez kevés, hogy a hallgatás 
közben jelentkező unalmat feledtesse. A kísérlet 
maga érdekes, az nyilvánvaló. De hogy Scofield 
legjobbjai közt ez a lemez nem fog szerepelni, az 
is biztos.  Szentgallay György

BRANFORD MARSALIS QUARTET ÉS 
KURT ELLING : UPWARD SPIRAL

�  �  �  �  �

A gyűjtőket zavarba ejtik a „közös” lemezek, 
amelyeket két zenekarvezető irányít. Hova sorol-
ják be őket a polcon? Hodgeshoz vagy 
Mulliganhez? Van, hogy a rokonszenv dönt: a 
Hodges-rajongó nyilván az altszaxofonos albu-
mai közé teszi majd a kiadványt. Jelen CD-nk fel-
iratozása azt sugallja, hogy Marsalis-lemezről 
van szó, ahol Elling csupán vendég, én azonban a 
lemez meghallgatása után bizonytalan vagyok 
hovatartozását illetően. Számomra ez egyértel-
műen Kurt Elling show-ja, akit csupán kísér a 
Branford Marsalis Quartet. Az énekes nagy moz-
gásteret kap: szemezget a különböző források-
ból, aztán „ellingesíti” őket. Van itt popdal az 
1950-es évek elejéről (Blue Velvet), bossa nova, 
Sting-szerzemény és jazz-örökzöld a Porgy és 
Bessből. Az érzelgős popdalból csipkefinomságú 
jazzdarab válik, miniatűr tragédia; az I’m a Fool to 
Want You drámai szaxofon-ének duóvá lényegül 
át. Lenyűgözően sokszínű Elling repertoárja, 
ezen a lemezen különösen a lírai számokban re-
mekel. A nyitó Gershwin-standard vagy a Rollins-
féle Doxy (benne egy vérpezsdítő scatteléssel) 
talán egy kicsit túl „hip” és színpadias. Bár meg-
lehet, épp ez volt a cél. Marsalis pompásan kísér 
mindkét hangszerén, a bossa nova dalban például 
nyíltan utal Stan Getzre, ahogy énekes társa João 
Gilbertóra. A Calderazzo-Revis-Faulkner trió is 
hallható élvezettel támogatja a változatos prog-
ramot. Profizmusa ellenére az előadás néha azt 
az érzést kelti, hogy öt nagyszerű zenész stílus-
gyakorlatokat végez, vagyis csak kívülről közelít 
meg kiválasztott anyagokat, s így a hallgató se 
mindig tud belülre kerülni. Csupán ezért kell be-
érnünk a négy csillaggal.

Máté J. György
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Blue Note – Universal
00602547955715

NORAH JONES: 
DAY BREAKS

�  �  �  �  �

Ravi Shankar lánya éppúgy megosztotta a jazzvi-
lágot, mint Diana Krall. Kétségtelenül tehetséges 
énekesnő, de túl sok engedményt tett a pop és/
vagy a country felé. Persze ennek is volt előnye: 
óriási népszerűség, már a debütáló lemez nyolc 
grammy-díja. Az azóta eltelt időben sem került 
sokkal közelebb a jazzhez, ahogy ez az album is 
bizonyítja. Még akkor sem, ha a kedvéért olyan 
jazzikonok is közreműködnek, mint Wayne 
Shorter, lonnie Smith, John Pattitucci vagy Brian 
Blade, és a számok között megtaláljuk Silver Peace 
című balladáját és az African Flowert is elling ton-
tól. A sokoldalú díva írta a dalok kétharmadát és 
még a zongoránál is ő foglal helyet. Vokális zené-
nél előnyős, ha értjük a szövegeket, dicséretes, 
hogy a kísérőfüzetben megtalálhatók. Jazz ele-
mekben bővelkedő popzene, valóságos stílus-ka-
valkád, kellemes hallgatnivaló. MA

Nonesuch – Magneoton
555192

ALLEN  
TOUSSAINT:   
AMERICAN TUNES

�  �  �  �  �

Az éppen egy éve elhunyt new Orleans-i zongo-
rista-énekes utolsó albuma mintegy megkoronáz-
za életművét.  A nálunk alig ismert Toussaint 
népszerű fekete-amerikai ikon volt, akinek dalait 
mások is műsorukra tűzték, eric Claptontól a 
Rolling Stonesig. Az ő tevékenységében nem vál-
tak el a „könnyű műfaj” irányzatai, így az album 
címe telitalálat, hiszen nemcsak olyan jazz 
standardek hangzanak el, mint a Waltz for Debby 
Bill evanstól, a Come Sunday Duke ellingtontól, 
vagy earl Hinestól a Rosetta, de a tizennégy dal 
között remek R&B, soul- és blues számok is fel-
bukkannak – kettőt egyébként éppen Toussaint 
szerzett.  Ízes zongorajátéka (trióban, sőt szóló-
ban is) mellett olykor még Charles lloyd tenor- és 
Bill Frisell gitárjátéka is erősíti a lemez „jazz véná-
ját”. Remek hallgatnivaló, akár minőségi háttérze-
neként is megteszi. MA

BMC Records – MG Records
BMC CD 230

PALOTAI CSABA: 
THE DESERTER

�  �  �  �  �

Palotai Csaba, a Franciaországban élő magyar gi-
tárművész The Deserter című lemezét teljesen 
egyedül játszotta fel. A gitárt sokoldalúan kezelő 
muzsikus új anyaga egyetlen pillanatra sem válik 
unalmassá: a loopos (több gitársávot egymásra 
rakosgató) szerzemények mellett jazzes, rockos, 
blues-os számok és erdélyi népdalfeldolgozások 
is helyet kaptak. Palotai kreatívan kezeli a hang-
szert: a „tradicionális” akkord- és dallamjátékon 
felüli húrtépések, vakarások, sikálások önmaguk 
jogán is érvényes zenei kifejezésekké válnak, egy-
szersmind ütőhangszerré teszik a gitárt. Az 
effek tezés sokrétű és színes, a lemez dramaturgi-
ája végig fenntartja az érdeklődést. A stílusok és 
tónusok kavalkádja, a dalok tisztasága és a játék 
színvonala teszik a The Desertert tanulságos hall-
gatnivalóvá. nem háttérzenének való album, oda 
kell rá figyelni. SzGy

BMC Records – MG Records
BMC CD 239

DANIEL ERDMANN’S 
VELVET
REVOLUTION: 
A SHORT MOMENT 
OF ZERO G

�  �  �  �  �

Ismét örömmel állapíthatjuk meg, hogy a BMC 
immár nemzetközi jazzlemez-kiadóvá lépett elő, 
s mint ilyen, szűrt ízléssel jelenteti meg a kortárs 
jazz külföldi képviselőit. Most az 1973-ban szüle-
tett német tenoros, Daniel erdmann új triója ke-
rült sorra. erdmann – aki már vagy húsz lemezen 
működött közre különböző formációkban – so-
káig kereste a megfelelő partnereket elképzelt 
együtteséhez, végül rátalált Théo Ceccaldi hege-
dűsre, a Jazz Magazine 2014-es felfedezettjére, 
illetve Jim Hart vibrafonosra. Izgalmas és valóban 
forradalmi hangszerösszeállítás! A zene megerő-
síti a zenekar nevének metaforikus jelentését: 
nyersesség és oldottság, könnyed elegancia és 
vontatottság szól együtt benne. erdmann szer-
zeményei többnyire etűdök, melyek az avantgárd 
jazz és a kortárszene metszéspontjában kelet-
keztek.  MJGy

Impulse – Universal
0602557017014

MADELEINE PEYROUX: 
SECULAR HYMNS

�  �  �  �  �

Húsz év telt el Peyroux első albumának megjelené-
se óta. Két évtized alatt csupán hét lemezt publi-
kált az énekesnő, akinek orgánumát némi joggal az 
érett Billie Holidayéhez szokás hasonlítani. Mint a 
számok is mutatják, Peyroux-nak eszébe se jut 
visszaélni különleges adottságával, és minden le-
mezén hosszan dolgozik, mielőtt kiadná a kezé-
ből. Az albumok nemcsak kidolgozottak, de kiszá-
míthatatlanok is. Van, hogy saját szerzemények 
töltik meg őket, máskor tribute-jellegűek, mint a 
2012-es Blue Room. Kell-e mondani, hogy a 
Secular Hymns ismét kitaposatlan úton halad: az 
énekesnő elhagyja a nagyobb kíséretet, és csak két 
turnétársára, a Steely Dan-gitáros Jon Heringtonra 
és az izraeli bőgősre, Barak Morira támaszkodik. A 
felvétel helyszíne sem szokásos: egy 12. századi 
oxfordshire-i templomban rögzítették az anyagot, 
ahol korábban Peyroux koncertezett és beleszere-
tett az akusztikába. Minimalizált a hangszerelés: 
két gitár, bőgő, énekhang. Már a kezdő got you on 
My Mind hallgatásakor nyilvánvaló: ehhez a zené-
hez ennyi tökéletesen elég, minden további hang-
szer alkalmazása felesleges hangszaporítás volna. 
A repertoár megmutatja, hogy a „világi himnusz” 
mennyire tág kategória: belefér az 1854-ből szár-
mazó Hard Times Come Again no More, a tradi-
cio nális spirituálé (Trampin’), valamint mai szer-
zők, például Tom Waits és Allen Toussaint dalai. 
Peyroux erősen kötődik a blues-hagyományhoz is, 
korábban Bessie Smith és Robert Johnson darabja-
it szólaltatta meg, most Willie Dixon egyik szerze-
ménye került bele a repertoárba. Kár lenne a közös 
nevezőt keresni ezekben a számokban. Ami ösz-
szeköti őket, az Peyroux tiszta és őszinte előadá-
sa. Szép teljesítmény, még ha vitatható is az al-
bum műfaji hovatartozása.   Máté J. György
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Szerzői kiadás

BaraBás lőrinc 
QUARTET: 
BEARDANCE

�  �  �  �  �

Az invenciózus trombitásról, Barabás lőrincről 
mostanában keveset hallottunk, így örömmel vet-
tem kézbe új albumát, amelyet 2015-ben alakult 
kvartettjével (Cséry zoltán – billentyűsök, Herr At-
tila – basszusgitár, nagy zsolt – dob) készített. A 
hagyományosabb jazz kedvelői nemigen ismerhetik 
ezeket a muzsikusokat, ami jelzi: Barabás továbbra 
is jazz, a pop, a hip-hop és a world music kombiná-
ciójában gondolkodik. Míg a címadó szám, a Med-
vetánc az észak-amerikai indiánok folklórkincséből 
merített inspirációt, Barabás továbbra is bátran 
fordul a progresszív elektronikus zenék (drum & 
bass, trip hop) világa felé. Az, hogy az albumot ő 
maga „elektro-ufó-jazznek” titulálja, egészséges 
öniróniára, fanyar humorra vall, ami a muzsikájuk-
tól sem idegen. A rengeteg looper, elektronika, 
mesterséges szintetizátor-hang számomra már ki-
csit sok, ez látszik az értékelésen.  ReA

Convention Classic
CBP045

JAZZICAL TRIO: 
DUALITY

�  �  �  �  �

A klasszikusok „jazzesítése” régi gyakorlat a mű-
faj történetében, elsősorban a zongoristák részé-
ről – Art Tatumtól Jacques louissierig, Vukántól 
Pleszkánig. erre a merész lépésre szánta el magát 
a fiatal magyar pianista, Káel norbert is, akinek 
inspirációul szolgált a hazai klasszikus képzés, 
majd az Amerikában eltöltött évek jazz-zenei ta-
pasztalata. A trió elnevezése egyértelműen a 
„klasszikus” kifejezésre utal, az album címe pedig 
a kettős zenei „identitásra”. Bach, Beethoven és 
Bartók művek kerülnek sorra, különösen a nagy 
magyar zenei géniusz négy darabja szívmelengető 
számunkra. egy kompozíció Káel zeneszerzői ta-
lentumát bizonyítja. Társai a hazai jazz kiemelke-
dő képviselői: Oláh Péter bőgőn és Pecek lakatos 
András a doboknál. A lemez üde színfolt a sokszí-
nű és toleráns zenei műfajban, amit jazznek neve-
zünk. MA

Szerzői kiadás

BALOGH TOMI: 
MYSTIC STARS 

�  �  �  �  �

A mindössze 23 éves zongorista, zeneszerző és 
hang szerelő, Balogh Tamás első szólólemeze nagyon 
ígéretes kezdés. A jazzt a hip-hop és az elektronikus 
hangzások felől megközelítő ifjú muzsikus szabadon 
lépdel stílusok és műfajok között. Ha mindenképpen 
külföldi példát keresünk, akkor Herbie Hancock és 
Robert glasper jut eszembe, ami ugyancsak nem 
rossz referencia. Bring That Feeling című kompozí-
ció jában pedig olyan eredeti groove-okat használ, 
hogy azt bármelyik trendi new york-i vagy los An-
geles-i kollégája megirigyelhetné. A címadó darabot, 
illetve a Mission című számot jelentősen gazdagítja 
kortársa, ludányi Tamás erőteljes szaxofonjátéka. A 
Piano Rap no. 2 című szerzeményben pedig (nyilván 
szakmai elismerése jeléül) Szakcsi lakatos Béla is fel-
bukkan, és gyönyörű lírai zongoraszólót játszik. A 
13 kompozíció nem organikus egység: inkább zenei 
pillanatképek sorozata.  ReA 

Szerzői kiadás

KEREKES BAND: 
BACK TO FØLK 
– MUSIC FROM 
FØLKLÄND

�  �  �  �  �

A world music körökben népszerű Kerekes Band – 
amelyben Fehér zsombor furulyázik és énekel, 
testvére, Fehér Viktor dobol, námor Csaba kobo-
zon játszik, Csarnó Ákos brácsázik és Kónya Csa-
ba basszusgitározik – az új lemezhez egy szokat-
lan keretjátékot talált ki. A történet a Magna 
Hungáriától délre elterülő Følkländ szigetcsopor-
ton játszódik, amelynek nevezetessége, hogy ott 
ragyog a Csülök csillagkép. Az ott élő magyarok 
még a 10. században menekültek ide a szomáziak 
elől, s azóta is őrzik hagyományaikat: lovasnomád 
életet élnek, s bíznak az általuk tisztelt Szent Ve-
rébben. A Fehér-testvérek igazi konceptlemezt 
hoztak létre, amelyen az egyes számok szorosan 
összefüggnek, szinte szünet nélkül megszólaltat-
hatók. Az ortodox népzenekedvelőket őrületbe 
kergető, de ötletes lemez, szilaj pásztormuzsiká-
val. Élő koncerten a siker garantált. ReA

Fonó Budai Zeneház
FA 388-2

OLÁH GIPSY 
BEATS: NO. 1 

�  �  �  �  �

„Valóra vált álmok, barátság, oláhcigány zene”. ez a 
mottója annak a nagyon szimpatikus cigány népze-
nei/világzenei projektnek, amit Kovács Antal, a Ro-
mano Drom vezetője hívott életre, még 2008-ban, 
Olah gipsy Allstars néven. lényege, hogy e speciális 
zenei szegmens meghatározó személyiségei – Ko-
vács Antal mellett Szilvási István (Szilvási gipsy Folk 
Band), lakatos Béla (Ternipe), Dobi Matild (Ando 
Drom) és Balogh József (Romano Drom) –, Tintér 
gabriella népdalénekessel kiegészülve egészen 
egyedi vokális produkciót hoznak létre. Az elemen-
táris erejű kórushoz a tradicionális kanna, kanál, gi-
tár mellett balkáni rézfúvósok, klarinét, harmonika, 
basszusgitár, dob és ütőhangszerek csatlakoznak. 
Az eredmény: döbbenetesen gazdag hangzáskép, 
fergeteges szórakozás, életigenlés, s közben a leg-
mélyebb emberi érzelmek hiteles kifejezése. Büszke 
lehet rájuk a magyar zenekultúra. ReA 

Fonó Budai Zeneház
FA 378-2

FANFARE 
COMPLEXA: 
TÁNC ALÁ

�  �  �  �  �

Ady endre a Magyar jakobinus dalában örökérvényűen 
fogalmazta meg: Dunának, Oltnak egy a hang ja. A 
2002 óta működő, főleg moldvai táncházakban mu-
zsikáló Fanfare Complexa jól példázza, mennyire ér-
telmetlen a magyar és a román kultúra mesterséges 
szembeállítása. Inkább arra kell figyelni, ami össze-
köt: a kölcsönhatásokra, egymásból építkező motí-
vumokra. Köztudott, hogy a moldvai csán gók tánc-
zenéjére – sajátos földrajzi-történelmi helyzetükből 
adódóan – erősen hatott a román folklór. A Fanfare 
Complexa ezt bátran kiegészíti balkáni (szerb, bos-
nyák, macedón) motívumokkal, s ebből keveri ki a 
maga színeit. A jazzből is jól ismert Bede Péter (alt-
szaxofon) és tenoros kollégája, Só falvi Kiss Csaba 
egyszerre lendületes és érzékeny; Sa lamon Soma és 
Róka Szabolcs a hagyományosabb magyar ízeket 
hozza, Benke Félix megbízhatóan dobol; két számban 
Balogh Kálmán cimbalomjátéka is feltűnik. ReA



GRAMOFON TERJESZTÉSI PONTOK

82 GRAMOFON 2016–2017. TÉL

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	Inmedio	–	1033	Budapest,	Flórián	tér	üzletközpont
n Inmedio – 1052 Budapest, Városház u. 3-5.
n Inmedio – 1052 Budapest, Váci utca 10.
n	Relay	–	1052	Budapest,	Deák	téri	aluljáró
n	Relay	–	1053	Budapest,	Kálvin	tér	1.
n	Relay	–	1062	Budapest,	Nyugati	téri	aluljáró
n	Relay	–	1073	Blaha	Lujza	tér	(Erzsébet	krt.–Rákóczi	út	aluljáró)
n	Inmedio	–	1106	Budapest,	Árkád	Bevásárlóközpont	 

(Örs	vezér	tere	25/a)
n	Relay	–	1122	Budapest,	Déli	pályaudvar
n	Inmedio	–	1123	Budapest,	MOM	Park	(Alkotás	utca	53.)
n	Relay	–	1185	Budapest,	Liszt	Ferenc	Nemzetközi	Repülőtér,	 

Sky	Court	tranzit

LAPKER – VIDÉK
n	Inmedio	–	3300	Eger,	Széchenyi	út	20.
n	Inmedio	–	3527	Miskolc,	Auchan	(József	Attila	út	87.)
n	Inmedio	–	3980	Sátoraljaújhely,	Rákóczi	út	10.

n	Inmedio	–	6000	Kecskemét,	Malom	Központ	(Korona	utca	2.)
n	Inmedio	–	6600	Szentes,	Apponyi	tér
n	Inmedio	–	6722	Szeged,	Dugonics	tér	1.	(a	Kárász	utcánál)
n Inmedio – 6724 Szeged, Londoni krt. 3.
n	Inmedio	–	7622	Pécs,	Árkád	Bevásárlóközpont	 

(Bajcsy	Zsilinszky	út	11.)
n	Inmedio	–	8000	Székesfehérvár,	Alba	Plaza	(Palotai	út	1.)
n	Inmedio	–	8200	Veszprém,	Kossuth	utca	1.
n	Inmedio	–	9001	Győr,	Baross	utca	30.
n	Inmedio	–	9400	Sopron,	Széchenyi	tér

VIDÉKI KÖNYVESBOLTOK,  
HANGLEMEZBOLTOK
n	Antikvárium	Kft.	–	6720	Szeged,	Kárász	u.	16.
n	CD	Café	–	2000	Szentendre,	Alkotmány	u.	5.
n	Cédrus	Könyvkereskedés	és	Antikvárium	–	9400	Sopron,	 

Bünker	köz	2.
n	Deák	Könyvesház	–	8800	Nagykanizsa,	Deák	Ferenc	tér	2.
n	Hold	Antikvárium	és	Hanglemezbolt	–	8000	Székesfehérvár,	

Vasvári Pál utca 3.
n	Könyvpavilon	–	6721	Szeged,	Bartók	Béla	tér
n	Könyvesbolt	és	Antikvárium	a	Babóhoz	–	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 újdonságairól ajánló lapunk 46–47. oldalán 
olvasható.
Korábbi (2001 és 2015 között megjelent) könyveinkről bővebb 
információ, megrendelés: www.gramofon.hu

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)








