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Es war einmal... / Egyszer volt...
Schumann és Jörg Widmann művei
Tabea Zimmermann – brácsa, Jörg Widmann – klarinét, 
Várjon Dénes – zongora

Callot, Goya, Perrault, Grimm-fivérek, Goethe (Walpurgisna-
cht), E.T.A. Hoffmann, Schumann – aztán hosszú szünet 
után: Widmann. Valahogy így. Igen érdekes és gondolatéb-
resztő lemez, mellesleg kitűnő zeneileg, köszönhetően a 
három kimagasló muzsikusnak. Schumannt vonzotta a 
fantázia világa, kicsit túlzottan is, de ezekben az 1849-ben, 
’51-ben és ’53-ban keletkezett művekben (Märchenerzählun-
gen, Fantasiestücke, Märchenbilder) ez még nem érződik; a 
tra gikus sors sem ezekben villant fel leginkább. Jörg Wid-
mann klarinétművész-zeneszerző aztán írt egy hasonló triót 
(címe egy további Schumann-műre is visszamegy: Fünf 
Stücke im Märchenton), mely szerves folytatás és persze 
egészen más is. Szinte zökkenőmentesen illeszkedik Schu-
mannhoz, de aztán hirtelen „maira” vált – vagy tán nem is 
annyira maira, hanem „tegnapira”, azaz inkább modernre. 
Neoromantika és effektus-orientált modernség között billeg 
kissé szakaszosan. A „modern effektusos” részek értelemsze-
rűen jobbára disszonánsak, de mi már megszoktuk őket. 
Widmann kétségkívül tehetséges komponista. Ám a mű nem 
kerüli el a szokásos buktatót, a kevésbé konzisztens, kon-
centrált komponáltságot, továbbá a „modern effektusok” 
esetében az inspiráció elégtelenségét. Jó-jó, de meggyőző, 
főképpen nem emlékezetes. Mondhatni persze, hogy 
Schumannak sem ezek a legkarakteresebb alkotásai. Vagy 
netán túlzott az elvárás, hogy bartóki módon – nem egy az 
egyben, hanem másképp, de analógképpen – tudjon valaki 
ötvözni harmóniát és diszharmóniát, vagy legalábbis majd-
nem úgy? Az előadók viszont egytől-egyig kimagaslók. 
Várjon Dénes, mint mindig, stílusos, kidolgozott, reflektált és 
finom. Tabea Zimmermann ugyancsak, az egyik legjobb 
brácsás, sajnálom is, hogy a Harold Itáliában koncert-szimfó-
niát stúdióban senki nem vette fel vele. Olyan finoman 
játszik, hogy szinte nincs átmenet a „még nem szól vagy már 
nem szól, illetve a már szól vagy még szól” között. Továbbá 
hangszere igen szép hangon szólal meg. Widmann valame-
lyest extrovertáltabb előadó kettejüknél, de nem tőlük elütő 
módon, s olykori kontraszt tekintetében ez nem is baj. 
Egyszer volt…  – mondja a cím, s reméljük, a zeneszerzés 
virágzása, mely Schumann idejét jellemezte, nem csak 
egyszer volt. Widmannál maradva például biztatónak érzem 
Messe für großes Orchester című művét. 
 Zay Balázs

Bohemian Rhapsody
Hummer, Neruda, Vaňhal és Dvořák művei
Boldoczki Gábor – trombita, Prágai Filharmónia 

Világhírű trombitaművészünk, Boldoczki Gábor már eddig is 
tekintélyes diszkográfiája ezúttal egy Bohemia muzsikusai 
előtt hódoló CD-vel gyarapodott. A lemezen olyan zeneszer-
zők kompozíciói hallhatók, akik – ha nem is mindegyikük 
Csehország földjén látta meg a napvilágot – sokat tettek 
azért, hogy munkásságukkal dicsőséget szerezzenek a cseh 
nemzetnek. A korongon felhangzó négy versenymű mind-
egyike átirat: Johann Baptist Georg Neruda eredetileg 
vadászkürtre, Carl Ditters von Dittersdorf és Johann Nepo-
muk Hummel oboára, Johann Baptist Vaňhal pedig nagy-
bőgőre képzelte el concertóját. Az átiratokat Dinyés Soma 
készítette. Előrebocsátom: ha hallanák Boldoczki interpretá-
cióit, nemhogy nem tiltakoznának az átiratok ellen, hanem 
talán eltöprengenének, vajon miért nem jutott eszükbe a 
trombita (vagy a Vaňhal-concerto esetében a fátyolosabb 
hangú szárnykürt), mikor hozzáláttak művük megkomponá-
láshoz. Az alkotók azért is hálásak lehetnek Boldoczki 
Gábornak, hogy felfedezte számára munkásságukat. A 
barokk és a bécsi klasszika idején alkotó Nerudáról például 
még azt sem tudjuk bizonyosan, hogy mikor született, 
elveszettnek hitt versenyművét pedig csak a 20. század 
közepén fedezték fel. Talán csupán Vaňhal concertójának 
esetében beszélhetünk arról, hogy az átirat által a darab új 
arcát mutatja meg. A zeneszerzőnek mai ismereteink szerint 
ez az egy nagybőgőversenye ismeretes, ám ez a hangszer 
irodalmának meghatározó darabja lett, és időről-időre 
hallható a koncerttermekben. A nagybőgős változathoz 
képest a trombita technikai tulajdonságainak, az eredetihez 
képest kissé gyorsabb tempóknak és Boldoczki virtuózitásá-
nak köszönhetően fürgébb, könnyedébb lett Vaňhal verseny-
műve. Boldoczki interpretációi meggyőznek arról, hogy a 
bécsi klasszika három óriása mellett az utókor igazságtalanul 
mondott ítéletet e muzsikusok zenéjéről. E kompozíciók 
mindegyike magas színvonalú, hálás játszanivalót kínál a 
szólistának; nem kétséges, hogy életművük a zenetörténet 
értékei közé tartozik, előkészítve a talajt Haydnnak és 
Mozartnak. A CD közepén némileg kakukktojásként hat a 
négy hangszeres concerto mellett egy romantikus cseh dal 
átirata – Dvořák Cigánydalok című ciklusának leghíresebbikje, 
az E dalra tanított anyám (op. 55, no. 4) – de ne bánjuk, mert 
gyönyörű az előadás.

Kovács Ilona
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Szent Efrém Férfikar:  
Orientale Lumen III

A Szent Efrém Férfikar eddigi két Orientale lumen (Kelet 
világossága) című CD-jének elsöprő sikere szinte követelte 
a folytatást: a sorozat várva várt harmadik lemeze is elkészült. 
A rajongók legnagyobb örömére, hiszen a budapesti Szent 
István Bazilikában tartott Orientale lumen-koncertekre 
köz tudottan nehéz jegyet szerezni, és aki nem jutott el 
a 2015-ös és a 2016-os évad teltházas estjekre, ily módon 
részesülhet a kórus nyújtotta élményekből. Persze azon 
szerencséseknek is különleges élményt nyújtanak e fel-
vételek, akik személyesen is ott voltak a hangversenyeken: 
a technikának köszönhetően most újra átélhetik a Baziliká-
ban megtapasztalt katarzist. A hagyományokhoz híven 
a férfikar ezúttal is neves énekes és hangszeres vendégeket 
hívott meg: Abeer Nehme ősi közel-keleti dallamokat 
szólaltat meg, Szokolay Dongó Balázs népi furulyán játszik, 
közreműködik az Optina Pustyn Férfikar, a Lautitia Kórus-
család és az Amadinda Ütőegyüttes; az első két lemezhez 
hasonlóan most is hallhatjuk Kocsis Fülöp metropolitát 
és persze az énekkar több tagja is szólót énekel. A lemez 
anyaga jó nagy szeletet kanyarint a zenetörténetből:  
a bizánci liturgiától és a több mint ezer esztendős arámi 
ortodox dallamoktól a kortárs alkotásokig ível a felhangzó 
darabok sora. Az énekelt darabokat jótékonyan tagolják a 
hangszeres zenei betétek: a kórus által megszólaltatott 
harang-imák, Szokolay Dongó népi furulyajátéka, valamint 
az amerikai komponista, Elliot Cole Postludes (1984) című 
darabja, az Amadinda előadásában. Bár időben és térben 
nagyon is különböző távlatokat nyitnak a kórusművek, mégis 
van közös bennük: ez pedig a misztikus és bensőséges 
befelé fordulás. A zene ezúttal imaként szolgál, mely olykor 
csendesen, olykor fájdalmasan vagy éppen örömtelin fordul 
a transzcendens világ felé, alázatos közvetítőként ember és 
Isten között. Többségében a karácsonyhoz tartozó dallamok 
szerepelnek a lemezen, de van húsvéti zene, esküvői 
szertartáshoz komponált motetta és több olyan liturgikus 
mű, mely nem kötődik egyházi ünnephez. A Szent Efrém 
Férfikar vezetője, Bubnó Tamás egy helyütt úgy nyilatkozott, 
hogy zenei szolgálattevőként folyamatosan képezniük kell 
magukat, gyakorolniuk kell, hogy felkészülten szolgálhassa-
nak. Munkájuk igényessége és elhivatottsága felől nem hagy 
kétséget ez a lemez.

Kovács Ilona

Eötvös Péter: Vonósnégyesek
Calder Quartet

Először a 2015/16-ban komponált The Sirens Cycle, majd 
az 1992-es Korrespondenz hallható a felvételen. Miután 
repertoárjára vette a Calder Quartet a Korrespondenzt, olyan 
vonósnégyest rendelt a szerzőtől, amelyben a négy hang-
szerhez énekhang is társul. E felkérés eredményezte azt 
a művet, amely pusztán hallás alapján aligha nevezhető 
vonósnégyesnek. Nemcsak azért, mert mind a hét tételében 
szerepel énekhang, hanem azért is, mert a hangszeres anyag 
oly sűrű és egyszersmind rétegezett, hogy a játékosok száma 
csupán valószínűsíthető. Vannak zeneszerzők, akik titkolják 
a komponálás folyamatának fázisait, a szerzői szándékok 
alakulását, mások szívesen elemzik műveiket. Eötvös Péternek 
különleges érzéke van aziránt, hogy beavassa a részletekbe az 
érdeklődőket, ugyanakkor a végeredményt hallgatva úgy 
érezhetjük:  a szerzői invenció olyan terület, amely örökre 
ismeretlen mindazok számára, akik nem próbáltak maguk is 
komponálni. Mintha magánmitológiáról lenne szó, amely 
bármiféle közzététel ellenére teljes jelentésgazdagságával 
csupán a szerzőnek mutatkozik meg. A szöveggel való 
kapcsolatot illetően érdekes az a kettősség, hogy miközben 
a hangzás iránt megkülönböztetett érdeklődéssel viseltetik 
a szerző, és az e területen történt vizsgálódásai eredményezik 
a kompozíció struktúráját, hangszínvilágát, s megannyi 
ritmikai-metrikus viszonylatrendszerét, nem tartja szükséges-
nek, hogy a hallgató értse (követni tudja) a szöveget. Ez az 
elképzelés valósul meg a Szirének-ciklusban is, ahol a szoprán 
szólamában az irodalmi szövegek eredeti nyelven szerepel-
nek (Joyce angolul, Homérosz ógörögül, Kafka németül). 
E tekintetben még izgalmasabb a szöveg nélküli Korrespon-
denz, amelynek három tétele három drámai jelenet Leopold 
és Wolfgang Mozart 1778-as levelezéséből. Játékmódok 
sokaságával elképesztően gazdag hangszín-készletet aknáz ki 
Eötvös. Kétségtelen, hogy vonósnégyeseinek előadása a 
kiválasztottakra vár; olyan együttesekre, amelyeket a technikai 
felkészültségen túl foglalkoztatnak az újszerű hangzás-lehető-
ségek. Több kell, mint a szerencse, hogy igényes szerző 
és művei előadására hivatott előadók találkozzanak. Eötvös 
esetében vélhetőleg szerepet játszik az a szempont is, hogy 
a karmester munkásságának ismerete eleve megteremtheti 
azt az odaadó figyelmet, amely nélkül nem jöhet létre 
élményt adó inter pretáció.

Fittler Katalin
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Venezia Millenaria
Le Concert des Nations, Hespèrion XXI, La Capella Reial de 
Catalunya Jordi Savall

Velence városának története egészen a 6. századig nyúlik 
vissza, amikor a jámbor népek a lagúnák szigetein kerestek 
és találtak menedéket a pusztákról szalajtott vad, lovas- 
nomád kardcsörtető harcosok elől. A nagyrészt halászokból 
és békés kereskedőkből álló lakosság, érdekei és biztonsága 
védelmében, kezdetben „communákba” tömörült, majd  
a 7. század végén egy közös vezető (Paolo Lucio Anafesto, 
az első dózse) zászlaja alatt egyesült, létrehozva a mintegy 
ezeregyszáz évig prosperáló Velencei Köztársaságot. Jordi 
Savall Velence ezer évét üdvözlő kiadványa a 8. században 
veszi fel a fonalat, s egészen a 18. végéig, Beethoven 
dallamaiig vezet minket. Ez idő alatt a város az Adria leg-
szebb ékkövévé fejlődött, élénk kereskedelmét a Közel-Kelet-
tel és Afrikával a rivális Genova sem múlhatta felül. A kezdet-
ben bizánci provinciaként, utóbb önálló városállamként 
kivirágzó Velence a keresztes hadjáratok nyomán tett szert 
hatalmas vagyonra és döntő politikai befolyásra a Földközi- 
tenger keleti medencéjében, meghódítva Konstantinápolyt, 
Krétát, Ciprust, majd a 13. században, a város híres szülötte, 
Marco Polo egészen a Távol-Keletig jutott. Libanon legszebb 
cédrusait faragták cölöpökké, hogy a város míves palotái és 
templomai felépülhessenek, s Márk szárnyas oroszlánja 
aranyba vonva figyelhesse birodalmát. A Savalltól megszo-
kott, kivételesen igényesen szerkesztett albumon hosszabb- 
rövidebb zenei illusztrációk szolgálnak fontos történelmi 
eseményeket ide citálandó, Szent Márk hamvainak hazaszál-
lításától az Ottomán Birodalom elleni kudarcokon át egészen 
a köztársaságot eltörlő napóleoni hadjáratig. A több mint két 
és fél órás zenei gyöngyfüzér nagy részének szerzője 
ismeretlen, s több darabot maga Savall dolgozott át (Mozart 
Török indulóját például) a kiadványhoz, de felbukkannak a 
sorban Velence emblematikus, iskolateremtő zeneszerzői:  
a németalföldről ide zarándokolt Adrian Willaert, a született 
velencei Andrea Gabrieli, a korszakfordító Claudio Montever-
di és természetesen a város hervadhatatlan ikonja, Antonio 
Vivaldi. A hanyatlást elindító török áfium és a népesség 
háromnegyedének életét követelő pestisjárvány borzalmai 
éppúgy megidéződnek a Venezia Millenariában, mint 
a dicsőséges szentföldi hódítások, vagy az önfeledt maszka-
bált ígérő nagy karnevál.

Balázs Miklós

Haydn – An Imaginary Orchestral Journey
Londoni Szimfonikus Zenekar,  
Sir Simon Rattle

A zseniális karmester műsorszerkesztőként is remek. Afféle 
„Greatest Hits” programot állított össze Joseph Haydn olyan 
tételeiből, amelyek a legpregnánsabban szemléltetik a bécsi 
klasszikus mester jövőbe mutató zenei megoldásait és meg-
hökkentő, gyakran már-már bizarr humorát, amely frap-
páns-szellemes formai, hangszerelési vagy egyéb területen 
jelentkezik. 11 részletet hallunk – pontosabban csak tízet, 
hiszen egy alkalommal zenélőóra-epizód került bele a 
programba. Ezt a műsort még a Berlini Filharmonikusok 
koncertjéhez állította össze, de a 2017 ősze óta a Londoni 
Szimfonikus Zenekar zeneigazgatói tisztét betöltő Rattle már 
júliusban velük is előadta, s ezt örökítette meg a felvétel. 
Szabálytalanságok, szokatlanságok – nem ritkák Haydnnál, 
csakúgy, mint a forma tudatos széttördelése, a már-már 
improvizatívnak ható, kiszámíthatatlan terjedelmű gesztusok 
sorolása, a váratlan szünetekkel való megszakításoknak akár 
sorozatban való alkalmazása. Mindezek és hasonló sajátos 
megoldások gyűjteménye ez a válogatás. Amit hallunk, 
„hatványozottan Haydn” – mert ilyen sűrű egymásutánban 
másként értékelődnek azok a megoldások, amelyek önma-
gukban érdekesnek vagy különlegesnek hatnak csupán. 
Aki végighallgatja ezt a lemezt, valami lényegeset tud meg 
Haydnról, s eme érzéki tudás birtokában a későbbiekben 
magabiztosan fogja felismerni a mester alkotásait, megkü-
lönböztetve a hasonló zenei köznyelv szókincsét alkalmazó 
kortársai darabjaitól. Sir Simon értő olvasata élménytadó 
interpretációt eredményez; „ülnek” a poénok! Néha felkapjuk 
a fejünket a szokatlan disszonanciák hallatán, Az évszakokból 
a Tél bevezető zenéje szinte zavarbaejtő – ennek magyaráza-
ta abban rejlik, hogy az eredeti, hosszabb verziót szólaltatják 
meg. A sorjázó (többségükben szimfónia-) tételek egymás-
utánja nehéz kvízjáték még a Haydn életművében viszonylag 
járatos hallgató számára is. Első hallásra meglepő a különbö-
ző tételtípusok egymásra következése; mondhatni, a tudatos 
zenehallgatás ezúttal akár fárasztónak is tűnhet. Szerencsére 
jótékonyan ellensúlyozza ezt a szellemi igénybevételt 
az interpretáció élményszerűsége. Mert bármiféle verbális 
magyarázatnál hatásosabb a plasztikus előadás, amely a saját 
területén, zenével magyarázza a zenét. Minden bizonnyal 
növeli a Haydn-zene rajongóinak táborát.

Fittler Katalin
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Schubert: IV. és VII. szimfónia
Müncheni Szimfonikus Zenekar,  
Kevin J. Edusei

Nem is oly régen, ezen a fórumon, a Gramofon hangl-
emezkritikai rovatában nyílt alkalmam beszámolni a Mario 
Venzago alkotta befejezett „Befejezetlen” szimfónia „szerzői” 
lemezfelvételéről. Akkor nehezen hittem volna, hogy néhány 
hónap elteltével egy vadonatúj rögzítés is napvilágot lát 
ugyanebből a „gondolatkísérletből” – lévén Venzago változa-
ta kevés fontos dologban tér el a korábbi verzióktól. 
Ám hogy a svájci dirigens és zenetörténész kiegészítésének 
vitathatatlanul vannak erényei, az tagadhatatlan: például a 
Scherzo kidolgozása lényegesen szabatosabb a korábbiaknál, 
a zárótétel végén pedig ismét megjelenik az első tétel 
főtémája, ami jó megoldás. Más szóval: az a kevés (legalábbis 
egyelőre úgy tűnik) nagyon is valami, így talán nem vak 
véletlen, hogy rövid időn belül másodszor kerül lemezre 
a darab. A Solo Musica lemezén a Müncheni Szimfonikus 
Zenekar a közreműködő, amelyről meglehetősen ritkán 
hallani a bajor főváros falain kívül, hiszen akárhogyan is 
számolom, München ötödik számú zenekaráról van szó. 
Kevin John Edusei, az együttes düsseldorfi születésű ifjú 
dirigense szép reményű, ígéretes muzsikusnak tűnik, hiszen 
hallhatóan okosan és takarékosan bánik az energiáival. 
A kísérőfüzetben olvasható tanulmánya is arról árulkodik, 
hogy bölcselő emberrel, az alapos kutatást meg nem vető 
karmesterrel van dolgunk, ami kétségtelen erény. Nem titok, 
a Münchner Symphoniker nem egy válogatott zenészek 
alkotta virtuóz nagyzenekar, még ezekhez a nem túl nagy 
muzsikusi létszámot előíró Schubert-szimfóniákhoz is 
kölcsön-munkaerőre volt szükségük. Azonban a végered-
mény így is figyelemre méltó. Edusei lassú, kimért tempókkal 
dolgozik, oktalan sietség sosem roncsolja a kottahűséget, 
mely ugyancsak megemlítendő (napjainkban nem gyakori) 
virtus. Az előadások drámai ereje ugyan így csekélyebb, lírai 
vetületük, valamint a schuberti klasszikus formakultúra 
bemutatása azonban cseppet sem az. Filigrán, törékeny 
hangzás ez, de nem súlytalan, csupán odahagyja az ólomlá-
bait és részletgazdagságával szinte minden apró mozzanatot 
hallhatóvá tesz. Ugyancsak sokat merít a régizenei trendek-
ből – kivált a vibrátó alkalmazásának terén –, a hangvétel 
azonban mégsem régizenés, ehelyett kifejezettem korszerű, 
a mai nyugati ízlésnek megfelelni igyekvő, színvonalas 
előadás.

Balázs Miklós

Schubert: Pisztráng-ötös és más kamaraművek
Anne-Sophie Mutter – hegedű,  
Daniil Trifonov – zongora

Mutter és Trifonov közreműködése alapján várható volt 
a magas színvonal. Ez természetesen még nem automatiku-
san jelenti azt, hogy az előadás szimpatikus is. Ez esetben 
azonban jobbára e kívánalom is teljesül. Technikailag, 
mondani sem kell, hogy a lehető legnagyobb színvonalat 
halljuk. Nincs gond az odaadással sem: ez Mutter esetében 
tudatos koncentráltságot, Trifonov esetében inkább laza 
játékosságot jelent. A Pisztráng-ötös interpretációja több 
szempontból is sajátos. Mindenekelőtt az együttesen belüli 
alá- és fölérendeltséget tekintve. Nem kétséges, hogy Mutter 
és Trifonov dominál, s a másik három játékos – Mutter 
alapítványának fiatal támogatottjai – óvatosabban játszanak. 
Persze ez részben a kompozíció sajátossága, hiszen a hege-
dű és a zongora magában a műben is domináns, ugyanakkor 
ebben az előadásban kiváltképp érezni az arányok ilyesforma 
alakulását. Mindez nem jelenti a három fiatal játékos inferiori-
tását, sőt, mind kiválóak, csak éppen játékmódjuk alkalmaz-
kodóbb. A magam részéről a lassúbb, visszafogottabb 
dinamikájú tételek esetében kifejezetten jónak és kellemesen 
színesnek, elevennek érzem az együttes előadását, míg 
különösképp a III. tételben, de az V. tétel esetében is az 
ideálisnál hajszoltabbnak, erőteljesebb dinamikájúnak érzem 
az előadást. Két referencia-értékű felvétellel összevetve: 
Richteré a Borogyin-kvartettel és Hörtnagellel egységesebb 
a vonóscsoportot tekintve – a főleg Richtertől eredő egyéni 
akcentusok a saját szólamon túlmutatnak. Gilels, az Amadeus 
Vonósnégyes és Zepperitz bejátszása színesebb a vonóskvar-
tett egyes szólamainak külön kibomlása terén, egyúttal Gilels 
kevésbé emelkedik ki. Ez az új bejátszás alapvetően Mutter és 
Trifonov duója, bőséges – és értelemszerűen a barokk 
mintán azért jócskán túlmutató – alátámasztással. Aztán 
fogynak a játékosok: egy kis trió és két duó dalátirat, ame-
lyekben Mutter gyönyörűen játszik, de szintén magánál tartja 
a meglepetés gyeplőjét, s erősen színez, feszegetve a mégis-
csak illő beszédszerűség határait. Végül két rövid megjegy-
zés. Érdekes, hogy a Pisztráng-ötös sok kiugró felvételében 
orosz zongorista működik közre, pedig Schubert világa és 
az orosz zongoraiskola alapjaiban eltérő jellegű. Ami pedig 
Trifonovot illeti: kifejezetten „pisztrángos” a játéka, ahogy 
lazán, önfeledten cikázik a négy vonósszólam közt. 

Zay Balázs
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Brillante
Janusz Wawrowski – hegedű, Stuttgarti Filharmonikusok, 
Daniel Raiskin

Fényes, ragyogó, sugárzó, pompás – így lehetne visszaadni 
a lengyel hegedűművész, Janusz Wawrowski lemezének 
címét. A Brillante utalhat a lemezen hallható két romantikus 
hegedűversenyre, az azok megszólaltatásához szükséges 
briliáns hangszertechnikai tudásra, de a felvételek meghallga-
tása után nincs kétségünk afelől sem, hogy a szólista játékára 
is illenek a fenti jelzők. A fiatal lengyel hegedűművész 
technikai fölényét sejtetni engedi az a tény, hogy még 
a varsói Zeneakadémia hallgatója volt, mikor egyetlen 
hangverseny keretében játszotta el Paganini huszonnégy 
caprice-át, melyet aztán később lemezre is rögzített. Reper-
toárján persze nemcsak a népszerű, sokat játszott hegedű-
darabok szerepelnek, hanem szeret „felfedezni” is: az elmúlt 
évszázadok kevéssé népszerű szerzeményeit éppúgy kutatja, 
mint ahogy szívesen „meghódít” kortárszenei alkotásokat is. 
Jelen lemezre a 19. század két kevéssé játszott hegedűverse-
nyét választotta: egyik a honfitárs Henryk Wieniawski d-moll 
versenyműve (op. 22), a másik Max Bruch Skót fantázia 
hegedűre, zenekarra és hárfára (op. 46) című alkotása, 
melyek számos hasonlóságot mutatnak. Mindkettőt Pablo de 
Sarasate-nak ajánlotta szerzőjük, és abban is közösek, hogy 
megjelenik a „tiszta forrás”: Wieniawski lengyel, Bruch pedig 
skót népdalokat használt műve komponálásakor. A lengyel 
zeneszerző esetében a nemzeti öntudat kifejezésének 
eszközeként szolgáltak a népi dallamok, hiszen művének 
komponálásakor (1856-62) Lengyelország nem szerepelt 
az európai térképeken. Wieniawski mára jobbára csak 
pedagógiai munkássága miatt ismert, pedig mint korának 
egyik híres virtuóza és zeneszerzője a Paganini, Viotti, 
Kreutzer, Vieuxtemps által képviselt 19. századi hagyományok 
jeles reprezentánsa volt. Wawrowski interpretációja jogosan 
teszi fel a kérdést, vajon miért nem került be a d-moll 
concerto a romantikus hegedűversenyek főáramába, 
ugyanakkor a Daniel Raskin vezényelte Stuttgarti Filharmo-
nikusokkal együtt meggyőző feleletet is ad arra nézve, hogy 
miért érdemes Wieniawski művét rendszeresen műsoron 
tartani. Hogy a technikai fölény nemcsak a virtuozitást jelenti 
Wawrowskinál, arra a Bruch-mű 1. tételében a kezdőhang 
crescendójának kivitelezésével ad a művész frappáns választ.

Kovács Ilona

Stravinsky: Gyászének (világpremier),  
Tavaszi áldozat, zenekari művek
Sophie Koch – mezzoszoprán, Luzerni Fesztiválzenekar, 
vezényel: Riccardo Chailly

Ilyen ma már igazán ritkán történik: új Stravinsky-mű került 
elő. Natalia Braginszkaja, a Szentpétervári Konzervatórium 
kutatója szorgos kutatómunkájának köszönhetően 106 év 
lappangás után előkerült Igor Stravinsky egyik első műve, 
az Op. 5-ös Gyászének, egy több mint tízperces zenekari 
mű. Ezt tanára, Rimszkij-Korszakov halála alkalmából írta, 
s hajdanán mindössze egyszer hangzott el. Maga a zene-
szerző elveszettnek vélte, s eltűnését (leveleiből tudjuk) 
nagyon sajnálta. Az újra feltalált művet Gergiev mutatta be 
a Mariinszkij Zenekarral, Chaillyé pedig az első lemezfelvétel.  
Nem is akármilyen: remek szerkesztésű, ugyanis az első négy 
zenekari mű szerepel rajta, majd a nemsokára következő 
csúcs, a Tavaszi áldozat. A Gyászének nem tipikus Stra vinsky-
mű – főleg Rimszkij-Korszakov, meg persze a többi nagy 
orosz zeneszerző éppúgy benne van, mint Wagner. Ám 
a darab kifejezetten inspirált: első hallásra is teljesen egy-
értelmű, hogy nem gyenge fiatalkori próbálkozás vagy üres 
utánérzés. Már benne az erő, amely feltörendő volt, s amely 
világkarriert eredményezett. Még e mű világához kötődik 
A faun és a pásztorlány, melyet Sophie Koch kivételesen szép 
szólójával hallunk. A Tűzijáték és a Scherzo fantastique már 
átvezet a Tavaszi áldozathoz – ahogy a valóságban is történt, 
hiszen Gyagilev a Tűzijátékot hallván bízta meg a még 
ismeretlen zeneszerzőt A tűzmadárral. Chailly vezénylése 
kidolgozott, szép, valamelyest költőibb, diszkrétebb, mint 
Gergievé a gyászénekben. A tavaszi áldozat esetében 
különösképp megmutatkozik, hogy Chailly ma már nyugod-
tabb karmester, jobban el-elidőzik, kevesebb kiugrást indukál. 
Így ez egy líraibb és analitikusabb Tavaszi áldozat. Vélelme-
zem, hogy a Gyászének nem marad marginális érdekesség, 
ahogy Schönberg korai romantikus darabjai is integráns 
részei lettek az életműnek (sőt, némelyik magasan foglal 
helyet benne). E felfedezéssel valóban egy darab zenetörté-
net és történelem került elő. A kotta túlélte, amit nagyon 
sokan sajnos nem éltek túl, s akikért szintén szólhat. S még 
valami a lemez szerkesztéséről: ahogy a századfordulós 
Párizs vagy Bécs, úgy a késői Oroszország és a korai Szovjet-
unió éppen e rövid időszaka szintén a nagy és robbanásszerű 
változások, a forrongó avantgárd ideje a művészetben.  

Zay Balázs
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Monteverdi: Il Ritorno D’ulisse in Patria
Villazón, Kožená, Le Concert d’Astrée, Emmanuelle Haïm

A lírai és drámai színeket egyaránt felvonultató, úgynevezett 
lirico spinto-szerepkörben sztárrá lett, még mindig csak 
46 esztendős, mexikói-francia Rolando Villazón jócskán 
meglepte a világot, amikor – több mint tíz éve – kilépve 
hagyományos operai repertoárjából, Monteverdi műve, 
a Combattimento di Tancredi e Clorinda (1624) „narrátora-
ként” azaz Testo-jaként tűnt föl az Emanuelle Haïm vezette 
Le Concert d’Astrée Monteverdi-lemezén. Az operaközönség 
csodálatát Villazón ezek után már csak azzal tudta fokozni, 
hogy 2016 őszén magát Orfeót (1607) szólaltatta meg 
a Brémai Zenei Ünnepen (a Christina Pluhar vezényelte 
Ensemble L’arpeggiata kíséretével). A Messagiera azaz 
a hírnöknő szólamát itt az a Magdalena Kožená énekelte, aki 
utóbb – 2017 márciusában, a párizsi Théâtre des Champs-
Élysées-ben – kongeniális Pénelopéként lett partnere a 
címszereplő Villazónnak az Il ritorno d’Ulisse in patria (1640) 
ezúttal megint csak Haïm vezényelte, színpadi produkciójá-
ban. „Rolando olyan művész, akit hagyni kell fejlődni a szere-
pében anélkül, hogy folyton irányítanánk, mert rendkívüli 
ösztönnel rendelkezik” – mondja az előadásról megjelent 
dupla-DVD kísérőfüzetében a művet szenzációs színgazdag-
sággal megszólaltató csembalista-karmesternő. Amit más 
szavakkal olyképpen fogalmazhatunk: Villazón úgy tud 
összetéveszthetetlenül lenyűgözőt alakítani, hogy itt valójá-
ban mindenki tökéletesebben énekel nála… Legelsősorban is 
Kožená, akinek „finomsága, az érzelmek szavak általi meg-
jelenítésére való képessége, valamint mélységes szeretete 
e zene iránt egyszerre felelnek meg Pénelopé külső jegyei-
nek és enigmatikus alkatának” (Haïm). Nem tudok előadásról, 
amely kétséget kizáróbban cáfolná, hogy az Il ritorno… 
szépsége és drámai igazsága bármiben is elmarad a másik 
két fennmaradt Monteverdi-operáé mögött. Különösen a ple-
bejus szerelmespár, Melanto (Isabelle Druet) és Eurimaco 
(Emiliano Gonzalez Toro) boldogságának és Pénelopé 
boldogtalanságának kontrasztjai emlékezetesek. Mariam 
Clément rendezőnek azonban sikerül az istenek meglehe-
tősen terjengős disputáit is hol szemtelenül mulatságossá, 
hol fájdalmasan szomorúvá tenni. Merthogy a trójai háború 
véres utórezgései az ő magasságukig is elhatolnak. Az iste-
neknek ezúttal nem a Walhallában, hanem az Olümposzon 
alkonyul be. Mesterházi Máté

Porpora: Germanico in Germania
Cencic, Lezsnyeva, Sancho, Nesi, Cappella Cracoviensis, 
Jan Tomasz Adamus

Nicola Antonio Porpora zeneszerző nevének hallatán két 
tényt említhet meg a zenekedvelő. Kora neves énektanára 
volt, illetve Haydnt fogadta tanítványává Bécsben három 
hónapra. Porpora növendékei közt volt Farinelli és Caffarelli, 
a két castrato szupersztár. Feljegyzések tanúskodnak arról, 
hogy Porpora módszere nem kímélte a tanítványokat. Ebéd 
előtt négyórányi tanulást írt elő Porpora, nehéz darabok 
éneklését, a díszítés, a trillázás gyakorlását. Az órák délután is 
folytatódtak, hangszeres és elméleti tárgyakkal. Porpora 
zeneszerzőként az egyik legkedveltebb volt a maga korában, 
azonban a utolsó éveit szinte nyomorban töltötte – a világ 
újabb szerzők újabb operáira volt kíváncsi. Manapság a 
barokk operák újrafelfedezése zajlik, és Porpora művei is 
színpadra kerülnek, így a Germanicus Germániában című is. 
A háromfelvonásos opera seria bemutatójára 1732-ben, 
Rómában került sor, a librettó Nicola Coluzzi munkája. Bár 
néhány áriát már rögzítettek a műből, azonban ez az opera 
első teljes felvétele. A bemutatón a női szerepeket is kasztrál-
tak énekelték, a pápai ediktum csak a férfi szereposztást 
engedélyezte a színpadokon. A háromlemezes kiadványon 
azonban hölgyek tolmácsolják a két női karaktert, sőt két 
férfiszerepet is. A pompázatos, rezesekben bővelkedő D-dúr 
sinfoniával induló darab minden pillanata élvezetes ilyen 
előadásban – remek, összeszokott énekeseket hallunk. Max 
Emanuel Cencic énekli az alto castrato címszerepet, a tőle 
megszokott energiával, vehemenciával, bár mintha a 
mélyebb tartomány helyenként kevésbé szépen szólna. 
Zenei megoldásai, kifejezőkészsége azonban láttató. Juan 
Sancho a lemez másik kiváló férfi énekese, a tenort Segeste 
szerepében halljuk. Julija Lezsnyeva technikai tökélye és 
stílusismerete ebben a szerepében (Ersinda) is bámulatos, 
hangja könnyed, kiegyenlített, bármit el tud énekelni, legyen 
az virtuóz vagy lassabb tempójú ária. Hasnaa Bennani 
(Cecina), Mary-Ellen Nesi (Arminio) és Dilyara Idrisova 
(Rosmonda) éneklése is fantasztikus, a szerepek a legjobb 
énekeseket találták meg, szinte izzik a felvétel. Ehhez nem kis 
részben hozzájárul a Capella Cracoviensis játéka, Jan 
Tomasz Adamus irányításával. Az együttes hangzása nagy-
szerű, sokszor vérpezsdítő, az énekesek és a zenekar 
felejthetetlen lemezt készített.

Lehotka Ildikó

Erato/Warner – 
Magneoton

0190295738129

Decca – Universal

483 1523



76 GRAMOFON

Mozart: A varázsfuvola
Orchestra Klangverwaltung & Chorgemeinschaft  
Neubeuern, Enoch zu Guttenberg

Kultúrtörténeti jelentőségű ez a  2013 novemberében, 
a müncheni Prinzregententheaterban előadott produkció. 
Létrejöttében Enoch zu Guttenberg mellett oroszlánrésze 
volt a dramaturg Klaus Jörg Schönmetzlernek. Az eredmény 
azt példázza, hogy a több szinten érthető-értékelhető 
Varázsfuvola további történeti „rétegeket” is megbír, miköz-
ben nem sérül a mozarti remek. A cím (A király varázsfuvolá-
ja) korrekt. Tény, hogy II. Lajos 1884-ben Herrenchiemsee- 
ben kora legfejlettebb technikai lehetőségeinek igénybe-
vételével, XIV. Lajos versailles-i pompájával vetekedő 
szabadtéri előadást hívott életre. Ennek előzménye, hogy 
1879-ben maga is rendezett Varázsfuvola-előadást (a korabeli 
tudósítások szerint a maga nemében páratlant) a müncheni 
színházban, vezető Wagner-énekesek közreműködésével. 
Mindehhez társul az a praxis, hogy a 19. századi nemesi 
körökben kedvelt volt az amatőr színjátszás. A valóságnak 
ezen szálaiból alakult ki az a képzelt szituáció, hogy 
a Herrenchiemsee-i helyszínen történelmi hírességek 
vesznek részt a Varázsfuvola előadásában. További „csavar”, 
hogy a dramaturg úgy lép fel idős Papagenóként narrátori 
szerepben, mintha ő egykor valóságként élte volna meg ezt 
a történetet. A dialógusok tőle és Enoch zu Guttenbergtől 
származnak, akinek saját együttese mind a zenekar, mind az 
énekkar. Mintha kerettörténetbe kerülne a mű – de nem; 
csupán a „játék a játékban” világának ad tágas dimenziókat 
e kezdet. A „prózai” Papagenót pedig színrelépésétől kezdve 
szeretjük, hiszen kommentálja az opera egyes mozzanatait, 
bölcsen rámutat az egyes szereplők értékelésében nyilván-
való (és nem mindig végiggondolt) visszásságokra, néha 
aktuális megjegyzésekkel fűszerezi az egyes mozzanatokat, 
sőt aktívan beleavatkozik a színpadi jelenetekbe is (főként az 
énekes-színész Papagenót „rendezve”). Jelenléte abban 
a környezetben, amely történelmi személyekkel egyértel-
műen azonosítja az operaszereplőket, egyúttal Schikaneder 
színházára is utal, ahová elsősorban szórakozni-kikapcsolód-
ni jártak az emberek (s az már külön szerencse volt, ha 
mindahhoz értékes muzsika is járult). Az énekesek között 
nincsenek nemzetközileg ismert sztárok, ez is a népszínház- 
jelleget erősíti. Történik mindez perfekció-igénnyel, látszólag 
korlátlan költségkerettel. Fejedelmi szórakoz(tat)ás.

Fittler Katalin

Berlioz: A trójaiak
DiDonato, Spyres, Lemieux, Crebassa,  
Strasbourgi Filharmonikusok, John Nelson

A trójaiak című, ritkán hallható opera több okból is kiköveteli 
magának a reprezentatív kiállítást. Részben azért, mert 
Hector Berlioz életművének is bevallottan reprezentatív 
darabjáról beszélhetünk – szinte már opus magnum, ugyebár 
–, de a maga négyórás játékidejével önmagában is tekintélyt 
parancsoló zenés eposz. Mindez érzelmes-romantikus 
dalban elbeszélve,Vergilius nyomán. Ugyanakkor sokak 
számára A trójaiak a par excellence „francia nagyopera” 
– a műfaj fűszeres, regényes ingerekben tobzódó minta-
példánya, amelyet a cikornyás énekszólamok, a lenyűgöző 
kórustablók, a nobilis antik téma, s persze nem utolsósorban 
az impozáns méretű előadói apparátus tesz lenyűgöző 
zenedrámává. A tizenhat énekes szólista mellé – még a 19. 
századi francia zenés színpadi repertoárt ismerve is szokatlan 
módon – három énekkar és egy minden korábbinál monu-
mentálisabb zenekar csatlakozik. Az eddig elkészült lemez-
felvételek is a grandiózus dalműnek kijáró tisztelettel bántak 
Berlioz operájával; elegendő Sir Colin Davis két mesteri 
felvételére vagy Charles Dutoit ugyancsak magas színvonalú 
rögzítésére utalnom. A fentiekhez hasonlóan a jelen előadás 
karmestere szintúgy jól ismert, jeles Berlioz-kutató, John 
Nelson, akinek a közelmúltból a Beatrix és Benedek, a Ben-
venuto Cellini vagy a Te Deum emlékezetes hangfelvételeit 
köszönhetjük. A műnek mindenkor kijáró sztár-szereposztás 
természetesen itt is adott volt. Karthágó királynőjének, 
Didónak szerepében a nagyszerű Joyce DiDonato excellál, 
azután a nem kevésbé érdemdús Marie-Nicole Lemieux 
(Cassandra) mellé olyan énekesek csatlakoznak, mint 
Michael Spyres (Aeneas), akinek tenorja továbbra is őrzi ifjúi 
fényét vagy Stéphane Degout (Chorébe), aki magvas, nemes 
fényű baritonjával van jelen az előadásban. Egy ekkora 
létszámú énekkart, akárcsak a „mamutzenekart” persze 
egyáltalán nem könnyű végig egyben tartani. Ám annak 
ellenére, hogy (a zenekar és a kórusok esetében) nem 
elsőrangú előadógárdáról van szó, a végeredmény több mint 
meggyőző. Hihetnénk, a Strasbourgi Filharmonikusok lesz 
a produkció gyenge pontja, de ez még sincs így. Jóllehet 
a zenekar képességei hallhatóan korlátozottak, igyekezetük 
és végeredménybeli teljesítményük kiérdemel minden 
elismerést. Ezáltal méltó partnerei tudnak lenni a tényleg 
kiváló énekeseknek.

Balázs Miklós
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Wagner: Parsifal
Marco-Buhrmester, Petrenko, Struckmann, Ventris, Lang
Royal Concertgebouw Orchestra, Fischer Iván

Valamit tudhat Pierre Audi! Valamit nagyon tudhat ez a 
ban kár fiából operarendezővé lett – a legjobb iskolákban 
(Oxford!) kiművelt, biztos ízlésű – libanoni-francia születésű 
úr. Harmincadik éve művészeti igazgatója az amszterdami 
Holland Nemzeti Operának, ebből tíz éven át párhuzamosan 
a Holland Fesztivált is vezette, idén ősztől pedig a Salzburgi 
Ünnepi Játékok melletti legfontosabb fesztivál: az 
Aix-en-Provence-i élére nevezték ki… Mondom, valamit 
nagyon tudhat Audi! Csak éppen Wagner Parsifaljával nem 
nagyon tudott mit kezdeni. Meglehetősen szerencsétlen 
időpontban is került piacra ez a két lemezt (DVD-t és Blu-ray 
Disc-et) tartalmazó, majd’ hat évvel ezelőtti előadást doku-
mentáló album. Most, amikor még annyira bennünk él 
a legutóbbi bayreuthi produkció s az azt megörökítő 
kiadvány emléke (ld. a Gramofon 2017 téli számát). Mert ha 
Uwe Eric Laufenberg 2016-ban a zöld dombon a „szent 
ünnepi színjáték” helyett az „egy igaz hitek” emberi drámáját 
rendezte meg, akkor Pierre Audi 2012-ben, a saját maga 
irányította operaházban, sem hagyományosat, sem fel-
kavaróan újszerűt nem volt képes színpadra álmodni. Itt se 
Grál-templom nincsen, se nagypénteki varázs. Vannak 
helyettük minimalista, absztraktan artisztikus, mindent és 
semmit sem jelentő színpadképek (díszlet: Anish Kapoor): 
az első felvonásban hatalmas vérrögök (?), amelyek tartó-
szerkezete a Grál-lovagoknak szolgál karzatul; a második 
felvonásban monumentális, tükröződő korong (csak nem az 
önmegismerés rekvizituma?); a harmadik felvonásban azután 
e korong negatív lenyomattá, egy másik létre ablakot táró  
– a nagy ürességet láttató – nyílássá válik. Parsifal pedig 
olyannyira elhozza a megváltást, hogy végül rajta és Gurne-
manzon kívül mindenki – az egész Grál-közösség is – holtan 
terül el a földön. Amit nem nagyon bánunk, mivel elég 
ijesztőre lettek maszkírozva a lovagok… Mindazonáltal 
a főszereplők interperszonális kapcsolata kidolgozott, 
színpadi jelenlétük szuggesztív. Az énekesek mind elsőran-
gúak, a gyönyörű mezzoszoprán hangszínnel éneklő Petra 
Lang Kundryja különösen emlékezetes. Ami nekünk, magya-
roknak a felvételt elsősorban érdekessé teszi: a karmester 
személye. Fischer Iván ezúttal avatott Wagner-dirigensként 
– a partitúrát transzparensen megszólaltatva – hívja föl 
magára a figyelmet.

Mesterházi Máté

Richard Strauss: A Rózsalovag
Garanča, Fleming, Groissböck, Morley, Brück, Polenzani
The Metropolitan Opera, Sebastian Weigle

Barokk fejedelmi udvarok fényűző ünnepségeinek rendezője 
lehetne Robert Carsen – ha volnának ma még barokk 
fejedelmek. Mivel azonban nincsenek, maradt neki a világ 
legfontosabb operaháza, annak világviszonylatban is egyik 
leghatalmasabb színpadával. Ezen valósíthatta meg imperiális 
látomását (2017) Hofmannsthal-Strauss – egy letűnő impé-
riumról alkotott – nosztalgikus látomásáról (1911). Carsen 
„repetitív” rendező. Munkái nem időben repetitívek, mint 
a hetvenes-nyolcvanas évek amerikai minimalista zenéi, 
hanem térbeli megsokszorozódások által azok. Az első 
felvonás hercegi palotájának termei a hátsó színpad felé, 
szinte a végtelenbe sokszorozódnak, mintegy a Tábornagyné 
semmibe vesző fiatalságát jelképezve. A második felvonás 
színpadképe a legradikálisabb (díszlet: Paul Steinberg). Nem 
tudni, az újgazdag Faninal ógörög stílusban építtette-e meg  
a maga procc palotáját, vagy „csupán” kibérelt-e egy egész 
múzeumot a lánya eljegyzésére. Az ezüstrózsa átadásának 
varázsos pillanata a bécsi operabál nyitó polonézére emlé-
keztető – megsokszorozott – fiatal párokkal mindenesetre 
egy egész nemzedék bimbózó vágyainak kifejeződése. Ochs 
báró felvonásvégi valcere viszont – legényeinek partner 
nélküli keringőzésével – a hímsoviniszta fantáziák mulatságos 
kifigurázása. Hogy a harmadik felvonás fogadó helyett 
kuplerájban játszódik, a fogadós pedig (transzvesztita) 
kuplerosnő – azt ezek után talán meg sem kell említeni… 
Elisabeth Schwarzkopf óta nem láthattunk-hallhattunk olyan 
hiteles Tábornagynét, mint amilyen Renée Fleming. És 
Brigitte Fassbaender óta olyan felkavaró Octaviannal sem 
találkozhattunk, mint Elina Garanča. Azzal a különbséggel, 
hogy utóbbiba nők és férfiak egyaránt beleszeretnének 
– még olyan férfiak is, akik egyébként csak férfiakba szerel-
mesek… Günther Groissböck erőtől duzzadó, jóképű  
Ochs bárója Harry Kupfer emlékezetesen szexi rendezése 
(Salzburg, 2014) óta nem újdonság. Újdonság most csak  
a k. u. k. tiszti uniformis, amelynek végső értelmét az előadás 
záró pillanata adja: a „kis néger” által véletlenül elhajított 
boros flaskától egy épp támadásba lendülő regiment veti 
magát földre, berezelve. A Monarchia porban hever, és ezen 
már a Tábornagyné hálószobájának egyik festményéről 
ismert férjuram (azaz maga Werdenberg tábornagy) sem 
tudhat segíteni…

Mesterházi Máté
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Schubert: Winterreise
Mark Padmore – ének,  
Kristian Bezuidenhout – zongora

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1943-ban Dietrich Fischer-Dieskau 
mindössze 17 évesen énekelte először Schubert Winterreise 
című dalciklusát. Bár a koncert bombázás miatt két órára 
megszakadt, az akkor lánglelkű ifjú énekes újrateremtette 
a daléneklés műfaját, s a zeneirodalom egyik legfontosabb 
művét is új útjára indította. Azóta megszámlálhatatlan 
interpretációja született a ciklusnak, kezdve az operai 
hangigénnyel előadott változatoktól, historizáló, esetleg 
fortepianóval játszott előadásokon át a posztmodern 
elképzelésekig. Schubert Téli utazása Mark Padmore és 
Kristian Bezuidenhout előadásában bizonyos szempontból 
a végéhez ér. Az énekes nem akar a szenvedélyes fiatal 
szerepében tetszelegni, bölcsen és nyugodtan tekint vissza, 
e nyugalom azonban nem fordul unalomba, sőt, a vándort 
utolsó útjára űző fájdalom és e végtelen sors-elfogadás közti 
feszültség mindennél borzongatóbbá teszi a ciklust. Ahogy 
az indító Gute Nacht megérkezik az álom dúr hangnemébe, 
eluralkodik az időtlenség, a két tökéletesen együttgondol-
kodó és együtt érző előadó megállítja az időt – a ciklus 
folyamán még megannyiszor. A hársfa hűs árnya, ágainak 
zúgása baljóslóan jelenik meg, a Frühlingstraum kezdetén 
a zongora szökkenései varázsos idillt festenek, hogy aztán 
ez felhőtlen vidámság legmélyebb sötétségbe süllyedjék. 
Ironikus a postát váró szerelmes izgatottsága, megrázó 
a mindent átható nyugalomból robbanó Stürmische Morgen, 
a „melléknapok” pedig sűrű homályon pislognak csak 
a hallgatóra. Az utolsó dal (Der Leiermann) előkéit tovább 
hagyja zengeni a zongorista, mígnem a hallgató már nem 
tudja eldönteni, hallja-e szekundsúrlódást vagy sem: álom 
volt-e ez vagy valóság? Mark Padmore a Bach-passiók 
Evangélistájaként és dalénekesként kívül helyezte magát 
az opera iparággá fejlődött műfaján, s a vele járó, már-már 
kizárólag hangközpontú éneklési kultúrán. Intelligenciája és 
zeneisége mellett e felvételen különösen feltűnő, hogy 
hangja fényesen, de légiesen, „áttetszően” szól. Az itthon 
kevéssé ismert, dél-afrikai születésű fortepiano-, csembaló- 
zongoraművész, Kristian Bezuindenhout kifinomult, érzékeny 
játékával, az énekes tökéletes partnerévé válik. Kettőjük 
felfogásában a Winterreise bármiféle erőltetett extremitást 
nélkülözve kerül új kontextusba.

Józsa Botond

Cecilia & Sol – Dolce duello
Cecilia Bartoli, Sol Gabetta, Cappella Gabetta,  
Andrés Gabetta

Az énekhang és a cselló kellemes fúzióját és változatos 
párbeszédét kínálja a lemez, a barokk korszak zenéjéből 
összeválogatva. Számos olyan áriát ismerhet a közönség az 
operákból, oratóriumokból, amelyekben a szólóének és egy 
hangszer „vetélkedik”; ezért is tarthat nagy érdeklődésre 
számot a kiadvány. Talán kevesen tudják, hogy az emberi 
hang és a cselló elválaszthatatlan volt a barokk hajnalán. 
A violoncello kifejezés Arresti egyik művében szerepel 
először 1665-ben, a hangszer – ahogy ma is – a barokk 
zenében is nagyon kedvelt volt. Édes párbaj – áll a lemez-
borítón. A cím hívogató: nem mellesleg a két csinos hölgy 
hírneve sejteti, hogy unikális felvétellel gazdagodhatunk.  
Két olyan művészt hallunk a lemezen, akik többször is jártak 
Budapesten, nagy sikerű koncerteket adtak. Míg Bartoli 
a barokk zene egyik legelismertebb tolmácsolója és ismerő-
je, addig Gabetta elsősorban versenyművek szólistája, 
kamaraestek közreműködője. Az argentin születésű, jelenleg 
Svájcban élő csellistától sem állhat távol a barokk zene (bár 
kevés barokk művet játszik), hiszen testvére alapította és 
vezeti az elismert, a felvételen is remek Cappella Gabettát. 
A lemez anyagát Caldara, Albinoni, Domenico Gabrieli, 
Vivaldi, Händel és Porpora áriáiból válogatták, a záró darab 
Boccherini D-dúr csellóversenye. A kiadvány bővelkedik 
nagyon szép, helyenként megható zenei pillanatokban, 
a zenekar remek, a lantos játéka szinte érzéki. Ezúttal nem 
Cecilia Bartoli bravúros éneklése kerül előtérbe (bár vannak 
virtuóz passzázsok), sokkal inkább a mély érzelmek bemuta-
tása, az áradó dallamok, megfűszerezve a cselló lágy 
hangjával és mozgékonyságával. Bartoli éneklése – mint 
mindig – szívből jövő, rendkívül kifejező, a virtuóz szaka-
szokat most sem kötve (ahogy nehezebb lenne) énekli.  
Sol Gabetta csellójának (1759-es Guadagnini, bélhúrokkal 
és barokk vonóval) hangja valóban éneklő, az arpeggiók, 
a virtuóz repetíciók, a hangszínek változatossága remek. 
Boccherini csellóversenyében teljesedik ki igazán a művész-
nő, melynek nyitó tétele könnyed, gondtalan. A kiadványt 
szép, a felhőtlen életérzést sugárzó képek díszítik, az 
ismertető kiváló, ráadásul három világpremierként elkészített 
felvétel is jelzi a lemez különlegességét. Ki nyerte a zenei 
párbajt? A hallgató bízvást tudja a választ. 

Lehotka Ildikó
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L’Opéra
Jonas Kaufmann – tenor, Bajor Állami Zenekar,  
Bertrand de Billy

Ennyire baritonális tenorral kevesen értek el eddig ilyen nagy 
sikert a wagneri territóriumon túl, mint Jonas Kaufmann. 
Talán csak Vickers. Immár alapszituáció napjainkban az opera 
világának vizuális meghatározottsága. Fontosabb a látnivaló, 
az ahhoz kapcsolódó fokozott izgalom, mint a zene. 
Kaufmann sikerének titka elsősorban az erős jelenlétben 
keresendő. Színpadi jelenlétet szokás említeni, amire ez 
esetben többszörösen kiterjesztett értelemben is tekinthe-
tünk. Manapság nem találni nála jobb tenoristát; mellette is 
csak Calleja és hangi adottságai miatt részben Flórez 
említhető. Kaufmann erős jelenléte átüt audiálisan is, ami 
biztos felkészültségéből adódik. Ennyiben hoz valamit 
Domingóból, aki ugyancsak erős prezenciát és folyamatosan 
biztos teljesítményt tudott nyújtani szinte mindenütt.  
Kaufmann immár mind a négy alaprepertoárt uralja: lírai 
német (elsősorban dalok), Wagner, olasz és francia. Új leme-
ze az utóbbi területet öleli fel. Jó válogatás a francia opera 
világából. Egy részük Kaufmann korábbi sikereihez kötődik. 
A Carmen Don Joséját megörökítette vele Rattle (Koženával), 
Pappano (Antonaccival) és Welser-Möst (Kasarovával). 
Massenet Wertherét pedig (az idősebb) Plasson (Koch 
partnereként). Ezek mellett részleteket hallunk még a 
következőkből: Rómeó és Júlia, Mignon, A gyöngyhalászok, 
Ys királya, Hoffmann meséi, Az afrikai nő, Manon, A cid, 
A zsidónő, Faust elkárhozása, A trójaiak. Egyik fő ismérve 
Kaufmann előadásainak a figyelmes kidolgozás és a precíz 
éneklés. Nem mondhatni kifejezetten könnyednek, lírainak 
sem, ami egyes művekben különösképp határozottság és 
férfiasság benyomását keltheti, különösen összehasonlítva 
a darabok kimagasló és kézenfekvőbb szereposztásaival. 
Persze ezek az asszociációk a szubjektív érzetek mentén 
hamar módosulnak – sokaknál akár lírainak is tűnhetnek. 
Ehhez az is hozzájárulhat, hogy Kaufmann éneklése erős 
jelenléte és határozottsága ellenére sem nevezhető spontán-
nak. A Bajor Állami Zenekart dirigáló Bertrand de Billy 
vezénylése igen igényes és finom. Árialemezek esetében 
sokszor kontextusok kívülinek tűnik az előadás, a kiragadott 
részek „csak úgy vannak”, nemegyszer sietősebb tempókkal. 
Itt ezt egyedül A gyöngyhalászok duettjében érzem valame-
lyest. A lemezen két jeles énekes Ludovic Tézier és Sonya 
Yoncheva közreműködik.

Zay Balázs

Mirages
Sabine Devieilhe – ének, Alexandre Tharaud – zongora,  
Les Siécles, Francois-Xavier Roth

Sabine Devieilhe lemezének műsor-összeállítása egészen 
egyszerűen remek. A komolyzenei lemezvásárlók maroknyi 
csoportja többnél több tematikus kiadványból válogathat, 
ez a lemez mégis tud újat kínálni. A koloratúrszoprán áriák 
virtuozitását, a túlnyomórészt francia szerzők vokális darab-
jait az orientális hangzás hatja át, a hallgató egy izgalmas 
zenei világ központjába kerül. Az áriák és dalok egzotikus 
miliője lenyűgöző. Delibes Lakméja közé szerveződik 
a lemez; ebből az operából három részlet – egy ária, egy 
duett és a tercett – is hallható. Az ismert áriák és dalok 
mellett (szinte) sosem hallott részletek csendülnek fel. 
Az egzotikus, különös hangzásvilág megjelenése minden 
darabban más és más; van, ahol éppen csak színez. A kele-
ties kolorit Delage Négy hindu poémájában a legjellegzete-
sebb – felfedezésre váró ciklust hallunk. Szintén unikális 
Koechlin Le voyage című darabja. Ritka az a megoldás, 
amikor több szerző zenekari kíséretes áriái mellé hagyo-
mányos, zongorakíséretes dalokat is kínál egy kiadvány, itt 
azonban egyfajta pluszt ad a három mű. Az intimitás, 
a bensőségesség érzése felülírja az elvárásunkat. A Berlioz-, 
Koechlin- és Debussy-dal megformálása igazán példaértékű. 
A virtuozitás magas fokát Stravinsky A pacsirta című operájá-
nak emblematikus áriájával mérik. Az énekesnő előadásában 
valóban egy madarat képzelünk magunk elé, az ének-
technikai bravúrok tárházával – ez az egyik kimagasló 
felvétel. Csodálatos, ragyogó fényű szoprán hangot hallunk, 
az egészen magas regiszter pianói lenyűgözik a hallgatót. 
Devieilhe hangja kiegyenlített, a magas lágéban nincs 
erőlködés, óvatoskodás, esetlegesség, és a virtuozitás nem 
öncélú. A zenei megoldások változatosak, az adott darabhoz, 
áriához illőek, a karakterek minden esetben alátámasztják 
az atmoszférát. A Les Siécles együttes játéka kellemes, de 
nem kimagasló, jóval több zeneszerzői ötlet rejtőzik a zene-
kari szólamokban. Tharaud zongorakísérete viszont minden 
ízében kifejező, a hangszínek, apró megállások, belemené-
sek szinte láttatóak. Marianne Crebassát halljuk Devieilhe 
partnereként a Virágduettben, fantasztikus, szinte érzéki a két 
énekes tolmácsolása. A tercettben Jodie Devos csatlakozik 
a két énekesnőhöz. Még nem hallottam ennyire magával 
ragadónak a részlet előadását.

Lehotka Ildikó
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Ittzés Gergely egészen kivételes vállalkozása a hét kötetre 
tervezett szonátagyűjtemény, amelynek korongjai örvende-
tes gyors egymásutánban jelennek meg. A kísérőszövegben 
indokolja a műfajválasztást, és a tagolás szempontjait 
egyaránt. Az előző, Francia zene címet viselő korongon 
impresszionista művekben is gyönyörködhettünk  
– a mostani, Impresszionizmus címet viselő összeállítás 
pedig a francia irányzat nemzetközi hatásából ad ízelítőt. 
Zeneirodalmi újrafelfedezés ez az album, a belga Joseph 
Jongen, az olasz Mario Pilati és a holland Willem Pijper 
egy-egy impozáns kompozíciójával – és szinte ráadás-értékű 
az átirat Ravel egytételes hegedűszonátájából (Op. posth.). 
Gyönyörűen szárnyal a fuvolahang, a zongorista hol partner-
ként, hol kísérőként társul hozzá. Bár az ismertető megannyi 
költőien jellemzett zsánerét, hangulatát nem sikerül első 
hallásra felismerni, lényeges támpontot kínálnak a művekkel 
kottakép segítsége nélkül, kizárólag hallás alapján ismerke-
dőknek. Leghasznosabb a fuvolások számára, akik mester-
kurzus jellegű irányítást kapnak a repertoárbővítésre minden-
képp méltó kompozíciók megismeréséhez-megtanulásához. 

FK

A fuvolaszonáták nagykönyve IV.
Ittzés Gergely – fuvola,  
Nagy Péter – zongora

Hungaroton 
HCD 32776

Szólólemezzel jelentkezett Stefán Zsófia, aki 2012 óta 
a Concerto Budapest első fagottosa, szólamvezetője – ko-
rábban a Corridor Fagott Quartet 2014-es felvételén játszott). 
Ékes bizonysága ez annak, hogy a tehetség keresi a kibonta-
kozás lehetőségeit, útjait – s ha kell, leküzd minden akadályt: 
kedvvel, lendületből. Ha kedvelt szerzői nem komponáltak 
hangszerére, átiratokat készít, és muzsikusbarátaival nemcsak 
előadja azokat, hanem a megörökítésükről is gondoskodik. 
A „vegyes” műsor nemcsak egy invenciózus hangszerjátékos 
imponáló tudásának bemutatása, hanem egyszersmind 
kellemes hallgatnivaló, széleskörű érdeklődésre tarthat 
számot. A többségükben ismert darabok átiratai a fagott 
hangszín-lehetőségeinek gazdagságát szemléltetik, bizo-
nyítva, hogy a buffo-karakteren túl megannyi hangulat 
kifejezésére alkalmas. Tud szívhezszólóan dalolni, és ha kell, 
elképesztően virtuóz teljesítményre is képes. A felvétel 
a fagottos-kollégáknak szakmailag pedig kihívást jelentő 
magas mérce, egyszersmind példa az öntevékeny szervező-
munkára. A CD-borító vonzza a tekintetet, s remélhetőleg 
minden hallgatója megtanulja a fagottművész nevét. 
Érdemes.

FK

Exploring Enchanted Gardens
Stefán Zsófia – fagott

EnthusiasMusic
katalógusszám nélkül

A diplomata, világpolgár, zeneszerző Széchényi Imre dalait 
és egy dalciklusát élvezheti a hallgató a lemezen. A történel-
mi nevet viselő, hosszú életű Széchényi Imre táncai nagy 
keletnek örvendtek, zongorajátékában Sisi is gyönyörködött; 
kompozíciói megállják ma is a helyüket. A szerző korabeli 
kedveltségét mutatja, hogy a lemezen felcsendülő, magyaros 
hangzásvilágú Bölcsődal is megjelent nyomtatásban. 
Széchényi dalai érdekes világot tárnak fel, bemutatva a kor 
közönségigényét, a könnyedebbeknek szánt miniatúrák 
varázsát. A lemezen azonban megszólalnak olyan dalok és 
zárásként egy duett is, amelyek komoly zeneszerzői igényről 
tanúskodnak. A korszak kedvelt, mára elfeledett hangszeré-
vel, a csákánnal vagy csakannal (furulyához hasonló instru-
mentum, mely különösen Bécsben volt kedvelt), hangszíné-
nek különlegességével is megismerkedhetünk. A dalok 
tolmácsolása kellemes, néha kifejezetten izgalmasan. 
Az énekesnő egy korábbi Széchényi-darabokat bemutató 
lemezen is hallható. Széchényi Dénes festménye, Széchényi 
Kálmán ismertetője (különösen a családi vonatkozások 
élvezetes leírása) teszik a kiadványt egyedivé.

LI

Széchényi Imre: Dalok
Katarina Ruckgaber, Jochen Kupfer, 
Peter Thalheimer, Helmut Deutsch

Audiomax 
903 2019-6

„És ha már átiratokról van szó, azt is megemlíthetjük, hogy 
egynémelyik darab – így pl. a könnyebbek közül a 76., 77., 
78., 79., 92., 104/b számú, a nehezebbek közül a 117., 118., 
123., 145. számú clavicembalora is alkalmas” – írta Bartók 
Béla a Mikrokozmosz című gyűjteményének előszavában. 
Maga a zeneszerző adott tehát engedélyt arra, hogy peda-
gógiai munkájának néhány darabját csembalón is elő-
adhatják. Váradi Helga csembalóművész élt a lehetőséggel 
és első lemezére egy csokor Mikrokozmosz-darabot vett fel 
olyan szerzők műveivel társítva, akikkel Bartók az 1920-as 
évek során intenzíven foglalkozott, a Rozsnyai-kiadónál 
megjelent kottakiadásainak köszönhetően. Az ifjú művésznő 
a barokk szerzők és Bartók zenéjét két csembaló segítségé-
vel mutatja meg: J. S. Bach, F. Couperin és D. Scarlatti műveit 
historikus hangszeren (egy Ruckers-csembalón), míg 
a Bartók-darabokat egy 2014-ben készült, Martin Vyhnálek 
által épített kétmanuálos hangszeren játssza. Az átgondolt 
összeállításnak köszönhetően Váradi Helga – aki nemcsak 
kiváló előadó, de elmélyült kutató is egyben – meggyőzően 
érvel amellett, hogy Bartók zenéje csembalón is örök-
érvényű.

KI

Bartók & Baroque
Váradi Helga – csembaló

Claves Records
50-1807
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Thomas Demenga svájci csellista másodszor vette lemezre 
Bach hat szvitjét. Korábban egyenként, modern alkotások 
mellett, s most újra, immár együtt. Hallgatom, s nem tetszik. 
Mély tónus, érdes hang, sok, túl sok zörej, s bár tiszta 
intonáció, de alapvetően töredezett vonal. Ami feltűnik, 
a hierarchikus építkezés, a négy húr adta magasság-mélység 
terében való rajz. Itt-ott aztán mintha derengeni kezdett 
volna valami, főképp a lassabb tételekben. Nem tetszik.  
Aztán újrahallgatom. Hasonló élmény, aztán idővel tisztul 
a kép, már elfogadom a fanyar hangzást, s kezdem élvezni 
a zeneirodalom egyik csúcsának mégiscsak egyéni megkö-
zelítését. Ez annyira nagy opus, hogy nincs is teljesen 
megfelelő előadása. De van néhány kiváló: Rosztropovics 
(a késői), Tortelier, Schiff, Starker, s akár Fournier is. Demenga 
előadása leginkább még Kirschbauméhoz hasonlítható 
az általam ismertek közül. Elfogadva aztán csak kiderül, hogy 
sok mondanivalója van ennek a bejátszásnak. Nem tartom 
szép színűnek vagy szép rajzúnak, de csak ott jár őszintén 
keresve e kozmikus mű belső világában, s nincs jogom azt 
mondani, hogy nem adekvát, még ha nem mondható is 
makulátlannak.

ZB  

J. S. Bach: Csellószvitek
Thomas Demenga – cselló

ECM Records – Hangvető
4813195

Ha egy René Jacobs-jelentőségű karmester a leggyakrabban 
játszott művek egyikét, jelen esetben Mozart Requiemjét 
lemezre veszi, igazán különleges okot sejthetünk a vállalko-
zás mögött. S valóban, 2016-ban Pierre-Henri Dutron, fiatal 
francia zeneszerző merész tettre szánta el magát: újra-
értelmezte a gyászmisét. Nem Eyblerhez, Süssmayrhez vagy 
modern komponistához hasonlóan befejezte, hanem 
az általánosan elfogadott, Süssmayr munkája nyomán 
teljessé lett verziót dogozta át. Hogy az átdolgozott változat 
interpretálását René Jacobsra bízta, nem bizonyul igazán jó 
döntésnek – a karmestertől nem állnak távol az extrém 
megoldások, így az előadás ritmikai és dinamikai szélső-
ségessége elhomályosítja Dutron invencióit. A szélsőségek 
összességében a szokásosnál is drámaibbá tennék  
a Requiemet, ám a túlzottan gyors tempóválasztások és 
az apró, de annál zavaróbb igénytelenségek (mint a dikció 
kidolgozatlansága) miatt élét veszti a produkció. Mindez 
leginkább a karmester „nagyvonalúságának” tudható be, 
a RIAS Kammerchort, a Freiburger Barockorchestert és 
a nagyszerű teljesítményt nyújtó énekes szólistákat egyaránt 
dicséret illeti.

JB 

Mozart: Requiem
Pierre-Henri Dutron kiegészítésével
RIAS Kammerchor, Freiburger Barock-
orchester, René Jacobs

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMC 902291

Elsőre nem tűnt túl érdekesnek, sőt kissé iskolás játék 
benyomását keltette. De aztán csak változott a benyomás. 
Sőt, megkedveltem egészen. Végtére is gyakorta éreztem 
Schubert műveinek előadása kapcsán, hogy túl van játszva, 
kevesebb manír kellene, egyenletesebb játékra volna 
szükség. Ammiel Bushakevitz izraeli pianista elsősorban 
dalénekeseket kísér. Mestere Phillip Moll volt, de tanította 
Fischer-Dieskau is. Ahogy hallgattam a lemezt, felderengett, 
hogy Bushakevitz alapvetően jó Schubert-játékos, és ez 
összefügg azzal, hogy figyelmét jobbára a dalkíséret kötötte 
le. Egyszerűen és keresetlenül játszik ugyanis. Ez amellett, 
hogy Schubert modorához különösképp illik, relatív korhűsé-
get is biztosít, hiszen a kor hangszere nem engedett meg 
túlzott szélsőségeket. Nem mintha ellenezném megfelelő 
esetben a széles dinamikájú, színesebb Schubert-játékot, 
de kivételes és indokolt eseteket leszámítva alapvetően 
az ilyesfajta, dalkíséretre emlékeztető, tisztán tagolt és nem 
hivalkodó játékot tartom megfelelőnek. Kétségkívül nem 
lenyűgöző, de meggyőző interpretációban szólal meg a 
D 899-es Négy Impromptu, a D 946-es Három Zongora-
darab és a Grätzer Walzer. 

ZB

Schubert: Zongoraművek
Ammiel Bushakevitz – zongora

Hänssler Classic – Karsay és Társa
HC16094

A francia forradalom, s az azt követő vérzivataros események 
nemcsak a primer történelem alakulására voltak befolyással, 
de döntő hatást tettek a művészetekre is. Jóllehet a zenei 
klasszicizmust szeretjük a bécsi klasszika terepére szűkíteni, 
cseppet sem tanulság nélkül való a franciaországi változások 
zenei vetületét vizsgálni. Olyan, ritkán emlegetett szerzők 
merítettek a szabadság-egyenlőség-testvériség hármas 
eszményéből, mint Grétry, Gossec vagy Méhul. Utóbbi, bár 
elsősorban operaszerzőként volt aktív, a szimfonikus 
irodalomban is legalább két eminens művet alkotott. 
A lemezen hallható g-moll szimfónia az 1809-es esztendő 
gyümölcse, mely magán viseli a kor Haydntól eredő mintáját, 
ugyanakkor kifejezésmódjában, hatóerejében már az új 
évszázad érzelmi töltöttsége felé igyekszik. Beethoven 
Eroicája így logikus választás párdarabként, hisz jó okunk van 
e műre úgy tekinteni, mint amely utat nyitott a 19. század 
nagy szimfonikus remekei felé. A Christoph König vezényelte 
luxemburgi Solistes Européens kiváló képességű együttes: 
éppen olyan otthonosan mozog Méhul szabálykövető 
darabjában, akár Beethoven formai határokat feszegető 
remekalkotásában.

BM

Beethoven és Mehul művei
Solistes Européens, Christoph König

Rubicon
RCD 1020
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Imponáló magabiztosság és eredeti érzelemdússág.  
Gyenyisz Macujev és Valerij Gergijev itt is, mint eddig 
bármikor, ideális partnereknek bizonyulnak. Rahmanyinov- 
értelmezésük ugyan eddig is kívül állt a jelenkor újító 
kísérletein, azaz kifejezetten hagyománykövető olvasatokat 
kínál, azért egyéb erényei számosak. Mindenekelőtt Macujev 
bámulatos technikája az, ami már önmagában indokolja 
a figyelmet. A keze alatt a legnehezebb futamok is a leg-
természetesebb könnyedséggel peregnek ki; olyasfajta 
egyedülálló virtuozitást hallani tőle, amit hasonlítani is nehéz. 
A Gergijev vezette Mariinszkij Zenekar kísérete példásan 
szolgálja a szólistát, jóllehet a tempók elég sebesek, és a 
kidolgozás sem részletezettségével bűvöl el, az önfeledten 
burjánzó hangzás melegsége, finom vonalvezetése meg-
kapó. Persze kimondottan romantikus kiállítás ez, mely 
tobzódik az erős érzelmekben. Rahmanyinov verseny-
művében a szirupos máz és a nosztalgikus pátosz dominál, 
Prokofjev zongorakoncertjében a zenekar úgy mutat fel 
fékezhetetlen erőt, sodró lendületet és szilaj energiát, hogy a 
formálás végig töretlen ívekben zajlik. Etalon-értékű felvétel.

BM

Rahmanyinov és Prokofjev  
zongoraversenyei
Gyenyisz Macujev, Mariinszkij 
Zenekar, Valerij Gergijev

Mariinsky – Mevex
MAR 0599

Ben Jonson egyik versében avoni édes hattyúnak nevezi 
kortársát, Shakespeare-t. A legnagyobb angol drámaíró 
varázslatos nyelvezete, humora, filozófiai gondolatai máig 
hatnak. Színműveit repertoáron tartják, mondatai szállóigévé 
váltak. Shakespeare hatása alól a zeneszerzők sem tudták 
magukat kivonni – számos mű született művei, szövegei 
alapján. Isabelle Druet és Anne Le Bozec 13 szerző dalaiból 
válogatta a kiadvány műsorát, nagyrészt a romantika kor-
szakából, de megszólal Poulenc egy és Korngold három 
darabja. Érdemes összevetni a zeneszerzők elképzeléseit, 
zenei megoldásait; azt is, hogy a Bárd melyik szövegét 
ön tötték dalba. Isabelle Druet mezzoszoprán későn lépett 
a komolyzene világába, énekelt popzenét, színházat alapított, 
úgy fogalmazott valahol, hogy nincsenek mítoszai – ennek 
köszönheti a szabadságát. Druet hangszíne kellemes, bár 
a Sibelius-dalokban sötétít az énekesnő, figyel a dinamikára. 
Az előadás azonban nem köti le az érdeklődőt, nem kapja fel 
a fejét egy-egy izgalmas megoldás hallatán. Ez tipikusan  
az a lemez, mely divatos szóhasználattal korrekt, de színte-
len, szagtalan, semleges, inkább háttérzeneként funkcionál.

LI

Shakespeare-dalok
Isabelle Druet, Anne Le Bozec

NomadMusic
NMM 038

Ez a norvég lány bizony csodát művel. A ráadásokból álló 
összeállítások gyakran felszínesek, nem teljesen ízlésesek. 
Nem így ez esetben. Frang régi hagyománynak  
(és e hagyomány megalkotóinak) állít emléket: a régi nagy 
virtuózoknak. A Jaschák, Toschák, Mischák ideje – ahogy 
Menuhin mondta. Ám ez az idő csodálatos játék születése 
volt, mikor a hegedű lelke kibomlott. Auer, Kreisler, Szigeti, 
Heifetz és Léon Roques átiratai, illetve eredeti művek. 
Ez a lemez attól nagyszerű, hogy nem olyan, mint e régi 
korszak vagy az azt követőek eladásai, hanem olyan, mint 
Frang: vidám, fiatalos, mosolygós. Elég sietős is, ebben nem 
teljesen értünk egyet, de végül is ő hegedül, és egészében 
nagyon is rendben van. Friss, könnyed és tavaszias az a világ, 
amit korábban kicsit avíttnak, túlságosan érzelmesnek 
vélhettünk. Frang előadásai hitelesek – itt kivételesen 
megfelelőnek tűnik az elkoptatott autentikus kifejezés –  
és nagyon ízlésesek. Észrevétlenül nyílik meg ez a még 
mindig csodás szféra, az áriratok, miniatűrök világa. Tanul-
sággal is szolgálhat e lemez: elmúlt aranykor másolással 
nem, csak hiteles újraértelmezéssel éleszthető fel. 

ZB

Homage
Vilde Frang – hegedű,  
José Gallardo – zongora

Warner Classics – Magneoton
0190295805326

Bár a korongon szereplő mindhárom versenymű világelső 
felvétel, csupán Paul Patterson munkája mondható kortárs-
nak. A 2013-ban született hegedűkoncert címzettje a jelen 
lemezen közreműködő Clare Howick, aki az elmúlt években 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a 20–21. századi brit 
hegedűirodalom megismertetésében, mindenekelőtt 
hiánypótló CD-kel öregbítve az angol zene növekvő tekin-
télyét. Kenneth Leighton szólóhegedűre és kiszenekarra írt 
kompozíciója, akárcsak a kiadvány záró számaként elhangzó 
Gordon Jacob-darab (Versenymű hegedűre és vonós-
zenekarra) évtizedekkel ezelőtt született, az 1950-es évek 
elején. Közös bennük, hogy mindkét szerzemény ajánlása 
Frederick Grinkének, a századközép népszerű kanadai 
hegedűművészének szól. Az organikus kapcsolatot Grinke 
felé a mesterhangszer, egy 1718-as Stradivari biztosítja; 
Howick ugyanazon a hegedűn muzsikál ma, mely egykoron 
Grinkéé volt, s amelyen Leighton és Jacob szerzeményei 
bemutatást nyertek. Dacára a művek születése között eltelt 
hat évtizednek, Patterson munkája gyakorlatilag ugyanabban 
a paradigmában mozog, jelesül az óvatos, hagyomány-
tisztelő modernitás iskolájában.

BM

Brit hegedűversenyek
Clare Howick – hegedű, BBC Skót 
Szimfonikus Zenekar, Grant Llewellyn

Naxos – Mevex
8.573791
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Erik Satie neve ismerősen cseng a zenekedvelők körében; 
néhány művének címét is sorolják, de muzsikája háttérben 
marad. Satie-t kétszer is elbocsátották a Conservatoire-ból, 
tehetségtelennek tartották, csak 1908-ban, 42 évesen kapott 
diplomát. Kézirataihoz humoros szövegeket, rajzokat fűzött, 
ezekből láthatunk néhányat a kísérőfüzetben (a kiváló 
tanulmány mellett). A Satie-t ért zenei hatások lenyomatának 
vélhetjük a művek hangzásvilágát, melyek helyenként 
humorosak, máskor csak akkordikusak vagy éppen a mulatók 
világát idézőek. Rendkívül takarékos, szinte egyszerű ez 
a zene, hatása ma is fellelhető akár Philip Glass műveiben, 
akár a divatos, szórakoztató zongorazenében. Satie zongora-
műveinek összkiadása indult el Nicolas Horvath lemezével; 
az első kiadvány a fiatalkori darabokat tartalmazza, köztük 
világelsőket és revideáltakat. Nicolas Horvath otthonosan 
mozog Satie világában, a hangulatokat képes átadni a közön-
ségnek. A felvételhez olyan zongorát választottak, amelynek 
hangját Satie ismerhette – az Erard-hangszer Cosima Wagne-
ré volt. A hangszer hangja a régi időket idézi, azok minden 
bájával és (sajnos hallható) hibájával.

LI

Satie összes zongoraműve –  
1. rész
Nicolas Horvath – zongora

Grand Piano
GP 761

Marco Tutino – napjaink egyik legtermékenyebb olasz 
zeneszerzője – a közelmúltban nem kevesebbre vállalkozott, 
mint hogy operát írt Márai Sándor talán leghíresebb regényé-
ből. A gyertyák csonkig égnek történetét Le braci címmel 
mutatták be. 2014-ben, Budapesten játszották először az 
Armel Operafesztiválon a Szegedi Nemzeti Színház előadá-
sában, Gyüdi Sándor vezényletével. Minden bizonnyal a 
magyar előadás sikere is hozzájárult ahhoz, hogy Tutino 
művét a Dynamic lemezkiadó érdemesnek találja arra, hogy 
világpremier-lemezfelvételt készítsen belőle. A két CD-s 
album a 2015-ös Valle d’Itria Festival-on elhangzott előadás 
élő rögzítése. Tutino – aki nemcsak az egyfelvonásos opera 
zenéjét komponálta, hanem a szövegkönyvet is jegyzi – 
munkája legnagyobb kihívásának az idő kezelését tartotta. 
A cselekmény több évtizedet fog át. Két lemezre fért el 
a három főszereplő fiatalkori konfliktusainak elmesélése, 
illetve a két férfi 41 év és 43 nap elteltével való találkozásának 
drámája. Bár a lemezkísérő röviden összefoglalja a cselek-
ményt, mégis jó lett volna, ha a librettót, vagy egy nagyon 
részletes tartalmi kivonatot csatoltak volna a CD-hez.

KI

Marco Tutino: Le Braci
Orchestra Internazionale d’Italia, 
Francesco Cilluffo

Dynamic – Mevex
CDS 7736/1-2

Az osztrák Klaus Paier és a horvát Asja Valcic duóként több 
hangfelvétellel jelentkezett, de többször bővítették kamara-
zenei formációjukat trióvá vagy kvartetté. A harmonika- és 
bandoneon-játékos Paier elsősorban jazzmuzsikus, aki 
zeneszerzés-tanulmányait is kamatoztatja, Valcic pedig – aki 
gordonkatudását Moszkvában és Detmoldban tökéletesítette 
– elkötelezett kamaramuzsikus, emellett komponál és 
hangszerel is. Az improvizáció lehetőségei iránti érdeklődése 
ideális muzsikuspartner Paiernek. Különleges hangszínskálá-
jukhoz ezúttal a nagybőgős Stefan Gfrerrer, valamint a 
dobon és több ütőshangszeren játszó Roman Werni csatla-
kozott. Amit játszanak: erős jazz- és etno-hatásokat érvénye-
sítő „vizuális zene”. Érdemes úgy is meghallgatni, hogy 
programzenei címekkel ellátott tételekhez pusztán a hangzás 
alapján programot találunk ki – vizuális alkatúak előnyben!  
Az album a műsor egyetlen többtételes darabjának a címét 
kölcsönözte. A muzsikálás öröme érződik játékukon, akár 
statikusan kimerevített pillanatot láttatnak sokáig, akár pedig 
különböző hangulatok sorjáznak némely tételben. Intenzív 
a hangzás, ugyanakkor sohasem bántó.

FK

Cinema Scenes / Filmjelenetek
Paier Valcic Quartet

ACT – Hangvető
ACT 9845-2

Bár meglehetősen hosszú filmzenéinek sora, Clint Mansell 
nevét elsősorban a Requiem egy álomért és a Fekete hattyú 
című mozik melódiái tették nemzetközileg ismertté.  
Ezúttal a kortárs filmművészet egyik legkülönlegesebb 
alkotásához, a világ első festett animációs filmjéhez kompo-
nált zenét. A Loving Vincent – a lengyel Dorota Kobiela és 
férje, az angol Hugh Welchman rendezése – Vincent Van 
Gogh ellentmondásos életét dolgozza fel. A celluloid 
szalagra felvett minden egyes képkockát – mintegy 65 ezer 
darabot – egyenként festette több mint száz képzőművész.  
A képeket olajfestékkel vitték fel vászonra; abban a stílusban, 
mintha maga a mester alkotta volna. Az egyedülálló vállal-
kozás 2011-ben kezdődött és hat éven át tartott. A heroikus 
munka elismertségét mutatja, hogy az alkotást a legjobb 
animációs film kategóriában Oscar-díjra jelölték (lapunk 
megjelenésekor dől el, hogy elnyerte-e). Mansell zenében 
fogalmazza meg Van Gogh híres festményeit, így például az 
Éjjeli kávézót, Armand Roulin portréját, Marguerite Gachet-t 
a zongoránál, a Rhone folyó feletti csillagos éjt, vagy a festő 
által oly kedvelt napraforgókat.

KI

Loving Vincent (filmzene)

Milan Music/Warner – Magneoton
399-941/2  
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Szőke Nikoletta: Moonglow

A hazai jazzénekesnők legszűkebb elitjébe tartozó Niki első 
saját nagylemezéről pontosan tíz éve írtam ezeket a sorokat: 
„Adva van egy fiatal énekesnő remek hanggal, hibátlan 
intonációval, frazírozási képességgel és időérzékkel. (..) Képes 
a valódi intimitást nyújtó előadásra, modorosságnak, affektá-
lásnak nyoma sincs, scattelése visszafogott és takarékosan 
használja a vibrátót.” Ma is így igaz mindez, pedig azóta  
sok víz lefolyt a Dunán. Hét albummal, megszámlálhatatlan 
koncerttel és két gyermekkel a háta mögött – Niki nemcsak 
beérett díva, de minden vonatkozásban sikeres művész-
ember. Nemzetközi rangját jól mutatja, hogy szokásos – 
egyébként kitűnő – kísérői: Szakcsi Lakatos Róbert és Barcza 
Horváth József mellett a dobos ezúttal Gregory Hutchinson, 
az amerikai jazz-szcéna kiemelkedő képviselője. A többi 
közreműködő művész között Fekete-Kovács Kornél,  
Bacsó Kristóf, Gyárfás István, ifj. Tóth István és Korb Attila 
nevét olvashatjuk, az európai élvonalból pedig az olasz Nico 
Gori klarinétos és a dán Mathias Heise szájharmonikás  
játszik még. A repertoár megválasztása is kitűnő ízlésre vall.  
A nagy standardek közül a címadó Moonglow éppúgy 
minden jazzkedvelő kedvence, mint a Smile Chaplintől  
vagy a Someone to Watch Over Me Gershwintől. A latin 
számokat Sergio Mendes és Antonio Carlos Jobim képviselik, 
de felhangzik Nina Simone sikerszáma, a My Baby Just  
Cares for Me, és Sacha Distel All the Good Life című remeke 
is. A lemezt kifejezetten a nemzetközi piacra szánták azzal 
a bölcs megfontolással, hogy egy magas színvonalú, mégis 
mindenki számára emészthető zenei produktum szülessen, 
akár a műfajjal éppen csak ismerkedők számára is. Amikor 
az első szám, az I Wish You Love megszólal a fúvós kis big 
banddel a háttérben, Niki csillogó hangjával, Robi briliáns 
zongoraszólójával, igazi amerikai jazz-feelinget kapunk.  
Egyébként a trió mindvégig az előtérben muzsikál, azaz a 
BRASS fúvós együttes (hangszerelő: Fekete-Kovács Kornél) 
és a STRINGS stúdió zenekar (hangszerelő: Jonathan Zwartz) 
ugyan remekül színezi az egész produkciót, de voltaképpen 
a trió kísérete dominálja a lemezt. Niki és a trió két hazai 
muzsikusa közötti csodálatos összhang már évtizedes 
múlttal bír, az amerikai húzónév pedig harmonikusan 
illeszkedik hozzájuk. Üdítő egy olyan jazzlemezt hallgatni, 
amiről tényleg igazi jazz szól…   

Márton Attila 

Elsa Valle & Winand Gábor: Ad Libitum

Intim, ugyanakkor izgalmas zenét hallunk, amilyent csak két 
egymást mélyen ismerő, szerető, egymással egy húron 
pendülő ember tud produkálni. A  kubai énekesnő és a 
bebop emlőin nevelkedett, énekes-szaxofonos-fuvolista 
magyar férje minimalista eszközökkel, de annál hatásosab-
ban ötvözi mindazt, amit zenei útjukra magukkal hoztak 
és útközben felszedtek. Noha csak két hang, egy zongora 
és egy fuvola állt a rendelkezésükre,  az embernek nincs 
hiányérzete. Téved, aki arra gondol, hogy ilyen kevés 
eszközzel a zene egy idő múlva unalmassá válik. Egyrészt 
egy másik házaspár, a legendás Les Paul és Mary Ford által  
az ötvenes évek első felében kitalált többszöri rájátszásos 
technikával dúsítják a hangzást, másrészt Gábor kiváló 
egyszemélyes ritmus szekció és avatott ellenpontozója 
Elsának.  A dalok zömét Elsa komponálta és hangszerelte, s 
így nagyon erős a kubai zene egyik fő alkotóeleme, az afrikai 
hatás.  Az énekesnő kiemelkedően jó zeneszerző, amiről 
a közönség többsége hajlamos megfeledkezni, pedig 
megnéztem hat előző albumát, melyek közül ötnek az 
összes és a hatodik dalainak több mint a felét ő komponálta 
és saját dalaira a szövegeket is ő írja, ami az egyetlen 
összetevője a műveinek, amit nem tudok kommentálni. 
Gábor, noha a francia kritikusok már rég rájöttek, hogy ő 
Európa egyik legeredetibb énekese, itt igazi szakmai alázattal 
kíséri feleségét. Szándékosan írom, hogy kísér, mert az 
esetek nagyrészében a hangját hangszerként használja. 
Emellett nagyon kevés európai érzi át a kubai zene minden 
rezdülését olyan szinten, mint ő.  Több dal a csodálatos 
kongói egyházi kórusmű, a Missa Luba hangulatát idézte fel 
bennem. Elképesztően szép harmóniákat hallunk.  A remek-
be szabott Mariposa olyan érzést ad, mint egy dalba öntött 
elbeszélés, noha maga a szöveges rész rövid. Ebben az 
esetben a dal íve és lejtése kelti ezt a benyomást. A Volar, 
noha repülést jelent, de a spanyolul nem tudó fülnek 
gyönyörű ballada. A  csodálatosan harmonizált, szakrális 
Eleggua egyenesen megrendítő, Gábor egyszerű, de 
nagyszerű zongora kísérete pedig teljesen új dimenziót 
kölcsönös az Angeles Negrosnak, míg saját szerzeménye, 
a Wi-bop a bebop legnemesebb hagyományait modernizálja, 
behozza a 21. századba.. Az album zenéje nagyon hallgató-
barát, élvezetes, ugyanakkor roppant igényes.

Pallai Péter

Noord Records

NR001  

Akanke

katalógusszám 

nélkül
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Tálas Áron Trio: Little Beggar

Ha valaki (jóval) túljut az emberi élet felén, megannyi ismeret, 
élmény és tapasztalat birtokában egyre kevesebb újdonság-
gal találkozik. Míg egy nap kezébe nem kerül egy lemez, 
amely lelkesedését is kiváltja. A mindössze 27 éves, dobos-
ként és basszusgitárosként is jeleskedő, több együttesben 
foglalkoztatott Tálas Áron akusztikus zongoratriójának 
második opusa a Japánban kiadott, Floating Island című 
CD-t követően hazai kiadó gondozásában jelent meg. 
A felvétel 2017. augusztus 9-10-én a Budapest Music Center 
koncerttermében, nem stúdiókörülmények között készült, 
ami a természetes megszólalás iránti igényt mutatja a 
muzsikusok részéről. A cím kis huncutként vagy csibészként 
fordítható magyarra; kérdés, mi volt az eredeti szándék. 
Mindenesetre nem kis merészség címadó darabként balladai 
hangvételű, több szakaszos, a magyar népzenei (és kodályi) 
kötődést jelző, szvinges improvizációba váltó pentaton 
szerzeménnyel indítani a lemezt. A feltehetően a modern 
jazz kiváló szaxofonosára, Joe Hendersonra utaló második, 
Hendersong című szerzemény aztán fergeteges lendülettel 
indítja útjára a triót, mindjárt teret adva a korszerű  
felfogásban doboló Gyárfás Attila viharos szólójának.  
Hogy az egyensúly megteremtődjön, a harmadik, Ke-Bop 
című darabban Barcza Horváth József kap lehetőséget 
hasonló, néha kettőzött tempójú bőgőszólóra. Külső 
szemmel nézve ő a „kakukktojás” az elméletileg nemzedéki 
alapon szerveződött trióban, de a 2014-ben alapított 
együttesnek vélhetően másfajta, szakmai és habitusbeli 
kötődés az alapja. A számokat szerző zongorista aligha jutna 
a triójáték ilyen magasla taira kompetens társai nélkül.  
Az alapvetően tonális szerzemények a zenei ötletek,  
elképzelések és megoldások burjánzó gazdagságával 
nyűgözik le a hallgatót. Fel villanyozó, hogy a jazz klasszikus 
formációjának tartott, a mainstream jazz kimerülésével kevés 
újdonsággal kecsegtető hangszeres felállás mennyi izgalmat 
és érdekfeszítő pillanatot képes hordozni. Ez tudatos 
hozzáállás kérdése, ami dramaturgiailag határozza meg 
a szerzemények jellegét; ugyanakkor belülről jövő, spontán 
természetességgel áradó zeneiség folyománya, amelynek 
csak eszköze a kiemelkedő hangszeres felkészültség. 
És zárásként játékos visszacsatolás a New Orleans-i zene 
ritmusához: a folytonosság a jazz második évszázadában.

Turi Gábor   

Santa Diver: Deep Diving

A Deep Diving a Santa Diver trió negyedik lemeze, és a 
harmadik felállás mutatkozik be rajta. Ez alkalommal a Kézdy 
Luca hegedűs és Szesztay Dávid basszusgitáros alkotta 
zenei és létpáros Szegő Dávid dobossal válik teljessé;  
ő a korábbi inkarnációkból Halmos András, majd Sárvári 
Kovács Zsolt helyére érkezett. A korábbi Santa-kiadások is 
ritkán tapasztalható összhangot mutattak a tagok között, de 
mintha a jelenlegi sugallaná leginkább a révbe érés érzetét. 
Persze lehet ez köszönhető annak is, hogy maga Kézdy Luca 
érkezett el annyira önmagához, hogy az a teljes zenekari 
hangzáson átfénylik. Mert nyilvánvalóan ő a motorja a 
hármasnak, még ha az egyenrangúság köztük megkérdő-
jelezhetetlen is – amit jól illusztrál például, hogy a lemez-
borítón nincs feltüntetve szerzőnév a számok mellett. 
Még az sem, hogy mind az öt darab a Santa Diver trió 
kompozíciója/közös improvizációja lenne – legyen ez 
magától értetődő a hallgatónak. Az. Luca fotója szolgál 
a lemezborító alapjául: szép, visszafogott dizájn. A hullám-
tarajok és a sima vízfelszínek ritmikus váltakozása a zenében 
egymást követő szilajul burjánzó és finoman bontakozó 
részekre rímel. A hegedűs egy ideje nemcsak a zenéjével, 
hanem a fotóival is felhívja magára a figyelmet. Rajtuk 
erdőrészletek, titkokat rejtő táj, csoda fények, csoda  
sötétek. Látszik, mennyire szeret „kint” lenni (ahogy meséli, 
gyerek kora óta rója a kilométereket a természetben futva, 
biciklivel, lóháton), de az is, hogy amikor kint van, egyszerre 
nagyon is bent. És ugyanez, a kinti és benti univerzuma 
egybeszikráz tatása ad súlyt a zenéjének is, ami nem válik 
annyira személyessé, öncélúvá, hogy azt érezze a hallgató 
(mint néhány szabadzenei próbálkozás esetében),  
„ezt csinálni valószínűleg jobb, mint hallgatni”, és nem akar 
tetszeni sem mindenáron. Miközben kivehetőek a kortárs 
progresszív rock, az electronica vagy a modern creative 
szókapcsolattal illetett jazz ihlető elemei, ezek  
sokszorosan átszűrve buknak felszínre, „santásan”. Luca  
egy korábbi interjúban említi, mennyire nehéz elérni, hogy 
ne legyenek fölösleges hangok a zenéjében. Pedig nem 
igazán vannak, noha az is világosan megmutatkozik,  
mennyire virtuóz, technikás játékos. A hegedűvel együtt 
a loopert és az effekteket is intelligensen használja. Modern, 
mai zene, mégis kortalan.

Bércesi Barbara

BMC Records
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Gadó Gábor – Laurent Blondiau:  
Veil and Quintessence

Hosszú évek után újra BMC-lemezzel jelentkezett Gadó 
Gábor, az utóbbi két évtized kérlelhetetlenül idioszinkratikus 
alkotója. Ilyen gazdag életművel persze nem lehet nem 
észrevenni az utalásokat eddigi munkáira. Az a benyomá-
som, hogy Gadó részleges és viszonylagos visszavonulása 
arról szól, hogy van visszatérés a végpontból, márpedig 
a gitáros több ilyenhez is eljutott. Rendszeres duói Dukay 
Barnabással azt mutatták meg, hogy megközelíthető az 
abszolút nulla pont, a „tabula rasa”, a teljes kiüresítés alapján 
játszott tiszta improvizációval – persze ezek a koncertek 
aligha volnának digipakba gyömöszölhetők. Viszont más 
szempontból összegző és talán lezáró lemez is volt kvartett-
jének Dave Liebman közreműködésével felvett koncertje, 
amiről tényleg csak a legmagasabb elismeréssel lehet beszél-
ni. A korábbi sorlemezek (a szerzőként való közreműködését 
is ideszámítva) megmutatták, hogy Gadó témái mindig újabb 
távlatokat hódítanak meg. Így szerzői pályájának folytatható-
sága ragadható meg abban, hogy duó partnere az a Laurent 
Blondiau, akivel már másfél évtizede is együtt dolgozott, 
a-Unit nevű együttes BMC-lemezén. A belga trombitás- 
szárnykürtös a Mâäk’s Spirit (újabban Mâäk Quintet) nevű 
zenekarával lett az egész kontinensen ismert. Azóta is 
hihetetlenül produktív: az együttes kibővített világzenei 
verziójával a DeWerf-nél, a BMC-vel több szempontból 
szövetséges műhelynél vettek fel utóbb lemezt. Afrikai 
táncosok működnek együtt Blondiau Electro Project-jével, 
és ezeken túl is több más produkciója fut. A trombita-gitár 
duóban mindig van valami klasszicizálás; nekem persze 
Snétberger Ferenc és Markus Stockhausen jut eszembe, de 
ez egész más, hiszen Gadó elektromos gitáron játszik, de 
ujjal penget. A hangszer-összeállításból adódó várakozásai-
mat sokszorosan megerősíti a címadó, vagy a Chanson című 
szám, ahol is – gyanítom – JSB kép lógótt a stúdió falán. 
Feldolgozás? Dehogyis. Gadó és partnere absztrakciós 
szintje annál sokkal magasabb, a meghaladhatatlan klasszikus 
szellemiségének és egy kevés zenei elemének belsővé 
tételéről van szó. A lemez sűrűsége elképesztő. Analitikus 
hallgatást javaslok, az összes szépség nem is kibontható első 
hallásra, arról nem beszélve, hogy a címek nyomán felsejlő 
gondolati síkok, a fátyol mögül felsejlő esszencia izgalmas 
asszociációkra biztat.

Zipernovszky Kornél

Czirják Csaba Trio:  
Markoláb

A remek gitárosokban soha nem szűkölködő hazai jazz- 
szcéna egyik kiemelkedő képviselője Czirják Csaba, aki még 
mindig nem kapta meg az őt megillető helyet és megbecsü-
lést. Olyan ritkán találkozhatunk vele a pódiumon, hogy 
lemezének megjelenése is szinte hihetetlen volt számomra. 
Pedig a Bartók Rádió 2000. évi Jazzgitár Tehetségkutató 
Versenyének második helyezettje ezt követően ösztöndíjas-
ként előbb Perugiában, majd Bostonban is tanulhatott. 
Hazatérése után kvartettjével 2003 végén készített Work in 
Progress című lemeze egy fényes karrier beindulását ígérte. 
Társai akkor Zana Zoltán, Szandai Mátyás és a később 
tragikusan elhunyt Mohay András voltak. A komponálással 
mindig is intenzíven foglalkozó Csaba akkoriban még nem 
akart saját szerzeményekkel előállni, inkább kilenc olyan 
darabot játszott fel, amelyeknek szerzői a műfaj aranykorá-
nak legnagyobb muzsikusai – Coltrane, Monk, Shorter vagy 
Hancock. Most azonban mind a nyolc számot Csaba jegyzi; 
szerzői lemez ez a javából. Egy beérett művész mestermun-
kái, hiszen azok a karakterisztikus jegyek, amelyek egyedivé 
teszik játékát, itt bontakoznak ki igazán.  A lemez címe némi 
magyarázatra szorul, amelyet eddig semelyik recenzió,  
kritika nem tett meg. A Szeghalmon született Csaba ismeri 
azt a népi hiedelmet, amely az égitesteket elnyelő, a rossz 
gyerekek számára mumust jelentő markolábra vonatkozik.  
Az egész lemez egységes mű benyomását kelti. Csaba 
gitárjátéka merész és egyéni, dallam- és ritmusvilágában 
váratlan invenciók tűnnek fel. Szenvedélyesen áradó szólói 
nem kereskedelmi megfontolásokból született „modern-
kedések”, hanem a progresszív hangzások és hangszerelési 
megoldások keresése motiválja őket. A trió összeszokottsága 
tetten érhető. Csaba szerencsére két nagyszerű muzsikustár-
sat talált, akik hozzá hasonlóan zeneiségben és a kompo-
zíciók egészében gondolkodnak. Ők még a Csabánál is 
fiatalabb generáció jeles képviselői. A bőgős Bögöthy Ádám 
és Czirják Tamás dobos, mindketten a hazai jazz-utánpótlás 
nagy ígéretei. Ádám a legkeresettebb bőgősök egyike, aki 
számos formációban bizonyította rátermettségét. Tamás 
erőteljes time-ja, szenzitív játéka a lemez egyik nagy meg-
lepetése.  (Csaba triójában olykor Benkó Ákos tűnik fel,  
Monk Pannonica-ja a Youtube-on egyszerűen varázslatos.)  
Várjuk a mielőbbi folytatást. 

Márton Attila

BMC Records
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Berdisz Művek:  
In Between

A Berdisz Művek zenekar hasonló felfogású zenészek 
szerencsés találkozásának eredménye. A névadó dobos, 
Berdisz Tamás mellett Juhász Attila zongorázik, Stencli 
Tamás szaxofonozik és Frey György basszusgitározik; két 
számban Pusztai Csaba ütőhangszereken közreműködik. 
Kilenc vidám, bájos számot találunk In Between című 
lemezükön. Mi, magyarok különösen hajlamosak vagyunk 
a klikkesedésre, és a „körök” között igen ritkán van átjárás.  
Bár a jazz önmagában is rétegzene, még ezen belül is vagy 
tucatnyi különböző zenész-iskola fut párhuzamosan hazánk-
ban, és olyan zenét nehéz alkotni, ami mindegyiknek tetszik. 
A globális hallgatói szokásokat megfigyelve azt láthatjuk, 
hogy a jazzrajongók vagy a mainstream vagy a populárisabb 
stílusok köré tömörülnek, de innen a messzi távolból úgy 
tűnik, mintha Amerikában a kettő közti határ kevésbé lenne 
kiélezett. Berdisz Tamás zenekara mindezek ellenére 
igyekszik több irányba is nyitni, és ezt nem kompromisszum-
kötések mentén kívánja elérni. Az ő jazzük egyaránt alkalmas 
arra, hogy zenei összetettségével, okos-játékos hang-
szerelésével és dallamosságával megragadja a mainstream 
rajongókat, akik a jazzben kortárs magasröptűséget és fifikás 
zenei megoldásokat keresnek, illetve azokat is, akik alap-
vetően kikapcsolódni, szórakozni szeretnének zene - 
hallgatás közben. Az In Between dalain érződik, hogy 
az alkotók mind kiváló session-zenészek is, így rutinosan 
lépnek át egyik műfajból a másikba. Hallhatunk brazil 
szambát, jazz-rockot, groove-os fusiont. A session jó iskola 
abban is, hogy az egyes zenészek tökéletesen értsék-érez-
zék, hogyan tud hangszerük és zenéjük valóban „jól szólni”. 
A nagy külföldi előkép talán a Yellowjackets lehetett. Ahogy 
Russell Ferrante zenekara, úgy a Berdisz Művek is egy 
eklektikus, szórakoztató reper toárt mutat fel elektroakusz-
tikus zenei apparátusban. Ha mindenképpen skatulyázni 
akarunk, ráaggathatjuk a smooth jazz jelzőt, de csakis annak 
lehető legpozitívabb értelmében. A smooth igen tág foga-
lom, mely sok igénytelen, filléres zenét is kitermelt, de olyan 
neveket is magáénak tudhat, mint Marcus Miller, Grover 
Washington Jr., David Sanborn, vagy akár a korábban említett 
Yellowjackets. A Berdisz Művek pedig kiválóan érti ezt 
a műfajt. Az ő zenéjüket élmény hallgatni és valószínűleg  
játszani is.

Szentgallay György

Chasing Trane – The John Coltrane  
Documentary

John Coltrane nem egyszerűen a jazz műfaj, de az ember 
zenéjének egyik legkiemelkedőbb alkotója volt. Ötven évnek 
kellett eltelni a halála óta, hogy életéről film készüljön, ilyen 
értelemben ez az alkotás több mint hiánypótló. Coltrane 
definiálta a tenor- és a szopránszaxofonozást – nincs ma 
olyan jazz-szaxofonos, akinek a játékán ne érződne hatása. 
Emellett zseniális szerző volt, kompozíciói emberek életét 
tudják megváltoztatni. Számomra is a jazz-zel való első 
találkozást az ő Bessie’s Blues című számának megtanulása 
jelentette. De Coltrane nem csupán a 20. század egyik 
legnagyobb hatású zenésze volt, hanem ennél jóval több.  
Leküzdve drogproblémáit, olyan útra lépett, amit vallásos 
értelemben megvilágosodásnak szoktunk nevezni. Tudatos 
életutat járt be és számos alkalommal nyilatkozott is arról, 
hogy feladatának érzi a világban lévő rossz ellensúlyozását. 
Egy ilyen pálya, egy ennyire kiemelkedő ember bemutatása 
nem könnyű feladat. Már a műfaj kiválasztása is fontos. 
Nemrég vetítették a Miles Ahead-et, ami nem életrajzi film, 
sokkal inkább olyan mozi, amiben maga Davis örömmel 
játszott volna főszerepet. Nagyon jó választás Miles Davisnél, 
ám ez a fajta akciódús játékfilm elképzelhetetlen a mindig 
szürke öltönyt viselő, halk szavú Coltrane esetében. A doku-
mentumfilm az, ami hozzá illik. De még a barátok, rokonok 
és az őt tisztelő számos hiresség sem garancia arra, hogy 
egy méltó, őt teljességében bemutató filmalkotás szülessen. 
Ehhez egy olyan író-rendező munkája kellett, mint John 
Scheinfeld, aki úgy ad tiszteletet, hogy az nem patetikus, 
és úgy hat meg minket, nézőket, hogy cseppet sem hatás-
vadász. Én – aki jazztörténetet tanítok – is kaptam új informá-
ciókat, mégsem éreztem egy percre sem belterjes jazz-film-
nek. Számos érdekes ember szólal meg Bill Clinton 
ex-elnöktől a színész/rapper Common-ig, és természetesen 
ismert zenészek különböző műfajokból. Többek között 
Sonny Rollins, Carlos Santana vagy a Doors együttes dobosa, 
John Densmore. Sajnos a DVD magyar nyelvű alámondást, 
illetve feliratot nem tartalmaz, cserébe Denzel Washinton 
tolmácsolásában szólal meg Trane. Rudy Van Gelder 
hangmérnök adta a Chasing Trane címet Coltrane egyik 
számának – utalva arra, hogy a mikrofonokkal mindig 
utána kellett menni a színpadon. Ebben a filmben sikerült Őt 
utolérni!

Párniczky András

szerzői kiadás Impulse –  
Universal

B0027441-02
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Blue Note All-Stars:  
Our Point of View

Vajon mi az értelme annak, hogy egy lemezkiadó össze-
trombitálja jeles, fiatal, amúgy különböző összefüggésekben 
és csoportosulásokban létező muzsikusait? A nevek felmu-
tatásán túl mi lehet a közös munkálkodás célja? Valamiféle 
erő-demonstráció? Netán a nemzedéki kapcsolatok felmuta-
tása? Éppen a Blue Note részéről, amely a piacilag verseny-
képesebb rhythm and blues és hip hop felkarolásával alig ad 
ki jazznek nevezhető lemezeket mostanában? Talán ezzel a 
dupla CD-vel akarja kijelölni a jazz új irányait? A neves kiadó 
fennállásának 70. évfordulóján, 2009-ben The Blue Note 7 
névvel már összeállt hasonló csapat, amely Mosaic címmel 
az 1960-as évek meghatározó előadóinak szerzeményeit 
szólaltatta meg saját változatban – úgy, hogy a második 
lemezen az eredetiek is felhangoztak. Peter Bernstein, Bill 
Charlap, Ravi Coltrane, Lewis Nash, Nicholas Payton, Peter 
Washington és Steve Wilson után a 75. évfordulóra Lionel 
Loueke (gitár), Ambrose Akinmusire (trombita), Marcus 
Strickland (szaxofon), Kendrick Scott (dob), Robert Glasper 
(billentyűs hangszerek) és Derrick Hodge (bőgő, basszus-
gitár) részvételével jött létre az újabb elitalakulat. A koncepció 
is változott, a lemezeken két kivétellel a tagok új szerze-
ményei kaptak helyet. A történelmi kapcsolódás jegyében 
Wayne Shorter Whitch Hunt és Masqualero című, jazz- 
standarddá vált darabjai is megszólalnak, utóbbi a szerző és 
egy másik ikonikus Blue Note-sztár, Herbie Hancock közre-
működésével. S hogy van-e új, sőt újabb a nap alatt? A ki-
lencven perces anyag színes mintavételi lehetőséget kínál 
napjaink jazz-zenéjéről. Ami azt illeti, mélyreható változások 
történtek az 1960-as évek „blowing session”-jeinek olykor 
sablonos témák köré font improvizációs gyakorlata óta. 
A rögtönzés természetesen a mai jazznek is meghatározó 
sajátossága, de már nem feltétlenül a személyiség kitárul-
kozásának eszközeként, inkább kompozíciós elemként, 
a muzsikusok interakciójának hordozójaként. Az önálló 
gondolkodás nemcsak a hagyományos formákat elvető 
témákban, szerkesztési módokban, hangszeres letétekben, 
hanem Glasper révén elektronikus hangzásokban, Loueke 
gitározásával és énekével pedig etnozenei (afrikai) hatások-
ban is megnyilvánul. Gondolatgazdag, előremutató zene szól 
a korongokról, még ha a tagok összessége nem mindig 
szervesül együttessé.

Turi Gábor

Avishai Cohen – 1970

Avishai Cohen zenéjére – saját bevallása szerint – Bach, 
Charlie Parker és a popzene tette a legmélyebb benyomást. 
Az 1970 című lemez főhajtás az utóbbi felé. A Cohen 
munkásságát követőknek okozhat némi meglepetést 
a lemezen hallható 12 szám, hiszen azok minden korábbinál 
populárisabbak és rádióbarátabbak. Viszont az a művészi 
hozzáállás, ami a mainstream jazzalbumait jellemezte, 
ezekben a számokban ugyanúgy megtalálható. A hangszeres 
önmegvalósítás helyett a dalszerzés és az ének került a 
centrumba. Ezekre komoly hatást tett a popzene hetvenes 
évekbeli hangulata, így főleg az afro-amerikai soul. Stevie 
Wonder, Bobby Womack és Barry White lehettek Cohen 
elsőszámú inspirációs forrásai, ugyanakkor a fülbemászó 
dallamok, dalszerkezetek egyértelműen a Beatlest idézik. 
Nem véletlen, hogy az albumon saját szerzemények mellett 
helyet kapott egy Lennon/McCartney feldolgozás, valamint 
egy népi spirituálé soulos átirata is. Az 1970 első hallásra 
ugyan nem tűnik világmegváltónak, valójában komplex 
művészi kinyilatkozás egy hatalmas zenésztől. A jazz-
muzsikusok által létrehozott popzene mindig ingoványos 
talaj, hiszen sokszor a könnyű pénz lehetősége csábítja el 
az alkotókat. Cohen esetében viszont másról van szó: az ő 
dalaiból valódi, őszinte elhivatottság hallható a műfaj iránt. 
A szerzemények nemesek, kerülik a súlyos, giccsbe hajló 
érzelmi kitöréseket. A lemezanyag szinte teljesen egységes. 
Bár a popszámok mellett találhatunk két tradicionális zsidó 
dalt és egy kubai guarachát is, a végeredmény egyáltalán 
nem kelti azt az érzést, hogy az alkotó az eklektikától 
meg részegülve mindent rá akart zsúfolni a korongra. Cohen 
– miközben napjaink egyik legkimagaslóbb jazzbőgőse – 
mélységesen érti a könnyűzenét is. Szólisztikus és zene-
szerzői tehetségét ismerve hatalmas alázattal nyúlt dalaihoz. 
Pontosan tudja, hogy a popzenében az egyéni virtuozitás és 
a zenei túlképzettség gyakran a hangulat rovására mehet, így 
megpróbál kevesebbet mondani, azt viszont mindig precízen 
és érzékletesen. A keményvonalas jazzrajongókat megnyug-
tatom: a hangszeres játék és a hangszerelés továbbra is 
jazzes igényű, számos parádés szólót is hallhatunk, de 
a hangsúly egyértelműen magukon a dalokon, azok üzene-
tén van. Az 1970 így válik ódává Cohen fiatalságához.

Szentgallay György

Blue Note –  
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Brian Blade and the Fellowship Band:  
Body & Shadow

Brian Blade a legspirituálisabb alkat napjaink jazzdobosai 
között. Ez talán annak is köszönhető, hogy édesapja bő fél 
évszázadon át a Louisiana állambeli Shreveport baptista 
gyülekezetének (Zion Baptist Church) lelkipásztora volt. Brian 
így gyermekkorától kezdve magába szívhatta a déli fekete 
templom szellemiségét, amit későbbi zenei pályafutása során 
is kamatoztatni tudott. Blade a legnagyobb jazzmuzsikusok 
állandó munkatársa: a Wayne Shorter Quartet oszlopos tagja, 
Joshua Redman és Wolfgang Muthspiel kedvenc dobosa. 
Sajátos, dallamos stílusával már a Fellowship Band létrejötte 
előtt is kísérletezhetett, a teljes önkifejezéshez a legfőbb 
táptalajt mégis saját, 1997-ben alapított együttese hozta el 
számára. Body & Shadow című új lemezük zeneileg nehezen 
behatárolható, egyszerre könnyed és nehéz muzsika.  
Ha a hallgató egyszerűen átengedi magát a zene  
sodrásának, mély lelki-spirituális élménnyel gazdagodik. Ha 
viszont szakmai szempontból próbálja meg elemezni, 
boncolgatni a hallottakat, igen nehéz dolga van. Ilyenkor 
derül ki, mennyire álságos is a skatulyázás, mennyire  
meddő és felszínes hozzáállás, ha a zenét pusztán skálák  
és akkordok mentén próbáljuk értelmezni. Hogy jazz-t 
hallunk-e? Nehéz megmondani. Az biztos, hogy a zene 
minden dimenziójában jelen van az improvizáció, de 
ugyanilyen fontos a koncep ciózus zeneszerzés, a hang-
színekkel való kísérletezés és az alázatos játék is. Noha Blade 
a produkció létrehozója, a legtöbb számot is ő jegyzi, 
némely szerzeményben egyáltalán nem is nyúl a dobhoz, 
vagy csak nagyon lágy lüktetést biztosít. Máskor viszont 
szólistaként vesz részt a hangszerek dialógusában, de sosem 
megy túl azon, amit a zenei környezet éppen megkíván. 
A környezet pedig maga is elmélyült, visszafogott, éteri.  
Néha a szférák zenéje, máskor mély gospel, esetleg  
mainstream jazz, de minden esetben egy felső hatalom 
létezésének bizonyosságát, biztonságát kommunikálja.  
Blade zenéjének célja valójában pont ez: nem az elemzést 
és a tudományos hozzáállást kívánja elérni, hanem  
érzéseket, szeretetet, lelki békét akar tolmácsolni. Ez – úgy 
gondolom – a zenélés, a zenész–hallgatóság viszony 
kezelésének legnehezebben elsajátítható, egyszersmind 
legmagasabb szintje.

Szentgallay György

Bobo Stenson Trio –  
Contra La Indecisión
 
Szenzációs, hogy Bobo Stenson milyen mértékben ragasz-
kodik saját hangjához, miközben a lehető legszélesebb zenei 
anyagból válogat hozzá. Valami szűkszavúság érezhető ki 
Stenson pályájának alakulásából – talán, mert nyilvánvalóan 
kerüli a sztárolást. A 63 éves svéd zongorista az ECM-sound 
meghatározó egyénisége, hiszen Jarrett utódja volt a 
Garbarek-kvartettben, azelőtt pedig a bebop és az újabb 
stílusteremtő amerikai szólisták (George Russell, Don Cherry, 
Red Mitchell, Stan Getz, Gary Burton, Sonny Rollins, Bob 
Brookmeyer, Charles Lloyd és Dave Liebman) zenekaraiba 
kapott meghívást. Tekintve, hogy ez a trió mindössze hat, 
illetve tíz évvel ezelőtt adott ki lemezt, szerzőként és előadó-
ként termékenységben nem, de szépségben és kreativitás-
ban Stenson állja a versenyt Jarrett-tel. Ugyanannyi a rapszó-
dia, de a rock hangerejéig elmerészkedő „üvöltést” nem 
hallhatunk tőle. Ha az ECM-re oly jellemző képi világot hívjuk 
segítségül jellemzéséhez, akkor Stenson el-eljut a mono-
krómig, de hamar visszafordul onnan. Talán azt sem „kép-
telenség” kijelenteni, hogy a legnagyobb akvarellista 
a jazz-zongoristák között. Az első track szinte szerényen 
indul: tartózkodó, crescendóktól óvakodó, de nagy belső 
tűztől fűtött és magához vonzó zenét hallunk. És akkor 
jönnek a meglepetések: hát hiszen ez a forradalmi pol-beat 
korszak legendás kubai énekese, Silvio Rodríguez dala, ami 
az album címébe már picit megváltoztatva, mottószerűen 
került! Nekünk persze az az igazi truvaille,  hogy a harmadik 
szám a Round Midnight csillagocskáit gyújtja meg a legele-
jén, de a téma egészen más valamivé alakul: „Lányát az anya” 
Bartók Négy tót népdalából. Stenson feldolgozza ezeken 
kívül Satie és Frederic Mompou egy-egy darabját, de azért 
többségében a trió tagjainak új szerzeményeit játsszák. 
Amelyekben ugyanolyan színes és mégis egybefésült 
multikulti utalásokat találunk. Ennek egyik példájában, 
a Kalimba impressziókban, vagy a Hemingwayt invokáló záró 
számban (Jormin) sok minden helyre kerül, ugyanis menet 
közben néhány helyen szakadozottá vált a gondolatteli, 
de kicsit határozatlan zenei közeg. Nem lehet említés nélkül 
hagyni a trió (Anders Jormin és Jon Fält) csodás együtthang-
zását, együtt lélegzését, amelyet már évtizedes távlatban 
utánoznak az Atlanti óceán mindkét partján. 

Zipernovszky Kornél
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John Surman: Invisible Threads

John Surmant régi bálványomnak tekinthetem: játszott az 
első jazzlemezen (Mike Westbrook, 1968), amit meg-
vásároltam és agyonhallgattam. Azóta a brit fafúvós doyen 
már egészen más zenéket készít: elkötelezte magát egy 
bizonyos „ECM-stíl” mellett – befelé tekintő kamarajazz- 
kompozíciói a kortárszene és a jazz határán helyezhetők el, 
és ember legyen a talpán, aki megmondja, az egyes szerze-
ményekben melyek a megkomponált, s melyek a rögtönzött 
részek. Néhány darabját bízvást címkézhetnénk folk-jazznek 
vagy világzenének is. Az Invisible Threads követi a hetvenes 
évek végétől számítható irányt. Most Nelson Ayres brazil 
zongorista és Rob Waring norvég vibrafonos/marimbás társul 
Surmanhez, és a kiszenekar inkább kelti egy szabad zenei 
társulás, mintsem irányított trió érzetét. Itt nincs is a szó 
klasszikus értelmében vett ritmusszekció, ahogy a komoly-
zenei formák (korál, noktürn) is új, hibrid értelmet nyernek. 
A közös hangfestésben alkalmasint a zongora vagy az 
ütőhangszerek dominálnak, s a fúvós hangszerek a háttérbe 
vonulnak. Ha szigorúbban csak a zenekarvezető és a brazil 
muzsika felől közelítünk a mostani lemezhez, „csupán” 
évtizedes a kapcsolódás. Surman tíz éve ismerkedett meg 
az Amazonas esőerdőiben élő juruna nép zenéivel, aminek 
– részben a pianista közvetítésével – hatása volt az Invisible 
Threads megszületésére is. A tizenkét rövid szám egyhangú 
és zsúfolt gyűjteményként hatna, ha Surman nem váltogatná 
hangszereit, s ha a trió nem vállalkozna olyasféle játékosság-
ra, mint amilyet a Byndweedben hallunk. Itt a zongora által 
bevezetett melódiát megismétli a vibrafon, s a billentyűs 
hangszer ekkor már akkordkíséretet ad. Gyors ritmus- és 
hangulatváltások teszik izgalmassá a felvételt. A szaxofon 
triolái mintha súlytalanná varázsolnák a számot, melyben 
előbb ¾-es, majd 6/8-os ütemet érzünk a 4/4-es lüktetés 
felett, majd ismét ¾-essé válik a ritmus. Máshol inkább a 
perkusszív billentyűs játék áll szemben a szaxofon/basszus-
klarinét, illetve a vibrafon/marimba kristálytiszta, lírai hangjai-
val. A kritikus hajlik rá, hogy finom ellentétet halljon a Sur-
man-számok, illetve Ayres Summer Songja között. Különösen 
csábító kaland egybevetni a szaxofonos Autumn Nocturne- 
jét a pianista szerzeményével – két nagyon eltérő kompo-
zíció, mely az évszakok örökké aktuális jelképiségét variálja. 

Máté J. György 

Joachim Kühn New Trio: Love & Peace

Meghatározó első jazzélményeim között tartom számon 
a Kühn testvérpár 1965-ös fellépését a Zeneakadémián. 
Az akkor még NDK-s Joachim és a Nyugaton élő klarinétos 
Rolf felejthetetlen koncertet adtak. (Két év múlva már New 
Yorkban készítettek Impulse-albumot.) Már akkor is észreve-
hető volt, hogy az ifjú zongorista mennyivel progresszívabb 
hozzáállást mutat, mint tizenöt évvel idősebb bátyja, pedig 
ő korábban évekig élt és dolgozott Amerikában. Joachim 
sok évtizedes pályája azt bizonyítja, hogy a sokoldalú pianista 
és rendkívül termékeny zeneszerző a kortárs improvizatív 
zene egyik kiemelkedő képviselőjévé vált. Hogy ki mindenki-
vel dolgozott, az lehetne egy „Ki kicsoda a jazzben?” kötet. 
Ornette Coleman és Archie Shepp éppúgy szerepelne 
benne, mint Michel Portal vagy Zbigniew Seifert, a stílusirány-
zatok kavalkádjában pedig a beboptól a free-ig, a progressziv 
rock-tól a világzenéig terjed a paletta. Négy éve például 
az Opusban Ramón Lopez spanyol dobossal és a marokkói 
Majid Bekkas guembri játékossal lépett fel, és a zongora 
mellett altszaxofonon is remekelt. A nagy német jazzikon 
hetvenen túl is igen aktív, és nem ódzkodik attól sem, hogy 
tőle harminc-negyven évvel fiatalabb zenészekkel játsszon. 
A 2015-ben alapított New Trio-ban a kanadai, de Párizsban 
élő Chris Jennings (1978) bőgőzik és a berlini Eric Schaefer 
(1976) dobol – mindketten az európai jazzélet rendkívül 
foglalkoztatott szereplői. Egyszerű, tömören megformált 
melódiákból épül fel ez az album is, mint a trió korábbi, 
Beauty & Truth című első lemeze. Természetesen a repertoár 
több mint fele Kühn saját szerzeménye, csak egy-egy 
kompozíciót jegyeznek a kísérői. Egy számot a Doors-tól 
kölcsönöztek (a tavalyi albumon kettőt), van egy Ornette 
opus is, valamint Muszorgszkij Egy kiállítás képei című 
művének Ódon várkastély tétele.  Érdekes, hogy meg-
lehetősen rövid darabok alkotják a lemez zenei anyagát, 
a címadó szám pl. alig kétperces. Kühn koncepciója annak 
a zenei megfogalmazása, amelyre leginkább szüksége van 
a világnak: a szeretet és a béke. Az 1968-as nemzedék 
tagjaként vallja, hogy „csak akkor tudsz igazán szabadon  
improvizálni, ha szabadon is élsz”. Ezért is igyekszik megvaló-
sítani személyes szabadságát és belső békéjét azzal, hogy 
Ibiza szigetét választotta otthonául.

Márton Attila

ECM Records – 
Hangvető

ECM 671 1317

ACT – Hangvető 

9861–2 
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Django Bates’ Belovèd: The Study of Touch

Az új, főként európai hang, mely az ECM megalakulásával 
jelent meg a jazzben bő negyven esztendeje, az évtizedek 
alatt kiszámítható konvencióvá/stílusirányzattá merevedett. 
Éppen ezért egyre ritkábban lehetett olyan élményünk, hogy 
a müncheni kiadó műhelyében nélkülözhetetlen remekmű-
vek, vagy legalábbis öt csillagot érdemlő teljesítmények 
születnek. E sajnálatos tendencia igaz (volt) akkor is, ha 
számba vesszük, ki mindenki színesítette palettájukat Roscoe 
Mitchelltől Carla Bleyig. Django Bates és a Belovèd Trio  
(a hangérték-módosító diakritikus jel értelmezése még várat 
magára) megjelenése a kínálatban a kivételes nagy pillanatok 
egyike. Ünnep, több vonatkozásban is. Egyrészt Bates  
– korunk egyik legérdekesebb jazz-egyénisége, tenorkürtös 
és határsértő zeneszerző – visszatért a hagyományos 
zongorás trióhoz, emlékeztetve hallgatóit, hogy mellesleg 
egyéni hangú és kiváló pianista is. Másrészt akiket Bates 
pályája elején zavart az elektronika alkalmazása, most 
örülhetnek, hogy a zenész akusztikus hangzással kísérletezik. 
Olyannyira, hogy még a preparált hangoktól is őrizkedik. 
Harmadrészt a dán muzsikustársaival (Petter Eldh, Peter 
Bruun) alkotott trió eddig csak a kevéssé hozzáférhető Lost 
Marble kiadónál publikált, most végre nagyobb nyilvánossá-
got kapott. Negyedrészt egy sziporkázó, ezernyi árnyalatú 
műsorban többek között azt mutatja meg a trió, hogyan kell 
méltón tisztelegni az elődök előtt. Nem zenei facsimilékkel, 
hanem épp azzal, hogy a nyersanyagból nagyon újat 
formálunk. Ez történik itt Charlie Parker bopos Passport című 
szerzeményével, mely ugyanakkor politikai aktualitást is kap 
a  zenekartól (Brexit). Legalább ennyire meglepő a CD-t nyitó 
Sadness All The Way Down, egy pompás repertoárdarab, 
mely azonban egy komor, ereszkedő motívumra épül, amit 
csak ellenpontoz, de nem old a finom cinezés. Meghökkentő 
műsorkezdés, melyre frappánsan válaszol a záró Happiness 
All The Way Up: itt Eldh elsősorban a bőgő felső regiszerét 
használja, a motívum természetesen emelkedő, egészen 
az utolsó játékos trilláig. És így tovább: nyers szürrealizmus 
és Bill Evans-i elegancia; urbánus funk és klasszikus reminisz-
cenciák. Bates bármihez nyúl, képes új perspektívába állítani, 
miközben Manfred Eicher producer szellemalakját is ott érez-
zük az előadás mögött. 

Máté J. György

Anouar Brahem – Blue Maqams  

Anouar Brahem három briliáns zenészt hívott meg legújabb, 
Blue Maqams című produkciójába. Az album igen különleges 
kollaborációban fogant: nemcsak kiválóak a muzsikusok, 
hanem korábbi közös útkereszteződéseik miatt megvan 
közöttük a kémia is. Dave Holland bőgőzik, akivel az oud 
mester Brahem húsz évvel korábban játszott együtt először 
Thimar című lemezén; kettejük számára ez a formáció tehát 
a nagy újraegyesülés. Jack DeJohnette dobol, neki pedig 
Hollanddal van jó fél évszázados közös zenei múltja. 
A zongorista Django Bates az ECM-producer Manfred Eicher 
javaslatára került a kvartettbe, s noha egyedül neki nincs 
előző kapcsolata az együttes többi tagjával, az első pillanattól 
kezdve megtalálja a közös hangot velük. Már az első számot 
hallgatva érezzük, hogy Brahemnek sikerült a tökéletes 
partnereket megtalálnia. Az oud poetizmusa érzékeny 
kíséretet igényel, társai pedig mindnyájan kifinomult játékkal 
viszonyulnak az arab lant misztikus hangjaihoz és az ő 
szerzeményeihez. A zene stílusa egyszerre archaikus 
és modern, a Blue Maqams, azaz Kék makámok cím maga is 
utalás a hagyományos arab zenei formák jazzes, „blue- 
hangulatú” átfogalmazásaira. Néha egészen közel járunk 
Brahem tunéziai gyökereihez, néha pedig a jazz kifejezés-
módja a meghatározóbb, de az albumon valójában teljesen 
elmosódnak a határok és egy új esztétika bontakozik ki. 
A négy zenész képes feltárni Brahem darabjainak legmélyebb 
tartalmait, lélekig hatol a muzsikájuk. DeJohnette és Holland 
ritmusszekciója végtelenül muzikális, folyondár-szerű és 
precíz, puha és részletgazdag, mint egy perzsaszőnyeg. 
Bates nagyszerűen kapcsolódik az összeszokott nagy 
öregekhez, az ő lírai játéka, néha csupán hangfoszlányokból 
építkező tónusai tökéletesen illeszkednek ebbe az érzékeny 
közegbe, ami minduntalan meglepetéseket tartogat. Impro-
vizáció és kompozíció ugyanis szintén egyensúlyt alkot 
a számokban. Az albumhoz írt ajánlója szerint Brahem most 
először épített be taksimot (tradicionális arab improvizációt) 
megkomponált darabjaiba, és nemcsak az ő játékában, 
hanem partnerei számára is elegendő tér nyílik a rögtönzés-
re. A zene szabadon áramlik, azoknál a részeknél is, amikor 
a szerző gondosan megírt szerzeményei nem adnak 
lehetőséget személyes szabad interpetációknak.  
Igazi mestermű a lemez.

Laczkó Krisztián

ECM Records – 
Hangvető

573 2663

ECM Records – 
Hangvető

576 7265
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A dobos-zeneszerző Thomas Strønen második lemezét 
készítette el Time Is A Blind Guide nevű akusztikus formáció-
jával, melyen a kamarazene és a kortárs jazz találkozik 
a norvég fjordok között. Az együttes kvintetté szűkült, és 
a dob, hegedű, cselló, bőgő, zongora összetételű formáció 
immár mintegy kamaraegyüttesként funkcionálva teremt 
intim atmoszférát a felvételen. Izgalmas hangszerelést és 
kiváló hangszeres játékot hallunk sok rögtönzéssel, melyek 
közül talán a zongorista Ayumi Tanaka és a hegedűs Hakon 
Aåse szólói a leginkább meghatározóak. Nem nehéz 
átadnunk magunkat a minimalista szerzemények hűvös 
északi hangulatának, és egy pillanatra sem válik unalmassá 
vagy egyhangúan komorrá album. A zene melankolikus 
szépségű, sötét tónusú és érzékenységgel teli, néhol 
azonban szinte zaklatottá válik. Amikor a szférikus dallamok 
összetöredeznek, és a nyikorgó, metsző hideg hangjai 
szólalnak meg a hegedűn, vagy pizzicatóban kopognak 
a húrokon az esőcseppek, a muzsika felkavaróan, sőt néha 
nyugtalanítóan hat. Az utolsó számokban viszont mindez 
feloldódik, és megjelenik a szabadság és a felszabadultság 
öröme is a témákban. 

LK

Thomas Strønen Time  
Is A Blind Guide: Lucus

ECM Records – Hangvető
577 9058

A crossover csillogása sok zenebarátot megbűvölt már; 
különösen azokat, akik sem a klasszikus zenében, sem a 
jazzben nincsenek igazán otthon. Ez a zenei „se hús, se hal” 
hozott ugyan kiemelkedő produkciókat is, gondoljunk csak 
Jacques Loussier Bach- vagy Vukán György Chopin-átiratai-
ra. Ugyanakkor az olyan zseniknek, mint Friedrich Gulda  
vagy Keith Jarrett, akik kitűnően játszottak klasszikust és jazzt 
is, eszükbe sem jutott keresztezni őket. 
A dél-afrikai trió igazán tetszetősen játssza a Vivaldi- és 
Bach-kompozíciókat. A jazz standardek világát a Take the 
A Train, a Billie’s Bounce, és Corea Spain-je képviseli, de a 
zongorista Charl du Plessis saját szerzeményeiből is kapunk 
ízelítőt. A komplett zenei anyag a CD-n található meg, 
interjúk és nyolc szám pedig a DVD-n. Ebből a „barokk 
swing” albumból, amelyet egy svájci templomban rögzítet-
tek, éppen a sokat emlegetett jazz-feeling hiányzik. No meg 
az, amit Ellington így fogalmazott meg: „It don’t mean 
a thing, if it ain’t got that swing”. Ez már a harmadik „kötet” 
a triótól, és jóllehet az előzőeket nem ismerem, tartok tőle, 
hogy azok is hasonló kívánnivalót hagynak maguk után.

MA

Charl du Plessis Trio:  
BAROQUE SWING VOL. III

Claves Records
1801/02  

A mifelénk kevésbé ismert kanadai hölgy a smooth jazz 
világában már meglehetős ismertségre tett szert, és olyan 
sztárokkal turnézott, mint Sting vagy Suzanne Vega.  
Hetedik lemezén is egyedi módon, mesterien ötvözi a jazzt 
és a modern popzenét. A számok háromnegyedét ő írta és 
hangszerelte, de még a zongorista is ő maga. Saját kompo-
zícióin túl a Coldplay együttes, Randy Newman és David 
Bowie egy-egy számát is repertoárjára vette. Triója mellett 
nagynevű amerikai zenészek, a trombitás Ambrose Akinmusi-
re vagy Sam Yahel, a Hammond mestere is közreműködnek 
a lemezen; nem is említve még három énekest, további 
orgonistát és billentyűst. Ez a tizenkét szám soul, funk, R&B 
és rock zenei hatásokkal átitatott, igényesen meghangszerelt 
muzsika, amelyben a kitűnő alt hanggal megáldott díva 
a maga nemében lebilincselő teljesítményt nyújt, vehemens 
előadása olykor (például a Got to Love című lemezindító 
számban) még a fekete zene eksztázisát is képes felidézni. 
Tény, hogy inkább a műfajok közötti átjárásra fogékonyabb 
fiatalok kedvelik az effajta zenét, a más stílusokon felnőtt 
hallgatóság elfáradhat a lemez végére.   

MA

LAILA BIALI – Full of Laughter 
Full of Love

ACT – Hangvető 
9041-2   

A mai zenei kavalkádban rengeteg önjelölt jazzénekest 
találunk, ezért külön öröm felfedezni egy olyan, jazz-adottsá-
gokkal megáldott híres popsztárt, mint amilyen Seal.  
Ráadásul – mint kiderült – régi vágya volt egy standard-  
album elkészítése. Erre Los Angelesben, a Capitol Records 
stúdiójában került sor, ahol tinédzserkori bálványai, Frank 
Sinatra vagy Nat King Cole rögzítették ugyanezeket a – már 
klasszikusoknak számító – örökzöldeket. Olyanokat, mint 
a Love for Sale, a My Funny Valentine, az Autumn Leaves 
és az I’ve Got You Under My Skin, összesen tizenegyet.  
Chris Waldennek köszönhetjük a remek hangszereléseket, 
amelyeknek kivitelezésében 65 tagú, vonósokkal és fúvósok-
kal megerősített nagyzenekar működik közre, olykor a Count 
Basie big bandtől ismert érckórusokat idézve, valamint Till 
Brönner meseszép trombitaszólóival fűszerezve. A sztár-
énekes érces hangja a legnagyobb férfi jazzénekeseket idézi 
Sinatrától Tony Bennett-ig. Az 55 éves brit származású fekete 
sztár tíz albummal, 30 millió eladott lemezzel, Grammy és 
egyéb díjakkal maga mögött, bizonyára számos jazzbaráttal 
is növelte rajongótáborát ezzel a produkcióval.  

MA

Seal: STANDARDS

Virgin/Decca – Universal
5793528 
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Az énekes Gregory Porter jelenleg a legnagyobb közönség-
toborzó a jazz számára. Eddig jó ízléssel meglovagolta 
a meglehetősen képlékeny határvonalat a pop-soul és a jazz 
között. De mit mondhat az ember egy jazzrovatban olyan 
albumról, melynek egyetlen jazzes momentumát egy rövid 
trombitaszóló képezi? A cím elárulja, hogy  tiszteletadásról 
van szó a néhai nagy Nat „King” Cole előtt, és ebből a szem-
pontból a lemez kifogástalan, mert Porter szépséges 
baritonját teljesen a nagy előd stílusában élvezhetjük, de nem 
a jazz-zongorista és énekes Cole, hanem az ötvenes 
években univerzális popsztárrá vált Cole stílusában. A régi 
hollywoodi filmzenék modorában bársonyosan hömpölygő 
vonóskíséret ad keretet a gyönyörűbbnél gyönyörűbb 
örökzöldek, mint a Mona Lisa vagy  a Nature Boy hűséges 
újrateremtésének. De ha már nagyzenekart használ, Porter 
megtehette volna, hogy Cole olyan big band klasszikusait is 
beveszi, mint a Walkin’ My Baby Back Home vagy az Orange 
Coloured Sky. Az album zenéjével az idősebb korosztály 
kétségkívül élvezettel menekülhet vissza a múltba, a fiatalab-
bak pedig legfeljebb felfedezhetik, hogyan is kell jó dalokat 
írni.

PP

GREGORY PORTER:  
NAT „KING” COLE & ME

Blue Note – Universal
5791481

A lengyel középnemzedékhez tartozó, és 2007 óta a le-
mezpiacon is jegyzett altszaxofonos debütáló ECM-lemezé-
nek első felében és befejezésekor (Storyteller) a kiadó által 
mindig is pártolt ködös-borongós hangulatokba ringatja 
magát igen érzékeny kísérőivel, akik önmagukban is annyira 
jók, hogy érdemes néven nevezni őket: Dominik Wania 
zongorista, Ole Morten Vågan bőgős, Gard Nilssen dobos. 
Az összeállítás közepére került az egyetlen feldolgozás: 
Krzysztof Komeda címadó balladája. Az ekkorra már kissé 
egyhangúvá terebélyesedő hangköltemény-változatok, 
a rubato frazírozás, a töprengés (Joli Bord) és melankólia 
foszladozni kezd a Sleepwalkerben és az Echoesban. Obara 
a szabadabb és nyitottabb szerkezetű rögtönzések felé kalan-
dozik, és Wania (kedvenc muzsikusom a lemezen) is meg-
enged magának néhány finom anyagból szőtt tempósabb 
szólót, de még a Sleepwalker staccato akkordjaiban is 
módszeresen kerül minden perkusszivitást. Nilssen szintén 
a CD energikusabb felében tudja megmutatni, hogy amikor 
félreteszi a kísérethez használt seprűit és sotto voce alkalma-
zott ütőit, motorjává képes válni a kvartettnek. 

MJGy

Maciej Obara Quartet:  
Unloved

ECM Records – Hangvető
576 4562

Egy ötvenkét éves gitáros és egy huszonhét éves színésznő 
találkozása a stúdióban. Halper László munkásságát a rock-
blues és a jazz közötti hídverés jellemezi, Törőcsik Franciska 
színésznő fiatal kora ellenére tucatnyi filmben szerepelt, 
legutóbb Mészáros Márta Aurora Borealis című művében 
nyújtott emlékezetes alakítást. Közös lemezük oltványok 
sarja: jazzbe oltott pop, bluesba oltott funky és még sorol-
hatnánk. Fontosabb, hogy emberi módon megszólaló zene: 
számítógépen konstruált, digitálisan előállított „korszerű” 
hangzás helyett az énekhangra és a hangszerek természetes 
jelenlétére épít. Halper László olykor akkordbontásos,  
máskor ritmikus gitárkísérete, bluesos szólói azt a progresszív 
korszakot idézik, amikor az előadók még hangszereiken 
igyekeztek magukat kifejezni. Ebben értő társa az angol 
szövegeket jegyző Kosztyu Zsolt basszusgitáros és Hajas 
László dobos, míg Kollman Gábor remek szaxofonbetétei 
és szólói jazzes hangzást visznek a puritán eszközökkel élő, 
érzelemgazdag, játékos-borongós hangulatú, hatásos 
szerzeményekbe. Törőcsik Franciska bájos, kifejező, de kissé 
vékony énekhangját off-beates kiejtése közelíti a jazzhez.

TG

Halper Experiment feat. Törőcsik 
Franciska: Don’t Stop the Music

Szerzői kiadás
HEF 001

Az orgonista Vas Bence nem kisebbre vállalkozott, minthogy 
a Hammond-orgonához kapcsolódó blues-os, soul-jazzes 
világból kilépve a kortárs komolyzene irányába induljon el 
(Bencével készült interjúnk az 56-58. oldalon olvasható.)  
Az Organic Impressions háromtételes zenemű Hammond- 
kvartettre és big bandre. Előbbi szerepében Vas Bence saját 
zenekara, az Organism hallható, míg az utóbbi feladatkört 
a Modern Art Orchestra fúvósai vállalták. Élénk, energikus 
zenét hallhatunk. A klasszikus zenéből ismert formákban 
(variációk, fúga, rubato) a jazz harmóniai és ritmikai világa 
találkozik a progresszív rock és a kortárszene metrikai 
megoldásaival és hangulatával. A big band hangszerelése 
modern, sokszor inkább a ritmikus beütéseket, mintsem 
a dallamokat állítja a centrumba. A fúvósok és a kvartett által 
megtámasztott ritmusokat Vas Bence különösen figyelemre-
méltó orgonajátéka kapcsolja össze. A Hammond és a Leslie 
minden arcát megmutatja nekünk, és talán az sem lehet 
véletlen, hogy a művet hallgatva némi Emerson, Lake & 
Palmer hangulat is eluralkodik bennünk. Az Organic  
Impressions egészen újszerű, bátor kísérlet.

SzGy

Organism & Big Band –  
Organic Impressions

Music Fashion
katalógusszám nélkül



94 GRAMOFON

A sokoldalú zongorista-zeneszerző, az elsősorban latin 
jazzben kiváló Jáger Bandi – a zsidó dallamokat új kontextus-
ba helyező Jazzrael mellett – egy új, ígéretes etno-jazz 
projektet indított el. Társa ebben Malek Andrea, az ugyancsak 
számos műfajban (jazz, musical, pop) otthonosan mozgó 
énekesnő, aki klasszikus iskolázottsága mellett mindig 
fontosnak tartotta a magyar népzenei hagyományt.  
A Soulisticben mellettük Balogh Roland gitározik, Horváth 
Pluto József basszusgitározik és Lakatos Pecek András 
dobol, ami már önmagában garancia a jó minőségű, precíz 
time-ra épülő, lendületes jazzmuzsikára. Maga az ötlet 
– magyar népdalok házasítása a jazz, soul és rhythm and 
blues elemeivel, latin-amerikai ritmusokkal – nagyon kocká-
zatos, mert híg crossover is születhetett volna belőle; sajnos 
számos ilyen produkciónak voltunk már tanúi a Gramofon 
1996-os alapítása óta. A Madárka azonban – a vállaltan nem 
autentikus énekstílus ellenére – mindvégig ügyesen egyen-
súlyoz az ízléses és populáris interpretáció keskeny határ-
mezsgyéjén. Ez a lemez jó ajánlólevél lehet hazai és külföldi 
fesztiválokon való bemutatkozáshoz. 

Retkes Attila

Malek Andi Soulistic: Madárka 
(Birdie)

Rózsavölgyi és Társa
RÉT CD 091

A Gramofon hasábjain már többször foglalkoztunk a Babits 
Antal basszusklarinétos által alapított, külföldön széles körben 
elismert, itthon méltatlanul ritkán hallható Új Dimenzió 
Műhely tevékenységével, kiadványaival. Nemrégiben meg-
jelent DVD-jük a magyarországi holokauszt áldozatainak 
emlékére rendezett győri koncert felvétele, amelyen a 
műhelyhez tartozó Szakcsi Lakatos Béla (zongora), Kathy 
Horváth Lajos (hegedű), Klenyán Csaba (klarinét) mellett 
Fekete László főkántor is közreműködik. Az album inkább 
csak Szakcsi és Kathy Horváth szereplése, valamint az 
elő-előbukkanó improvizatív elemek miatt került a jazzrovat-
ba – valójában évezredes ős-rétetegből építkező, kreatív 
kortárszene. A megbékélés és emlékezés jegyében készült 
felvételt a 130. zsoltár csodálatosan gazdag feldolgozása 
nyitja, majd olyan tétel-toposzok sorakoznak, mint Epilógus, 
Hozsanna és Sirató. Különösen szép gesztus a kelet-európai 
zsidóság számára oly sokat jelentő Yiddishe Momme 
variációs feldolgozása, illetve az első jelentős magyar haszid 
rabbi, Taub Izsák életművéhez kapcsolódó Szól a kakas már... 
szívhez szóló, mégis eredeti és öntörvényű feldolgozása.

ReA 

Új Dimenzió Műhely –  
Jewish and Roma music from 
Hungary (Holocaust 70.)

Logos 
LDVD12

A népszerű vibrafonos-zeneszerző régi tervét valósította meg 
ezzel a lemezzel: a sport után az irodalomra fókuszált. A fél 
évszázadig tartó amerikai emigrációban éppúgy rajongója 
maradt a magyar irodalomnak, mint a hazatérése óta eltelt 
több mint tíz év során. Ezen az albumon hét olyan nagy író 
és költő előtt tiszteleg, akiknek legfontosabb művei sohasem 
hiányoztak könyvespolcáról. Először egy hét tételből álló, 
összességében csaknem félórás szvitet hallhatunk, amelyben 
Ady, Karinthy, Jókai, Petőfi, Arany, József Attila és Rejtő Jenő 
emlékét idézi fel. A zenekar fúvós szólistáinak sorában Fritz 
József klarinéton, Csapó Krisztián harsonán, Pecze Balázs 
trombitán és Ördögh Krisztián baritonszaxofonon játszik. 
A második rész hat olyan bónusz-tracket tartalmaz, amelyek-
ből öt Tommy korábbi albumairól származik. A Sporty 
Beethoven – az Örömóda jazzesített változata, amely 
a londoni olimpiai bajnokaink tiszteletére komponált lemez-
ről való, négy szám pedig a David Murray-vel készített 
albumon található. A korábban nem publikált felvételen  
Mia Kim énekli Michel Legrand Cherbourgi esernyők című 
musicaljének közkedvelt betétdalát.

MA

Tommy Vig: MUSICAL  
IMPRESSIONS OF LITERARY  
GIANTS OF HUNGARY

szerzői kiadás

Főként lassú tempójú, elmélyült, érzelmekben gazdag 
számok gyűjteménye a Binder Károly Trio For Seven Days 
című lemeze. Az előadás nem zsúfolt, sokkal inkább levegős, 
hagy teret és időt a befogadónak valóban elmélyedni 
a zenében. Habár két nagyszerű, szólistaként is páratlanul jó 
muzsikussal dolgozik, ezen az albumon azért főleg Binder 
Károly áll a központban:. A professzionális, lírai zongorajáték 
fejezi ki a szerzemények romantikus, néha akár – jó értelem-
ben vett – szentimentális mondanivalóját. Ettől függetlenül 
természetesen Fonay Tibor és Benkó Ákos is meg-meg-
ragadja az alkalmat, hogy letegye saját névjegyét. A hangulati 
skálán legerősebben az életigenlés és az optimizmus jelenik 
meg, amit a klasszicista dallami- és harmóniai világ mutat be. 
Sokszor egészen mély reménytelenségből, sötét akkordok-
ból is képes visszatérni a zene a fénybe, az éltető világosság-
ba. Mint ahogy a klasszikus zeneszerzők, Binder sem csak 
a harmóniák vagy akár az egyes hangok hangzására, mint in-
kább az általuk kiváltott érzelmekre koncentrál. Ez a felfogás 
erre a lemezére hatványozottan igaz.

SzGy

Binder Károly Trio – 
For Seven Days

Binder Music Manufactory
BMM 5269



95GRAMOFON

Ha Dresch Quartetről beszélünk és írunk, akkor általában 
a szaxofon-cimbalom-bőgő-dob összeállítású négyes jut 
eszünkbe. Az a kvartett, amellyel Dresch Mihály megterem-
tette összetéveszthetetlenül egyéni sound-ját; a kárpát- 
medencei népzene és a magasrendű jazz-ritmika szintézisét. 
Most azonban a közelmúltban alapított vonós kvartettjével 
készített stúdiólemezt, amelyen az évtizedek óta Lajkó Félix 
mellett muzsikáló Brasnyó Antal brácsázik, Csoóri Sándor 
Sündi (Buda Folk Band) ugyancsak brácsán és bolgár 
tamburán játszik, valamint a kiváló Bognár András (Tárkány 
Művek, Bazseva, Nana Vortex, Esszencia) nagybőgőzik. 
Mellettük három kompozícióban játszik a cimbalmos Szabó 
Dániel (Folkestra, Gázsa, Berecz András zenekara) és két 
tételt (Moldvai, Zsoltár) énekel a nemzetközi hírű néptáncos, 
Lőrincz Hortenzia, akinek most először hallható a hangja 
lemezen. Dresch Mihály szaxofonjával, fuhunjával és meg-
lepően erőteljes énekhangjával a hagyományos értelemben 
vett népzenei prímás szerepkörét vállalta magára – magától 
értetődő természetességgel. Táncházban és koncertterem-
ben egyaránt nagyszerűen érvényesülő, a Dresch-életműbe 
szervesen illeszkedő album született.  

Retkes Attila

Dresch Vonós Quartet: Forrásból

Fonó
FA 400-2

Gazdagon dokumentált, csodálatos erdélyi és felvidéki 
folklórkincsünk mellett lényegesen kevesebb szó esik 
Délvidék és Kárpátalja magyar népzenei dialektusairól. Ezért 
is különösen fontos a 2012-es Fölszállott a páva népzenei 
vetélkedő nyerteseként ismertté vált Csizmadia Anna 
bemutatkozó szólóalbuma. A bartóki-kodályi gyűjtésekre 
emlékeztető, archaikus címadás (Dänótäm én... Csizmadia 
Anna 25 éves – Kupuszina) arra a tudatos hagyományőrzésre 
is utal, ami a Duna-menti, nyugat-bácskai szórványtelepülé-
sen (Bácskertes, azaz Kupuszina) felnőtt énekesnő életét 
kisgyermek kora óta meghatározza. Ugyanakkor Anna már 
nem falusi adatközlő, hanem magasan képzett, népzene-
kutatással is foglalkozó muzsikus, így jogos és érthető, hogy 
más tájegységek (Somogy, Palócföld, Gyimes) dalai is 
felbukkannak a lemezen. Kiváló muzsikustársai közül itt most 
csak Balogh Kálmán cimbalmos és az itt elemzett Dresch- 
lemezen is játszó Brasnyó Antal brácsás nevét tudjuk 
megemlíteni. „Ő maga a tetőtől talpig ének. Olyan természe-
tességgel folyik belőle a dal, mint hegyi patakok tiszta 
forrásából a víz.” Maczkó Mária énekművész ajánló soraihoz 
nehéz bármit hozzátenni.  

ReA

Dänótäm én... Csizmadia Anna  
25 éves – Kupuszina

Fonó Budai Zeneház
FA 402-2

Ma már kevesen emlékeznek, hogy Krulik Zoltán – a Makám 
alapítója és máig vezetője – egykor, főiskolásként József 
Attila, Petri György és Pilinszky János verseinek megzenésíté-
sével kezdte pályáját. Azt viszont nem nehéz észrevenni, 
hogy az utóbbi bő évtizedben zenekarának stílusát, reper-
toárját is egyre inkább meghatározza a magyar irodalom, 
főként a költészet. Ennek ikonikus és igen sikeres példája 
a 2015 őszén  megjelent Holdfényt vetettem című album, 
amely Weöres Sándor életműve előtt tiszteleg. A most 
megjelent Ezeregyéjszaka (a címadáshoz méltón) sok-
színűbb, eklektikusabb világ, bár ennek is van vezérfonala: 
a bábszínház rejtélyekkel teli világa. A győri Vaskakas társulat 
számára Krulik a János vitézhez komponált zenét, s ebből 
születtek meg első Petőfi-dalai. A többi dal is bábszínházi 
produkciókból (Álomszövő Pendula, Kököjszi és Bobojsza, 
Suttogó füzesek) vált önálló entitássá, „felnőtt” muzsikává. 
A szövegeket jórészt maga Krulik, valamint Szász Ilona 
meseíró-dramaturg alkotta. Az egyetlen kivétel a példakép-
ként tisztelt piarista rendfőnök, Sík Sándor 1910-es verse  
(Porban és éjszakában). A végeredmény: szép, bensőséges 
vokális kamarazene.

ReA

Makám: Ezeregyéjszaka

Z Paraván
ZPCD 020

„Szeretném, ha az Esszencia zenéje arra inspirálná a fiatal 
muzsikusokat, hogy megismerjék a népzene, komolyzene 
vagy a jazzmuzsika szépségeit, és bátran használják azokat 
a saját zenéjük megalkotásához” – ajánlja első albumukat 
Lakatos Róbert hegedű- és brácsaművész, a csoportosulás 
zenei vezetője. Ez a néhány sor is jelzi, hogy az Esszencia 
kakukktojás a magyar (nép)zenei életben. Nem idős falusi 
adatközlők, nem középgenerációs városi népzenészek, 
s nem is fiatal world music-titánok alkotják, hanem eltérő 
műfajokból (klasszikus, jazz, népzene) érkező, sikeres 
muzsikusok. Énekesnőjük a Fölszállott a páva-győztes Kacsó 
Hanga Borbála; a közreműködők között a Csík zenekar két 
tagja (Csík János és Kunos Tamás), valamint Balogh Kálmán 
és Kovács Ferenc (Öcsi) is felbukkan. A magas zenei minő-
séghez és a hitelességhez kétség sem férhet, de a tisztán 
zenei értelemben vett kohéziós erőt olykor hiányolom. Ami 
koncerten és fesztiválon könnyedén működik, az stúdióban 
nem mindig forr össze tökéletesen. Minden erőssége 
ellenére az Esszencia inkább tűnik „projektnek”, mint szívből 
jövő muzsikálásnak.  Pedig a tiszta,  jó szándékban nem 
kételkedem. 

ReA

Esszencia Produkció:  
Elindultunk a nagy útra

Fonó
FA 404-2
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Szokolay Bálint halálát követően derült ki: az apa gondosan 
megőrizte azokat a leveleket, amelyeket a szülői házból 
elkerült fia írt. Nem tudni, teljes-e a gyűjtemény, minden-
esetre a 93 levél – kiegészítve az egykori zongoratanárnőnek, 
Bántainé Sípos Évának szóló további kettővel – érdekes 
és tanulságos olvasmány. Szokolay Sándor 16 évesen került 
a híres Békés-Tarhosi Énekiskolába, s annak első végzősei 
között érettségizett, majd Budapestre került, a Zene-
akadémiára. Különleges olvasnivalót jelentenek a tizenéves 
fiú levelei. Nyomon követhető bennük a felnőtté válás 
néhány mozzanata; kezdve annak felismerésével, hogy 
felméri a szülői áldozatot, a taníttatásával járó kiadások 
súlyát, s folytatva azzal az életreszóló tanulsággal, hogy a 
tehetség kötelez. A levelek többsége a tarhosi diákévekből 
való; bemutatva az intézmény rövid hőskorát, s megtapasz-
talva a megszüntetés közelgő veszélyét. A könyv CD-mellék-
lete a Zene-Bona címmel megjelent zongorakotta teljes 
anyagát tartalmazza; Boros Misi előadásában, aki körülbelül 
annyi idős, mint amikor diákként papírra vetette ezeket a 
darabokat a szerző.

FK

Szokolay Sándor:  
Hogy is kezdődött? –  
Levelek a diákévekből

Legend Art Kiadó

Rendkívül élvezetes, mi több: lebilincselő Goldmark Károly 
önéletírása; a  zeneszerző nyolcvanéves korában vetette 
papírra emlékeit. Az egyszerű családból származó, Keszthe-
lyen született, majd Bécsben letelepedett Goldmark Károly 
zenei karrierje magasra ívelt, ám a 2015-ös centenáriumi 
évben Magyarországon és Ausztrián kívül alig emlékeztek 
meg róla. (Goldmark kötetének első magyar fordítása is csak 
1980-ban jelent meg.) Pályáját rosszul fizetett zenekari 
hegedűsként kezdte, de a megélhetésért kénytelen volt 
zongorát tanítani. A zeneszerzés mellett később karmester-
ként is dolgozott, operákat állított színpadra. A küzdelmes, de 
bölcs derűvel szemlélt életút bemutatja Goldmark zene-
szerzőkkel, művészekkel, kritikusokkal való kapcsolatát. 
Végtelenül szerény embernek ismerjük meg a természetjáró 
Goldmarkot, akit azonban értek megpróbáltatások. A kor-
szerűsített fordításban megjelent, példaértékűen gondozott, 
bőségesen adagolt jegyzetekkel, műjegyzékkel, plakátok, 
levelek, fényképek reprodukcióival – melyek az OSZK 
Zeneműtárának Goldmark-gyűjteményéből valók – gazda-
gított könyv olvastatja magát. Több mint önéletrajz – kor-
dokumentum.

LI

Goldmark Károly:  
Emlékek életemből

Gondolat – OSZK

Több mint fél évszázados kutatómunka eredményeként jut el 
az olvasóhoz a négy szerző (Dr. Bajnai Klára – Borsos Tibor 
– Simon Géza Gábor – Dr. Török Róbert) lebilincselő kötete. 
Sternberg Ármin kezdetben egyedül dolgozott, hangszereket 
javított, de hamar fellendítette üzletét. Cége később a 
Sternberg császári és királyi udvari hangszergyár címmel 
büszkélkedhetett, új üzleteket, gyárat nyitott, a ma is meglé-
vő székház impozáns látványt nyújtott a homlokzaton lévő 
szobraival. A cég tevékenységi körét  nemcsak a hangszerek 
értékesítése adta, hanem hangszereket bérelhettek is az 
érdeklődők. Gramofonlemezeket adtak ki, megörökítették 
a megrendelők hangját, újságot alapítottak, hangstúdiót 
létesítettek, de forgalmaztak erősítőket, beszélőgépet, 
hordozható orgonát is. Azonban Európa egyik legnagyobb 
hangszeripari cégét 1948-ban államosították, a család 
életben maradt tagjainak nagy része emigrált, a hangszergyár 
pillanatok alatt a semmivé vált. Egy letűnt kort idéz vissza 
a könyv. Plakátok, képek, reklámok, korabeli újságokból vett 
idézetek színesítik a nagy szeretettel írt, de sajnos számtalan 
helyesírási hibát tartalmazó kötetet.

LI

A Sternberg császári és királyi 
hangszergyár története  
és gramofonlemezeinek  
diszkográfiája

JOKA

Angelika Lippe Az Operaház örökös tagjai sorozat legújabb 
kiadványaként publikálta a legendás énekművész pályáját 
bemutató kötetét. A szerző – aki jelenleg nyelvtanárként 
tevékenykedik, többek között a Zeneakadémián – 1987-ben 
énekes tanítványként ismerkedett meg Andor Évával, majd 
életre szóló barátságot kötött vele. A művésznő halála után 
számos dokumentuma hozzá került, így azokra, illetve 
könyvtári és irattári kutatásra alapozva készítette el a doku-
mentációt. „Először memoárokat terveztem írni régi osztály-
társai, kollégái, tanítványai segítségével, de végül helyesebb-
nek láttam egy pályadokumentáció elkészítését. Úgy érzem, 
így Andor Éva a saját szavaival beszél hozzánk. Munkámat 
nagyban segítette egy, a hagyaték részeként hozzám került 
füzet, melybe az operarajongó Weiszenberger Erzsébet 
szisztematikusan jegyezte és gyűjtötte az énekesekről 
megjelenő publikációkat.” Az igényes kivitelezésű kötetben 
számos korabeli fotó, irat, valamint a hozzájuk tartozó rövid, 
élvezetes magyarázatok által rajzolódik ki az életút, mely – 
sok más legendás művész pályájával kereszteződvén – egy-
ben a kor magyar zenei életéről is beszámol.

HZS

Angelika Lippe: Nyílegyenesen – 
Andor Éva pályaképe

Magyar Állami Operaház


