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RICHARD STEINITZ: LIGETI GYÖRGY 
– A KÉPZELET ZENÉJE

Az angolul 2003ban megjelent monográfia ma-
gyar nyelvű kiadásának ligeti György halálának 
10. évfordulója adott aktualitást. A magyar ki-
adáshoz készült szerzői előszóból megtudjuk, 
hogy annak idején maga Ligeti is felvetette a gon-
dolatot, hogy Steinitz vállalkozzék a munkásságá-
val foglalkozó monográfia megírására. Stenitz 
maga is tanult zeneszerző, aki a Huddersfieldi 
Kortárs Zenei Fesztivál megalapítását követően 
kényszerült arra, hogy a rendezvénnyel kapcsola-
tos munka és az egyetemi tanítás mellett háttér-
be szorítsa a komponálást. Azt a többletet, amely 
abból származik, hogy „értőbben” képes olvasni 
más szerzők partitúráit, haszonnal kamatoztatta 
e monográfia megírásakor is. Annál is inkább, mi-
vel nyíltan vállalta, hogy nem elégszik meg szer-
zői nyilatkozatok közvetítésével, hanem „saját 
„olvasatát” is adja a műveknek. Imponáló a min-
den mondatból áradó alapos műismerete, amely 
remélhetőleg sok szakmabelit késztet arra, hogy 
eme értő „kalauz” segítségével, kottával a kézben 
próbáljon meghódítani magának olyan ligetimű-
veket, amelyek nem egykönnyen adják meg magu-
kat. A zongoraetűdök elemzése jóvoltából már
már audiovizuális élményhez jutnak mindazok, 
akik kottával a kézben hallgatják a felvételeket. 
Ráadásul a magyar érdeklődő abban a kiváltságos 
helyzetben van, hogy a Ligeti György válogatott 
írásai című vaskos kötet aktuális fejezeteivel vet-
heti össze Steinitz elemzéseit. Etalonértékű hall-
gatnivalót a Sony nyolc korongja (György ligeti 
Edition) és a Teldec további öt CDje (The ligeti 
Project) biztosíthat. A közérthetően megírt, ér-
demben tudományos igényű munkához gazdag 
függelékanyag járul, amelyben kizárólag a Név és 
tárgymutató ad okot az elégedetlenségre. A kivá-
ló fordítás Péteri Judit munkája.  Fittler Katalin

Hungaroton
HCD 32773, 32774

A FUVOLASZONÁTÁK  
NAGYKÖNYVE  – 1–2. RÉSZ
Ittzés Gergely – fuvola, Szilasi Alex zon-
gora (1), Anthony Newman – csembaló 
(1), Nagy Péter – zongora (2)
 �  �  �  �  �

„összegyűjteni és mintegy hangzó lexikonként 
átnyújtani a jelen és utókornak azt, ami három 
évszázad fuvolazenéjét legjobban reprezentálja” 
– ez volt szavakban is megfogalmazott szándéka 
Ittzés Gergelynek, aki többszörösen is egyedülálló 
vállalkozásba fogott az antológia műsorának ösz-
szeállításával és megszólaltatásával. Hét „fejezet-
be” csoportosította a kényszerűen a szonátamű-
fajra leszűkített anyagot, amelyek egyegy 
CDkorongon kapnak helyet, időrendben haladva, 
kisebbnagyobb átfedési lehetőségekkel. A 18. 
század zenéje kapott helyet az elsőn, romantikus 
szonáták hallhatóak a másodikon. A tervezett 
folytatás szempontjai: Francia zene, Impresszio-
nizmus, Orosz és magyar művek, Cseh és amerikai 
kompozíciók, továbbá A 20. század nyugateuró-
pai zenéje. A magyar zenét az előzetes informáci-
ók értelmében lajtha lászló képviseli – a rendkívül 
gazdag kortárs termés nyilvánvalóan azért nem 
szerepel a műsortervezetben, mert Ittzés a szoná-
taműfajra koncentrált. Jogos ez a szempont, hi-
szen a szonáta a szóló és kamarazenében mind-
máig olyan rangot képvisel, mint a zenekari 

műfajok között a szimfónia – ugyanakkor számol-
nunk kell azzal, hogy eme „történeti” műfajon kí-
vül is szép számmal születhettek/születtek érté-
kes kompozíciók a vizsgált évszázadokban.
Minden bizonnyal régóta dédelgetett terv valósul 
meg ezzel a lemezsorozattal. Ezt bizonyítja, hogy 
a nyitó album anyagának jelentős része már 2006
ban került rögzítésre. Teljes programmá – immár 
konkrét elképzelés birtokában – 2011es felvételek-
kel vált. Ez utóbbiak keretezik a műsort; még a 
legelszántabb régizenerajongókat is meggyőző 
interpretációban csendül fel nyitószámként Bach 
monumentális hmoll szonátája Szilasi Alex zon-
gorakíséretével. „Fordul a kocka” a zárószámnál, 
amikor Mozart (hegedű vagy fuvola) kíséretes 
korai szonátáját halljuk. Közben, Bach, Händel és 
C. Ph. E. Bach szonátáinak hallgatása során kissé 
monoton a csembaló „varrógép”hangja, és amikor 
már belefáradna a műsor egyvégtében való végig-
hallgatására vállalkozó, C. Ph. E. Bach Hamburgi 
szonátájában a kompozícióra kell figyelnie, amely-
nek érdekességeizgalmassága felvillanyozó.
A zongorás tételeket, valamint a második korong 
anyagát Győrben a Richterteremben rögzítették 
(2008ban és 2010ben). A romantikus fuvolaszo-
nátairodalmat Donizetti, Kuhlau, Reinecke és 
KargElert egyegy műve képviseli. Felfedeznivalót 
jelentenek a hallgatóságnak és az érdeklődő fuvo-
lás-társadalomnak egyaránt, hiszen hangverseny-
műsoron ritkán fordulnak elé és diszkográfiájuk 
sem jelentős. A maradéktalan élvezetben csak az 
akusztikai környezet jelent zavaró hatást: a tágas 
térben szinte pusztába kiáltott szó a fuvoláé, s 
bizonyára ez is közrejátszik abban, hogy a művek 
technikai kidolgozottságával nem áll arányban a 
dinamikai érzékenységük. 
A fuvolaszonáták nagykönyvének külön értékét 
adják a lemezismertetők. A rendelkezésre álló ter-
jedelemben rengeteg ismeretanyagot közöl Ittzés 
Gergely. Túl a válogatás általános szempontjainak 
taglalásán (ami közös a CDknél), egyegy kötet 
műsorának ürügyén egyben zeneirodalomi átte-
kintést ad, és elhelyezi a műsorban szereplő mű-
veket mind a szerző életművében, mind kora zené-
jében. Rámutat olyan vonásokra, amelyek más 
szerzők más műfajú kompozícióival rokonítják e 
szonátákat, és megfogalmazza az egyes tételek 
specifikumait. Ilyen az ideális „ismeretterjesztés”, 
amikor érződik az a mögöttes tudásanyag, ami 
szavatolja a leírtak hitelét. Ami egyúttal arra kész-
teti a hallgatót, hogy járjon utána azoknak az érté-
kes műveknek is, amelyek nem kerültek e keretben 
rögzítésre. Fittler Katalin
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Channel Classics – Karsay és Társa
CCS SA 38817

Hungaroton
HCD 32793

BMC Records – MG Records
BMC CD 240

JENEY ZOLTÁN: 
WOHIN?

�  �  �  �  �

Jeney Zoltán új szerzői lemeze az elmúlt két évtized 
termésébe ad betekintést, melynek nyolc kompozí-
cióját 2013 májusa és októbere között rögzítették a 
BMC koncerttermében, valamint a Zeneakadémián. 
Nem lehetett könnyű feladat a válogatás, ám ha va-
laki csak e lemez anyagát ismerné Jeneytől, akkor is 
jellemző portrét alkothatna a zeneszerzőről. A hal-
lottak alapján rögtön feltűnik például a komponista 
vonzódása a létnemlét ábrázolásához, a halál te-
matikájához. Ehhez a szürke ezernyi árnyalatát 
használja, aprólékosan megszerkesztve hangsorait 
és harmóniát. Ebből a mármár önmagáért való alko-
tói tudatosságból – a szigorúan szerkesztett polifó-
niából, vagy a Pavane matematikai pontossággal 
megalkotott hangsoraiból – a hallgató mit sem ész-
lel, de a kottát tanulmányozva vagy a művekhez írt 
kísérőszöveget olvasva csak ámulunk, milyen minu
ciózusan kimunkált zenei anyaggal ajándékozza 
meg hallgatóját a komponista. Ám Jeney nemcsak a 
Kennereknek ír. A lemezt nyitó Wohin? 2013 a 
Liebhaberek számára is világosan megfogalmazott 
véleményt ad korunk háborúiról a beethoveni 
örömódadallam eltorzításával. A groteszkké vált 
melódia eszközeiben közeli pendantja a Bartók
Concerto Intermezzo interrotto tételének, üzenetük 
is azonos. Hasonlóan világosan fogalmaz Jeney a 
Szőllősy András 80. születésnapjára írt Consola zio
ne (something lost: echo) című művében is. A cselló 
és zongora párbeszédében felsejlik a végtelenség, a 
felfelé mutató, de mindig visszahanyatló motívu-
mokban pedig ott érezzük a törekvést és az igyeke-
zetet a vigasztalásra. A lemez egyik legmegrendí-
tőbb alkotása a hat William Blakedal, (Songs of 
Innocence and Experience) Piia Komsi előadásában. 
 Kovács Ilona

BARTÓK, DEBUSSY, DEFALLA  
és Ravel művei
Rohmann Ditta – cselló, Rohmann Imre 
– zongora �����

Ha nem tudnánk, hogy apa és lánya kamarazenélését 
hallgatjuk, akkor is nyilvánvaló lenne a két előadó
művész közötti szoros lelki kapocs, a mindent átha-
tó egymásra figyelés és együttműködés. Minden 
bizonnyal nagy élmény lehetett számukra a közös 
munka, örömük pedig áthatja előadásukat. Azonban 
nemcsak interpretálják a CDn megszólaló hat kom-
pozíciót, hanem ezekből négyet – melyeket szer
zőjük eredetileg énekhangra vagy hegedűre szánt – 
közösen át is írtak. Bizonyára együtt határozták 
meg a rendkívül elegáns műsort is, mely a 20. szá-
zad első húsz évéből mutat be három Bartók, to-
vábbá egyegy Debussy, de Falla és Ravelkompo-
zíciót. Magyar előadóművészeket hallgatva talán 
természetesnek vehető, hogy Bartók zenéjét anya-
nyelvi szinten játsszák. Megkapó a két rapszódia 
lassúinak kimértsége és büszke tartása, hogy aztán 
annál pergőbbnek és energikusabbnak hassanak a 
friss második tételek. A Román népi táncokról pedig 
csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, nehéz 
megfelelő elismerő jelzőket találni a két művész ol-
vasatára. Szinte magunk előtt látjuk a Kárpátok csú-
csait, ahol harapni lehet a levegőt, és egyszer csak 
megszólal egy Bottánc, egy Topogó vagy éppen 
egy román polka. Ám a spanyolok is megirigyelnék 
azt a temperamentumot, amivel de Falla hét spa-
nyol népdalának átirata felhangzik. A mediterrán 
táncok tüzes, érzéki hangot ütnek meg, de hallunk 
elmélkedőbb, a lélek mélységeit fürkésző tételeket 
is. A francia impresszionizmus két nagy alakjának 
egyegy szonátájában is ezernyi hangszínt, hangu-
latot villantanak fel. A Ravelművet pedig különle-
gessé teszi az, hogy a művésznő ebben öthúros 
csellón játszik, így még sajátosabb árnyalatokat kap 
az amerikai bluest idéző 2. tétel. Kovács Ilona

MAHLER: III. SZIMFÓNIA
Budapesti Fesztiválzenekar,  
Gerhild Rom  berger, Bajor Rádiókórus, 
Fischer Iván �����

2016. május 13án, a Magyar Gustav Mahler Társa-
ság megalakulásának 10. évfordulójáról emlékezett 
meg Fischer Iván, azon a hangversenyen, amely-
nek műsorán Mahler III. szimfóniája szerepelt. A 
háromszori budapesti előadást követően nemzet-
közi turnén további hét helyszínen szólaltatták 
meg. Szeptemberben pedig elkészítették felvételét 
is a Müpában, amely szimfóniasorozatuk további 
értékes darabja lett. Különleges többlettapaszta-
latot ad a hangfelvétel, hiszen ami az élő előadás-
ban az ottésakkor megszülető hangzás katarzis
élményét adta, immár számtalanszor felidézhetővé 
vált. És miként a hangversenyen, úgy a felvételnél 
is megszűnik a hallgató reális időérzéke. Megszó-
lítja ez a zene, és bűvkörébe vonja – ahol a hangzó 
mindenség részévé válik, és magától értődően éli 
meg annak téridő határait. Mert a Fischer Iván ve-
zényelte előadásban nemcsak ideje, hanem tere is 
van a zenének, a tágas ambitusból és az ugyan-
csak széles dinamikai skálából adódóan. Az pedig 
az előadókat dicséri, hogy az utasításokban gaz-
dag partitúra minden mozzanata értelmezetten 
szólal meg. Egyegy azonos dinamikai jelhez érzel-
mekindulatok sokfélesége társulhat. Minuciózus 
kidolgozottsággal realizálódik a monumentális 
freskó – és éppen a komplexitásélmény az, ami 
lenyűgözi a hallgatót. Aki ismételten megbizonyo-
sodhat arról, hogy jó esetben – márpedig ez a fel-
vétel különösképpen az – a zenehallgatás aktív 
tevékenység. Figyelmet követel, és cserébe olyan, 
szavakkal megfogalmazhatatlan élményt ad, 
amely mármár tudás értékű. Érdemes a lehető leg-
érzékenyebb készüléken hallgatni, nehogy a lehe-
letfinom hangzásból akár egy hang is elvesszen.
 Fittler Katalin
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Erato/Warner – Magneoton
0190295851903

Sony Classical
88985302932

Erato/Warner – Magneoton
0190295854058

BACH: JÁNOS-PASSIÓ
Odinius, Immler, Andersen, Ruiten,  
A Louvre Muzsikusai, Marc Minkowski

�  �  �  �  �

Igazán remek felvétel, amikor a historikus gyakorlat 
végre nem írja felül többkevesebb ügyetlenséggel 
Bach zenéjének szabad lélegzését, ter mészetes fo-
lyását, nem ejt csorbát a szöveg deklamációján, s 
nem sikkadnak el Bach dallamai. Már az első pilla-
natban berobban és magával ragad a zene nagyon 
sebes folyása. Ritka ügyes kezdet, egész nagy elő-
adásokat idéz, akár Karajant az Orfeusz és Euridi-
kével. Abban közösek, hogy azonnal intenzív at-
moszféra jön, nem is jön, inkább jött létre. 
Minkowski a sietség ellenére sem hagy veszni 
részleteket. Az evangélista recitativóit, ismét po-
zitívum, kitartott hangokkal kíséri az orgona. Az 
előadás egyértelműen drámai hangvételű, nem 
epikus, főképpen pedig nem lírai. Viszont nem 
durva. Az énekesek kiválasztása ugyancsak dicsé-
retes. Ha egyegy régi nagy előadás kivételes szép-
ségének szintjét nem éri is el (Wunderlich, 
Schreier, FischerDieskau, Crass, ludwig, stb.), 
min denkitől abszolút magas színvonalú előadást 
hallunk. Furcsa az altáriák kontratenor és női alt 
közti megosztása, de miért is ne, ha jók az előadá-
sok. Mind lothar Odinius evangélistája, mind 
Christian Immler Jézusa meglehetősen kemény és 
németes, viszont kidolgozott, pontos, és alapve-
tően maníroktól mentes. Úgy tűnik, Minkowskinak 
sikerült az, ami keveseknek a korhú praxis követői 
közül. Úgy létrehozni e mégiscsak monumentális 
mű divatos korhű sémák szerinti interpretációját, 
hogy az előadás teljes mértékben beleillik a hagyo-
mányos képbe, továbbá nem érezzük „külföldies” 
jelleg, így rossz kiejtés, helytelen hangsúlyozás, 
zavaró hatását. A lemez azért is örömteli, mert 
sok kiváló historikus előadó nem rögzítette, 
Hogwood, Pinnock például.   Zay Balázs

Händel és PuRcell művei
Sonya Yoncheva – szoprán, Academia 
Montis Regalis, Alessandro de Marchi

�  �  �  �  �

Bár Händel soha nem házasodott meg, operái és 
oratóriumai mégis azt sugallják, hogy rendkívül 
sokat tudott a női lélekről. Vokális műveiben külö-
nös gonddal és érzékeny színekkel festette meg 
hölgyszereplőinek zenei portréját: ha kellett, lágy 
líraisággal vagy éppen szenvedélyes drámával. 
Olyan erős és független személyiségeket ábrázolt, 
akik – a barokk vokális műfajok többségében előfor-
duló sablonokat követve – büszke tartással és mél-
tó módon viselték a sors által rájuk mért csapásokat 
és tragédiákat. Most – a Die Welt kritikusa szerint 
korunk legjobb Traviatája, azaz – Sonya yoncheva 
tíz Händelária lemezre éneklésével ad betekintést 
a barokk mester vokális művészetébe. A Bulgáriá-
ban született énekesnő, aki a világ leghíresebb ope-
raszínpadain a Traviata mellett elsöprő sikert arató 
Mimi és Gildamegformálásokat is magáénak tud-
hat, már nem először foglalkozik a barokk reperto-
árral. Händelnek szentelt lemeze azokból a kompo-
zíciókból válogat, melyek a zeneszerző életében a 
legnagyobb sikereket aratták: a Giulio Cesare, az 
Alcina, a Rodelinda, az Agrippina, a Rinaldo című 
operákból hallunk részleteket, valamint két áriát a 
Theodora című oratóriumból. Ha in ter pretációja 
nem is tekinthető historikusnak, szembetűnő vib
rá tóinak visszafogottsága és hangjának barokkos 
hajlékonysága. yonchevát az Alessandro de Marchi 
vezette Academia Montis kamarazenekar kíséri 
megbízhatóan és kellően hangulatfestőn, két áriá-
ban pedig Karine Deshayes igényes mezzoszop-
ránja társul a szopránénekesnőhöz. A CD kissé 
meglepő módon Henry Purcell leghíresebb művé-
nek záróáriájával végződik: yoncheva a Dido és 
Aeneast lekerekítő, híres passacagliával int búcsút 
hallgatóinak. Kovács Ilona

LA STORIA DI ORFEO
Jaroussky, Baráth, I Barocchisti, Coro della 
Radiotelevisione Svizzera, Diego Fasolis

�  �  �  �  �

Többről van itt szó, mint hogy napjaink kontrate-
nor megasztárja, Philippe Jaroussky végre valóra 
válthatta régi álmát: lemezre énekelte – méghozzá 
eminens kifejezőerővel – Monteverdi Orfeójának 
híres könyörgését (Possente spirto). Több ez, mint 
a mélyebb hangfajú kollégák repertoárjába való 
kotnyeleskedés. A három 17. századi Orpheusz
operából szemezgetve olyan „kantáta” keletke-
zett, amely nemcsak, hogy képes a két főhős – a 
lantos félisten és Eurüdiké nimfa – történetére fó-
kuszálni, hanem pompás áttekintést is nyújt a 
seicento olasz zenedrámájának stiláris útjáról. 
Claudio Monteverdi első operája (l’Orfeo, Manto-
va, 1607), fél lábbal még az előző évszázadban 
állva, a reneszánsz udvari művészet jegyében szü-
letett. luigi Rossi Orfeója (Párizs, 1647) viszont a 
kései Monteverdi hangját üti meg. Euridice Mio 
ben, teco il tormento kezdetű, ostinato basszusos 
szólójára például tagadhatatlanul a Nyolcadik 
madrigálkönyvbeli A nimfa panasza hatott. Velük 
szemben Antonio Sartorio műve (l’Orfeo, Velence, 
1672) már a tetszetős és olykor kissé sekélyes dal-
lamosság felé mutat, noha Euridice Se desti pietà 
kezdetű áriája, egy igazi ciacona, méltán fölvehet-
né a versenyt akár Purcell Didójának búcsújával is. 
Soha nem hallott gyöngyszemeket fedezhetünk 
tehát magunknak föl, miközben végigkövethetjük, 
ahogyan a firenzei Camerata deklamáló eszménye, 
az éneklő beszéd (recitar cantando) ariosóba azaz 
beszélő énekbe (cantar recitando) oldódik; majd 
azt is megfigyelhetjük, amiként ez az „oldat” áriá-
vá jegecesedik. A bel canto javára – a drámaiság 
rovására… Ha pedig e felvételen Jaroussky remek, 
akkor partnernője, Baráth Emőke egyszerűen cso-
dálatos! Mesterházi Máté
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DISTANT LIGHT
Renée Fleming – szoprán, Royal Stockholm 
Philharmonic Orchestra, Sakari Oramo

�  �  �  �  �

Három nagy énekesnő köré szerveződik e kiadvány. 
Az első maga a lemez szólistája, napjaink prima 
donna assolutája, Renée Fleming. Az ő sugallatára 
komponálta a svéd Anders Hillborg (*1954) a felvé-
tel legérdekesebb ciklusát: négy dalt a kanadai szü-
letésű költő, Mark Strand verseire (Strand Settings). 
„Emlékek és vágyak vontatott sorai szólalnak meg 
álló akkordokon, amelyek hasonlatosak az éjszakai 
égboltnak e költeményekben oly szépen megidézett 
csillagaihoz” – írta a Carnegie Hallbeli, 2013as ős-
bemutatóról a The Thelegraph. A másik énekesnő a 
legendás amerikai szoprán, Eleanor Steber, akinek 
megrendelésére született a CD legterjedelmesebb, 
több mint tizenöt perces darabja: Samuel Barber 
(19101981) Knoxville: Summer of 1915 című dala 
(op.24). A James Agee prózakölteményére írott mű 
a gyermekkor még érintetlen ártatlanságában és 
biztonságában is megsejteti velünk halandóságun-
kat. E kontemplatív zenei monológból korábban 
leontyne Price készített remek felvételt, most Fle-
ming bensőségesen gömbölyű hangján szólal meg 
a Barberdal. Végül a harmadik énekesnő az izlandi 
popsztár Björk, akinek három számát (Virus, Jóga, 
All Is Full of love) Hans Ek dolgozta át Fleming szá-
mára úgy, hogy az eredmény mármár elhomályo-
sítja az eredeti változatokat. Nem mondhatnám, 
hogy rajongója volnék Renée Flemingnek – beval-
lom, rendkívül kifinomult éneklését néha túl göm-
bölyűnek, túlságosan lekerekítettnek érzem. Hangja 
azonban kiválóan illik ezekhez a zenekari dalokhoz, 
így a lemez nemcsak (számomra) ismeretlen tájakra 
visz, hanem maradéktalan gyönyörűséget is szerez. 
Fleming hangja közelebb hozza nekünk az egyik 
Hillborgdalban (Black Sea) említett – a kiadvány 
címéül szolgáló – „távoli fényt”. Mesterházi Máté

elina gaRanča – Revive
Orquestra de la Communitat Valenciana, 
Roberto Abbado

�  �  �  �  �

Ismét egy áriaalbum, amely hosszú időre helyet 
követel magának a nemzetközi sikerlistákon. Elina 
Garanča előadóművészete teljes pompájában bon-
takozik ki az igényes zenekari kíséret előterében. 
Roberto Abbado, aki a lett énekesnő egyik korábbi 
felvételének is dirigense volt, ezúttal is minden 
hangértfrázisért felelősséget vállaló muzsikálásra 
inspirálta a zenekart. Garanča pedig úgy interpre-
tálja az operákból kiragadott áriákat, mintha a teljes 
művek érzelmi folyamataiban jutott volna éppen az 
adott érzelmi állapotba. Ennek az átéltségnek kö-
szönhetően a hallgató sem pusztán zenét hallgat, 
hanem tanúja lesz prominens személyiségek vívó-
dásainak. A CD kísérőszövegéből kiderül, hogy az 
énekesnő tudatosan választ olyan tematikát egy
egy albumához, amelynek érzelmiindulati töltése 
magánemberként is aktuálisan foglalkoztatja. Az új 
album kiindulópontját Santuzza jelenti, Garanča 
első rangos verismoszerepe, s a folytatásban erős 
nőalakok olyan pillanatainak lehetünk tanúi, ame-
lyekben éppen új erőre kapnak életük problemati-
kus helyzetében. Francia és olasz operarészletek 
sorjáznak, többé és kevésbé ismertek, s a kétség és 
remény között vívódó nők sorában jutott hely Mar-
inának is (Muszorgszkij Borisz Godunovjából). A 
mezzoszopránrepertoár jelentős vonulata gyö-
nyörködteti a hallgatót, és remélhetőleg az énekes-
nő számára színpadi szerepek lesznek azok is, 
amelyekből egyelőre csak kiragadottan adott ízelí-
tőt. Hangja a korábbi bel canto korszakából meg-
annyi értékes tulajdonságot megőrzött, s a drámai 
töltés erősödésével univerzális „nyersanyaggá” vált. 
Így érzelmekindulatok végtelen skáláját tolmácsol-
hatja a – miként feltűnése idején Joan Sutherland 
nevezte – született díva. Fittler Katalin

GRAUN: OPERAÁRIÁK
Julia Lezsnyeva – szoprán,  
Concerto Köln, Mihail Antonyenko

�����

Graun opeaáriáiból válogatott Julija lezsnyeva, 
mi pedig ámulva hallgatjuk a felvételeket. Carl 
Heinrich Graun a késő barokk és a bécsi klasszi-
kus kor átmeneti korszakának meghatározó 
szerzőjeként alkotott, újabban kezdik felfedezni 
darabjait az énekesek, régizenészek. Graun te-
norista volt a braunschweigi operában, később 
karmester lett. lezsnyevát lenyűgözte a Graun 
zenéjével való első találkozás, az a bizonyos ária 
lett a lemez zárószáma. Minket pedig lezsnyeva 
éneklése bűvölt el két éve először, akkor laodice 
szerepét énekelte Hasse Siroe című operájából a 
Vígszínházban. Utolsó, elképesztően virtuóz 
áriáját nem hogy a közönség, de a színpadon 
jelenlévők is megtapsolták. A virtuóz éneklés 
Graun idejében a castratók kiváltsága volt, a kor 
szokásától eltérően azonban Graun a szoprá-
noknak írta a szinte énekelhetetlen áriákat. Ki-
lenc opera seriájából hallunk áriákat, egyetlen 
kivételével világelső felvételeket. Ezek a részletek 
bemutatják Graun stílusát, zenei világát, opera-
írói vénáját. lezsnyeva tolmácsolásában ele
venedik meg ez a világ, a furoreáriák, a la
mentók, a különféle karakterek válogatott 
csokra. Lezsnyeva éneklését lehetetlen szavak-
kal kifejezni, a tökéletes (vagy annál is jobb) 
technika párosul a kivételes kifejezőkészséggel, 
a hangterjedelem bámulatos, a magas hangok 
csodásak, a koloratúrák, a trillák csillognak. A 
lemezen egyetlen zenekari szám szerepel – ha 
addig nem is tudtuk figyelni a zenekari hangzást 
az énekesnő lehengerlő passzázsai miatt, ott 
megtehetjük. Remek az együttes, kifejező, a lant 
hangzása elbűvölő. Kivételes minőségű lemez 
született.  Lehotka Ildikó
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PUCCINI: TURANDOT
Stemme, Antonenko, Agresta,   
Teatro alla Scala, Riccardo Chailly

�  �  �  �  �

Puccini megfejthetetlen titkai közé tartozik az a lé-
lektani érzékenység, amellyel közvetlen utat talál 
mindmáig a közönség legszélesebb rétegéhez. Ami 
az érzésvilágban „örök emberi”, azt mindig egyéní-
tetten és aktuálisan jeleníti meg – épp ezért szinte 
jelképes, hogy liù halálával kényszerült befejezetle-
nül hagyni a Turandotot. A Franco Alfano kiegészí-
tésével ismert operához 2001ben luciano Berio 
komponált új befejezést a Salzburgi Ünnepi Játékok 
felkérésére. A Milánói Scala 2015ben, Nikolaus 
lehnhoff rendezésében vitte színre, ezt örökíti meg 
a felvétel. Parádés a szereposztás, zeneileg igényes 
az előadás. Realitás és absztrakció egészséges ará-
nyában a zene ideális látványhátteret kap. Átgon-
dolt a térkihasználás, a több játéksík alkalmazása 
következetes, csakúgy, mint a színvilág kialakítása. 
Berio hosszú közzenéje időt ad ahhoz, hogy szín-
padi játékkal némiképp megjeleníthető legyen az a 
lélektani folyamat, amelynek eredményeképp Tu-
randot lelkének jégpáncéljából kiszabadulhat az ér-
zelem. A poétikus zárókép szinte hitelesíti a hihe-
tetlent. összességében mégis marad a nagy talány, 
annál is inkább, mivel Kalaf célratörő elszántságában 
az érzelmi motiváció erejének elementaritása nem 
eléggé meggyőző. Kalafé az elégtétel, Turandoté a 
megbékélés – ami nem jöhetett volna létre liù ön-
feláldozása nélkül (holttestének letakarása: a meg
fe ledkezniakarás jelképe). A Scala nézőteréről min-
den bizonnyal még hatásosabb az előadás. A DVD 
nézője ideális esetben többlethez juthat a helyszí-
nen jelenlévőkhöz képest. A produkció rögzítésekor 
ezúttal a dokumentáció nagyobb súllyal esett latba, 
mint az interpretációs szándék. Átjött a nagytotálok 
hatása, ám a gyakori közelképek mármár illúzió-
rombolóak.  Fittler Katalin

VERDI: OTELLO
Antonenko, Yoncheva, Lučić, Metropolitan 
Opera, Yannick Nézet-Séguin

�  �  �  �  �

A Metropolitan Opera előadásának több alkalom-
mal volt a rendezője Bartlett Sher. A 2014/15ös 
évadot az Otellóval kezdték, amely a főszereplő 
változásával a következő évadban is műsoron ma-
radt. A 2015. október 17i előadás került végül rög-
zítésre. Végre egy mór, aki nem fekete! Antonenko 
már 2012ben alakította e szerepet a londoni Royal 
Opera Houseban, és a Met színpadán is nagy elhi-
tető erővel játszott. yoncheva remek színészi telje-
sítménnyel vett részt a félreértések eme sajátos já-
tékában. Desdemona kosztümjei vélhetőleg az 
amerikai ízlés ismeretében készültek. lučić remekül 
hozta az „alapból gonosz” Jagót, meggyőződéssel 
ám sohasem túljátszva. A zenei teljesítmény mind-
végig gyönyörködtető; a statikus tömegjelenetek 
ékesen példázták, hogy nem kell erőltetetten haj-
szoltzaklatott színpadképre törekedni. A lélektani-
lag aprólékosan kidolgozott rendezés különösen 
koncentrált azokra a mozzanatokra, amelyek még a 
színpadi realitás keretei között is nehezen hihetőek. 
Megrendítő volt Otello utolsó csókvágya, amely 
immár beteljesületlen maradt. A felvételkészítésben 
rutinos stáb is remekelt – lényeges mozzanatok 
mentén vezeti a DVDnézők tekintetét. Nem min-
dig a szólistát adja közelképben, hanem alkalmasint 
a színpadi játékba ad betekintést azáltal, hogy 
gesztusokkalmozdulatokkal reflektáló partnereit is 
felvillantja.  A látványvilág azonban sohasem vonja 
el a figyelmet a zenéről, hanem lehetőség szerint 
fokozza annak a hatását. A felvétel dokumentálja a 
közönség elégedettségéről tanúskodó, szűnni nem 
akaró tapsot is. Érdekességként egy apróság: virágot 
az előadás végén Jago és Desdemona kapott. A 
bonustrack, interjúkkal és próbarészlettel, további 
érdekességeket kínál. Fittler Katalin

ROSSINI: OPERAÁRIÁK ÉS DUETTEK
Marie-Nicole Lemieux, Patrizia Ciofi 
– ének, karmester: Enrique Mazzola

�  �  �  �  �

Szoknya és nadrágszerepek, köztük vágyódó, har-
cos és szerelmes férfihősök és tüzesnemes vagy 
éppen derűre termett asszonyok. Tíz és százféle 
szerep és álca Gioacchino Rossini szinte végtelen 
operameséinek tárházából. Ezúttal mezzoszoprán 
vagy alt, illetőleg kontraaltrepertoárt csemegéz-
ték ki a jelenkor egyik kedvenc mezzójának, Marie
Nicole lemieux nagyasszonynak. Korábban első-
sorban Vivaldi és Händel drámai műveiben 
nyújtott maradandót a kanadai énekesnő, majd 
Brahms és Schumann dalait vette lemezre, későbbi 
felvételein a francia szólóének, majd a csillámporos 
nagyopera világába is belekóstolt. Alapvetően a 
koloratúra az erőssége, azért érdeklődése oly szé-
les, hogy az Orlando furiosótól a Falstaffon át a 
Pelléas és Mélisandeig találunk vele DVDn is 
megörökített darabokat. De persze végig ott van a 
karrier homlokterében az igazi bel canto, amely a 
most megjelent lemezen kap hangsúlyt – olyan 
operákból kölcsönözve tirádás áriákat és duette-
ket, mint a Tankréd, A tó asszonya, a Matilde di 
Shabran vagy Az olasz nő Algírban. lemieuxé vi-
tathatatlanul igen szép és tartalmas orgánum, telt, 
meleg hang, egyszerre hajlékony és vibráló. Ének-
lése kulturált, izgalmasan változatos, mindemel-
lett kiválóan iskolázott. Előadásmódja lebilincselő: 
a színpadon igazi jelenség, akire muszáj odafigyel-
ni, mert egyéniségének szuggesztivitása és játéká-
nak kifejezőereje, hallatlan energiája vonzzák a te-
kinteteket. Ez a magas szintű vokális kultúra és 
eredeti kifejezőkészség teszi lehetővé, hogy Rossini 
dalműveinek regényes alakjai ugyanolyan hitele-
sen jelenjenek meg az alakításában, mint Monte-
verdi régi panaszosai vagy Honegger modern, 
szikár karakterei. Balázs Miklós
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MOZART: A-DÚR ZONGORAVERSENY,  
RAHMANYINOV: III. ZONGORAVERSENY
Grigorij Szokolov – zongora, Mahler Ka-
marazenekar, BBC Filharmonikus Zene-
kar, Trevor Pinnock, Yan Pascal Tortelier

�����

Egy 12 éve készült Mozart és egy 22 éves élő 
Rahmanyinovfelvétel. Két ritkán párosított kom-
ponista. Ám Szokolov kivételes művész, nem sze-
ret zenekarral próbálni, stúdióba sem megy, így 
abból kell válogatni, ami van. Mozart K. 488as 
Adúr zongoraversenyében Szokolov finoman bil-
lent, quasi előbújik, mivel a zenekari bevezetésbe 
belecontinuózott. Nyugodt, kimért, differenciált, 
kristálytiszta előadás. Pinnock kiváló kísérő az ez-
úttal nem historikus együttes élén. Ebben a műben 
Szokolov nem oroszos. Rahmanyinov III. zongora-
versenyének előadása egész fantasztikus; megmu-
tatkozik Szokolov minden erénye, mely kivételessé 
teszi. Elsősorban is a kivételes koncentráció. Él 
benne egy idea, s küzd, újra és újra a koncerteken, 
hogy megközelítse, elérje. Nincs üresjárat, mellé-
kes rész, átvezetés, kevésbé koncentráltan megkö-
zelített epizód. A dinamikai skála egész széles: a 
finom mozarti könnyedségtől a csúcspontok, a ki-
törések vadságáig, ahol szintén feltűnik az össze-
szedettség megmaradása. Lám, nemcsak Richter-
hez, de Gouldhoz is kapcsolhatjuk Szokolovot, 
hosszan ügyködik a hangszer előkészítésével. A II. 
tételben azonban furcsa hangot hallunk, mintha el 
volna hangolódva. Másrészről kifejezetten hangu-
latos az opálos hangzás. yan Pascal Tortelier figyel-
mesen, érzékenyen kísér. A hangzás és az előkészí-
tés kiváló, így kell élő bejátszásokat kiadni. Egy 
második korongon film a művészről. Bár nem sze-
retem az ilyen vegyes kiadást, ezúttal indokolt, 
mert különleges egyéniségről van szó, felesége 
versei is adekvátak, hiszen Szokolovnál életre-ha-
lálra megy ki minden. Zay Balázs 

HenRieTTe – a viola HeRcegnője
Maddalena del Gobbo – gamba   
és zenésztársai

�  �  �  �  �

Henrietta XV. lajos lánya volt. Dinasztikus meg-
fontolások miatt nem mehetett szerelméhez, az-
tán 24 évesen feketehimlő fertőzte meg, s hamaro-
san elhunyt. Inkább introvertált nő volt, s a viola 
da gambajáték lelkes művelője. Nattier több fest-
ményéről is ismerjük. Az udinei születésű, Bécsben 
élő Maddalena Del Gobbo második lemezét az ő 
emlékének szánta. Három szerző, Marin Marais, 
louis de Caix d’Hervelois és Henrietta tanára, Jean
Baptiste Forqueray műveit halljuk. öröm Jordi 
Savall és Hille Pert mellett újabb elkötelezett térd-
hegedűst üdvözölni a hanglemezpiacon. Del 
Gobbo játéka dinamikus és belevaló. Ez messze
menően értékelendő kontraszt sok historikus elő-
adás vékonyságával, erőtlenségével, manírosságá-
val szem ben. Emellett del Gobbo teljes mértékben 
stílusos, hozza a francia barokk hangulatát, mely 
sokkal régebbre, egészen a trubadúrok idejéig nyú-
lik vissza. Az érem másik oldalán a következők van-
nak: játéka mintha nem volna eléggé finom, kellő-
képp differenciált. Ugyanígy az a dinamikus és be-
levaló hangzás, melyet kevés részlettől eltekintve 
szinte végig hallunk, előbbutóbb egysíkúvá válik. 
Ami kifejezetten jó egy ideig, líraibb hangvételű 
közbevetések, finomabb megoldások híján aztán 
gyengébb, sőt, idővel némiképp visszás hatást kelt. 
S hiába a dögös, dinamikus hangvétel, hiányozni 
kezd a másutt talán túlságosan soknak érzett fi-
nomkodás. Ehhez tartozik az is, hogy a második 
gamba (Christoph Prendl), illetve az egy ideig kife-
jezetten jónak értékelhető telt és erős hangmérnöki 
beállítás idővel ugyancsak eltúlzottság érzetét kel-
ti. Dicséretet érdemel ugyanakkor Ewald Donhoffer 
csembalista és Michele Carreca theorbás stílusos 
és fantáziadús játéka.  Zay Balázs

RAMON LLULL
La Capella Reial de Catalunya, 
Hespèrion XXI, Jordi Savall

�  �  �  �  �

Igényesen kivitelezett poliglott tanulmánykötet, 
két CDmelléklettel, a Ramon llull emlékév repre-
zentatív kiadványa. A boldoggá avatott Raimundus 
lullus halála 700. évében jelent meg, erőteljes tu-
dományos és művészi impulzusként, hogy ismé-
telten ráirányítsa a nemzetközi méretű érdeklődést 
a középkori filozófiának erre a korszakos jelentősé-
gű katalán alakjára. Jordi Savall koncepciója alapján 
realizálódott az emlékév megannyi koncertprog-
ramján túl ez a kiadvány is. Tőle származik a beve-
zető tanulmány (A hódítások, a párbeszéd és a 
bánat ideje), amelyet négy további tanulmány és 
llull kalandos életének kronológiája követ. Mindez 
hat nyelven (katalán, francia, angol, kasztíliai, né-
met, olasz) olvasható. A képanyag sem pusztán 
tetszetős illusztráció – kiki bármely nyelvet vá-
lasztja, érdemes végiglapozni a mintegy 300 ol-
dalnyi kötetet, hiszen a képek nem ismétlődnek. 
Megtaláljuk hittérítő útjainak térképét, életének 
festményeken megörökített dokumentumait, 
kódexrészleteket, s nem utolsó sorban az Ars 
combinatoria két korongját, amelyekkel voltaképp a 
komputerkultúra alapjait teremtette meg. A két CD 
hangzó életre kelti llull korát, korabeli dokumentu-
mokból és llull munkáiból vett idézetekkel, és fel-
idézi azoknak a kultúráknak a zenéjét, amelyekkel 
hittérítő útjain találkozhatott llull. A zenei anyag 
gerincét Jordi Savall együttesei szólaltatják meg, de 
a sokszínű zenei világ autentikus megjelenítéséhez 
vendégművészeket kért fel. A zenében improvizá-
ció és kompozíció jól megfér együtt, a régizene ki-
meríthetetlen tárházára irányítja a figyelmet. A 
művészi élmény egyszersmind arra készteti hallga-
tóját, hogy pótolja művelődéstörténeti ismeret-
anyagának hiányosságait.   Fittler Katalin 
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BRAHMS: VONÓS SZEXTETTEK
R. Capuçon, Chr. Koncz, G. Caussé, 
M. Chilemme, G. Capuçon, C. Hagen

�  �  �  �  �

Brahms kamarazenéje érzésem szerint nem kap kel-
lő figyelmet; a vonós szextett irodalma nem túl 
bőséges, ezért is öröm, hogy megjelent a kiadvány. 
Brahms két, fiatalon írt vonós kamaradarabját hall-
gathatja az érdeklődő, a tavalyi AixenProvencesi 
Fesztiválon készült az élő felvétel, neves előadók-
kal. Az első mű Németországban Tavaszi szextett-
nek is ismert – a romantikus vágyódás, a költőiség 
miatt –, gyors szakasz alig szerepel a darabban. A 
második vonós hatos hangzásvilága is inkább a 
gyengédebb érzelmeket, mintsem a harsány kitárul-
kozást preferálja. Mindkét mű köthető Agathe von 
Sieboldhoz, Brahms szerelméhez: a Bdúr a szakítás 
után íródott, a Gdúr tartalmazza Agathe nevének 
betűit. A művek sem az előadóknak, sem a hallga-
tóknak nem adják könnyen magukat – a lassabb té-
telek, az atmoszférateremtés és a terjedelem miatt. 
Azonban minél többször merülünk el a műben, 
annál izgalmasabb megoldásokat fedezünk fel, és ez 
az előadók érdeme is. A szokástól eltérően nem egy 
koncertező vonósnégyes egészül ki egy csellóval és 
brácsával, hanem csak erre a koncertre szervező-
dött a hat zenész. Az előadás csodálatos, érződik a 
zenészek lelkesedése, a koncert varázsa, a művek 
iránti lelkesedés, az egyegy motívumra való azon-
nali reagálás. Gyönyörű színeket hallunk, sokszor 
zenekarszerűt, de különösen izgalmasak a véko-
nyan felrajzolt szakaszok. A zene halad előre, nagy-
szerűek az ívek, a szólamok kiemelése, a dinamikai 
hullámzás, ami sokszor éppen csak érzékelhető, de 
ebben rejlik a varázs. Minden művész egyenrangú 
az előadás folyamatában, hihetetlenül átfogott, el-
mélyült a tolmácsolás, és a zenélés öröme szinte 
kézzelfogható.  Lehotka Ildikó

FOR THE LOVE OF BRAHMS
Joshua Bell, Steven Isserlis, 
Jeremy Denk, 
Academy of St. Martin-in-the-Fields

�  �  �  �  �

Joshua Bell napjaink egyik vezető hegedűse, s jó 
ideje Sir Neville Marriner utóda az Academy of St. 
MartinintheFields élén. Sajnos zenekarával kevés 
lemezt készít. Felvett két Beethovenszimfóniát, de 
nem vált sorozattá. E Brahmslemez programja fur-
csa, érdekes. Az utolsó zenekari művel, a Kettős-
versennyel kezdődik, aztán Schumann Hegedűver-
senyének Britten átdolgozta lassú tétele (nota bene 
Brahms egyetértett Clara Schumannal abban, hogy 
ez a mű nem az igazi, amiben tévedtek) vezet át egy 
korai kamaradarabhoz, az op. 8as Trióhoz, mely-
nek eredeti változatát halljuk, s nem a gyakrabban 
játszott kései átdolgozást. A Kettősverseny dina-
mikus, heves, teltsége mellett is kamarazenei ihle-
tésű. Bell és Isserlis elmélyülten, involváltan játszó, 
ugyanakkor egymásra figyelő partnerek. A trióban 
költőibb hangvételt ütnek meg, a hangzás kevésbé 
telt. Játékuk, együtt Denk zongoristáéval, differen-
ciált. Míg hangszerjátékuk kétségkívül több szépsé-
get hoz, előadásuk nem éri el a SternHessCasals 
felvétel egyszerűségét, akik amolyan schuberti egy-
szerűséggel közelítve mintha jobban a lényegbe 
találnának. A korai változat választásával egyetér-
tek, van benne valami, ami még próbálkozós, de 
nagyon érdekes és eredeti, míg az ilyen átdolgozá-
sok szinte sosem sikerülhetnek teljesen, hiszen az 
anyag nem friss ihlettel teli. Ki kell emelni Bell szép, 
ízes és ízléses hegedűhangját. örülnék, ha a lemez-
társaság többet foglalkoztatná az Academy of St. 
MartinintheFields vezetőjeként, végül is egy olyan 
együttes élén áll, mely egykor az egyik legkereset-
tebb hanglemezkészítő kamarazenekar volt, s jól 
tudjuk, ha ihletettség van, nincs idői korlát, s Bell 
belsejében megvan a kellő lelkesedés.    Zay Balázs

EINSAMKEIT – SCHUMANN-DALOK
Matthias Goerne – ének, 
Markus Hinterhäuser – zongora

�  �  �  �  �

„Írjon többet énekhangra!” – biztatta Schumannt 
kollégája, Hermann Hirschbach 1839ben. Schu-
mann a következő évben megnősült, és ez az év a 
dalok éve – 138 dalt komponál a szerelem hevé-
ben. A szerző második dalírói periódusa 1849 és 
1852 között volt, de a műfaj átszőtte Schumann 
életét. Ezt a korszakot a dalok szempontjából ke-
vésbé sikeresnek ítélte meg az utókor. Schumann 
dalai gyönyörűek, képesek kifejezni a hangulatot, 
az érzéseket, a szív rebbenéseit sokszor egészen 
egyszerű eszközökkel. A lemezen hallható dalok 
túlnyomó többsége nem az önfeledtséget jelenítik 
meg, sokkal inkább a mélabút, a melankóliát, a ke-
serűséget, a reménytelenséget. Schumann belső 
énje vetül ki a dalokon keresztül, így a félelem a 
világtól, a sikertelenségtől, a lelki fájdalomtól. A 
felvételen nyolc dalciklusból válogatott dalokat 
hallgathatunk meg Matthias Goerne és Markus 
Hinterhäuser előadásában. Matthias Goerne hang-
ja rendkívül meleg, szép, és talán egyetért az olva-
só, ha azt mondom, hogy az énekes habitusához 
nem a vidámság ábrázolása illik. Goerne fantaszti-
kus lelki mélységekbe vezeti a hallgatót a rövid 
dalokon keresztül, mindent képes kifejezni a műfaj 
limitált keretei közt. A csendesség megjelenítése 
mellett a felhördülés, az elszántság, a rezignáció is 
Goerne tolmácsolásának része, és ezt segíti 
Markus Hinterhäuser játéka. Hinterhäuser zongo-
rázása tobzódik a színekben, dinamikában, kieme-
li a dalok mondanivalóját, atmoszférateremtése 
remek. Két olyan művészt hallunk, akik az elmé-
lyültséget párosítják a szenvedéllyel, a verseknek 
egy olyan pluszt adnak, melyek a költemények és a 
zene egységét foglalják egybe.  Lehotka Ildikó
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AP 150

FauRé: zongoRaműveK
Michel Dalberto – zongora

�  �  �  �  �

Középszerű művek középszerű előadásban. A kísé-
rőszöveg hasábjain maga Michel Dalberto vallja be 
töredelmesen: zongoristanövendékként ki nem áll-
hatta Gabriel Fauré zongoradarabjait. Hogy ponto-
san miért is volt ilyen elutasító egykoron, arra nem 
tér ki, de úgy említi mesterét, Jean Hubeaut, mint 
a kiváló zongoristát (kissé túloz), aki a legtöbbet 
tette Fauré szólózongorára írott műveinek bemuta-
tásáért. Tény, hogy mára elpárologtak Dalberto if-
júkori averziói e kompozíciókkal kapcsolatban, hi-
szen egész estét betöltő Fauréműsorokat vezet 
gyanútlan közönsége elé, nagy dózisban adagolva 
a „fecsegő felszín” e féltehetségű poétáját. Mert 
Faurét mint összekötő kapcsot szokás bemutatni 
Chopin és Debussy között – habár utóbbihoz cse-
kély köze van, előbbihez pedig fel nem ér. Kétség-
telen, a zenei szövet, a hangulat és színvilág, de 
elsősorban a formaválasztás (noktürn, ballada, 
impromptu) a chopini tendenciák vállalt folytatását 
ígéri, csak éppen egykét klasszissal gyengébb 
színvonalon. S Dalberto a maga unott, egykedvű, 
szinte differenciálatlan zongorázásával nemigen 
képes e kényes, és néha meglehetősen törékenynek 
tetsző, a maguk lábán megállni alig bíró zenedara-
bokat remekművekként felmutatni. A korrektség 
kedvéért tegyük hozzá: a Fauré szólózongorairo-
dalmából összkiadást készítő Hubeaunak vagy 
Collardnak még ennyire sem sikerült. Ódivatú, 
romantikus sablonok sorjáznak tova, egyik a másik 
után, elvétve hallani egy eredeti dallamot, s ha 
mégis, az hamar elbújik a mesterségesen színezett 
balladai homály közömbös ködében. A művek pe-
dig olyan egyformának és szenvtelennek hatnak, 
mintha valamennyit ugyanabba az ósdi, rozoga, 
lapos formába öntötték volna.
 Balázs Miklós

SAINT-SAËNS: I. CSELLÓVERSENY, 
CSELLÓ-ZONGORA SZONÁTÁK
Emmanuelle Bertrand – cselló, Luzerni 
Szimfonikus Zenekar, James Gaffigan

�  �  �  �  �

Camille Saint-Saëns a nemzetközi zenetörténet-
írás szerint az érett romantika nagy szakállú atya-
mestere. Miközben széles ívben beteljesíti a liszt-
től és Berlioztól eredő romantikus zenei víziókat, 
generációkat nevel ki a klasszikus modernségnek, 
hazája nagyobb dicsőségére. Olyan összegző igé-
nyű, s egyszersmind szerteágazó pálya ez, mely-
ből a kor műfaji spektrumának egyetlen árnyalata 
sem marad ki: a duószonátától a miséig, a daltól az 
operáig húzódnak a keretek. A versenymű még 
ezek között is külön rangot visel. öt koncert készül 
zongorára, három hegedűre és kettő csellóra. 
Utóbbiak közül az első, az Op. 33as amoll már 
bemutatásakor kiugró sikert arat, s máig kitartó 
szereplője az egyetemes hangversenyéletnek. S 
hogy a gordonka milyen fontos hangszerré vált a 
szerző életművében, az jól példázza, hogy a két 
concerto mellett egy négytételes szvit, valamint 
három csellószonáta is kikerült a mester gondos 
kezei alól. Igaz, az utolsó kísérlet töredékben ma-
radt, ám így is értékes mementó. Éppen ezért külö-
nös, hogy a Emmanuelle Bertrand jelen lemeze az 
első, mely a – csakugyan torzóban hagyott – dara-
bot megszólaltatja. A francia gordonkaművész ed-
dig mintha szánt szándékkal ódzkodott volna at-
tól, hogy jelentős műveket lemezre vegyen, hisz 
diszkográfiájában hemzsegnek a félig vagy egészen 
elfeledett, vagy éppen soha fel sem fedezett dara-
bok Alkantól Blochon át Dutilleuxig. A dúsan har-
monizáló, érzelemgazdag hangköltemények világa 
nem okvetlenül Bertrand terepe, jóllehet játéka vé-
gig tiszta és sallangmentes, emellett lendülete is 
van, így alaphangja erélyes, dallamvezetése karak-
teres és határozott. Balázs Miklós

MUSZORGSZKIJ: EGY KIÁLLÍTÁS 
KÉPEI, PROKOFJEV: KLASSZIKUS 
SZIMFÓNIA
A Párizsi Operaház Zenekara,   
Philippe Jordan �  �  �  �  �

A Párizsi Operaház Zenekarának és fényes tehetségű 
zeneigazgatójuknak, Philippe Jordannak korábban 
két lemezét is volt szerencsém ugyane lap hasábjain 
kommentálni: Wagnerlemezüket kifejezetten izgal
masnak, Ravelfelvételüket ugyancsak figyelemre 
méltónak ítéltem annak idején. Ezen új projekt, 
amelyben Muszorgszkij (és Ravel) kelendő Egy kiál-
lítás képei, valamint Prokofjev elnyűhetetlen Klasz-
szikus szimfóniája szerepel, már nem színpadi ze-
néket rögzít, hanem tőről metszett hangverseny-
termi darabokat, méghozzá a legnépszerűbbek 
közül. Noha a zenekar nem tartozik Európa legvir-
tuózabb együttesei közé, ha kell, a kifinomultabb, 
technikásabb, bonyolultabb muzsikákkal is elbol-
dogul. Vélhetően a kitartó gyakorlás, meg persze a 
rigorózus, sokat követelő karmester megalkuvást 
nem ismerő hozzáállása teszi, de előadásuk helyen-
ként meglepően választékos, s ha nem is olyan ele-
gánsan csiszolt, mint a körülrajongott sztárzeneka-
roké, semmi okuk szégyenkezni egyetlen hang mi-
att sem. Még ha a szólók nem is olyan émelyítően 
szépek, mint más hanglemezeken, a vonóskar sem 
olyan dús, mint egyebütt, s a formálás is kissé 
nyersnek hat néhol, azért a zenekari összjáték pél-
dás. Jordan figyelmes és gondos dirigens benyomá-
sát kelti, s bár nem éppen egy hangszínvarázsló, 
előadásai tartást, fiatalos erőt és megbízhatóságot 
sugároznak. Csak annyira dolgozza ki a darabot, 
hogy ne vesszünk el a részletekben, így mindig 
szem előtt tarthatjuk a „nagy egészet”, mely őszin-
te életörömmel és az idejétmúlt sablonok megkerü-
lésével rajzolja ki a széles közönségnek szóló hang-
versenyek legelkoptatottabb népi slágereit is.
 Balázs Miklós
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4 CITIES
Fazil say, debussy, janáčeK  
és soszTaKovics művei
Nicolas Altstaedt – cselló, 
Fazil Say – zongora �  �  �  �  �

Csellóra és zongorára írt négy mű, ebből három 
szonáta szerepel Nicolas Altstaedt és Fazil Say fan-
tasztikus lemezén. Debussy, Janáček és Sosztako-
vics kompozíciói mellett nyitódarabként 4 Cities 
című Saykompozíciót ismerhetjük meg. Say zene-
szerzői világa igencsak tágas, darabjai azok számára 
is érdekesek, akik nem jártasak a veretes klasszikus 
zenében. A négy várost bemutató szonátában Say 
kísérletező kedve ugyanúgy jelen van, mint a többi 
darabjában: a nyitótétel izgalmas csellótónusa 
olyan, mintha valamilyen népi fúvós hangszert hal-
lanánk, a Hopa motorikusan száguldó. A darab 
centrumának az Ankara tételt tarthatjuk: a zongo-
raeffektusok különlegesek, a zene csak lassan bon-
takozik ki. A fantáziaszerű mű örömzenéléssel, a 
mulatók világának megidézésével zárul. Debussy 
eredetileg hat neoklasszikus szonátát tervezett írni, 
de csak hármat készített el súlyos betegsége miatt. 
Közülük az első a háromtételes csellószonáta, a le-
mezen hihetetlenül jó karakterekkel. Janáček Pohád
kája és Sosztakovics Csellószonátája hallható még a 
kiadványon, a négy mű tolmácsolása közül nehéz 
kiválasztani a legjobbat. Két kivételes művészt hal-
lunk: Say kamarazenészként is nagyszerű – tudja, 
mikor kell a háttérben maradni, mikor kell hangerő-
vel, támogatni a partnert. Sokszor olyannyira bele-
feledkezik a zenélésbe, hogy beledünnyög a dara-
bokba. Altstaedt játéka is mindent megmutat a 
darabokról: ha kell, kecses légies, vagy improvizatív 
(a Debussydarabban), de ugyanígy képes robusz-
tus lenni. A Sosztakovicsszonátában vad, más 
művekben a rusztikus vagy lágy. Két azonos habi-
tusú művész talált egymásra és a darabok lényegé-
re, így egyedülálló a lemez.   Lehotka Ildikó

JOEP BEVING: 
PREHENSION
Joep Beving – pianínó

�  �  �  �  �

Joep Beving holland zeneszerzőzongorista máso-
dik lemeze. Az első címe önmagáért beszél: Szolip-
szizmus. Borítóján a komponista Tosztojra emlé-
keztető büsztje. Az új lemez ugyancsak filozófiai 
hátterű. Prehenzió. Egyszerű dallamok pianínón, 
posztmodern dalok, noktürnök, impromptuk, a rég-
múltból mindenekelőtt Schubert, Chopin és Satie 
hatását tükrözve, a közelmúltból elsősorban az ex-
perimentális zenéhez, a minimalizmushoz és a re-
petitív stílushoz kapcsolódva. Megragadás. Tartal-
mak megragadása Alfred North Whitehead 
filozófiájára hivatkozással. Kapcsolat Kurtághoz? 
Igen, van, bár elsőre ez talán felettébb furcsának 
tetszik. Intellektuális és finom zene ez ugyanis. Ki-
csi, mely valamilyen nagyobb felé nyit. Játékok, me-
lyek elgondolkodtatnak, játékok, melyek érzelmeket 
oldanak fel. Ahogy az individuum megragad vala-
mit. A reáliák kiválasztják a soksok lehetőség egyi-
két, s beteljesednek, konkretizálódnak. Ezeknek a 
szubjektum általi megragadásakor a korábbiakhoz 
új tartalmak is kapcsolódnak. Vajon milyenek len-
nének ugyanezek a miniatűrök hangversenyzongo-
rán, más előadásában? Érdekes, hangulatos, elgon-
dolkodtató zene lévén javaslom a Megragadás 
megragadását. Elég egyformák a zenék, mintha nem 
történne semmi, de nem igaz, mert történik. Vajon 
hogy képzeli Beving egymáshoz viszonyítva a szo-
lipszizmust és a whiteheadi filozófiát? Ha őszinte, s 
úgy tűnik, az, akkor a kettőt együtt veszi figyelem-
be. Az individuum magát érzi igazán, mégis kap-
csolódik egy nagyobb rendszerhez. White head a 
világot egyetlen nagy organizmusként írta le, mely-
nek mindenki része, mindenki saját maga szerinti 
része.  Zay Balázs 

RAHMANYINOV-KREISLER: IMA, 
RAHMANYINOV: ZONGORATRIÓK
Gidon Kremer – hegedű, Daniil Trifonov 
– zongora, Giedré Dirvanauskaité – cselló

�  �  �  �  �

A hetvenedik születésnapját ünneplő Gidon Kremer 
kiemelkedő lemezzel lep meg. Rahmanyinov két 
elégikus trióját szokatlan finomsággal adja elő 
Giedré Dirvanauskaité és Daniil Trifonov társaságá-
ban. Nem telt és felfokozott hangulatú előadások 
ezek, hanem éppen ellenkezőleg, vékony hangúak 
és visszafogott hangulatúak. Mintha egész lassan 
telne az idő, mintha egészen lassan folynának az 
események, a hangok diszkrétek. A lemez elején egy 
különös átirat, a II. zongoraverseny lassú tétele 
Kreisler átiratában hegedűre és zongorára. Kremer 
hegedűjének hihetetlenül finom a hangja, hajszál-
vékony, quasi aranyhaj hegedűn. Ez már egész rég-
től fogva megfigyelhető Kremernél, hogy úgy visz-
szafogott, hogy azért a hangnak jól érzékelhető 
teste, árnyalása van. Ehhez igazodva Trifonovtól is 
finoman gyöngyöző futamokat hallunk. Persze a 
trióknak vannak heves részei, ezeket megfelelő di-
namikával játsszák, de itt sem válik telítetté a hang-
zás, elszabadulttá az iram. Az a különös, hogy a 
visszavett hangerőtől eltekintve nem térnek el erő-
sen a megszokottól, mégis egész különös világot 
jelenítenek meg. Mindenképpen jelentős előadások 
ezek. Sajátos oldalát mutatják az úgy nevezetett 
nagyromantikának, azt, hogy nem szükséges vas-
tag hangzás, nagy hangerő, dinamikus tempó, ha-
nem ezek ellentéte is adekvát tud lenni. Nem vitás, 
hogy napjaink egyik legnagyobb élő hegedűművé-
széről van szó. Az elégikus triók e kiváló felvételei 
hallatán azt kell mondanunk, nem elég, amit hallot-
tunk tőle, jó lenne, ha még sok mindent felvenne 
lemezre. Például Bartók II. hegedűversenyét, e le-
mez alapján elképzelhetjük vele a lassú tétel külö-
nösen finom bevezetését.   Zay Balázs 
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PERGOLESI: STABAT MATER, 
J. S. BACH: KANTÁTÁK
La Nuova Musica, David Bates
Harmonia Mundi – Karsay és 
Társa
HMM 907589 �  �  �  �  �

Pergolesi agyonjátszott remeke, a 
neves Stabat Mater ezúttal Bach
kantáták szigorú szendvicsében szó-
lal meg a londoni la Nuova Musica 
együttes legújabb kiadványán. A Da-
vid Bates vezette minimál-barokk 
kisegyütteshez csatlakozik Tim Mead 
angol férfialt, neki jut a legnagyobb 
szerep a darabokban. Bach BWV 54
es és 170es, altszólóra írt vallásos 
kantátái jó társaságot kínálnak a ke-
reszt tövében kesergő Szűzanyát 
megidéző duettfolyamnak, kiemelik 
az itáliai katolikus és a szász protes-
táns zenei hagyományok közötti pár-
huzamokat és különbözőségeket. 
Mead férfialtja az előadások dísze, 
hangfajához mérve erős, szépen 
csengő hang az övé, tetszetős ma-
gasságokkal. A Pergolesi-darabban 
társául szegődő lucy Crowe már alig 
átlagon felüli. Kár, hogy mind a latin, 
mind a német kiejtés okoz némi gon-
dot az énekeseknek.  BM

JUBILO – J. S. BACH, CORELLI, 
FascH és ToRelli művei
Alison Balsom – trombita, 
Academy of Ancient Music, 
Pavlo Beznosiuk
Warner Classics – Magneoton
0190295924652 �  �  �  �  �

A télies hangulatú, de kánikulában is 
kellemesen hallgatható barokk album 
érdekessége, hogy a népszerű Alison 
Balsom – évekkel a Sound The 

Trumpet című lemezének sikere után 
– ismét szelep nélküli hangszeren, 
azaz natúrtrombitán játszik. Corelli, 
Fasch és Torelli versenyművei ettől 
eltekintve semmi különös izgalmat 
nem tartogatnak: a fényes, lendületes 
trombitahanghoz a Pavel Beznosiuk 
vezette kamaraegyüttes mértéktartó 
kísérete párosul. Érdekesebb a Bach
repertoár: az In dulci jubilo (BWV 
729) és a Schüblerkorálok (BWV 
645–650) ezúttal orgonakísérettel 
(Stephen Cleobury) szólalnak meg; a 
Jesu, bleibet meine Freude kantáta 
(BWV 147) pedig a Cleobury vezette, 
érzékenyen éneklő King’s College kó-
rus közreműködésével. Csalódás-
mentes produkció. ReA

JOHANN SEBASTIAN  
bacH művei
Rafał Blechacz – zongora
Deutsche Grammophon – 
Universal
4795534  �  �  �  �  �

Határozott elképzelés, határozott 
zongorahang. Vegyes Bachműsor 
egy Chopinspecialistától. Blechacz 
ötvözi a romantikus hangi megköze-
lítést és a barokk világához való sti-
lisztikai igazodást. A kapocs: az or-
gona. Elsőre nem halljuk, sőt nem 
erre gondolunk, de aztán megmutat-
kozik a regiszterekben való gondol-
kodás. Blechacz nem folyamatosan 
megy fel-le, nem is a Schiff-féle ideá-
lis kiegyensúlyozottság elvét követi, 
hanem a romantikus alaphangzást 
ötvözi tiszta billentéskultúrával, a  
transzparencia eszméjével, továbbá 
az orgonán megszokott regisztere-
zés gyakorlatával. Olykor akkordot 
bont, s gyakran egészen halk dina-
mikai szintre megy le, de játéka ott is 
tagolt és tiszta marad. Nem tenném 
a kimagasló Bachmegközelítések 
közé, de jónak és igényesnek tartom 
a maga sokforrású integratív voltá-
ban.  ZB 

DINASZTIA – A BACH-
család billenTyűs 
KOMPOZÍCIÓI
Jean Rondeau – csembaló
Erato/Warner – Magneoton
0190295888466  �  �  �  �  �

Ami az előadást illeti, izgalmas, dina-
mikus, sebes, viharos, a lassú tételek-
ben pedig szép árnyalatokkal hangu-
latot festő. Igazi historikus közelítés, 
mindössze öt vonós adja a zenekart. 
A versenyművek születésének adek-
vát érzékeltetése is ez, hiszen a con-
certo grossón kívül a kamarazenéből 
nőttek ki. Rondeau virtuóz játéka le-
bilincselő, olvasata ismét nagyon ér-
dekes, főképp a hajszolt tempók adta 
feszültség. Rondeau laza figura, ez 
virtuóz játékában pozitívum, bátran s 
jó érzéssel spontán, az elnagyolt mű-
sorszerkesztésben azonban nem. Két 
sokszor játszott művet hallunk az 
„öreg” Bachtól, ugyanakkor Wilhelm 
Friedemanntól csak egy Rondeau ál-
tal meghangszerelt szonátatételt. Bi-
zony jobb lett volna tőle is egy egész 
csembalóverseny, akárcsak a hiányzó 
Johann Christoph Friedrichtől és 
Wilhelm Freidrich Ernsttől.  ZB

SLAVA: THE GLORY  
OF ROSTROPOVICH
Warner Classics – Magneoton
0190295849641  

ötnegyedórányi ízelítő az össz
kiadásjellegű Warnerfelvételek 
anyagából. A 43 korong luxuskivite-
lű kiadása, továbbá 200 oldalas ke-
ménykötésű könyve tiszteletre mél-
tó vállalkozás – olyan korban, amikor 
már régóta konganak a felvételkészí-
tés (és kiadás) alkonyát hirdető 

vészharangok. A válogatás bizonyá-
ra kelendő lesz – akkor is, ha műso-
rát végigolvasva rosszallóan csóvál-
juk fejünket. Szerencsére nem 
kötelező egyvégtében végighallgat-
ni, ki-ki tetszése szerint válogathat 
az időtálló interpretációkból. Csak 
az utolsó track meghallgatása „ve-
szélyes”: SaintSaëns amoll gordon-
kaversenyéből mindösszesen öt perc 
hallható – és aki engedte magára 
hatni a szép zenét, a hetedik menny-
országból zuhan a realitás csendvi-
lágába. Maradéktalan örömet jelen-
tenek a versenyműtételek, de 
méginkább az általában ráadásszám-
ként elkönyvelt rövid tételek. FK

MENDELSSOHN: 
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Londoni Szimfonikus 
Zenekar, Monteverdi Kórus, 
John Eliot Gardiner
LSO – Mevex
lSO 0795 �  �  �  �  �

Negyedik állomásához érkezett a 
mára érdemdús veteránná nemese-
dő Sir John Eliot Gardiner Mendels-
sohnsorozata; a szimfóniák és nyi-
tányok után most a nem kevésbé 
populáris  Szentivánéji álom kísérő-
zene látott napvilágot a remeklő 
londoni Szimfonikusok közreműkö-
désével. Ahogyan az előző felvétele-
ket, e lemez anyagát is élő koncerte-
ken rögzítették, s ahogyan az 
eddigiek, e duplalemez most is 
nagy felbontású formátumokban, 
SACD és Bluray Audio formában is 
hozzáférhetővé teszi a hanganya-
got. Gyönyörű színeket, regényesen 
zsongó hangulatokat felvonultató, 
makulátlan zenekari játékot hallunk, 
Gardiner értelmezése részletgazdag 
és aprólékosan felépített, ugyanak-
kor föltűnően könnyed és érzelme-
sen lírai hangvételű. Elképzelni is 
nehéz ennél hitelesebb, inspirálóbb 
előadást. BM



DEBUSSY: DALOK
Baráth Emőke – ének, 
Virág Emese – zongora
Hungaroton
HCD 32795  �  �  �  �  �

Claude Debussy oeuvreje manap-
ság is népszerű és sokat játszott, 
ám zenekari, zongora- és kamara-
művei mellett dalaira lényegesen 
kevesebb fény vetült. Két nagyszerű 
művész – Baráth Emőke és Virág 
Emese – Debussylemezükkel sokat 
tett azért, hogy ez ezután ne így 
legyen. A francia zeneszerző hu-
szonhárom dalát rögzítették; 1880
tól (Nuit d’étoiles) 1899ig (Bilitis
dalok). Előadásuk lenyűgöző, és 
egyben meggyőzően tesz hitet 
amellett, hogy e miniatűrök épp-
olyan fontos és értékes alkotóele-
mei Debussy életművének, mint 
népszerűbb társaik. A dalok mind-
egyike külön hangulat, külön világ, 
melyekben – a zeneszerző egyik 
prelűdje után szabadon – a hangok 
mellett mintha még az illatok is 
megjelennének. Baráth Emőke gyö-
nyörű, kristálytiszta hangja magá-
val ragadóan szárnyal, Virág Emese 
pedig érzékenyen, alázattal teremti 
meg a dalok érzelmi hátterét.  KI

A ZONGORA LELKE
Balázs János – zongora
Fonó Budai Zeneház
FA 395-2  �  �  �  �  �

Balázs János A zongora lelke című 
lemezén megszólaló kilenc darabból 
mindössze három az eredetileg 
zongorára írt, a többi liszt Ferenc, 
Cziffra György és a zongoraművész 
saját átirata. Bizonyára nem azért 

esett a fiatal művész választása az 
átiratokra, mintha szűkös lenne a 
hangszer irodalma. A 19. században 
liszt eszközként használta, így is-
mertette meg közönségével kollégái 
operáit, ám manapság is izgalmas 
megtapasztalni hogyan hangzik az 
instrumentumon az eredetileg ze-
nekarra, énekhangra vagy éppen 
hegedűre szánt dallam. Egy másik 
pozitívum, hogy az átíróelőadó a 
lehető legközelebb kerül az adott 
darabhoz, és annak legféltettebb 
belső titkait is felfedi, nemcsak saját 
maga, hanem a közönség számára 
is. Balázs János imponáló szakmai 
felkészültséggel mutatja meg magát 
– remekbe szabott átiratokkal és 
parádés zongorázással.  KI

CHOPIN: NOKTÜRNÖK, 
MAZURKÁK STB.
David Fray – zongora
Erato/Warner – Magneoton
0190295896478 �  �  �  �  �

Ennél adekvátabb lemezt David Fray 
nem is készíthetett volna. Chopin
album hét noktürnnel, három ma-
zurkával, a polonézfantáziával, egy 
impromptuvel és egy keringővel. De 
akár azt is mondhatnánk, csupa 
noktürnt hallunk. Miért? Mert Fray 
noktürnként ad elő mindent. Játéka 
csupa romantika, lágy hangzás, sok 
pedállal, színes, de nem sok színből 
álló, hanem intenzív színekben ját-
szó, melyek érzelmeket hoznak ma-
gukkal. Éji darab a többi is mind, 
mint mikor a sötétben hangulatok 
jönnek, és sötétség borul minden 
külsődlegesre. Chopin igazi világa 
ez. Vannak más autentikus Chopin
világok is: Rubinstein, François, 
Pollini, Askenase, Ashkenazy főkép-
pen, de az eredeti és a mondhatni 
fogadott noktürnök világában Fray 
kiemelkedő. Játékát hallva nem érez 
az ember távolságot az igazi Cho-
pintől.  ZB 

HUNGARIAN TREASURES
Notos Quartet
RCA/Sony
88985411882  �  �  �  �  �

Magyar kincsek címmel jelent meg a 
fiatalokból álló Notos Quartett be-
mutatkozó lemeze, Dohnányi, Ko-
dály és Bartók műveivel. Merész 
vállalkozás, hiszen nem sokan van-
nak otthon a kamarazenében, az 
együttes neve pedig vonósnégyesre 
utal, holott két zongoranégyest 
hallunk, a Kodálydarab pedig vo-
nóstrió. A lemez teli van fiatalos 
hévvel, ami felülírja a pontatlansá-
gokat, de érezzük, hogy az együt-
tes játéka nem a patikamérlegen ki-
mért szakaszok katonás rendben 
való sorakozásán alapul. Fantaszti-
kus karaktereket hallunk, ideális 
hangzásaránnyal, lélegzik, sóhajto-
zik a zene. Bartók Zongoranégyesét 
az autográf alapján halljuk – világ-
premierként (a lemezen megszólaló 
1898as mű BBszáma 13, ez nincs 
feltüntetve) A német fiatalokból 
álló együttes a szerzők fiatalkori 
műveit játssza, remek a lemez, az 
ismertető sajnos kevésbé. Kár. LI

LIFE, LOVE AND AFTERLIFE
Dejan Lazić Lisztet játszik
Onyx 
4179 �  �  �  �  �

lazić remek technikájú lisztjáté-
kos, de kicsit mechanikus. Ez jó szó 
talán, mert a jelenség mindkét olda-
lát érzékelteti: érdekesen technikás, 
de kiszámított. A műsor vegyes, 
sok ritkasággal, ami a lemez fő eré-
nye. Két tétel Mozart Requiemjéből 
(Confutatis, lacrimosa), a XVIII. 

Magyar rapszódia, Két csárdás, 
Fantázia a Rienzi témáira. Virtuóz, 
lírai, késői és ritka művek jó elosz-
tásban. Kiemelkedik a gyöngyöző, 
nagyon tiszta billentés mind a köl-
tői, mind a virtuóz barabokban. Ám 
a Tarantellában lazić a zene maga 
sugallta beszédétől idegen tempót 
és hangúlyozást is alkalmaz. Míg az 
Erlkönigben adekvát, Schubert No. 
6os ValseCapriceának átiratában 
túl kemény a billentés, ez mégis-
csak Schubert. A cím Afterlife része 
mintha elsikkadna: jó, a Mozart és 
esetleg a rapszódia talán a Rigolet-
to, az Erlkönig és a Trisztán, de ez 
nem igazán liszti.  ZB  

MICHEL LEGRAND: 
ZONGORAVERSENY, 
CSELLÓVERSENY
Sony Classical
88985393722 �  �  �  �  �

Michel legrand, a jazzzenész, fe-
lejthetetlen sanzonok, songok, 
filmzenék írója ezúttal két verseny-
művel jelentkezett, egy zongora és 
egy csellókoncerttel. A hagyomá-
nyos háromtételes rendben írt zon-
goraverseny a szerző szólójával 
szerez önfeledt kikapcsolódást a 
hallgatónak – a mű remek beavató 
lehet a műfajt nem ismerők vagy 
elutasítók részére. A Csellóverseny 
jóval kevesebb filmzenés, könnye-
debb stílust használó mű. Az első 
három tétel után egy nagyon rövid, 
Szonáta feliratot viselő csellózon-
gorás szakaszt követően ismét a 
zenekar kíséri a szólóhangszert. 
Sosztakovics I. csellóversenye lehe-
tett egyegy zenei történés ihlető-
je, de a mű egyedi. Mindkét darab 
zenei palettája színes, tobzódik az 
ötletekben. Henri Dermarquette re-
mekül játssza a csellóversenyt, 
legrand közreműködése a zongora-
koncertben pedig a lehető leg
autentikusabb. LI
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KÓSA GYÖRGY: KAMARA-
ZENE BRÁCSÁVAL – 
2. ALBUM
Hungaroton
HCD 32718) �  �  �  �  �

2012 után megjelent a Kósa György 
brácsás kamarazenéjéből összeállí-
tott sorozat második albuma. A fu-
volára, mélyhegedűre és gordonkára 
komponált Triót Babits Mihály verse-
ire készült művek keretezik. A legké-
sőbbivel, a Balázsolással kezdődik a 
műsor, s a jó három évtizeddel ko-
rábbi Istenes énekek öttételes ciklu-
sával zárul. A személyes hangú 
kompozíciók hangulati ráhangoló-
dást igényelnek a hallgatótól. Immár 
a harmadik korong ez, amelyen Dirk 
Hegemannnak köszönhetően „visz-
szakapjuk” a zenei közelmúlt isme-
retlen értékeit (két korábbi Hungaro-
ton-felvétele méltán hozta meg 
számára az Artisjus Pro Artibus dí-
ját). S bár Pataky Dániel és Najbauer 
lóránt szövegmondása érthető, nem 
lévén a kísérőfüzetben szövegmel-
léklet, remélhetőleg többen éreznek 
késztetést, hogy fellapozzák Babits 
verseskötetét. FK

MAX RICHTER: 
THREE WORLDS
Deutsche Grammophon – 
Universal
4797158  �  �  �  �  �

Az 51 esztendős, német származású 
brit zeneszerző, Max Richter – a ke-
reskedelmi adatokat tekintve – pilla-
natnyilag a Deutsche Grammophon 
legsikeresebb művésze. Új szerzői 
albuma a tragikus sorsú írónő, Virgi-
nia Woolf művészete előtt tiszteleg, 

s alapja a Woolf Works című 2015
ös balettprodukció, amelyet Wayne 
McGregor koreográfussal hozott lét-
re. A három műből (Mrs. Dalloway, 
Orlando, Hullámok) olyan sajátos 
triptichon kerekedik, amely rendkívül 
eklektikus stílusa ellenére szerves 
egységbe rendeződik. Az érzelmekre 
ható, szenvedélyes muzsika ez, 
amelyben Richter patikamérlegen 
adagoljaváltogatja a szimfonikus és 
a modern elektronikus hangzásokat. 
Szép vonósmotívumai a hagyomá-
nyos filmzenék világát idézik; az 
arpeggiator és a MIDIkontroller túl-
zott használata viszont a hideg, tu-
datos mesterember munkája. Megle-
petések nélküli produkció.   ReA

PHILIP GLASS:   
zongoRaműveK
Víkingur Ólafsson – zongora
Deutsche Grammophon – Universal
4796918 �  �  �  �  �

Gyakorta előfordul, hogy a figyelmes 
hallgató már néhány leütés után meg 
van győződve róla, kivételes pianis-
tával van dolga. Víkingur Ólafsson 
éppen ilyen. Pár ütem után biztosak 
lehetünk benne, hogy remek lesz a 
folytatás. Az izlandi zongoraművész 
technikája perfekt, muzikalitásához 
kétség nem fér. Philip Glass művei-
hez fűződő, egyelőre olthatatlannak 
tűnő vonzalmát remélhetőleg idővel 
kinövi majd. A minimalista iskola és 
a repetícióra épülő kidolgozás tánto-
ríthatatlan hívei bizonyára megtalál-
ják a maguk gyönyörét ebben a zené-
ben, máskülönben szembesülnünk 
kell vele: egyszerű szemfényveszt
éssel, egy hamiskás ügyeskedővel 
van dolgunk. Az igényesség üres 
látszatát keltő, unalmas, buta és jel-
legtelen darabok ezek az etűdök. 
Nyakló nélküli, cukrozott, álmosító 
Walmartharmóniák sorakoznak itt 
egymás után – ám lefegyverzően 
perfekt előadásban. BM

ARCANUM – SOSZTAKOVICS 
és aueRbacH művei
Kim Kashkashian, Lera 
Auerbach
ECM Records – Hangvető
ECM New Series 2375 �  �  �  �  �

A felvétel kitűnő alkalmat kínál, hogy 
megtanuljuk a sokoldalú művésznő, 
lera Auerbach nevét. Koncertező 
zongoraművész, zeneszerző, publi-
kál verseket és próbát, továbbá fes-
tőként és szobrászként is aktív. A 
brácsaművész Kim Kashkashian 
zongoristapartnere a felvételen, 
amelyen az ő brácsazongora átira-
tában szerepel Sosztakovics 24 pre-
lúdiuma, továbbá saját négytételes 
szonátája, amelytől címét kölcsö-
nözte a felvétel. Tolmácsolásukban a 
prelúdiumok frappáns karakterdara-
bok, a brácsaszólam választékos ar-
tikulációjával. A szonáta, amelynek 
bevallottan misztikusmeditatív 
programja van, a program ismerete 
nélkül is megállja helyét. Hatásának 
alapfeltétele a kisebbnagyobb frag-
mentumok egymás mellé rendelése 
oly módon, hogy létrejöjjön a folya-
mat érzete. FK

MIECZYSLAW WEINBERG 
művei
Kremerata Baltica, 
Gidon Kremer
ECM Records – Hangvető
ECM New Series 2538/39 �  �  �  �  �

Kalandvágyóknak ajánlott a Kreme
rata Baltica dupla CDs albuma, me-
lyen Mieczysłav Weinberg négy ka-
maraszimfóniája és zongorás kvin-
tettje vár felfedezésre. A lengyelzsidó 
származású zeneszerző 1943ban 

telepedett le Moszkvában; itt Sosz-
takovics nemcsak mentora és barátja 
lett, hanem művészetére is nagy ha-
tást gyakorolt. Weinberg nyelvezete 
meglehetősen konzervatív: bár oly-
kor kacérkodik a dodekafóniával, ze-
néje mindig tonális keretek között 
marad. Gidon Kremer és együttese a 
négy kamaraszimfóniával végigvezet 
az életművön: a no. 1 a zeneszerző 
korai 2. vonósnégyesének átdolgo-
zása, míg a no. 4 utolsó befejezett 
opusza. A kvintettet Kremer és 
Andrei Pushkarev átiratában halljuk, 
melynek különlegessége, hogy ütő-
hangszerek is szerepelnek benne. A 
zongoraszólót yulianna Avdeeva 
játssza – mélyen elhivatottan.  KI

SCHÖNBERG: 
a FüggőKeRTeK Könyve, 
BODLEY: A GIRL
Métier
MSV 28560 �  �  �  �  �

Schönberg 1910es, A függőkertek 
könyve című atonális dalciklusa 
rendkívül izgalmas hangzású. Ne-
héz kifejezni a Stefan George-versek 
hangulatát úgy, hogy a ne szép 
hangzás legyen az első, amire figye-
lünk. Seóirse Bodley 1978as A Girl 
ciklusa 22 Brendal Kennellyversre 
készült. Sokszor van utánérzése a 
hallgatónak, hol Bernsteint, hol egy 
ír népdalt, hol a musicalos vonalve-
zetést fedezzük fel. Ezek az áru
kapcsolásnak tűnő miniatúrák nem 
fogják alapjaiban megrengetni a dal-
irodalmat, de érdemes meghallgatni, 
találunk izgalmas pillanatokat. 
Aylish Kerrigan mezzoszoprán hang
ja szűk terjedelmű, nem egyszer ko-
pottnak tűnik, nem mozdul ki szé-
pen sem a felsőbb, sem az alsó 
tartomány felé. Keveslem a Schön-
bergmű kifejezőkészségét, az éne-
kesnő érezhetően nincs otthon eb-
ben a világban; Dearbhla Collins 
játéka jóval meggyőzőbb.  LI
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SZAKCSI LAKATOS BÉLA, 
CHRISTOPHE MONNIOT, BARCZA 
HORVÁTH JÓZSEF, BALÁZS ELEMÉR:  
DENSITY OF STANDARDS �  �  �  �  �

Ez a lemez is ékesen bizonyítja, hogy a jazzműfaj-
ban nem a „mi”, hanem a „hogyan” a lényeg. Ki-
lenc jól ismert standard, a Body and Soultól a 
Summertimeig, s mégis ízigvérig kortárs impro-
vizatív jazz. A magyar jazz három kiemelkedő kép-
viselője és a kiadó „legfoglalkoztatottabb” külföldi 
művésze egészen különleges albummal lepte meg 
a jazzvilágot. A műfaj mindenki által ismert és ját-
szott „lerágott csontjaiból” főztek olyan levest, 
amely a legkényesebb ínyenceket is kielégítheti. 
Szakcsi – már csak hosszú, fényes pályájával a háta 
mögött is – mindent tud nemcsak a zongorajáték-
ról, de a műfajról és az egyetemes zenei világról is. 
Ezért nyúl bátran ehhez az alapanyaghoz, mert ez 
neki és társainak is mindössze ürügy a játékra. A 
szó legnemesebb értelmében vett játékról, a játék 
öröméről beszélhetünk, mely manapság sokszor 
látszik kiveszőfélben a jazz művelőinek körében 
(is). Az úgymond „steril” stúdiósession dacára 
elképesztően érvényesül a négy muzsikus készsé-
ge és képessége erre a játékra, amelynek művészet 
a neve. Nem véletlen a felvételen rajtahagyott 
spontán beszólás Barcza Horváth Józseftől: 
„Játsszunk még egyet!” Monniot koherensen il-
leszkedik be Szakcsiék eredeti zenei világába, 
mintha nem is vendégművész lenne. Bámulatosan 
inspirálják egymást a kompozíciók és az improvi-
zációk elválaszthatatlan egységének létrejöttében. 
Barcza és Balázs Elemér felkérése erre a felvételre a 
lehető legjobb választásnak bizonyult. Csak üdvö-
zölni lehet a kiadó visszatérését ahhoz a korábban 
jól bevált gyakorlatához, hogy a hallgató igazán 
szakszerű elemzést is kapjon a zene mellé – ezút-
tal kollégánk, Zipernovszky Kornél jóvoltából.

Márton Attila

BACSÓ KRISTÓF TRIAD & LIONEL 
LOUEKE: PANNON BLUE

�����

Bacsó Kristóf Triadja a triómuzsika intézményét 
egészen speciális módon közelíti meg. A szaxofon
keyboarddob (Bacsó Kristóf, Tzumo Árpád, Juhász 
Márton) apparátus már önmagában különleges 
hangzásvilága mellett legfőképp a zenei felfogásban 
érhető tetten ez. A trió számos előnye mellett talán 
a legbonyolultabb felállás, hiszen a három zenész-
nek hangszerüktől, annak fekvésétől függetlenül 
egyenrangúnak kell lennie, társalogniuk kell a zene 
nyelvén. Sok trió a klasszikus postbop recept alap-
ján tevékenykedik, a Triad azonban inkább a tudato-
san komponált, hangszerelt témák és az érzékeny, 
kamarajellegű közös játék szintézisét hozza létre. 
Azonnal feltűnik, mennyire „amerikaiul” szól az 
együttes. Ez nem is lehet véletlen, hiszen a Triad 
mindhárom tagja élt hosszabb-rövidebb ideig az 
Egyesült Államokban. A lemezanyag alapjául szol-
gáló, 2015ös koncerten a Triadhoz csatlakozott 
vendégművészként a benini származású gitáros, 
lionel loueke. A találkozás nem is lehetne erősebb: 
egy pillanatig sem érezzük úgy, hogy egy befutott 
trió kísér egy befutott gitárost. Épp ellenkezőleg, 
loueke játéka úgy kapcsolódik Bacsóék zenéjéhez, 
mintha a szerző eredeti szándéka szerint is jelen 
lett volna a szerzeményekben. Műfajilag nehezen 
beskatulyázható kompozíciókat hallunk. Két las-
sabb, balladát idéző track mellett nagyobbrészt 
modern, grooveos lüktetésűek a számok. Két „Ad 
libitum”jellegű, louekével közösen jegyzett 
performansz mellett kizárólag Bacsó munkáival ta-
lálkozunk. Ezeket a műveket már hosszú évek óta 
ismerhetik a Triad koncertek látogatói: ötletesebb-
nél ötletesebb dallamok, formai és ritmikai játékok, 
összetett arrange-ok váltogatják egymást. 
 Szentgallay György

SNÉTBERGER FERENC: 
TITOK

�  �  �  �  �

A világ egyik legnívósabb kiadójához, az ECMhez 
tartozni kétségtelenül nagy elismerés és presztízs. 
Snétberger Ferenc pedig mindkettőt már rég kiérde-
melve, méltán lett tagja ennek az elit klubnak. A 
kiadó gondozásában In Concert lemezével tavaly 
debütált a gitárművész, most pedig Titok című trió-
albumával máris megjelent a folytatás. Az exkluzív 
klub előnye a sok új prominens barát, Snétberger 
pedig két nagyszerű muzsikustársat is talált új le-
mezére a dobos Joey Baron és a nagybőgős Anders 
Jormin személyében, akikkel az ECM producere, 
maga Manfred Eicher hozta őt össze. A felvételt 
mindössze három közös koncert előzte meg Ma-
gyarországon, ám ennyi is elég volt hármójuk kö-
zött az összhang megszületéséhez. Snétbeger Fe-
renc nem tartozik a nyughatatlanul kísérletező 
művészek közé. Zenéjének értéke a szépség esztéti-
kája, s nem a kifejezésformák megújítása. Stílusa 
letisztult és állandó, teljesen egyedi és félhangokból 
is rögtön felismerhető, mint mindig, most is. Jazz, 
latin, roma népzenei hagyományokkal és komoly-
zenei hatásokkal átfont, történetmesélős dallamvi-
lágában érzékletesen és mély érzelmekkel fejeződik 
ki egy sajátos középeurópai kulturális identitás. 
Nagyon ismerős a Snétbergerféle merengős, medi-
tatív atmoszféra a lemezen, a művész meleg tónusú 
gitárhangzása is a régi, sőt egyegy „védjegyévé” 
vált témájára is ráismerhetünk. Ha mégoly szép is, 
ezáltal kicsit kiszámítható a produkció, annak elle-
nére, hogy Snétberger számai mellett néhány spon-
tán improvizációt is hallunk a triótól. A ritmusszek-
ció parádés, Joey Baron elképesztően muzikálisan 
dobol, a svéd Anders Jormin játékában pedig van 
némi északi hűvösség, ami nagyon jól illik ebbe a 
leheletfinom, érzékeny közegbe. Laczkó Krisztián
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SÁRIK PÉTER TRIÓ: 
LUCKY DOG

�  �  �  �  �

Sárik Péter zenekara a sokszínűség mellett tette le a 
voksát. Számaik között éppúgy megtalálható a 
main stream postbop, mint a balkáni metrumok, a 
csavaros ritmikaiharmóniai megoldások vagy a lírai, 
popos ballada. A tudatos zenei elképzelés eklatáns 
példája a lucky Dog címmel megjelent anyag. Sárik 
már hosszú évek óta együtt dolgozik triójával, Fonay 
Tibor bőgősbasszusgitárossal és Gálfi Attila dobos-
sal. Az összeszokott felálláshoz ezúttal különleges 
vendégművészek csatlakoztak. Borbély Mi hályt 
szopránszaxofonon, Tar Gergelyt ütősökön, Gyárfás 
Istvánt és Gyémánt Bálintot gitáron hallhatjuk. 
Várallyay Petra az egyik számban énekel, két másik-
ban hegedűn játszik és vokálozik. A lemez műfaji 
felhozatala némileg a yellowjacketsre emlékeztet: 
egészen szélsőséges módon csöppenünk át a szé-
dületesen hangszerelt, népi ihletésű szerzeményből 
(Instinct), a dögös, funkos jazzbe (Big City Tale). 
Várallyay Petra egy lassabb, meglepő dallami fordu-
latokkal operáló dalt énekel, majd egy lüktető, kü-
lönleges metrumokon átívelő kompozícióban hege-
dül, fantasztikus effektusokat csalva elő hangszeré-
ből. A folytatásban Sárik egyedül ad elő egy szép 
balladát, eztán Gyémánt Bálint közreműködésével 
hallhatunk egy lassú, poposjazzes dalt. A gitárokra 
épülő szegmens második száma, a Man With A Hat 
egy vérbő, remekül harmonizált, fordulatos kompo-
zíció. Az Innocent loveban visszatér Várallyay Pet-
ra hegedűje, és egy barokkos, fugaszerű témát hal-
lunk, amiből hatalmas ívben fokozódó zongoraszóló 
bontakozik ki. Visszatér Borbély Mihály is egy mo-
dern kompozícióban, majd a lemez egy lassabb, ele-
gáns témával és egy igazi füstös swinggel búcsúzik. 
Akár a yellowjacketsnél, a műfaji kirándulások itt sem 
tűnnek öncélúnak, szervesen összeköti őket a zene-
kar és a zenészek személye. Szentgallay György

GYÉMÁNT BÁLINT: 
TRUE LISTENER

�  �  �  �  �

Szerzői és zenekarvezetői bemutatkozást üdvözöl-
hetünk a lemezzel. Gyémánt Bálint gitáros többek 
között a Diamond, a Transform, a BinJip együtte-
sekben, Gereben Zita és Palágyi Ildikó énekesek ol-
dalán hallatott magáról, nevét azonban a Harcsa 
Veronikával alkotott kettőse tette szélesebb kör-
ben ismertté. 2015ben alakította meg saját trióját 
a még nála is fiatalabb nemzedék két kiemelkedő 
hangszeresével, Fonay Tibor bőgőssel és Csízi 
lászló dobossal. Velük készült a tizenegy szerze-
ményét tartalmazó lemez, amelyen vendégként 
négy számban a nemzetközi jazzéletben újabban 
feltűnt izraeli Shai Maestro zongorázik. Nem köny-
nyű a gitárosok népes mezőnyében önálló hangon 
megszólalni, hamar nyilvánvalóvá is válik, hogy az 
1983-ban született Gyémántra a három évtizeddel 
idősebb Pat Metheny játéka volt nagy hatással. Ez 
a korunk talán legnépszerűbb gitárosának ajánlott 
Pathway című lendületes darabban tételesen is ki-
fejeződik, de a gitár hangszínében, a dallamfűzés-
ben, a harmóniavilágban, a dinamikai fokozások-
ban már az előző, Indigo című számban és később 
is megmutatkozik. Epigonizmusról mégsincs szó, 
Gyémánt érdemleges témák szerzőjeként és sokol-
dalú hangszeresként is leteszi a saját névjegyét. 
Birtokában van a jazzhagyománynak, keresi az új-
szerű megoldásokat, de nem törekszik a határok 
feszegetésére. Romantikus alapállásába időnként 
olyan megoldások visznek érdesebb hangokat, 
mint a White lies rockos, torzított gitáreffektjei. 
Tonális, kötött formavilága az előadásmód intenzi-
tása révén telik meg feszültséggel. A hasonlóan 
romantikus beállítottságú Maestro lendületes szó-
lói magasabb régiókba emelik a zenét, amelynek 
dinamikáját Fonay és Csízi színes, energikus játéka 
teremti meg.  Turi Gábor

LUKÁCS MIKLÓS, LARRY GRENADIER, 
ERIC HARLAND:  
CIMBALOM UNLIMITED �����

lukács Miklós új triólemeze számomra olyan, mint 
a legkiválóbb tokaji furmint. Egy olyan magyar bor, 
aminek ott a helye a londoni Michelincsillagos 
éttermek kínálatában, igazi kuriózumként a világ-
hírű burgundik és más jól ismert világfajták között. 
Kitűnik közülük egyedi értékeivel, mert hagyomá-
nyok és hamisítatlan magyar ízek érződnek benne, 
de azokat modern és lendületes stílus teszi értel-
mezhetővé a nemzetközi ízlés számára. Könnyű 
lelkesedni ezért a lemezért, és általában lukács 
Miklós muzsikájáért, akiről túlzás nélkül állítható, 
hogy a cimbalom egyik legnagyobb mestere. A 
Cimbalom Unlimited cím a szerző céljára utal az 
albumon: „Kettős szándékom volt: a cimbalom 
minél több hangját megmutatni, és érzékeltetni, 
hogy a XXI. század hangszere. Fel akartam idézni 
a múltat, hogy ábrázoljam a jelent, és a jövőt für-
késszem a saját zenei gondolataimmal.” Nos, 
mindezen célok tökéletesen beteljesülnek, s annál 
több is. A szerző életútja a cigányzene, a komoly-
zene és a jazz világát járja be, és persze a magyar 
népzenéét. Ezek most is mind meghatározóak a 
darabokban, de olyan átértelmezésben, mellyel 
lukács egyéni minőséget teremt. Komplex és ki-
munkált kompozíciókat hallunk, izgalmas az egész 
lemez mozgalmas dinamikája a balladáktól az el-
vont kortárs témákon át a sodró lendületű, patto-
gós dallamokig, és lebilincselőek a különböző 
hangzások is, melyekkel lukács kiterjeszti hang-
szere határait. A nagybőgős larry Grenadier és a 
dobos Eric Harland alkotta ritmusszekció zseniális, 
valódi alkotótársai a szerzőnek. Velük együtt iga-
zán olyan ez a zene, mint a legkiválóbb furmint: 
változatos és összetett, tele van felfedezésekkel, 
nagyszerű és maradandó élmény. Újra és újra kós-
tolnánk. Laczkó Krisztián
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TOMASZ STAŃKO: 
DECEMBER AVENUE

�  �  �  �  �

Az európai jazzkiadás fellegvárának számító ECM 
kiadó egyik legfontosabb partnere kétségtelenül a 
lengyel jazz ikonikus trombitása, aki valamivel 
több mint negyven esztendeje publikál lemezeket 
Manfred Eicher cégénél. Az egykori avantgárd mu-
zsikus az utóbbi években fiatalabb generációk tag-
jait válogatta be együtteseibe: előbb földijeit, a 
Marcin Wasilewski Triót, újabban pedig egy „New 
yorki” hármast, melyben most új bőgős, a külön-
böző Charles lloydalbumokon feltűnt Reuben 
Rogers játszik. Gerald Cleaver dobosnak és a kísé-
ret talán legmeghatározóbb tagjának, a kubai szár-
mazású David Virelles pianistának szintén jelentős 
ECMmúltja van már. A trombitás mindkét zeneka-
rával új, atmoszférikus, gyakran minimalista, erő-
sen introvertált stílust dolgozott ki magának, s ez 
a mostani lemezen se változott. Virelles melanko-
likus harmóniái minden bizonnyal Bill Evansre ve-
zethetők vissza. Sokat ígér az izgalmas bő gő intrós 
Conclusion, de alig több mint két perc alatt nem 
enged neki túl nagy kifutást a zenekar. Az elmélke-
dő feeling csak az előzményekhez képest nyers, 
staccatós ötödik számban (Burning Hot) változik 
meg: itt Stańko tempója is felpörög, és a korábbinál 
komplexebb összjátékot mutat Virellesszel. A sok 
lassú téma közül kiemelhető a Ballad for Bruno 
Schulz: ez a szám alapvetően szintén a trombitás 
és a zongorista duójára épül, és Stańko lírája, hang-
szerének gyászos tónusa talán itt érinti meg legin-
kább a hallgatót. A korong másik energikusabb 
darabja a bopos címadó szám, benne egy, a stílus-
hoz illően régies, kiváló bőgő és egy uptempós 
trombitaszólóval. A CD keretes szerkezetét egy 
újabb ballada zárja (young Girl in Flower): nem ki-
zárt, hogy ez is irodalmi ihletettségű, és Marcel 
Proust regényének állít emléket.  Máté J. György

TO MEET AGAIN – GÁBOR S. PÁL DALAI 
Trio Midnight feat. Tony Lakatos,   
Szakcsi Lakatos Béla    �  �  �  �  �

Két különböző lemez egy dobozban, amit csak a 
szerző személye fűz össze. Az elsőn a negyedszá-
zada fennálló Trió Midnight játssza Gábor S. Pál 
tizenkét szerzeményét két vendégművésszel: a 
nemzetközi karriert felépített Tony lakatossal és a 
hazai ütősök egyik kiemelkedő képviselőjével, 
Zsoldos Bélával. A második korongon a magyar 
jazz kultikus figurája, Szakcsi vállalkozott arra, 
hogy a rendkívül termékeny komponista kilenc 
szerzeményét szólóban adja elő. Vitathatatlan, 
hogy a hazai operettmelódiák és táncdalok éppen 
olyan kitűnő alapanyagot jelentenek a jazzreper-
toár számára, mint az amerikai standardek. Gábor 
S. Pál slágerei már három évtizede is arra késztet-
ték Szakcsit, hogy ezeket a remek dallamokat vere-
tes jazzé formálja együttesével, amelyben Lakatos 
„Ablakos” Dezső volt a fúvós szólista. De Balázs 
Elemér is azok közé tartozik, akik már korábban is 
bátran nyúltak a régi dallamokhoz, hiszen az el-
múlt évtizedben másmás felállással két CDt is 
készített ilyen zenei matériából. Szakcsi szólózon-
gorajátékáról csak felsőfokú jelzőkkel beszélhe-
tünk. Áradó szenvedély jellemzi, amelyben érzel-
mek és gondolatok elválaszthatatlan egységet 
képeznek. A szólójáték különleges attitűdöt igé-
nyel, és erre csak a legkreatívabb zongoristák vál-
lalkoztak Petersontól Jarrettig. Igazi kihívás, amely 
feltételezi a legteljesebb önkifejezést és kitárul
kozást. Improvizatív örömzene ez, amely egy pil-
lanatig sem unalmas. A Gábor S. Pál dalok 
mainstream jazzközegbe történt adaptációja teli-
találat. lakatos Tóni szoprán és tenorjátéka ezút-
tal a szépségről szól. Oláh Kálmán választékos, 
kifinomult játékmódja annyira leköti figyelmünket, 
hogy alig vesszük észre az egyébként kulturáltan 
háttérbe húzódó kíséretet.  Márton Attila

KURT ROSENWINKEL: 
CAIPI

�  �  �  �  �

Kurt Rosenwinkel első saját kiadású lemeze a 
Caipi, így egyáltalán nem meglepő, hogy a hang-
vétele  igen könnyen fogyasztható. Biztos vagyok 
abban, hogy ennek révén a most negyvenhét éves 
gitároszeneszerző neve a jazzrajongóknál széle-
sebb körben is ismertté válik majd. Annál megle-
pőbb viszont, hogy Rosenwinkel amúgy karakte-
resen egyéni gitározása sokszor Pat Methenyt 
juttatja eszünkbe a Caipit hallgatva. Sőt, maga a 
zenei szövet is gyakran emlékeztet a Metheny 
Groupra, mind a latinospopos részek, mind a 
háttéréneknek tűnő vokális témák révén. Sajnos 
azonban a sok hasonló tempó és az igazán jó, 
eredeti témák hiánya miatt a végeredmény messze 
elmarad a Group olyan felejthetetlen albumainak 
színvonalától, mint a First Circle vagy az Offramp 
voltak. Zenésztársai sem a New yorki élvonalból 
kerültek ki, sőt még csak nem is egy jól összeszo-
kott nagyzenekar tagjai, ahogy ez az Our Secret 
Word album esetében volt. A közreműködők 
olyan fiatal zenészek, akikről még az interneten is 
nehéz információt találni. Ilyen a brazil Pedro 
Martins multiinstrumentalista is, aki kiemelten, 
szinte alkotótársként szerepel az albumon. Kivé-
telt mindössze két szám képez – a lemez többi 
felvételéhez hasonlóan a zenekarvezető kompozí-
ciói –, ahol a kiváló szaxofonos Mark Turner és 
maga „slowhand” Eric Clapton játszik. Érthetet-
len, hogy egy olyan legendás világsztár, mint 
Clapton, miért nem kapott időt egy hosszabb 
szóló erejéig. A meghívásért cserébe viszont a 
következőt nyilatkozta: „Rosenwinkel egy géni-
usz – tényleg az”. Én is kiemelkedő tehetségnek 
tartom, s éppen ezért remélem, hogy a következő 
albumon ezt nem csupán olvasni, hanem hallani 
is fogom. Párniczky András
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Impulse! – Universal  
0602557244779

Impulse! – Universal
5728243

ECM Records – Hangvető
ECM 2519

CHRIS POTTER: 
THE DREAMER IS THE DREAM

�  �  �  �  �

A meglepetés esztétikája. Új lemezéről szólva ezt 
tartja a jazz legfőbb értékének a műfaj nagy hatá-
sú amerikai szaxofonosa. Egy generációval idő-
sebb, hasonló tekintélyű kollégája, Michael 
Brecker harmincnyolc évesen jelentette meg első 
saját lemezét; Chris Potter huszonegy volt, ami-
kor debütáló albuma napvilágot látott. Két évti-
zed alatt szorgalmasan járta a mások és a maga 
útját, tizenöt önálló lemezt készített, további 
száz CDn közreműködött, mire nemzedéke meg-
határozó szaxofonosaként a jazz meghatározó 
kiadója szerződtette. Harmadik ECMCDjét új 
együttessel rögzítette: a bőgőt a kortárs Joe Mar-
tin pengeti, a zongoránál a kubai születésű, a mo-
dern jazz és az avantgárd iránt elkötelezett David 
Virelles ül, az ütőhangszereket a poliritmikus já-
ték fiatal mestere, Marcus Gilmore kezeli. Két 
nemzedék, régi és új társak a jazz első vonalából. 
Potter a hangszerparkját is bővítette, a tenor és 
szopránszaxofonon kívül klarinét, basszusklari-
nét, fuvola és Ilimba is megszólal a felvételeken. 
Hat, egyenként nyolctíz percnyi időtartamú 
szerzemény, rendhagyó szerkezetű, feszes, de 
nyitottan építkező darabok, nem annyira önálló 
entitásként, mint személyes megnyilvánulások 
hordozóiként. Az izzó hőfokú improvizációk 
kompozíciós elemként funkcionálnak, a gesztuso-
kat tördelt, erőteljes ritmusok mozgatják. Az ins-
pirációk között Afrika, latinAmerika és India is 
megjelenik. A széles dinamikai skála a nyitó Heart 
in Hand lírai, balladai hangvételétől az Ilimba szi-
laj rögtönzésein át a Sonic Anomaly játékos len-
dületéig terjed. A zenét Potter átható szaxofonjá-
téka uralja: erőtől duzzadó, diadalmas hang, egy 
olyan muzsikus magasba hatoló kiáltása, aki telje-
sen egybeolvadt hangszerével. Turi Gábor

SARAH MCKENZIE: 
PARIS IN THE RAIN
 �  �  �  �  �

Az Impulse! kiadó ugyan már régen nem az, ami 
volt: gyakorlatilag elvesztette kötődését a free ze-
néhez és az avantgárd jazzhez, mégis tapasztal-
hatóan olyan emberek irányítják, akik jó érzékkel 
tudják kiválasztani a tehetségek legjavát. Most 
sincs másképp. Élvezettel és elismerő bólogatás-
sal hallgatjuk az ausztrál származású Sarah 
Mckenzie a patinás cégnél publikált második le-
mezét is, mivel az ifjú énekesnő hallhatóan min-
dent tud e nehéz szakma titkairól. Mesterien haj-
lít, témáit uralja, remek a ritmusérzéke, ügyesen 
rendezi egymás mellé az uptempós darabokat és a 
balladákat, valamint épp a megfelelő mennyiségű 
és intenzitású érzelmet viszi bele dalaiba. 
McKenzie tolmácsolásai ráadásul folyékonyan, 
teljes természetességgel ömlenek belőle, a teat
ralitás teljesen idegen az előadásaitól. Röviden: 
profi és vérbeli jazzénekes. Hibátlan a mögötte 
álló együttes is, melyben feltűnik Ralph Mooretól 
Mark Whitfieldig több első osztályú zenész. Ma-
kulátlan a swingfeeling, jól megválasztottak a 
feldolgozások (a Tea for Twotól a little Girl Blue
ig), melyek csiszoltan illeszkednek a saját szerze-
ményekhez, így a címadó melódiához, melynek 
műfaját „szerelmes levélnek” nevezhetnénk. Az 
utóbbi évek egyik legjobban sikerült és legüdítőbb 
hangulatú énekes jazzalbumának címére is joggal 
pályázhatna a Paris in the Rain. Azért hibádzik 
mégis a csillag az ismertető éléről, mert a CD 
ugyanakkor csupa konvencionális értéket mutat, a 
művészi „lázadás” vagy „anarchia” minőségének 
közelébe se kerül, nem tesz kísérletet a jazzvoka-
lista hagyomány megújítására, s amikor egy le-
mez pusztán a múlt erényeit csillogtatja meg 
anélkül, hogy a jövőbe mutatna, aligha tartozhat 
a „remekmű” kategóriába. Máté J. György

CHARLIE WATTS MEETS THE DANISH 
RADIO BIG BAND
 �  �  �  �  �

A Dán Rádió nagyzenekarának kiemelkedő telje-
sítményéről mi is többször meggyőződhettünk, 
legutóbb 2013 őszén, amikor a BMC nagytermé-
ben adtak frenetikus koncertet. Az 1964ben ala-
pított zenekar a kezdetektől olyan vezetők keze 
alatt „nőtt fel”, mint Frank Foster, Jimmy Heath, 
Clark Terry vagy Thad Jones, a vendégszólisták 
puszta felsorolása pedig a műfaj krémjét képviseli 
Milestől Getzig, Randy Breckertől Chris Potte-
rig. Ezen a lemezen – bármilyen meglepő is – a 
Rolling Stones híres dobosa, Charlie Watts a ven-
dég, akiről kiderült, hogy pályája elején még Red 
Rodney által is nagyra értékelt jazzdobos (is) volt. 
Így aztán nem csoda, hogy az indító kétrészes 
Elvinszvit (természetesen Elvin Jones tisztele
tére) Watts szerzeménye, a folytatásban pedig a 
Stones két legismertebb tagjának, a Keith Ri-
chards–Mick Jagger szerzőpárosnak három dala 
(köztük a legnépszerűbb, a Satisfaction) követke-
zik. Egy közismert standard (az I Should Care) és 
egy Joe Newmanopusz (a Molasses) képviseli a 
kivételt. Egyébként a brit kapcsolat magyarázata: 
a nálunk is jól ismert Gerard Presencer is már évek 
óta dolgozik a zenekarnál, ennek a projektnek is ő 
a hangszerelője, és persze szebbnélszebb 
szárnykürtszólókkal is elkápráztatja a hallgatót. 
A dán hangszeresek közül kiemelném lars Moeller 
tenorost, Vincent Nilsson harsonást, Per Gade 
gitárost és David Green bőgőst. És az eredmény?  
A nagyzenekari jazz csúcsteljesítménye olyan 
nagy elődök nyomdokain, mint Oliver Nelson (aki 
ugyancsak dolgozott a zenekarral) vagy Gil Evans. 
Telitalálat Ernie Wilkins véleménye: „A DRBB bi-
zonyára a legjobb nagyzenekar Európában.” Ha 
csak nem az egész világon, teszem hozzá óvato-
san. Márton Attila



OZONE ACOUSTYLE 
QUARTET: ORGANIC FOOD
BMC Records – MG Records
BMC CD 229 �  �  �  �  �

Az Organic Food a 2006 óta létező 
Ozoneból kinőtt Ozone Acoustyle 
Quartet 2014 novemberi budapesti 
koncertjéből válogatott anyag. Az 
együttes irányítója és a repertoár zö-
mének szerzője a caeni születésű, 
korábbi albumain is kísérletező ked-
vű, rendkívül technikás muzsikusnak 
mutatkozó Christophe Monniot, aki 
eredetileg alt és baritonszaxofonos, 
de ezen a hangversenyen már szop
raninószaxofonon is megszólal. Az 
alkalmasint a kései Eric Dolphy já
tékát idéző Monniot virtuozitása 
azonban többször érzelemmentes-
nek és kicsit egyhangúnak hat. A CD 
titkos főszereplője inkább Spányi 
Emil, aki szólistaként és kísérőként, 
valamint ensemble-játékosként egy-
aránt végig kiváló teljesítményt 
nyújt. A tömör The Fifth Seal, vala-
mint a keverés is az ő munkáját di-
cséri. A nemzetközi együttesben 
Szandai Mátyás és a svéd dobos Joe 
Quitzke vesz még részt.   MJGy

NÉMETH JÁNOS QUINTET: 
EXODUS
Hunnia Records 
HRCD 1609  �  �  �  �  �

A neves tenor és szopránszaxofo-
nos hosszú pályájának fájó és öröm-
teli élményeit örökítette meg ezen a 
saját neve alatt elsőként megjelent 
albumon. Hat Némethopusz idézi 
fel az ígéretes indulást a Dáliában és 
Pege Aladárnál, majd az új otthon 
keresését, az idegen környezetben 

tapasztalt benyomásait, svéd uno-
kájával kapcsolatos élményeit, a 
„pendlizést” az otthon és az itthon 
között, és végül egy lendületes 
blueszal búcsúzik. A gyakran haza-
látogató művész mindig talált alkal-
mat arra, hogy elkápráztasson min-
ket kiemelkedő hangszertudásával, 
így aztán nem csoda, hogy jó szem-
mel (és füllel) találta meg partnereit 
a fiatal generáció körében. Soso la-
katos Sándor altszaxofonozik és 
Gáspár Károly triója látja el a ritmus-
szekció feladatát. Jobbnáljobb té-
mák, ragyogó szólók, remek összjá-
ték: a legjobb hardbop hagyo
mányokon alapuló mainstream 
modern jazz.   MA

DÉS ANDRÁS TRIÓ: 
THE WORST SINGER IN 
THE WORLD
BMC Records – MG Records
BMC CD 241  �  �  �  �  �

Az 1978-ban született Dés András 
jazzmuzsikusnak vallja magát, de 
kortársaihoz hasonlóan tágan értel-
mezi a fogalmat. Érdeklődése sokirá-
nyú, ütőhangszeresként pop, nép-
zenei és világzenei együttesekben 
játszott. Harmadik önálló lemeze is 
sokféle irányba nyit. Rendhagyó fel-
állás: két akusztikus gitár, ütőhang-
szerek. Hangulatkeltésben, karakte-
rek megrajzolásában, egymásra 
figyelő, ihletett rögtönzésekben, di-
namikai árnyalásokban egyaránt je-
leskedő, fiatal muzsikusok. Fenyvesi 
Márton acélhúros gitáron játszik, 
pedálokat és loopot is használ, ifj. 
Tóth István nylonhúros gitárt pen-
get, a zenekarvezető balkezével ütő-
hangszereket szólaltat meg, a jobbal 
pedig dobosként színezi a zenét. Két 
közös szerzeményen kívül hét az ő 
kompozíciója; hangkeltő eszközeivel 
példás önmegtartóztatással veszi ki 
részét a cizellált, ízléses kamarazene 
létrehozásából. TG

BOBBY RUSH: 
PORCUPINE MEAT
Rounder Records – Karsay és 
Társa
1166100065  �  �  �  �  �

Akik még emlékeznek az olyan nagy 
feketeamerikai előadókra, mint 
Chuck Berry, Buddy Guy vagy James 
Brown, azoknak valóságos rene-
szánszt jelentenek az ehhez hasonló 
lemezek, amelyek évtizedeken át el-
sősorban az amerikai fekete közön-
ség igényeit elégítették ki. Nagy üz-
let volt, és ma is az, nem véletlen 
hát, hogy a kiadó a Concord leány-
vállalata. Az említettek sorába tarto-
zik Bobby Rush is, akinek új albuma 
voltaképpen egy a tucatnyi hasonló 
lemez közül. A faji elkülönítés örven-
detes megszűnését mutatja, hogy a 
lemezen 1015 fős vegyes csapatok 
szerepelnek. Kéthárom fúvós, 
gitár(ok), Hammond és persze száj-
harmonika is csatlakozik Rush blues
„kiáltásához”. A vaskos füzetben 
közölt fotók mellett minden szám 
szövege és a felállások is megtalálha-
tók. Jazz szempontból azonban leg-
feljebb rokonműfajként minősíthető-
ek az efféle muzsikák.  MA

GYÁRFÁS ISTVÁN TRIÓ: 
CARTOON JAZZ
Szerzői kiadás  �  �  �  �  �

A jazz évszázada alatt született 
nagy standardek általában a korabe-
li amerikai populáris zenei felhoza-
talból kerültek ki. Volt köztük musi-
caldal, filmzene, tévéshowtéma. 
Gyárfás István szellemesen úgy 
gondolta, hogy elénk varázsolja azt 
az érzést, amit egy amerikai jazzra-

jongó érezhetett a negyvenes évek-
ben, mikor a klubban a banda bele-
csapott az épp aktuális slágerbe. 
Mik a mi standardjeink? A harmin-
cas évek kupléi, a hatvanas évek 
táncdalai vagy épp mindannyiunk 
kedvenc rajzfilmzenéi. Gyafi az 
utóbbiaknak szentelte új lemezét. 
Igazi, sallangoktól mentes, jó jazz-
muzsikát hallhatunk, melyben az 
elődök, a nagy gitártriók szelleme 
sejlik fel. Humort sem mellőző 
hangszerelés, páratlanul swingelő 
ritmusszekció (Oláh Péter és Cseh 
Balázs személyében) és Gyafi, egyik 
legnagyobb jazzkincsünk, a mi Tal 
Farlownk, akinek gitárjátéka egy-
szerűen ellenállhatatlan. SzGy

FREY GYÖRGY: 
SQUARENGLE
Szerzői kiadás �  �  �  �  �

Igen örvendetes, hogy a sokoldalú-
sága és tiszteletet parancsoló tech-
nikai tudása miatt is rendkívül kere-
sett basszusgitáros arra is időt 
tudott szakítani, hogy szólólemezt 
készítsen. Időt és rengeteg energiát, 
mert a Squarengle rendkívül gondo-
san, soksok munkával megalkotott, 
a főhősön kívül harmincegy mu
zsikus szereplésével rög zített és 
különféle zenei stílusokat felvonul-
tató album. A stiláris sokféleség ek-
lektikussá teszi a lemezt, de érthető 
törekvése volt a basszernek, hiszen 
a funk, a smooth jazz, a pop és a 
klasszikus kamarazene mind ottho-
nos terep számára, névjegyként 
sem tehetett le mást az asztalra. És 
hogy teljes legyen a kép, a borítófo-
tókon tündöklő Fender jazz bass 
mellett a nagybőgőt is kézbe veszi. 
A számok rádió, hallgató és lélek-
barát darabok, mind a tizenhárom, 
egytől egyig Frey szerzeményei. Kü-
lön kiemelendő Pocsai Kriszta gyö-
nyörű énekhangja. BB

JAZZ HANGlEMEZ
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TRIÓ KONTRASZT:  
FROM DYONISIAN SOUND 
SPARKS TO THE SILENCE 
OF PASSING
BMC Records – MG Records
BMC CD 247  �  �  �  �  �

Olybá tűnhet, a pesszimizmus ihlet-
te a Kovács Tikmayer István zongo-
rista, Grencsó István fúvós és újab-
ban Miklós Szilveszter dobos alkotta 
hármas második albumát, hiszen 
címe szerint a Dionüszosz által elho-
zott mámortól és létburjánzástól az 
elmúlás csöndjéig kísér. Abban a ma-
gasságban viszont, ahol ezek a zené-
szek alkotnak, más erők hatnak, in-
kább az eredeti értelemben vett 
melankólia (a lét fájdalmának és gyö-
nyörűségének egyidejű megélésére 
való képesség) itatja át ezt a nyolc 
hangzó szabadverset. Tikmayer 
szerzeményei (illetve egy közösen 
jegyzett darab), amelyek leginkább 
befoglaló formái a szabad improvizá-
cióknak, el is siratják az egykor élt és 
őket tápláló hagyományokat: a sza-
badosi, bartóki, ősi kárpátmedencei 
kincseket. Meg is csillogtatják azo-
kat, ha csak felfelgyúló szikrákként 
is. Mégis van, ami állandó.

Bércesi Barbara

DJABE: NEW DIMENSIONS 
UPDATE LIVE
GR1993 Records
GR-127 �  �  �  �  �

A 22 éves Djabe legújabb felállásának 
első koncertjét örökíti meg a New 
Dimensions Update live című ko-
rong. A fedélzetre újonnan érkező 
Kaszás Péter, Nagy János és Koós
Hutás Áron hűen viszik tovább a 

Djabe szellemiségét: műfajokon át-
ívelő fúziót hallhatunk közérthető 
módon tálalva. A világzene vagy 
worldfusion ugyan elcsépelt foga-
lom, de itt a lehető legjobb értelmé-
ben jelenik meg: néhol keleties dalla-
mokkal, máshol álmodozó, popos 
sounddal vagy latin ritmusokkal ta-
lálkozunk, melyeket a kőkemény, 
funkban gyökerező basszusdob 
együttjáték és a gondos hangszere-
lés kapcsol össze. A basszusgitár 
nagy ékessége a lemeznek: Barabás 
Tamás játéka mind kísérő, mind szó-
lista szerepkörben kimagasló (a le-
mezt Barabás masterelte, így nem 
véletlen, hogy hangszere tökéletesen 
is szól). A műsor aranymetszésénél 
kezdődő, 3 perces, bámulatos dob-
szóló is színesíti az anyagot. SzGy

ESTAFEST! – BAYACHRIMAE
BMC Records – MG Records
BMC CD 245  �  �  �  �  �

A BMC Records egyre inkább nem-
zetközivé váló katalógusának egyik 
értékes színfoltja a holland muzsiku-
sokból álló Estafest!, amelyben Mete 
Erker szaxofonozik, Anton Goudsmit 
gitározik, Dene van Geel brácsán és 
cajonon játszik, Jeroen van Vliet zon-
gorázik. Műfaji besorolását tekintve 
nem jazz, hanem kortárs szabadzene 
ez – mintha a Szabados-örökséget 
folytatnák, de balladisztikus hang he-
lyett – talán a holland kultúrából is 
fakadóan – derűsebb, világosabb szí-
nekkel. A kitűnően, magától értetődő 
természetességgel improvizáló mu-
zsikusok 2009 óta dolgoznak együtt 
– ez a harmadik lemezük. A különös 
cím a KözépAfrikában élő pigmeu-
sokra (bayakákra), illetve a könnyekre 
(lachrimae), jelen esetben egy 
Dowlandkompozíció címére utal. Ez 
is jelzi, hogy filozofikus, távoli asz-
szociációkat is megengedő lemez 
született, amelynek minősége, hite-
lessége kifogástalan.  ReA

DAVID YENGIBARIAN 
TRIO: MARIAGE
Hunnia Records
HRCD 1411 �  �  �  �  �

Az örmény származású harmonikás, 
David yengibarian szülőföldje kultú-
rája mellett a balkáni, zsidó és arab 
zenei hagyományokból merítve ala-
kította ki stílusát, amit a jazz és az 
argentin tangó, pontosabban Astor 
Piazzolla is alapjaiban inspirált. Eb-
ben a rögtönzéssel színesített világ-
zenei zsánerben fogant a Yengibarian 
trió Mariage című új lemeze is, me-
lyen a szerző mellett Bata István 
basszusgitározik, Badics Márk dobol 
és vendégszerepel lukács Miklós 
cimbalmos is. Az album könnyed és 
játékos, még a komolyabb témák 
sem súlyosak, de őszintén szólva 
nem is különösebben érdekfeszítőek. 
laza szerkezetű, repetitív témájú 
kompozíciókat hallunk, melyek leg-
inkább önfeledt pillanatait azok az 
örömzenéléssel pergő táncritmusok 
és fesztelen szólók adják, melyek va-
lóban akár egy esküvőn is szólhatná-
nak.  Nem is lenne baj, ha ezekből 
több lenne a lemezen. LK

RICHARD ELLIOT: 
SUMMER MADNESS
Heads Up – Karsay és Társa
HUI3887202  �  �  �  �  �

A valaha jobb napokat látott 
Concord, s különösen annak filiáléi 
meglehetősen kommersz lemezek-
kel árasztják el a még mindig létező 
CDpiacot – és a gyanútlan hallga-
tót. Ilyen ez a korong is, amelyen 
Richard Elliot tenoros és társai sex-
tett, szeptett és oktett felállásban 

kellemes, „jazzy”, hangszeres R&B 
muzsikát játszanak. A tíz szám 
szerzője is többnyire Elliot vagy a 
zenekar valamelyik tagja. Az album 
az egyik számtól kapta bombaszti-
kus címét, de különösebb őrületről 
szó sincs, egyenletes középtempójú 
darabokat hallgathatunk meg. Hogy 
mégis erős hiányérzete támad a 
hallgatónak, az azért van, mert ez 
az egy óra inkább a hirdetések, áru-
házi és autós háttérzene vagy a 
névtelen rádióadók igényeihez iga-
zodik, mintsem a „vájtfülű” zeneba-
rátok elvárásaihoz. Minden együtt 
van, amit a mai zeneipar és technika 
képes felvonultatni, csak éppen a 
lényeg hiányzik.  MA

IMELDA MAY: LIFE, LOVE, 
FLESH, BLOOD
Decca – Universal
5714901 �  �  �  �  �

Rejtély, hogy ez a lemez miért a 
jazzrovatban kötött ki, hacsak a 
közreműködő Marc Ribot, Jeff Beck 
vagy Jools Holland neve nem ludas 
benne. Az 1974ben Dublinban 
született ír énekesnőnek kevés köze 
van a ritmikus improvizatív zené-
hez, eltekintve attól, hogy fiatal ko-
rában hatással volt rá Billie Holiday. 
Ez azonban mit sem változtat a té-
nyen, hogy a kiváló hanganyaggal 
és színes előadói profillal rendelke-
ző előadó ötödik stúdióalbuma 
poplemez, még ha a javából is. May 
kapcsolata két éve ért véget korábbi 
zenei partnerével és férjével, Darrel 
Higham gitárossal, s ez a megrázó 
élmény sötétebbre, bensőségesebb-
re hangszerelte új opusát korábbi, 
elsősorban a rockabillyre hajazó ze-
néjéhez képest. Saját szerzeménye-
ivel és feldolgozásaival az 1960-as 
évekbe lépett vissza: a lendületes, 
érzelemdús számok a beatzene 
aranykorát idézik, pazar kivitelezés-
ben. TG
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Kossuth Kiadó
2017, 128 oldal, CD-melléklettel

Fonó Budai Zeneház
FA 389-2

Gryllus Kiadó 
GCD 175

MAGYAR VISTA SOCIAL CLUB:   
MÉGIS A SZERELEM �  �  �  �  �

Két évtizede, a Gramofon indulása idején még egy-
általán nem kedveltem a crossovert, azaz a külön-
böző zenei műfajok keresztezését, mert általában 
nem őszinte, hanem producerek által kitalált, híg, 
felületes alkotások születtek belőle. Mostanra a 
helyzet részben megváltozott: vannak már érté
kelhető teljesítmények (amelyekről mi is írunk a 
lapban), de továbbra is sok az ízléstelen megapro-
dukció, amelyek megtöltik ugyan a Budapest Sport
arénát, de mi inkább nem foglalkozunk velük, mert 
az olvasóink szerencsére nem igénylik, mi pedig 
senkit nem akarunk fölöslegesen bántani. Az előbbi 
(értékelhető) kategóriába tartozik a Buena Vista ha-
vannai veteránjaira és egy kalotaszegi falura is rímelő 
nevű MagyarVista Social Club, amely nagyon ügye-
sen egyensúlyoz a népzenei motívumkincs, a jazzes 
ritmika, a poprock, a latin és a blues – sokszor igen 
keskeny – határmezsgyéjén. Mégis a szerelem cím-
mel megjelent harmadik lemezük három év alkotó-
munkájának összegzése. A fiatal nemzedék egyik 
legjobb népdalénekesnőjéhez (Paár Julianna) többek 
között a jazzből ismert ritmusszekció – Oláh Péter 
(basszusgitár) és Bágyi Balázs (dob) –, valamint 
egyedi stílusú hegedűstrombitás (Kovács Ferenc) 
vagy Presser és Zorán mellett ismertté vált gitáros 
(Sipeki Zoltán) csatlakozott. Az izgalmas és sokréte-
gű, egyéni színezetű dalok többségét nem egy is-
mert komponista, hanem egy szándékosan háttérbe 
húzódó, a lemezen sem játszó nagybőgős népze-
nész, Mohácsy Albert írja, aki így vall alkotói mód-
szeréről  „Dallamok járnak a fejemben, amelyeket a 
népzenéből ismerek, de elkezdek más harmóniákat 
hallani hozzájuk, más összefüggéseket felfedezni. A 
nagyon direkt dolgokat igyekszem elkerülni, de ír-
tam már kalotaszegi csárdásból szomorkás keringőt, 
mezőségiből reggaet, moldvaiból bossanovát.” 
Mohácsy modellje működik. Retkes Attila

CIMBALIBAND: RECYCLE
�  �  �  �  �

Az Ungertestvérek – a hagyományos népzene fe-
lől jövő cimbalmos, Balázs és az alternatív rock felől 
érkező gitáros, Gergő – zenekara, a Cimbaliband 
rövid idő alatt, szinte észrevétlenül lett a hazai 
populáris világzenei szcéna legsikeresebb csapata. 
Ez elsősorban annak köszönhető, hogy három évvel 
ezelőtt (a Vidámpark című lemezen) elkezdtek nép-
zenei alapra saját számokat írni. Ezekben a meg-
szokott kárpátmedencei és balkáni bulizenék mel-
lett a műfajkeresztezésben egészen a jamaicai ska 
ritmikájáig merészkedtek. A Vidámpark sikere után 
váltak igazi „főállású” zenekarrá, évente 120–130 
koncerttel, s közben tagcserék is történtek: Soly-
mosi Máté hegedűsbrácsás maradt csak velük, vi-
szont Tóth Gergely és Babos lőrinc személyében új 
nagybőgős és dobos érkezett. Mindezek ismereté-
ben nagynagy kérdés volt, hogy az új albumon 
(Recycle) már a popzene határát súroljáke vagy 
visszafordulnak kissé a folklórkincs felé. Szerencsé-
re az utóbbi történt: szűkebb pátriájuk, a Galga
mente, valamint a Dunántúl, Erdély és a Balkán
félsziget motívumai az új kontextusban is könnyen 
azonosíthatók. Éppen ezért a tizenegy dal a frap-
pánslaza címek (pl. Hendrendre, Marika néni, Pes-
ti bringás) mellett is stílusos, értékes marad. Persze 
aki az új énekesnőn, a tévés tehetségkutatón fel-
tűnt Danics Dórán a magyar népzene autentikus 
hajlításait, díszítéseit kéri számon, az bizonyára 
fanyaloghat, de tónusa, előadásmódja kiválóan il-
leszkedik a profin egyensúlyozó hangzásképhez. 
Én azért biztatom a Cimbalibandet, hogy arról a 
vonulatról se feledkezzenek meg, amit 2015ös al-
bumuk, a Moldva képvisel. Ha ugyanis az autenti-
kus dallamokon nem vagy csak alig változtatnak, a 
hangszerelésben és a ritmikában még így is ezernyi 
lehetőség kínálkozik a saját sound fejlesztésére.  

Retkes Attila

JÁVORSZKY BÉLA SZILÁRD: 
sebő 70

Weöres Sándor versében, az öregekben „hetven 
nehéz év a békó karjukon, hetven év bűne, baja, 
bánata”. Sebő Ferenc más időszámítás szerint él-
het – nehéz lenne elképzelni, hogy az ő hetven 
éve is kiválthatja a parancsszót: „No gyere, tedd 
le”. Ő nem tette le – a hangszert sem, miként erről 
a 70. születésnapját követő estén megbizonyo-
sodhatott a zsúfolásig megtelt Bartók Béla Nem-
zeti Hangversenyterem valamennyi hallgatója. 
Jávorszky Béla Szilárd monográfiáját olvasva tény-
szerűen szembesülhettünk a gazdag életmű sok-
rétűségével. Régóta tartozik Sebő a szerző interjú-
alanyai közé, s a kordokumentummá nemesedett 
forrásanyagok mellett JBSZ többször megszólítot-
ta Sebő muzsikus partnereit is. Egyaránt érvénye-
sül tehát a kötetben a jellemzésnek többféle mód-
jalehetősége, és a szerzőnek becsületére legyen 
mondva, tömören sorakoztatja a tényanyagokat, s 
nem enged a sztorizgatás kísértésének. Kiki újabb 
nézőpontokból ismerheti meg a fiatalkora óta mél-
tán nagy ismertségnek és széleskörű népszerűség-
nek örvendő muzsikust, s elcsodálkozhat azon, 
hogy mennyi energiát képes adni a meggyőződés 
és a lelkesedés. Sebő minőségorientáltan szállt 
síkra megannyi cél érdekében, s utólag eltöpreng-
hetünk azon, hogy vajon mennyiben volt/lehetett 
megtervezett ez a sokrétű értékvédő (sőt, az érté-
kekre figyelmet felhívó) tevékenység, hiszen a ter-
vezéstől a kivitelezésig bizony nemritkán kellett 
ellenállásokat legyőznie. Közben maga is értéket 
teremtett, alkotóként versmegzenésítéseivel, elő-
adóként pedig ezek megszólaltatásán túl minden-
nemű zenei megmozdulásával; beleértve a tanítást 
és népszerűsítő előadásokat. S akkor még nem is 
szóltunk a gyűjtő és rendszerező munkáról. Az 
előbbiből ízelítőt kínáló CDmelléklet tovább nö-
veli a kiadvány értékét. Fittler Katalin
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Etnofon Records
ERCD 111

Kiss FeRenc: leánydicséRő
Bognár Szilvia, Herczku Ágnes, Paár Juli-
anna, Szalóki Ági – ének, Etnofon Zenei 
Társulás �  �  �  �  �

Négy és fél évtizede végzi népzenei értékteremtő/
értékközvetítő munkáját Kiss Ferenc hegedűs
énekeszeneszerző, akit még a Vízöntő és a 
Kolinda együttesben ismerhettek a műfaj iránt 
érdeklődők. Negyedszázada alapította meg saját 
lemezkiadóját, az Etnofont, s az ehhez lazán 
kapcsolódó Etnofon Zenei Társulást.  2015ben, 
Novák Tata ösztönzésére született meg leány
dicsérő című dalciklusa, amit tánccal kísérve elő is 
adtak. A következő másfél évben még sokat csi-
szolódott a folklórihletésű, túlnyomórészt Kiss 
Anna verseire írt anyag, így kiforrott, koherens 
produkció került rögzítésre. „Az énekesnők hol 
szemérmesen, hol dévaj módon kitárulkozva, hol 
játékosan, hol drámaian zengikfújják az őszinte, 
tiszta szövegeket, attól függően, hogy egyegy 
hétköznapi, ünnepi vagy sorsfordító esemény mit 
hív elő a nőből. Másként rezdül a gyermeki, az 
asszonyi, az anyai lélek, más a szerelmes és a sira-
tó nő, a ’bandázó’ lányok és megint más a magány 
tónusa. A egyórás előadás során a lányok mesteri 
átváltozásainak lehet tanúja a hallgató” – mondta 
kérdésemre kompozíciójáról Kiss Ferenc egy eddig 
publikálatlan interjúban. Bognár Szilvia, Herczku 
Ágnes és Szalóki Ági – akikkel Kiss Ferenc már a 
Pávaének (2007) óta folyamatosan együtt dolgo-
zik – nemcsak egyéni teljesítményükben kiválóak, 
de érezhetően inspirálják is egymást, belső dialó-
gusaik lélegzetelállítóak. A teljes hangulati skála 
kifejezéséhez Kissnek szüksége volt egy negyedik 
énekhangra is, s az egészen fiatal Paár Juliannát 
választotta, aki egyenrangú társa kolléganőinek. 
Színpadon, fesztiválon, de stúdióban is megállja 
helyét ez a dramaturgiailag különösen intenzív, 
mesterien felépített dalfüzér.    Retkes Attila

ÁCS GYULA: SZÉP FEHÉR PEKULÁR
Km.: Török Tilla – ének, Bese Botond – 
duda, Reményi Ede Kamarazenekar

�  �  �  �  �

Elismerésre méltó Ács Gyula miskolci karmester, 
népzenekutató és zenepedagógus, valamint a Re-
ményi Ede Kamarazenekar vállalkozása. A kárpát
medencei folklórkincs és zenetörténet két fontos, 
de sajnos „múzeumba került” hangszerét, a táro-
gatót és a dudát emelték ismét koncertpódiumra. 
Ács kettős Magyar dudaversenye már a nyolcva-
nas évek óta foglalkoztatta a szerzőt: azt szerette 
volna megmutatni (sikerrel), hogy az instrumen-
tumban „sokkal több van, mint három ugrós meg 
két csárdás.” A hagyományos, háromtételes ver-
senyműszerkezethez olyan motivika társul, 
amely Moldvától egészen a Dunántúlig idézi fel a 
dudazene tradícióját. A tárogatóra és vonószene-
karra komponált Joc (kiejtése: zsok = játék) egy 
román többségű magyarországi falu, Elek zenei 
hagyományaiból merít – itt Ács maga is gyűjtött 
dallamokat. Az eredeti táncrend dallamait (lunga, 
Minuncava, Tiganesca és Ardelana) meghagyta, s 
közéjük ritkábban játszott zenék (Szerba, Doina, 
Hora Mare) feldolgozásait illesztette be. A lemezt 
(Török Tilla énekszólójával) három népdalfeldolgo-
zás zárja, amelyek közül kettő Mezőkövesd kör-
nyékéről,  a címadó Szép fehér pekulár pedig Mold-
vából való. Megkomponált műzene ez: a szerző 
mesterségbeli tudása nélkül nem alakulhatott volna 
organikus egységgé, s különösen tetszetősek a kul
turált, stilárisan letisztult hangszerelések. Azt a 
fajta, mindent elsöprő invenciót, ami Bartók és 
Kodály népdalfeldolgozásait jellemezte, itt persze 
hiába keresnénk, de emiatt nem kell csalódottnak 
lennünk. A 20. század elején létrehozott remekmű
vekkel aligha kelhet versenyre bárki is. Ebben az 
ér telemben Ács Gyula nem is annyira szerző, mint 
értékközvetítő és dokumentátor. Retkes Attila

Szerzői kiadás

TÁRKÁNY 
műveK: magyaR 
KONYHA TÁMAD

�  �  �  �  �

„A gasztronómia olyan, mint cseppben a tenger: 
életünk minden területe tükröződik benne” – vall-
ja TárkányKovács Bálint, aki 2008ban alapította, 
s rövid idő alatt sikerre vitte a saját nevét viselő 
zenekart. Negyedik lemezük, a Magyar konyha 
támad című konceptalbum sorozatos tagcserék 
után, új énekesnő (a jazzből ismert Kész Petra) 
közreműködésével készült el. Az ételek és italok 
mellett filozófiáról, esztétikáról, hétköznapi éle-
tünkről is szólnak a dalok, s persze legfőképpen 
magáról a muzsikáról. A zene vállaltan sokszínű, 
heterogén: a kárpátmedencei folklórkincs (mint 
inspirációs forrás) mellett felbukkan benne a ja
maicai reggae és ska motivikája, a hagyományo-
sabb swing és blues, az ötveneshatvanas évek 
rockabilly stílusa és a modern rockzene. Mind
ehhez Babits Mihály, Petri György, lackfi János 
versei és a zenekarvezető saját szövegei társul-
nak. ReA

Fonó Budai Zeneház
FA 392-2

CSEREPES 
– BLACKLAKE 
(INSTRUMENTAL 
REMIX)

�  �  �  �  �

Cserepes Károly neve olvasóinknak talán még so-
kat mond; a fiatalabb nemzedéknek sajnos már 
nem. Pedig őt tekinthetjük a magyar világzene elő-
hírnökének. Kiss Ferenchez hasonlóan a Vízöntő-
ben vált ismetté, majd konceptalbumokat, színhá-
zi és filmzenéket, szerzői lemezeket, per for man
szokat hozott létre. Új albuma, a Blacklake címe a 
nyugaterdélyi Feketetó községre, az ottani vásá-
rok régi hangulatára utal. Néha olyan, mintha egy 
dokumentumfilm kísérőzenéje lenne, máskor au-
tonóm (de szürreális) zenei szövet formálódik. 
Magyar, román és cigány hangszeres népzenei 
motívumokból indul ki – úgy, hogy az archív felvé-
teleket érintetlenül hagyja, de beágyazza egy mo-
dern, leginkább az ambientre emlékeztető hang-
zásvilágba. Szűrőkkel, zengetéssel, szokatlan vá-
gásokkal dolgozik. A végeredmény mestermű 
– bár ez aztán tényleg „rétegzene”.  ReA
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BUDAPESTI ZENEMÛBOLTOK
n Fonó Budai Zeneház –1116 Budapest, Sztregova utca 3.
n Írók Boltja –1061 Budapest, Andrássy út 45.
n	Kodály	Zoltán	Zeneműbolt	–	1053	Budapest,	Múzeum	krt.	21.
n	Művészetek	Palotája	/	Rózsavölgyi	CD	Bolt	–	1095	Budapest,	

Komor	Marcell	utca	1.
n	Rózsavölgyi	és	Társa	Zeneműbolt	–	1052	Budapest,	 

Szervita	tér	5.

LAPKER – BUDAPEST
n	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.

Sorozatunkat 2017-ben is folytatjuk.
A Gramofon Könyvek 2001 és 2016 között megjelent kiadványairól 
bővebb információ, megrendelés: www.gramofon.hu

Gramofon – 1996 óta a klasszikus zene és a jazz szolgálatában

Folyamatosan frissül a Gramofon internetes oldala:

Gramofon – 1996 óta a klasszikus zene és a jazz szolgálatában

GazdaG tartalom, 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 2011–2016
• Letölthető korábbi lapszámok (PDF)
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Sam Lee and Friends
2017. május 27.

BUDAPESTI WAGNER-NAPOK

Dorottya Láng dalestje
2017. június 10.

JAZZLEGENDÁK

Gregory Porter
2017. június 27.

Stratégiai partnereink Stratégiai médiapartnereink
Jegyek kaphatók a Müpa jegypénztáraiban,  
és online a www.mupa.hu oldalon. 
További információ: +36 1 555 3300, +36 1 555 3310 ISO 9001:2000

A Müpa támogatója  
az Emberi Erőforrások  
Minisztériuma

Élmény!  
Minden tekintetben.

mupa.hu
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Az MVM bemutatja
Főtámogató

Heather Small
The Voice of M People

Tom Jones
Live

The New Power Generation
„Celebrating Prince”

Richard Bona &
Mandekan Cubano

07. 12.
07. 13.

07. 14.
07. 15.

VeszprémFest 

veszpremfest.hu

Kiemelt támogató 
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