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De la nuit
Ravel, Schumann és Bartók művei
Várjon Dénes – zongora

Ahogy a Fekete város című versében Babits Mihály is 
számtalan variációját énekli meg a feketének, úgy Várjon 
Dénes is különböző árnyalatait festi meg a színnek zongora
játékával. Az ECM gondozásában a zongoraművész immár 
második szólóalbuma látott napvilágot, az első, nagysikerű 
BergJanácekLiszt darabjaiból válogató lemez után ezúttal 
Schumann, Ravel és Bartók műveivel. A CDt kézbe véve 
már a borító sejtetni engedi, hogy a korongon felhangzó 
művek szoros rokonságot mutatnak a sötét, sejtelmes 
színekkel, az éji hangulatokkal. Schumann 1837ben 
keletkezett Phantasiestückéje (op. 12) például a zeneszerző 
„legsötétebb óráit” idézi. Azt az időszakot, mikor  
menyasszonyától, Clara Wiecktől szinte teljesen eltiltotta 
Schumannt a lány szigorú apja. Sokan ennek tudják be 
a sorozat darabjainak sokat sejtető címeit is: állítólag 
ezekkel üzent a szerelmes Schumann imádottjának.  
Annyi bizonyos, hogy a ciklus legnépszerűbb darabja, az 
In der Nacht (Éjjel) nem Chopin noktürnjeinek hangulatát 
fejezi ki, sokkal inkább a magány riasztó érzésének zenei 
megfogalmazását halljuk benne. A Ravelmű – Gaspard de 
la nuit – mindhárom tételének programját egyegy  
Aloysius Bertrand költemény adja, melyek cselekménye 
(természetesen) éjszaka játszódik. Itt nemcsak a program 
természetfeletti, hanem – Ravelt idézve – a tételek meg
szólaltatójának is transzcendentális virtuozitásra van 
szüksége, hogy a kivételes zongoratechnikát igénylő mű 
szuggesztív zenei nyelvezetét maradéktalanul tolmácsol
hassa. Várjon Dénes lenyűgözően játssza a zongorairodalom 
egyik legnehezebb alkotását: kifogástalan a technikája, mely 
nyilvánvalóan csupán eszköz számára, hogy minél közelebb 
férkőzzön a mű mondanivalójához. Kifinomult billentését 
azok a puha pianók is jelzik, amit rajta kívül csak kevesen 
tudnak. Egy ilyesfajta „éjszakaválogatásból” szinte  
kihagyhatatlan Bartók Szabadban című, öt darabot magában 
foglaló ciklusa, melynek Az éjszaka zenéje című tétele a 
20. század emblematikus alkotásai közé emelkedett.  
Várjon Dénes nemcsak a „csendes alföldi tájban hallható 
békák hangversenyét és egyéb sejtelmes zajokat” mutatja 
meg a zongora billentyűi segítségével, hanem érzékenyen 
utal az éj sötétjében kitárulkozó lélek magányosságára is.

Kovács Ilona

Mendelssohn: Szentivánéji álom,  
Fanny Mendelssohn: Dalok
Budapesti Fesztiválzenekar, Fischer Iván

Örülök, hogy elkészült ez a lemez. Fischer Iván bizonyos 
komponisták műveihez különösen közel áll. Ilyen Schubert 
és Mendelssohn. Fischer stílusának különös ismertetőjegye 
egyfajta finomság, lágyság, puhaság, bensőségesség – s ez 
e két zeneszerző művei kapcsán különös, az általános jón 
túli kvalitást eredményez. Mendelssohn Szentivánéji álom 
nyitánya és kísérőzenéje a szubtilis zeneiség egyik 
csúcspontja. Nem is okoz csalódást a lemez. Az a hangzás, 
amelyet Fischer zenekarával az idők során kialakított, kvázi 
predesztinálja Mendelssohn alkotásainak kiemelkedő 
előadására. Jó lenne bizony, ha majd az öt szimfóniát is 
felvenné. Sok a jó felvétel ezekről, de úgy képzelem,  
Fischer stílusa épp olyan, mint amilyennek Mendelssohn 
a zenekari hangzást megálmodta. A később keletkezett 
kísérőzene során azonban más is előtérbe kerül az együttes 
kvalitásai közül: nevezetesen a hangszeresek egyéni 
kiválósága, a zenekar mérettől független kamarazenés 
jellege. Egészen meglepő dolgot művel Fischer  
a Gyászindulóban. Szokatlan, de egyáltalán nem inadekvát 
módon hajlításokat alkalmaz, s ez a melizmatikus előadás
mód a zeneszerző családjától egyáltalán nem idegen zsidó 
népzenei hagyományhoz kapcsolja – és roppant  
expresszívvé teszi – az előadást. Elsőre talán meglepő, 
de az igazi zenei telitalálatok közé tartozik: ahogy hallotta 
az ember, nem tudja elfelejteni, s akkor is eszébe jut majd, 
amikor például Klemperer, Abbado vagy Chailly remek,  
de e tekintetben hagyományos interpretációját hallja.  
Mint – nem egyszeri a párhuzam – Ivo Pogorelić elő
adásában a gyászindulósított Bydlo. Remek a két szólista, 
a szoprán Anna Lucia Richter és a mezzo szoprán Barbara 
Kozelj, valamint a Nyíregyházi Pro Musica Leánykar. Mindkét 
szólista éneklése fiatalos, egyszerre költői és ízes. Ezu
tán Fanny Mendelssohn három dala következik zenekari 
kísérettel, Richter kiváló előadásában. Pótolandó szerkesztői 
mulasztás, hogy nem szerepel információ arról, hogy 
a dalokat Balogh Sándor hangszerelte. Itt jegyzem meg, 
hogy fel kéne venniük egyszer Dvořák Morva duettjeit is 
Fischer és Gátay Tibor hangszerelésében. Hajdanán  
csodálatosan adták elő a Zeneakadémián Virginie Pochon 
és Karine Deshayes közreműködésével.  

Zay Balázs
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Hungaroton
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BMC CD 261

Végh and His Quartet

Nem lehet eléggé értékelni a BMCnek azt a vállalkozását, 
hogy három duplaalbumot jelentet meg a világviszonylatban 
is kiemelkedő kamaramuzsikus, Végh Sándor felvételeiből. 
Végh (1912–1997) 1946tól külföldön élt, előadóművészetét 
felvételeken is csak ritkán élvezhettük, s amikor a 1980as 
évektől ismételten hazalátogatott, mesterkurzusain tanári, 
hangversenyein pedig karmesteri minőségben ismerhettük 
meg. S akkor az a generáció, amely korábban leginkább 
csak hallott róla, „felfedezhette” magának a kivételes 
művészt, akiről meggyőződéssel vallhatta: „zenéből van”. 
Az első album 1948 és 1956 között készült felvételeket 
tartalmaz, a Véghkvartett alapító együttesével (Végh Sándor, 
Zöldi Sándor, Janzer György, Szabó Pál). A válogatásnak – a 
kísérőfüzet információja szerint – fontos szempontja volt, 
hogy „minél több, a Véghkvartett előadásában még soha ki 
nem adott mű váljék hozzáférhetővé”. Beethoven cmoll 
vonósnégyese (op. 18 no. 4) a felfedezés erejével hat. Sokan 
talán e felvételnek köszönhetően fogják hallani Barber 
op. 11es vonósnégyesét, benne a közismert Adagiót. Bloch, 
Honegger és Jelinek művei mellett igazi kincs az össze
állítás fináléja: Berg Lírai szvitje. Szokás hangoztatni az élő 
zenehallgatás semmihez nem hasonlítható élményét. 
Nos, bő fél évszázad távlatából konkurensként érkezett ez 
a program! A Véghkvartett játéka egyszerűen lenyűgöző – 
merthogy fényévekkel túl van azon, amit hangszerjátéknak, 
kamarazenélésnek lehet nevezni. A komolyzene kifejezés 
eredeti értelmét tudatosítják, amikor óhatatlanul is arra 
késztetik a hallgatót, hogy átitatódjék a hangokba fogalma
zottakkal. Tudással, érzésekkel, indulatokkal. A felvétel nagy 
tanulsággal szolgál gyakorló muzsikusok számára is: az 
1940ben alakított, hangversenyen 1942ben bemutatkozó, 
1946ban pedig a Genfi Nemzetközi Zenei Verseny győzte
seként nemzetközi karriert kezdő kvartett kezdettől fogva 
játszott kortárs kompozíciókat is. Az album műsorából Berg 
műve 1926ban, Jelineké 193334ben. Honeggeré és 
Barberé 1936ban, Bloché pedig 1945ben készült. Példa
értékű naprakészség! „Nálunk a zenéért való égés minden
féle személyes vagy másféle súrlódásnál erősebb volt” – 
Végh Sándortól ez került mottóként a kísérőfüzetbe.  
Ezt is érdemes lenne eltanulni tőlük! Fittler Katalin

The Brahms Project
Brahms: Brácsaszonáták és dalok
Komlósi Ildikó (ének), Bársony Péter (brácsa),  
Frankl Péter (zongora)

Johannes Brahms a Gdúr vonóskvintett (op. 111) megírása 
után úgy döntött, hogy felhagy a komponálással és nem 
ír több új művet. Ezt a döntését kiadójával, a berlini  
Simrockkal is közölte. Feltehetően nem a művészi kiégés 
indokolta elhatározását, hanem sokkal inkább az, hogy 
ebben az időszakban több rokonát és barátját is elvesztette, 
ezek a veszteségek pedig saját halandóságára is rá
döbbentették. Rendezte kompozícióit és iratait, mi több, 
végrendeletét is elkészítette. Szerencsére 1891 márciusában 
Brahms Richard Mühlfeld klarinétművész egyik hang
versenyét hallva megváltoztatta döntését. A hangszer olyan 
remekművek megírására ihlette, mint a Klarinéttrió (op. 114), 
a Klarinétkvintett (op. 115), és a két klarinétzongoraszonáta 
(op. 120, no. 1 és no. 2). Utóbbi kettő különösen a szívéhez 
nőtt, és hogy minél szélesebb körben játszhassák  
és megismerjék, maga írta át a klarinét szólamát brácsára. 
Az utókor és a brácsások (akiket egyáltalán nem kényeztet
tek el a zeneszerzők, hogy hangszerükre műveket írjanak) 
nem győznek eléggé hálásak lenni a zeneszerzőnek ezért 
a gesztusért. Valószínű, hogy a Hungaroton The Brahms 
Project című CDjének hallgatói is így éreznek, akik két 
ragyogó művész, Bársony Péter és Frankl Péter előadásában 
élvezhetik a késő romantikus Brahms letisztult, gazdagon 
áradó zenei világát. A két művész között életkorban másfél 
generációnyi a különbség, játékukban azonban ennek 
nyomát sem leljük. Teljesen egy hullámhosszon vannak, 
játékuk jótékonyan egybefonódik és a kamaramuzsikálás 
magasiskoláját mutatja egymáshoz való alkalmazkodásuk. 
Meghatóan őszinte előadásukban a két hangszer pár
beszéde az fmoll szonáta lassú tételében, amivel  – úgy 
tűnik – az idős zeneszerző nosztalgiával tekint vissza 
életére. E szonáta gyors tételei bájosak, nyomát sem leljük 
bennük a melankóliának. A másik szonáta, az Eszdúr – 
az életmű utolsó kamaraműve – összefoglalás: Brahms 
e darabbal búcsúzik a számára mindig is oly fontos kamara
zene műfajától. A lemezen két brácsazongora kíséretes dal 
is hallható, melyekben Komlósi Ildikó társul a szonáta
pároshoz. Triójuk magával ragadó, szárnyaló, egyben 
elgondolkodtató.

Kovács Ilona
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Mevex
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Gramola – Mevex

99138

Bartók Béla: Hegedűversenyek
Benjamin Schmid, Pannon Filharmonikusok, 
Bogányi Tibor

Hosszú évek óta lehetünk tanúi az osztrák hegedűművész, 
Benjamin Schmid és a Pannon Filharmonikusok gyümölcsö
ző együttműködésének Pécsett és Budapesten egyaránt. 
A zenekar honlapja már egyenesen „rezidens szólistaként” 
említi Schmidet, hiszen évről évre rendszeresen visszatérő 
vendég, sőt immár hanglemezkiadványok is öregbítik 
a művész és a zenekar jó viszonyát. A pécsi együttes ezzel 
egy olyan széles látókörű szólistát nyert meg magának, aki 
a hegedűirodalom agyonjátszott koncertjei mellett szívesen 
kalandozik korábban fel nem tárt területekre: egyebek 
mellett olyan versenyművek is szerepelnek a repertoárjában, 
mint Reger, Ligeti, Weinberg, Klami vagy Englund darabjai. 
A Bogányi Tibor vezényletével rögzített Bartóklemezük 
természetesen a pécsi Kodály Központban készült, kiadója 
az osztrák Gramola, a végeredmény pedig mind művészi, 
mind hangminőség tekintetében megfelel a magas  
nemzetközi sztenderdeknek. Tény, hogy Schmid komoly 
konkurenciával néz szembe, amikor Bartók Béla  
hegedűversenyeinek lemezfelvételére vállalkozik,  
de, mint nyilatkozta: „nem egy újabb Bartókfelvétellel 
akartunk előállni, hanem a Bartókfelvétellel”. Hogy ez 
pontosan mit is jelent, azt az olvasó fantáziájára bízom, 
azt azonban érdemes rögzíteni: e kiadvány nagyjából egy 
időben jelenik meg eminens hegedűsök, Christian Tetzlaff 
és Renaud Capuçon azonos programot hordozó CDivel. 
Schmid – Tetzlaffhoz hasonlóan – nem a lírai hangvétel 
kidomborításában erős, a fiatalkori hegedűverseny első 
tétele vagy a „nagy” Hegedűverseny középső tétele talán  
a legkevésbé izgalmas szakaszai a lemeznek.  
Schmid inkább a virtuóz részekben érzi igazán otthon 
magát, ahol inspirált játéka, jó drámai érzéke  
maradéktalanul megnyilvánulhat. Bogányi Tibor  
és a Pannon Filharmonikusok kísérete nem kínál semmi 
újdonságot, ám ez aligha lehet célja. Mindazonáltal  
remekül szolgálja ki a magánszólamot: Schmid egyszerűen 
„jó társaságban”, munkájukra igényes muzsikusok körében 
excellálhat, ami önmagában dicsérendő. Nincs szó  
hangszínvarázslatról vagy bármi efféle csodáról, azonban 
a zenekart kifejezetten jó formában találjuk: okos, tiszta 
és szélsőségektől mentes, korántsem érdektelen  
összteljesítményre figyelhetünk.

Balázs Miklós

Csajkovszkij: Hegedűverseny, Dvořák: Románc 
Benjamin Schmid – hegedű, Pannon Filharmonikusok, 
Bogányi Tibor

A pécsi zenekar jogelődét több mint 200 éve alapította 
Johann Georg Lickl. Ma Pannon Filharmonikusoknak hívják 
őket, s fejlődésük századunkban kezdett felívelni Hamar 
Zsolt irányítása alatt, s ez a fejlődés folytatódik Bogányi 
Tibor regnálása idején is. A zenekar számos neves szólistát 
lát vendégül, rendszeres fellépője a Pécsi Kodály Központ 
mellett a Müpának is. Öröm látni, hogy az együttest külföldi 
lemez társaságok – Brilliant Classics, Gramola, Oehms 
Classics – is foglalkoztatják immár. Az Oehms Classics új 
lemezén Csajkovszkij Hegedűversenye és Dvořák fmoll 
románca szerepel. A Bogányi Tibor vezette Pannon  
Filharmonikusok megbízhatóan, kifejezetten felkészülten 
és kidolgozottan kísérnek. A kissé fád hangzás hátterében a 
hangmérnöki beállítás is állhat.  Ami sajnos csalódást okoz, 
az a szólista, Benjamin Schmid játéka. Schmid megbízható 
hegedűsként nagy hírre tett szert, ezért nehezen érthető, 
miként nyújt hatott a zeneirodalom egyik legnagyobb 
hegedűversenye kapcsán ennyire megkérdőjelezhető 
interpretációt. Játéka vékony, lírai, lágy, s bizony nem túl 
izgalmas és fantáziadús, de kezdetben pedáns és alap
vetően elfogadható. Ám a kadenciában már furcsább 
magoldások tűnnek fel, melyek nemigen nevezhetők egyéni 
értelmezésnek. Mű és inter pretációs stílus egyre inkább 
szétválik. Persze nehéz ez a kadencia; Menuhinnal készült 
hajdanán egy EMIfelvétel, melyet azért nem lehet kiadni, 
mert a zenekarral befejezett anyaghoz soha nem vette fel 
az I. tétel kadenciáját. Furcsamód azonban Schmid  
előadásában később ismételten előjönnek nehezen értel
mezhető és akceptálható meg oldások. A megszokottól 
eltérő, de a műtől nem idegen sajátos – úgymond  
idioszinkretikus – megoldásokat kifejezetten szeretem.  
De itt nem erről van szó: Schmid néha egyszerűen letér 
a mű előírta útról, és mintha bizonytalanul csámborogna 
egy ideig. És ott sem igazán meggyőző, ahol az úton jár. 
Sokszor mintha nemigen érezné a zene lüktetését.  
A III. tétel gyors, de ez nem segít, mert nem járul hozzá  
igazi sodró erő. Igazság szerint ennyire megkérdőjelezhető 
magánszólammegvalósítást ebben a műben még  
hallottam. Dvořák Románca jobban sikerült. Probléma 
a rövid műsoridő is: még egy komplett hegedűverseny 
ráfért volna a korongra. 

Zay Balázs
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Chandos – Karsay 
és Társa

CHAN 10959

Weiner Leó: 
Öt divertimento, Szerenád
Észt Nemzeti Szimfonikus Zenekar, Neeme Järvi

Régi tapasztalat, hogy a több területen kiváló mesterek 
életművének értékelésekor egy kiemelt terület leárnyékolja 
a többit (pl. Kodály a népek nagy énektanára).  
A kamarazenetanárként kétségkívül páratlan Weiner Leó 
zeneszerzői életműve is több körülmény összejátszása 
következtében került mindig háttérbe. Kiváltképp zenekari 
műveit illetően sajnálatos ez, hiszen a szerző gazdag 
hangszínfantáziájú, remek hangszerelő volt.  
Éppen ezért rendkívül örvendetes, hogy szerzői lemeze 
jelent meg a Chandosnál. Különlegesség, hogy az Észt 
Nemzeti Szimfonikus Zenekar előadásában – de nem 
egyedülálló vállalkozás ez részükről, hiszen készítettek 
szerzői albumot Scharwenka, Suchoň vagy épp Martinů 
műveiből is. A lemezismertetők feladata műsorfüggően 
különböző. Közismert szerzők/művek esetében  
érdemes kitérni érdekességekre is, ebben az esetben  
viszont az alapinformációkon van a hangsúly. 
Az idegen nyelv(ek)en hozzáférhető magyar zenetörténeti 
irodalmat is minősíti, ha az ismertető írójának igencsak 
szelektív az ismeret anyaga; néha elemi dolgokat nem 
közöl, máskor aprólékosan jólértesült. Mindenesetre, 
korántsem tűnt volna minősítésnek, ha ír Weiner  
konzervativizmusáról (ami a klasszicizáló formakészletben 
is megmutatkozott), ami legalább annyira jellemző,  
mint az, hogy zenekari műveiben gyakran merít népzenei 
anyagból. Hangversenyfelvételekből állt össze a műsor, ami 
eléggé kétélű dolog. Egy rubato hangszerszólónál élő 
előadásnál esetleg „kockáztat” a zenekari muzsikus – ha 
tudja, hogy felvétel készül, óhatatlanul is visszafogottabban 
játszik, hogy mindenképp megüsse a felvételek  
perfekciómércéjét. Ugyanez vonatkozik a szellemes 
frappáns formálásra; a pontosság követelménye  
befolyásolja az agogikát – kiváltképp, ha nem szólisztikus 
helyekről van szó, hanem nagy létszámú szólamokról. 
A hangszeresek játéköröme ezúttal leginkább a gyors 
tételekben érződik. Mindig plasztikusan jut kifejezésre 
az imitációs szerkesztés, ám a hangszerelés egyedi ötletei 
iránt kevésbé bizonyult fogékonynak Neeme Järvi  
együttese. A felvétel utómunkálatai során érdemes  
lett volna figyelni az arányos („hallgatóbarát”)  
tételszünetekre.

Fittler Katalin

Faragó Béla: 
Pormacska dalok és táncok

Faragó Béla legújabb lemezén – amint arra az Előszó alcíme 
is utal (Vázlatok egy önarcképhez) – a szerző minden eddigi 
zenei tevékenységének emlékét ott találjuk.  Megjelennek 
stílusok, melyek hatottak zeneszerzői gondolkodására, ott 
vannak azoknak az együtteseknek a zenei lenyomatai, 
melyekben aktív muzsikusként tevékenykedett, és bizonyára 
a Zeneakadémia professzorának jazzzeneszerzés órái is 
felbukkannak valamilyen formában a kompozíciókban. 
A lemez közel huszonöt évet fog át, az 1986 és 2009 
közötti alkotói periódus azon műveiből ad ízelítőt,  
melyekben az énekhang – ezzel együtt pedig a szöveg – 
meghatározó szerepet töltött be a darabokban. Az első 
nagy blokk Franz Kafka Az átváltozás című elbeszélése 
alapján készült opera keresztmetszete. Voltaképpen az 
opera kórustételeiből összeállított szvit – Pormacska dalok 
és táncok – tizenkét tétele meséli el Gregor Samsa utazó 
ügynök történetét, aki egy nap arra ébredt, hogy bogárrá 
változott. A Faragóműben a főhős lelki és fizikai küzdelmét, 
az élettől való búcsúját a Kafkanovellában nem szereplő 
„kitalált” lények, a pormacskák kísérik. A dalmű során 
a főhőst ők vigasztalják, ők fedezik fel új képességeit, ők 
kísérik el az élet utolsó pillanataiban. A szvit tételeiben 
Faragó Béla nem csak a színpadi történést foglalja össze, 
hanem a vokális zene történetét is. Hallhatunk gregorián 
utánzatot, megjelenik a korai többszólamúság, a madrigál, 
a barokk korál allúziója, a bel canto, a népdalra emlékeztető 
megszólalások, sőt, zörej és testhangok is. A kivételes 
feladatra kivételes előadók vállalkoztak: a Szent Efrém 
Férfikar négy jeles tagja – Bubnó Tamás és Márk, Philipp 
György és Silló György. Művészi sokoldalúságuknak  
köszönhetően virtuózan váltanak egyik énekstílusról 
a másikra, melyhez két tételben Kántor Balázs csellóhangja 
társul. A középső blokk hét József Attilavers meg
zenésítése. Károlyi Katalin mezzoszopránja rendkívül 
érzékletesen jeleníti meg a versek hangulatát, énekét  
Kerek István hegedűje és a szerző zongorajátéka teszi 
teljessé. A lemez utolsó része, a Hortobágyi Lászlóval közös 
Nem lette hűvösebb? címet viselő alkotás új dimenziókat 
nyit meg a 21. századi zeneszerzésben, ahol az indiai rága 
és a repetitív zene alkalmazásával a régi és a modern ad 
randevút egymásnak.

Kovács Ilona
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Motherland
Dvořák, Carpenter, Bartók, Walton, Shor művei
David Aaron Carpenter – brácsa, Londoni Filharmonikus 
Zenekar

Szinte érthetetlenül kétarcú lemez. Carpenter vitán felül 
remek brácsás, hangja tiszta, játéka letisztult.  
Dvořák hmoll csellóversenyét Joseph Vieland átiratában,  
Carpenter korrekcióival halljuk. Kicsit hűvös az egész, már 
a szólóhangszer belépésénél érezni a melegség hiányát, 
míg kétségkívül esztétikus a puritán brácsaszóló.  
Ugyanakkor az I. tétel melléktémája például kifejezetten 
átélt. Testesebb és adekvátabb az eredeti verzió, de érdekes 
és nem elvetendő ez az alternatíva. Bartók Brácsaversenye 
simább, fényesebb a megszokottnál. Carpenter nem 
a modern irányt emeli ki, hanem a harmónia irányába tolja 
el az összképet. Ily módon alternatívnak tekintendő, de 
a játék színvonalához nem férhet kétség. Ezután nem csoda, 
ha Walton Brácsaversenyének előadása ideálisnak tűnik. 
Walton úgy járt a dedikációval, mint Csajkovszkij a bmoll 
zongoraverseny és a Hegedűverseny kapcsán: Lionel Tertis 
visszautasította a mű bemutatóját, s csak jóval később 
kezdte játszani. Ott és akkor modernnek tűnt, ma inkább 
mérsékelt modernitása és erős romantikája tűnik fel. 
Carpenter hozzáállása itt teljes harmóniában van a darabbal. 
A dupla lemezen mindezek mellett – teljesen érthetetlen 
módon – Alexey Shor ukrán származású zeneszerző műveit 
halljuk: Seascapes, Lullaby for Mark, Natalie’s Waltz,  
The Well Tempered Chanson. Shor műveivel nem az a baj, 
hogy neoromantikusak, hanem az, hogy nagyon sablonosak 
és bizony meglehetősen primitívek. Meg kell jegyeznem, 
hogy invenciózus voltuk és színvonaluk miatt például 
Michael Nyman minimalista és dallamos alkotásait  
kifejezetten sokra értékelem, de ezek nem ilyenek. Egyegy 
ráadás erejéig koncert végén elmegy ez a zene, sőt éppen
séggel ilyen albumot is ki lehet adni – de Bartók mellé 
tenni? Nem értem Carpentert. Hangszerének kiváló  
mestere, nagyon jól tud brácsázni. A Bartókműnél kicsit 
modernebb alapvetés mindenképpen jobb lett volna, 
a Waltonnál ez kérdéses, én preferáltam volna egy kicsit 
keményebb, modernebb tagolású keretet. Ezek karmestere 
Vlagyimir Jurovszkij. A Dvořákátiratban Kazushi Ono  
precízen, de mechanikusan vezényel; nincs ív, igazi hang
folyam. A Shordarabokban nem David Parry vezénylésével 
van baj, hanem a zenével. 

Zay Balázs

Chopin kései zongoraművei
Kevin Kenner – zongora

Chopin zeneszerzői fejlődésére is jellemző az, hogy a kései 
művek (ha lehet egy 39 éves korában elhunyt zeneszerző 
esetében erről beszélni) érettebbek, komplexek, azok zenei 
világa más. Kevin Kenner lemeze igazolja is ezt.  
Két, háromhárom darabot sorakoztató mazurkasorozat, 
illetve a Kenner által rekonstruált fmoll mazurka, az Edúr 
nocturne, az op. 70es Barcarola, valamint az op. 85ös 
hmoll szonáta szólal meg a lemezen. Izgalmas a válogatás, 
hiszen a mazurkát Chopin emelte a karakterdarabok sorába, 
a nocturne is jellegzetesen chopini, a nagy szonáták pedig 
az életmű megkoronázását jelentik. Chopin műveinek nagy 
része dinamikai tekintetben inkább a piano tartományon 
belül mozog, mintsem a drámai vagy ujjongó, dicsőítő 
forték halmazában. Kocsis Zoltán több interjújában azt 
mondta, hogy sokkal inkább kíváncsi Chopin zongora
játékára – arra, hogy a pianókat hogyan oldotta meg –,  
mint Lisztére. A lemezen szereplő darabok azonban 
bőségesen engedik a forte játékot, érdemes ezt is figyelni 
a hallgatás során. A felvételek központjában természetesen 
a nagyszerű, ennek ellenére koncerteken ritkán megszólaló 
hmoll szonáta áll. Ez a négytételes darab minden ízében 
remek, fantasztikus zeneszerzői megoldásokat találunk. 
A nyitótétel helyenként a liszti megoldásokat juttatja 
eszünkbe, a Scherzo illékony főrésze a mendelssohni 
tündérzenét hívja elő, amellyel a trió gazdasága vagy inkább 
puritán zenei anyaga kontrasztál. A Largo tipikusan chopini, 
a záró tétel temperamentumos. Az amerikai, több nagy 
verseny döntőjébe jutott Kenner játékának erénye a lassú, 
piano tételek és/vagy szakaszok tolmácsolása.  
Ihletettséggel játssza e részeket, szépen formázva, azonban 
az időtlenség nem mindig árad az előadásmódból, azt 
a bizonyos hajszálnyi visszatartást hiányolja a hallgató. 
Kenner karakterei jók, azonban egyremásra kiszakad 
a hallgató a mű folyamatából. Ennek egyik oka a tagolás 
(dinamikai és időbeli) és a díszítések megoldatlansága. 
Az előkék véletlenszerűnek (esetenként hibának) tűnnek, a 
trillák sem úgy peregnek, ahogy elvárjuk. A robbanékonyság 
is kevésbé kitörő, ezekbe a Chopindarabokba pedig 
bele férne a nagyobb, hevesebb dinamikai váltás. Újdonságot 
nem, de azért  kellemes időtöltést ígér a lemez.

Lehotka Ildikó
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Stravinsky: 
A katona története
Roman Simovic, LSO Kamaraegyüttes, 
Malcolm Sinclair

Újragondolt Fausttörténet, népmesei bájjal átszőtt  
cselekmény és minimális hangszeres apparátusra készített 
zene – röviden így jellemezhető A katona története. 
Stravinsky darabja megosztja a közönséget: van, aki  
lelkesedik a műért, mások csak könnyű kézzel felvázolt 
stílusgyakorlatokat, rövid karakterdarabokat látnak  
a kompozícióban. Az 1918ban bemutatott „A katona 
története – elmondva, eljátszva és eltáncolva” korszak
alkotó mű, amely a szintén korszakalkotó Tavaszi áldozat 
után nem sokkal született. A történet Afanaszjev népmese 
antológiájának alapján Ferdinand Ramuz munkája.  
Stravinsky költő barátja (aki A róka szövegét is jegyzi) 
tanácsára készült a mű. Az író egy félig dramatizált művet 
képzelt el, „néhány hangszerre és két vagy három  
szereplőre”. Stravinsky a világháború és az orosz forradalom 
miatt pénzszűkébe került, így olyan darabot szándékozott 
írni, amely alkalmi színpadokon, kis együttessel adható elő, 
a hangszerek, az esetleges díszletek utaztatása is egyszerű. 
Három hangszercsalád kétkét instrumentumát használja 
Stravinsky a darabban, így a két végletes hangszínű,  
hangmagasságú és méretű hegedűt és nagybőgőt, amely 
akár humorosnak is tűnhet. A fafúvósokat a klarinét  
és fagott, a rezeseket a trombita és harsona képviseli, 
az előadói apparátus fontos részét képezi az ütőhangszerek 
csoportja is. A zenei anyagban egyaránt megtalálható 
a magyarosverbunkos jelleg, a jazzelemek, a különféle 
tánctípusok, indulók és két elhangolt korál. Stravinsky 
jellegzetes hangja szinte minden tételben jelen van, a rá 
jellemző humor, irónia, gúny finoman vagy éppen vastagon 
jelenik meg a kompozíciós folyamatban.  
Az előadás remek, a Londoni Szimfonikus Zenekar tagjaiból 
alakult kisegyüttes a lehető legízesebben tolmácsolja 
a zenét, Malcolm Sinclair narrációja láttató. Élő előadást 
hallunk, érezhető a pillanat varázsa, a nézők feszült  
figyelme, hogy mi is lehet a történet vége, a mesékhez 
illően elnyerike a jutalmukat a szereplők. A Lausanneban, 
Ansermet vezényletével zajlott ősbemutató sikeres volt, 
másnap viszont kitört a spanyolnáthajárvány.  
Nekünk azonban nem kell ilyentől tartani, a lemezt bármikor 
meghallgathatjuk, kiváló az előadás.

Lehotka Ildikó

Debussy:
A tenger, Képek
Francia Nemzeti Zenekar, 
Emmanuel Krivine

A jelenkor krónikus karmesterhiánya jól láthatóan rányomja 
a bélyegét még a legtehetősebb francia zenekarok teljesít
ményére is. A patinás Francia Nemzeti Zenekar – mely 
az ország legfontosabb kulturális nagyköveteinek sorában 
szereti láttatni magát – régóta küzd sikertelenül azzal, hogy 
igazán kvalitásos dirigenst nyerjen meg magának, s nem 
mellesleg a francia főváros zenei életének.  
A legendás Roger Désormière egykori zenekara az utóbbi 
évtizedekben olyan vezetőkkel kellett beérje, mint a 
súlytalan Charles Dutoit, az aggastyán Kurt Masur vagy 
az észrevehetetlen Daniele Gatti. A 2017/18as évadtól 
az együttest a 71 esztendős Emmanuel Krivine irányítja, aki 
még az elődeinél is alacsonyabb presztízst képvisel, és valós 
tudása is kevesebb. Bár Jean Martinon óta – aki 1973ban 
távozott a zeneigazgatói pozícióból – ő az első francia 
(helyesebben: francia születésű) karmester az ONF élén, 
eddigi munkássága aligha predesztinál feledhetetlen 
sikertörténetet. E most megjelent Debussylemez is bőven 
ad okot aggodalomra. Az interpretációs kísérlet és szándék 
hiánya a leginkább bosszantó: Krivine nem akarja érteni, 
értelmezni Debussyt, csak eljátszani akarja. Nem akar közel 
hajolni hozzá, analizálni, elemeire bontani és újra össze
rakni. Megelégszik azzal, hogy a felületét karcolgatja 
és szolgamód, hangról hangra lépked. A zenekari játék 
megfelel a szokásos francia standardnak, apróbb pontatlan
ságok is csak ritkán rontják a műélvezetet. Azt inkább 
a mondanivalótlanság szembeszökő mivolta rongálja, mely 
nem egyéb a középszerűség nyílt beismerésénél. S mindez 
egy olyan zenekartól, melynek a koncertmestere a kiváló 
Sarah Nemtanu, s olyan első fuvolással büszkélkedhet, mint 
Philippe Pierlot. Krivinenek azonban nincs új, sem eredeti 
vagy differenciált mondanivalója Debussyről, előadásai 
közepesen kidolgozottak, unalmasak, enerváltak, inger
szegények. Valójában az inspiráció, a műveket átszövő 
hatóerők, az azokat mozgató impulzusok átélt keresése 
az, ami szinte teljességgel hiányzik ezekből a produkciókból. 
A tenger nem csupán lomhán, komótosan és egykedvűen 
hömpölyög, de mintha mindig egy lépéssel mögöttünk 
járna. Az Ibéria vérbő spanyol temperamentumából pedig 
alig érezni valamit.

Balázs Miklós
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Gluck: Orfeusz és Euridiké
Jaroussky, Forsythe, Baráth,
Coro della Radiotelevisione Svizzera, I Barocchisti, 
Diego Fasolis

„Van Gluckban egy adag merevség és kiagyaltság,  
de éppen ezt kell az előadásnál a minimumra csökkenteni. 
A karmesterek lehetőleg felejtsék el a nagy, legendás 
operareformátor műveihez társított romantikus reverenciát, 
s egyszerűen jó zeneként szólaltassák meg” – véli magyarul 
is olvasható, szellemes operatörténeti könyvében Paul 
Henry Lang. Tanácsát megszívlelte e felvétel szálkás 
lendületes muzikalitású karmestere. Ám a kiadvány  
különlegességét nem ez adja, és még csak nem is ama tény, 
hogy a férfi címszerepet férfi énekli, mármint: kontratenor. 
A „world premier recording” címkét egy közel két és fél 
évszázada nem megszólaltatott változat érdemli ki – egyike 
a soknak. Hánynak is? „Haladóknak” szánt operakalauzában 
Ulrich Schreiber rámutat, hogy az Orfeo, „Gluck első 
reformoperája (Bécs, 1762) már a kezdetekkor áldozatul 
esett az előadási problémáknak. Ehhez nemcsak  
az 1774es francia verzió járult hozzá, hanem az is, hogy 
a komponista a bécsi eredetin is alakított. Míg az ősváltozatot 
az altkasztrált Guadagninak komponálta, addig az 1769es 
parmai előadáshoz szopránkasztráltra írta át Orfeo  
szólamát. Hasonló sorsra jutott a párizsi változat főszerepe 
is: a Le Gros hangjához nyilván remekül illő magastenor 
tessiturát Gluck halála után átírták Nourrit számára.  
Amikor pedig Berlioz 1842ben rábeszélte a híres alt
énekesnőt, Viardott az opera részbeni előadására, ehhez 
a bécsi kasztráltváltozatot használta fel. A mű visszatérése 
az operaszínpadokra is e hangfekvésben következett be […] 
a bécsi és párizsi verziók összevegyítésével”. Csakhogy 
a jelen felvétel tárgyát képező változat, amelyet a nápolyi 
királyi palotában adtak elő 1774ben, mindezeknél cifrább 
eset. Nemcsak a hangnem és magasság terén mutat 
eltéréseket, hanem két zeneszámban teljesen új muzsikával 
áll elő. Mármint hogy nem Gluck lovag, hanem Diego 
Naselli aragóniai herceg, aki Egidio Lasnel anagramma 
álnéven műkedvelő zeneszerző is volt. Így azután  
a harmadik felvonásbeli duettet és Euridice áriáját olyan 
zenével hallhatjuk, amely más (vokálisan csillogóbb), mint 
a Glucké – de nem jobb. Úgyhogy még csak nem is ezért 
érdemes megvenni e CDt. Hanem Baráth Emőke miatt, 
aki remekel Ámorként.

Mesterházi Máté

Arvo Pärt: Szimfóniák
Nfm Wrocławi Filharmonikusok, 
Tõnu Kaljuste

1984 óta rendszeresen jelennek meg az ECMnél Arvo Pärt 
művei. Remek gondolat egy korongon, azonos előadókkal 
megjelentetni a négy szimfóniát. Összkiadásjellegű tehát 
az album, s ezt a jelleget erősíti az is, hogy azonosak 
az előadók. Honfitársa, Tõnu Kaljuste értő interpretátora 
Pärt zenéjének – 2014ben egy Pärtfelvétele legjobb 
előadói Grammydíjat kapott. Ezúttal is olyan produkciót 
hívott életre, amelynél biztosra vehető: nem maradtak 
a partitúrába zárva a szerzői szándékok. Tizenkétfokúság és 
tonalitás – mi több, az egy hang, valamint a hármashangzat 
önálló rangjánakjelentőségének az érzékeltetése –, 
továbbá egyszólamúság és polifónia korántsem egymást 
kizáró tényezők a szerző műhelyében. S mindehhez 
különböző súllyal járul a ritmikának és a zenei anyag mindig 
átlátható, ám különböző mértékű sűrűségének a kifejezés 
szolgálatába állítása. Kaljuste olvasatában: hangszín 
varázzsal. Érdekes és tanulságos hallgatnivaló Arvo Pärt 
négy szimfóniája, az egyes művek önmagukban is, de 
kiváltképp egymásutánjuk. Mindegyiknek egyéni arculata 
van, az egymás közelében készült (1964 és 1966) első kettő 
esetében különösen izgalmas a sajátosságok feltérképezése. 
Más korszakot képvisel a hallgatás éveinek egyetlen vállalt 
kompozíciójaként a harmadik (1971ből), míg a 2008as 
„Los Angeles” szimfónia a legismertebb (vokális) művekkel 
kínálkozik összevetésre. A tanulmányai befejezését  
követően írt kéttételes mű ajánlása tanárának, Heino 
Ellernek szól. Két tétele a Canons és a Prelude and Fugue 
címet kapta, miközben Pärt dodekafónia iránti  
érdeklő désének bizony sága. A folytatás: három,  
koncentráltrövid, cím nélküli tételt sorjáztató opusz, 
meghökkentő idézettel (Csajkovszkij Gyermekalbum 
sorozatának Édes álom című darabjából). A Neeme Järvinek 
ajánlott III. szimfóniában már plasztikusan érzékelhető  
az a „lecsupaszító” törekvés, amely az 1976 utáni stílus
korszak meghatározója lesz. A „Los Angeles” szimfónia  
a Los Angelesi Filharmonikusok felkérésére készült, a cím 
azonban korántsem csupán erre utal. Kánon a szent 
őrző angyalhoz – ez a (sajátosan pärti) programja a három
tételes műnek, s jóllehet érződik a vokális duktus, konkrét 
szövegértelmezésre nem ad lehetőséget.

Fittler Katalin
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Massenet: Werther
Flórez, Stéphany, Petit, Iversen,
Zürichi Operaház, Cornelius Meister

„Massenet rutinos, ám arcél nélküli szerző. Külső  
zsongással és kiszínezett hangzatokkal pótolja hiányzó 
képzelőerejét. Ha beleszeret egy motívumba, olyankor 
elviselhetetlenné válik: szüntelenül klimpírozza, de oly 
olvadékonyan, hogy az már kellemetlen.” Impresszionista 
operatörténetében Oskar Bie ily kevéssé hízelgőn  
emlékezett meg e szerzőről (Die Oper, Berlin 1913).  
Manapság elnézőbbek vagyunk vele; sok tekintetben 
a Pucciniféle líraizmus előfutárának tekintjük. Ám igaz, 
ami igaz: türelemre van szükség, hogy túljussunk a Werther 
(1892) első felvonásának idegőrlő zsánerjelenetein. 
A folytatás azonban, ennyire kitűnő előadásban, meg
jutalmaz minket a tűrőképességünkért. Tatjana Gürbaca 
kifinomultan muzikális és okos rendezése egy ponton 
még fölül is múlja a mű kaliberét; amikor – Werther  
öngyilkossága után – a fojtogatóan zárt polgári otthon 
kinyílik, s egy soha be nem teljesült szerelem kozmikus 
látomásában valamiféle űrhajóvá válik (díszlet:  
Klaus Grünberg). Joggal kérdezhetjük: a haldoklásában 
ennyire megdicsőült Werther minek foglalkozik egyházilag 
immáron lehetetlenné vált temetése még számba jöhető 
körülményeivel? A 38 éves német karmester, Cornelius 
Meister által nagy empátiával vezényelt előadásban  
mindenki ragyogó, de Juan Diego Flórez a címszerepben 
egyenesen szenzációs. Persze szokatlan, hogy e délszaki 
(perui) tenor, akit eddig Fentonként (Falstaff) vagy  
Rinuccióként (Gianni Schicchi) vagy legföljebb mantuai 
hercegként (Rigoletto) – csupa elégedett amorózóként – 
ismertünk, egyszer csak mint egzaltált, halálosan  
boldogtalan szerelmes jelenik meg előttünk. Ám Flórez 
olyan szívszorítóan játszik, s 45 éve ellenére még mindig  
oly megnyerő színpadi jelenség, hogy tudomásul vesszük: 
ő egy „latin” Werther… Az egész kiállításában gyönyörű 
kiadvány tehát jó okkal tartalmaz vele is tanulságos interjút, 
és nem csak a rendezőnővel és díszlettervezőjével  
(akik intelligensen világítanak rá a Goetheregény s az opera 
közti különbségekre). „A hang változása új lehetőségeket 
tár föl a repertoárban, ám ügyelnünk kell az újfajta  
kifejezésmód elsajátítására” – mondja Flórez, és ő ezt 
rendkívül meggyőzően teszi.

Mesterházi Máté

Mozart: Titusz kegyelme
Villazón, Rebeka, DiDonato, Mühlemann, Erraught, 
RIAS Kammerchor, Chamber Orchestra of Europa, 
Yannick Nézet-Séguin

Rég elmúltak azok az idők, amikor a Titusz kegyelmét (1791), 
Mozart utolsó előtti operáját az alkalmi kompozíció  
bélyegével lehetett leminősíteni. A mű színpadi  
újjá élesztésének egyik élharcosa, JeanPierre Ponnelle  
egyenesen azt állította, hogy érett éveiben Mozart  
kifejezetten készült arra, hogy ismét opera seriát írjon. 
„Tudatosan vagy tudattalanul, de érezte, hogy ő az utolsó, 
aki képes e műfajt egyszerre csúcspontra vinni és lezárni. 
Tudta, hogy a 18. századdal együtt egy egész operatradíció 
véget ér, amely nem volt többé tartható a – többek között 
éppen általa megalapított – realizmussal szemben.  
Így vett nosztalgikus búcsút a komoly operától.”  
Ha van is mind ebben némi költői túlzás, az biztos, hogy  
II. Lipót cseh királlyá történő koronázásával – amellyel egy 
időben Lipót húga, MarieAntoinette már javában a francia  
forradalom foglya volt – az ancien régime  
legreprezentatívabb műfajára is fölkerült a korona.  
E felvétel fiatal, kanadai sztár karmestere szerint „Mozart 
itt megmutatja nekünk, hogy a drámai kifejezés nem 
a hangok számától vagy a felkorbácsolt hangszereléstől 
függ. Gyakran csak apróságok által is egészen új világok 
nyílnak meg az érzelmi kifejezésben. Ezért is kell annyira  
odafigyelnünk, amikor Mozartot játszunk, mert nála minden 
egyes hang értékes és fontos.” NézetSéguin vezénylése is 
ilyen: minden részletre kiterjedően aprólékos és intenzív. 
A kiváló énekesgárdából is kiemelkedik Joyce DiDonato 
(Sesto) és Marina Rebeka (Vittelia). Mindketten remekelnek 
nagyszabású rondóáriájukban („Deh, per questo istante 
solo”, illetve a basszetkürtkíséretes „Non più di fiori 
vaghe catene”). Rebeka hangja némileg éles, ám ez jól illik 
az általa meg formált – csak legvégül megtisztuló jellemű –  
hősnőhöz. DiDonato koloratúrái pedig kristályosan  
tökéletesek gyönyörű klarinétszólóval kísért, első áriájában  
(„Parto, ma tu, ben mio”). Nem úgy a címszereplő utolsó 
áriája („Se all’impero, amici dei”), ahol Rolando Villazónnak 
érezhetően nehézséget okoznak a koloratúrák.  
De hát őt nem ezért szeretjük: egyéniségének kisugárzása, 
éneklésének kifejezőereje – mindenekelőtt 
 a recitativókban – önmagában is eseménnyé teszi e 
fölvételt.

Mesterházi Máté



88 GRAMOFON

Decca – Universal

074 3967

Deutsche 
Grammophon – 
Universal

073 5450

Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok
Volle, Vogt, Schwanewilms, Kränzle, Groissböck,
Bayreuther Festspiele, Philippe Jordan

„Lélegzetelállító, csodás zenékkel teli mű. Telve a szépség 
és melankólia szívszaggató pillanataival. Telistele az élet, 
az öröm s a boldogság valódi és hiteles megnyilvánulásaival. 
Ám egyszersmind nyugtalan és nyugtalanító mű is.”  
Barrie Kosky (*1967), A nürnbergi mesterdalnokok tavalyi 
– korszakos jelentőségű – bayreuthi felújításának ausztrál 
sztárrendezője ír így a kísérőfüzetben. És alighanem igaza 
van. Mert ahhoz, hogy Hans Sachsban (Michael Volle), 
Stolzingi Walterben (Klaus Florian Vogt) és Dávidban  
(Daniel Behle) is magát Wagnert láttassa (különböző 
életszakaszaiban); vagy hogy Évában (Anne Schwanewilms) 
és apjában, Pognerben (Günther Groissböck) Liszt Cosimát 
és Ferencet fedeztesse velünk fel, ahhoz neki magának 
sem volt elég sem kongeniálisnak, sem tüneményesen 
muzikálisnak lennie. Nem: ehhez az is kellett, hogy Kosky 
– e színpadi mágus – Európából kivándorolt zsidó  
emigránsok leszármazottja legyen. Rengeteg vicces és még 
több fölemelő momentuma van e zeneileg is kifogástalan 
előadásnak. Közülük az egyik a második felvonás vége 
a „Prügelfuge” utáni elcsöndesedésben. Sachs/Wagner 
itt maga is megdöbben attól az óriásira felfújt (!)  
„zsidó karikatúrától” (Theodor W. Adorno), amelyet  
Beckmesser (Johannes Martin Kränzle) figurájával teremtett.  
Hogy azonban a mindenki által megvetett városi írnokban 
ezúttal nem az eredeti „modellt” – a megátalkodottan 
antiwagneriánus, bécsi kritikust, Eduard Hanslickot  
– láthatjuk, hanem a Wagnerimádatában Brahms  
barátságát is odahagyó – rabbi fiából a Parsifal  
ős bemutatójának vezényléséig eljutó – karlsruhei karmestert, 
Hermann Levit, az még inkább rávilágít Wagner  
antiszemitizmusának groteszk ellentmondásosságára. 
Merthogy a műben megálmodott, idealizált, favázas 
Nürnberg utóbb Hitler Nürnbergje lett; a birodalmi  
pártgyűlések és „a német vér védelmére” hozott, faji 
törvények városa, majd a náci háborús bűnösöket elítélő 
per helyszíne is. Kosky rendezése pedig minden 
 történetielméleti munkánál mélyrehatóbban tárgyalja 
újra a Wagnerpört, amelyben persze fölmentő ítéletet hoz. 
A tárgyalóterem végül koncertteremmé tágul,  
s a nacionalizmus fölött győzedelmeskedik „a szent német 
művészet”.

Mesterházi Máté

Verdi: Giovanna d’Arco
Netrebko, Meli, Álvarez,
Milánói Scala, Riccardo Chailly

„Verdi előbb volt népszerű, mint jelentős zeneszerző” – írta 
a 19. századi zenéről szóló könyvében (1980) Carl Dahlhaus. 
A Schiller nyomán írott Verdioperák közül az első,  
a Giovanna d’Arco/Szent Johanna (1845) is az előbbi 
korszakból, a – maguk idején sikeres, de később –  
csaknem elfeledett művek közül való. Magyarul is olvasható 
Verdimonográfiájában (1985/2007) Julian Budden rámutat, 
hogy a szövegkönyv, „amelyet írója, Temistocle Solera 
»teljességgel eredeti drámának« nevez, valójában Schiller  
Az orléansi szűz című színdarabjának operai párlata. 
Hősnője (szoprán) nem a máglyán, hanem a csatatéren hal 
meg, miután előzőleg nem az egyház, hanem a saját apja 
(Giacomo, bariton) tagadta meg. Solera hangsúlyozta, hogy 
nem követte sem Schillert, sem Shakespearet abban, hogy 
Johanna »alantas szerelembe essék az idegennel, Lionellel«. 
Persze, hogy nem, hiszen az eggyel több főszereplőt 
jelentene, az pedig nehezítette volna az opera széles körű 
elterjedését. Így azután Johanna Károlyba (Carlo, tenor) 
szerelmes, ha másért nem, a takarékosság végett. Minden 
másban Schiller az irányadó.” Meg persze Shakespeare is, 
hiszen a Johanna isteni küldetését sugalló, jó szellemek, 
illetve a lány testi megkísértését folytató, gonosz démonok 
közötti viadalra akár az angol drámaíró is ihlethette Solerát 
(vö. First Part of King Henry VI). Ezek egyben a mű  
leghatásosabb jelenetei, rokonságot mutatva a francia 
„grand opéra” drámatechnikájával. Tény, hogy a Giovanna 
d’Arco híján van a nagy zenéknek, ám bőven vannak benne 
nagy pillanatok. A második világháború utáni újra
felfedezését Renata Tebaldinak köszönhetjük, most pedig 
hozzá hasonlóan perfekt világsztár, Anna Netrebko öltötte 
magára a címszerep vokális páncélját.  
Partnerei – Francesco Meli (Carlo) és Carlos Álvarez 
(Giacomo) – semmiben sem maradnak el mögötte.  
Ez a 2015ös „inaugurazione” a milánói Scala Riccardo 
Chailly nevével fémjelzett korszakának méltó nyitánya volt. 
Fontossá az ezt megörökítő kiadványt ugyanakkor a Moshe 
Leiser és Patrice Caurier rendezőpáros is teszi, akik  
ügyesen egyensúlyoznak fantasztikum és realitás között, 
a leglátványosabb jelenetekben is érzékeltetve, hogy 
a történet egy ideggyenge, túlérzékeny lány fantáziájában 
játszódik.

Mesterházi Máté
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A fuvolaszonáták nagykönyve, 
6. kötet
Ittzés Gergely – fuvola, 
Gábor József – zongora

Hungaroton
HCD 32778

A fuvolaszonáták nagykönyve, 
7. kötet
Ittzés Gergely – fuvola, Vitályos Balázs, 
Gábor József, Nagy Péter – zongora

Hungaroton
HCD 32779

Bach: E-dúr és a-moll hegedű-
verseny, II. partita
Daniel Lozakovich – hegedű, 
Bajor Rádió Kamarazenekara

Deutsche Grammophon – Universal
4799372

Alfonso X El Sabio – Cantigas 
de Santa Maria
Hespérion XX, Jordi Savall

Alia Vox – Karsay és Társa
AVSA 9923

Magam is meglepődtem, milyen jó lemez – Menuhin 
hajdani legendás felvételeit idézi. Lozakovich nem holmi 
tucatcsodagyerek. Zenélése nagyon elmélyült, egyszerűen 
érzi a zene belső logikáját. A Chaconne fantasztikus, ahogy 
az előző tételek is. Nincs semmi külsődleges, semmi 
szándékolt. A nem egyszerű zene irányít és tűnik magától 
értetődőnek. A technika jó, de ezzel ma már sokan vannak 
így, magában kevés még. Mi emeli ki Lozakovich játékát? 
Először is a zeneiség. Ami nincs meg mindenkiben, sőt, ilyen 
szinten kevesekben van meg. A két hegedűverseny ízlésem 
szerint való, vége elsietett tempók nélkül, ráülve a zene 
hullámzására, egyszerűen csak meglovagolva azt.  
A zeneiségen túl örvendetes a „hegedülés mint olyan” 
érvényesülése, amit szeretni lehet Menuhinban,  
Grumiauxban, Szeryngben akkor is, ha mai  
sztenderdekhez képest nem makulátlanok. Különösen 
az amoll hegedűverseny szép a természetes, lassabb 
tempóval. A Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarának  
Kamarazenekara ideálisan, odaadással kísér, s jó hallani  
Olga Watts csembalista diszkrét, mégis szabad játékát.

ZB

Jordi Savall nemcsak zeneszerzői életműveket, hanem 
történelmi személyekhez és eseményekhez köthető zenei 
világot is megjelenít lemezein. E koncepció jegyében fogant 
a közelmúltban a Jeanne d’Arc vagy a Mediciek korát 
bemutató korong. A legújabb SavallCD a Bölcs Alfonzhoz 
köthető Máriaénekekből mutat be egy csokorra valót.  
A 13. században élt uralkodó – amellett, hogy sikeres 
hadvezér volt – műveltségével is kitűnt kortársai között. 
A középkorból származó egyik legnagyobb Mária 
énekgyűjtemény a Cantigas de Santa Maria néhány  
darabjáról feltételezik, hogy ő volt a szerzője.  
A gyűjteményből most egy tucat válik elérhetővé Savall 
együtteseinek előadásában. Összeállításukat igényesség, 
hangszerelési ötletesség, hangulati változatosság jellemzi: 
az énekes darabokat instrumentális művek tagolják.  
A kiadás gondossága a lemezkísérőnél is megmutatkozik: 
hat nyelven közölnek értékes információkat a felcsendülő 
zenékről, azok történelmi hátteréről, kulturális  
környezetéről; szép illusztrációkat véve azon négy kódex 
egyikéből, amelyben a Máriaénekek találhatók.

KI

Kalandozás NyugatEurópa fuvolaszonátairodalmában, 
a 20. század közepén. Negyedszázadon belül születtek 
a művek, a legkorábbi Hindemith (1936), a legkésőbbi 
Dubois szonátája (1960). A szerzők közül a legidősebb 
Bowen, a legfiatalabb pedig Andriessen. És szerepel  
a népszerű fuvoladarabok szerzője, Jolivet is  
– Szonátájának ritka megszólaltatása „a mű szinte hálátlan 
nehézségeinek tudható be” a fuvolaművész véleménye 
szerint. Ő azonban úgy játssza, hogy mindebből a hallgató 
mit sem vesz észre! Felvillanyozó a markáns egyéniséget 
felmutató öt szonáta. Önmagukban is lekötik a figyelmet 
és intellektuális élvezetet okoznak – ezt azonban fokozza 
a kísérőszöveg, amelyben Ittzés rámutat azokra a stiláris 
jellegzetességekre, amelyek a zeneirodalmi tájékozódást 
megkönnyítik. Ismét felfénylik a szonátaműfaj rangja; 
reprezentatív kompozíciói a szerzőknek, függetlenül attól, 
hogy a fuvolás kamarazene milyen helyet foglal el  
életművükben. És reprezentatív darabjai lehetnek  
a fuvolaművészek repertoárjának – egyúttal a meg
mérettetés kiváló eszközei. 

FK

Ittzés Gergely válogatásában három cseh és két amerikai 
szerző egyegy szonátája kapott helyet. Sorrendjük kétféle 
szempontnak is eleget tesz: a komponisták születésének, 
valamint a művek keletkezésének. Közülük Martinů műve 
tartozik a repertoár sztenderd darabjai közé, a nála 18 évvel 
korábbi Schulhoffmű, valamint a 12 évvel későbbi  
Felddarab egyaránt ritkán hallható. A jazz hatása erősen 
érződik Muczynski művén – talán még Chick Corea is ebből 
merített egyegy motívumot kompozícióiban.  
A záródarabról megtudjuk, hogy sorsa sikertörténet; 
Liebermann Szonátája oly gyorsan hódította meg  
a pódiumokat, és vált tananyaggá, amire „Prokofjev óta nem 
volt példa”. Tömény hallgatnivalót jelent ez az ötnegyed 
órás műsor. Nem feltétlenül jár haszonnal a végighallgatása 
– érdemesebb külön elidőzni a daraboknál.  
Ittzés Gergely zongoristapartnere ezúttal is a közelmúltban 
elhunyt Gábor József. Interpretációjuk a tőlük megszokott 
perfekció jegyében zajlik. De miközben elismeréssel 
adózunk virtuóz játékukért, olykor szinte háttérbe szorul 
maga a „játszanivaló”. 

FK
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Gounod: Zongoraművek
Roberto Prosseda

Decca – Universal
4816956

Saudade – Csajkovszkij, 
Sosztakovics és Rahmanyinov 
művei
Elisabeth Leonskaja – zongora

EaSonus
0040232935312

A Soprano’s Schubertiade
Carolyn Sampson – szoprán, 
Joseph Middleton – zongora

BIS Records – Karsay és Társa
BIS 2543

Cezar Kjui: Zongoraátiratok
Marina Ivanova  
és Alekszandr Zagarinszkij – zongora

Hänssler Classic – Karsay és Társa
HC 17049

Schubert dalait legtöbbször bariton vagy tenor adja elő, de a 
szopránoknak (és mezzoszopránoknak) is szép hagyománya 
van. Egykor Elisabeth Schumann volt a kör jeles előadója, 
aztán Schwarzkopf, Seefried, Marshall, Ameling, Janowitz, 
Hendricks, Battle, Studer, illetve Ludwig, Fassbaender. 
Sampson lemeze kiváló. A hang szépségén és a magas fokú 
felkészültségen túl ennek oka az, hogy Sampson nem a 
német romantikus, aztán expresszívebb hagyományt ápolja, 
hanem saját korábbi tevékenysége lényegét alkalmazza: 
ugyanis elsősorban régizenei téren jeleskedett. Éneklése 
nagyon tiszta és egyenes, és ez Schubert dalaiban különös 
és nagy erény. Nincsenek se felesleges sallangok, se bántó 
elkenések. Üde, friss és tiszta az egész. Middleton kísérete 
kidolgozott és karakteres. A hangminőség egyfelől tökéle
tes, másfelől problémás a tekintetben, hogy túl előre veszi 
a zongorát, így Sampson csodálatos éneklése a kelleténél 
jobban háttérbe szorul – pedig megállja helyét az említett 
nagy elődök mindegyike mellett. Kennst du das Land?  
Wo die Gesänge blühn…

ZB

Meglepő, sőt bizarr, hogy egy olyan szerző műveinek 
átiratát hallgathatja meg az ember a lemezen, akinek  
az eredeti változatban komponált darabjai finoman szólva 
sem képezik a lemezkiadók és az előadók repertoárját. 
A kiadványon az orosz romantikus (Borogyin és  
Muszorgszkij nevével fémjelzett) Ötök csoportjához tartozó, 
rendkívül sokoldalú Cézar Kjui három ciklusának négykezes 
változata szólal meg. Az Edúr zenekari szvitet (a darab egy 
variációsorozat) maga a szerző írta át négykezesre, 
az Op. 20as, 12 darabból álló Miniatűrök sorozata  
eredetileg zongorára , az Op. 39es, héttételes, szintén 
a Miniatűrök elnevezést viselő ciklus hegedűre és zongorára 
készült. A két zongorista előadása élvezetes, nagyon jó 
megoldásokat hallunk; érződik, hogy sok éve játszanak 
együtt. A hangszínek szépek, a karakterdarabok ki
dolgozottak, a finom agogika, a széles skálájú dinamikai 
megoldások teszik a felvételt izgalmassá. No meg Kjui  
zeneszerzői világa. Érdemes (lenne) meghallgatni  
a darabokat az eredeti hangszereléssel. 

LI

A legendás zongoraművésznő, Elisabeth Leonskaja  
lemezén két zongoraszonáta és négy rövidebb terjedelmű 
darab szerepel, három orosz zeneszerzőtől.  
Azonban mégsem az orosz tematika adja a felvételek 
magvát, hanem egyetlen érzelem köré csoportosította 
a művésznő a válogatást. A portugál ’saudade’ szó nehezen 
fordítható le, nemcsak a magányt jelenti, hanem a fájdalmas 
vágyat valaki vagy valami után. Csajkovszkij Gdúr és 
Sosztakovics hmoll szonátája után négy Rahmanyinov 
darabot hallhatunk, köztük a talán legismertebb ciszmoll 
prelűdöt. Az orosz zenét figyelemmel kísérők kedvére (is) 
készült a lemez, a két szonátát sajnálatosan kevéssé 
ismerjük. Leonskaja játéka valóban sugall egyfajta múltba 
fordulást, nosztalgiát, mindezt tökéletes hangzásképpel, 
erőteljes fortékkal, szép ívekkel.  
Csajkovszkij nagyszonátája ízléssel szólal meg,  
a Sosztakovicsműben kissé elnagyoltnak érzem  
a karakterábrázolásokat. Rahmanyinov darabjaiban  
teljesedik ki a művésznő igazán, képes úgy tolmácsolni 
ezeket, hogy csak a zenére figyel a hallgató, minden 
pillanatban.

LI

Időutazásra hív Roberto Prosseda új lemeze. Ritkaságokat 
kutató zongorista; Mendelssohn összes zongoraművének 
felvételével lett ismert többek közt, de rögzítette például 
Gounod Zongoraversenyét pedálzongorára. Most utóbbi 
zongoradarabjaiból készített lemezt. Mintha párizsi szalon
ban ülnénk, a falakon Bouguereau és Cabanel festmények. 
Mendelssohn hatása jelentkezik a Szöveg nélküli dalokban. 
A négykezes Eszdúr szonáta még messzebbre megy vissza, 
a klasszikus mesterekhez: Beethoven, Schubert világára 
emlékeztetve valamelyest. De nem áll meg az időutazás: 
Bachig repülünk vissza a Meditáció J. S. Bach I. prelúdiumára 
című darabbal, de aztán rögtön vissza, mert Gounod igen 
hamar a saját korához talál benne.  
Ezt képviseli a Hat prelúdium és fúga is. A La Veneziana, 
az Impromptu és a Souvenance (Noktürn) felettébb  
hangulatos kis darabok. Nagyon karakteres az Egy marionett 
gyászindulója. Prosseda kidolgozottan, tisztán,  
hangulatosan játszik. Fazioli hangszert használ, mely 
felettébb megfelel ennek a zenének. Opálos fényt ad 
a dallamoknak, puha mély hangok fölött, s közben áttetsző 
marad a textúra.  

ZB
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Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány, 
Tragikus nyitány, II. szimfónia
Deutsche Kammerphilharmonie,
Paavo Järvi

Sony Classical
88985459462

Sibelius: II. szimfónia, Grieg: 
zenekari művek
Kölni Gürzenich Zenekar, Dmitrij 
Kitajenko

Oehms Classics – Mevex
OC 457

Organ Favourites
Bach, Mendelssohn, Schumann, 
Franck, Widor művei
Teleki Miklós – orgona

Hungaroton
HCD 32809

Richard Strauss: Zenekari művek
Staatskapelle Weimar, Kirill Karabits

Audite
97.755

Zeneéletünk fontos feladata, hogy az európai  
orgonairodalom kincsei ne csak reprezentatív koncert
központokban, hanem a maguk legtermészetesebb  
közegében vagyis templomban is magas művészi  
és technikai minőségben szólaljanak meg. E törekvés jó 
példája a fiatalabb generáció jeles orgonistája, Teleki Miklós 
új albuma, amelyet a dunakeszi Szent Mihálytemplomnak 
a BKM Orgonaüzem által, 2010ben épített, kivételesen 
jól sikerült hangszerén készített. Az instrumentum hang
képének tervezője, művészeti szakértője még Baróti István 
volt, aki 2014es halála óta fájdalmasan hiányzik a magyar 
(egyház)zenei életből. A Dunakeszin felépített hangszer 
azért különleges, mert a két manuálhoz tartozó sípsorok 
kiválasztása eltér a megszokottól, valamint az orgona 
főműve a redőnyszekrényben van. Teleki ízlésesen  
válogatott CDje voltaképpen e hangszer sokoldalúságát 
hivatott bemutatni, barokk és romantikus kompozíciók 
segítségével. A lemeznek tehát nincs határozott tematikája 
– inkább olyan, mint egy szépen felépített, harmóniát 
sugárzó koncertprogram. 

ReA

Három szimfonikus költemény és a Strausscsalád  
engedélyével lemezre rögzített Ünnepi induló hallható a 
kiadványon. Richard Strauss zenéje hihetetlenül invenciózus, 
hangszerelése mindig tartogat olyan pillanatot, amelyet újra 
és újra át kell élnünk. Késő romantikus zenét lemezre venni 
nem a legnagyobb kihívás, hiszen a rengeteg különféle 
hangulat adja magát. A tempók jók, a karakterek  
is viszonylag érzékletesen megfogottak a felvételen. 
A hallgató nem tudja eldönteni, hogy ez a karmester 
érdemee. A nagy egységekben való gondolkodás mutatja, 
hogy Kirill Karabits nem tudja fölényesen átfogni  
a szerkezetet, ez különösen a Halál és megdicsőülés című 
darabban érzékelhető. Karabits túl gyakran járatja 
csúcspontra a zenekart, és a lágyabb részek  
(a bensőségesség, a személyes hang, a túlfűtött szenvedély) 
kevésbé kifejezőek, éneklőek, a belső szólamok (például 
a fafúvós triolák a Don Juanban) kiemelése nem mindig 
történik meg. Az opusszám nélküli Festmarsch nem 
illeszkedik a lemez koncepciójába, csak a TrVjegyzékszám 
alapján, de akkor a lemezt nyitó Macbeth miért szerepel? 

LI

Orosz karmesterek elég ritkán vezényelnek Sibeliust. 
Rozsgyesztvenszkij felvette a szimfóniákat, s egy keveset 
Mravinszkij is dirigált. Kitajenko lemeze a II. szimfóniáról 
határeset. Az I. tétel egész ígéretes, nem tömör, inkább 
puhább hangzású, ugyanakkor megvan a zene kellő folyása. 
A II. tétel eleje elég unalmas, aztán bizonytalanná válik 
az előadás, mintha nem volna kellőképp begyakorolva.  
A III. tétel nem elég pregnáns és meglepő. Az ünnepélyes 
IV. tételben az eddigieknél még jobban megmutatkozik 
az elégséges gyakorlás hiánya, a zenekar igyekszik, de 
sokszor suta. Nem könnyű darab ez, hosszabb és alaposabb 
előkészületet érdemelt volna. Nem a stílussal, hanem 
a felkészüléssel van a baj. Így pedig, miközben alapvetően 
nem volna rossz Kitajenko elképzelése, mégsem érzem 
megfelelőnek ezt a lemezt. Így nincs értelme.  
Mintha a próbafolyamat úgy a kétharmadánál megszakadt 
volna, s a résztvevők ezután már nem szakadtak volna meg.  
A szimfónia után két rövid Griegdarab hallható, ezek 
előadás szempontjából értelemszerűen jobbak.        

ZB

A két ellentétes karakterű nyitány és a 2. szimfónia hármas 
egysége sokadszorra szerepel lemezen.  
A szerző díszdoktorrá avatására írta az Akadémiai ünnepi 
nyitányt (Brahms janicsárnyitánynak is nevezte a művet), 
amely nagy apparátust foglalkoztat, és alapvetően vidám 
hangulatú, ellentétben a Tragikus nyitány karakterével. 
A lemezt indító szimfónia talán nem a legkedveltebb 
e műfajú darab a brahmsi életműben; a darab és a lemezen 
hallható előadás alapján sokan felülírják majd a véleményü
ket. Paavo Järvi és a brémai Deutsche Kammerphilharmonie 
előadása megkapó pillanatokban gazdag, a hangszínek 
csodálatosak, a zene lélegzik, minden hang élvezetes. 
A tolmácsolás éppen csak elkerüli a giccsbe hajló 
 játékmódot, a nosztalgikus hangulat, a múltba fordulás 
megjelenítése érzékletes, a rövid hangszerszólók  
gyönyörűek. A kényesebb ízlésű Brahmsrajongók a kicsit 
súlyozottabb hemiolákkal vagy a kéttriós scherzo  
főrészének kevéssé játékos karakterével talán nem értenek 
egyet, de ez legyen az ő problémájuk.

LI
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Bye-Bye Berlin
Marion Rampal, Quatuor Manfred, 
Raphaël Imbert

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMM 902295

Kennedy meets Gershwin

Warner Classics – Magneoton
0190295642136

A Golden Age / Aranykor
Ray Chen – hegedű

Decca – Universal
4833852

Laurie Anderson & Kronos 
Quartet: Landfall

Nonesuch – Magneoton
5641642

Eklektikus, hatásvadász. Szemben Vilde Frang Homage  
című lemezével, mely tényleg megidézte az aranykort, 
amikor a nagy hegedűsök ontották a különböző átiratokat. 
Chen tud hegedülni, ez nem vitás, a technikájával nincs is 
semmi baj, olykor hangulatos is, ízesen, flottul játszik,  
ámde felületesen. Nem rossz Bruch Hegedűversenye, 
de nem is jó. Elrontja a felszínesség, sok a hatásvadász 
megoldás, mely inkább elvesz, semmint hozzátenne. 
A Robert Trevino vezényelte Londoni Filharmonikusok 
egyébként kifejezetten jók benne.  
A zongorakíséretes karakterdarabokban megmutatkozik 
Chen tehetsége. A Made in Berlin vonósnégyessel hallunk 
két egészen jó átiratot (Debussy: Claire de lune,  
Macpherson: Waltzing Matilda), ám borzalmas velük 
Stephan Koncz A New Satiesfaction című átirata  
Satie I. Gymnopédiájából. Hatásvadász posztmodern giccs, 
a rendkívüli dallam ellopása az eredeti darab hangulatának 
teljes felülírásával. Vélhetően sikere lesz a lemeznek,  
de sajnálatos, hogy Chen tehetségét ilyen kétes  
megoldásokra pazarolja. A lemez bizony pont nem  
aranykorról tanúskodik. 

ZB

Amerika két partja találkozott az idén 71 éves Laurie Anderson 
(New York) és a Kronos Kvartett (San Francisco) közös, 
Landfall című lemezén. Az előadók eddigi munkásságát 
ismerve látatlanban is biztosak lehetünk benne, hogy 
együttműködésükből csakis új, egyedi produkció születhet. 
Várakozásainkban nem is csalódtunk. Az Andersonjegyezte 
történet a 2012es Sandy hurrikán New Yorki pusztítását 
örökítette meg a lemez 30 trackjében, melyek rövidek, 
legtöbbjük kéthárom perces. Anderson személyes  
emlékeire támaszkodva írta le a pusztítást és a szenvedést, 
amit a természeti katasztrófa okozott. Az általa narrált egyik 
történetből például megtudjuk, hogy New York utcái  
folyókká változtak, lakásának pincéjét elöntötte a víz, és 
minden, amit életében gondosan eltett, szemétté változott.  
A Landfall összművészeti alkotás, ahol a próza, a zene  
és az elektroakusztikus zajok állnak össze egységes egésszé. 
A megjelenített borzalmak ellenére a mű optimista  
kicsengésű. Azt üzeni, hogy az emberiéget nem gyűrhetik  
le a Sandyféle hurrikánok: megakadályozni nem tudjuk 
a természeti katasztrófákat, de az Ember újból feláll, és győz 
a természet erői felett.

KI

Nigel Kennedy nevét Vivaldi Négy évszak című hegedű
versenyciklusának delejező értelmezésével ismerte meg 
a világ. Az előadást az EMI Classics 1989ben lemezre vette, 
ami minden idők egyik legtöbbet eladott felvétele lett. 
A klasszikus zene „fenegyereke” azóta is feszegeti határait. 
Legújabb lemezén a jazz iránti érdeklődését mutatja meg. 
Már kamaszkorában különös figyelemmel hallgatta a család 
jazzlemezeit, és nem kellett soká várni arra sem, amikor már 
nemcsak hallgatta, hanem maga is aktív közreműködője lett 
alkalmi együtteseknek. Gershwin zenéjében három  
„összetevőt” tart igazán fontosnak: a klasszikus zene és 
a jazz fúzióját, a zsidó kultúra gyönyörű dallamvilágának 
megjelenését, és New York városának semmihez nem 
hasonlítható, kivételes energiáját. Gershwinnek hódoló 
lemezén kiváló jazzmuzsikusok társaságában szólalnak meg 
improvizációk a zeneszerző legnépszerűbb melódiáira.  
Kennedy a hegedű mellett brácsán is játszik, a They Can’t 
Take That Away From Me dallamára írt fantáziájában pedig 
nemcsak zeneszerzőként nyilatkozik meg, hanem elég 
bátor volt ahhoz, hogy közönség előtt megmutassa 
zongoratudását is. KI

Kivételes fúzió eredménye az első világháborút követő  
két évtized Berlinjének zenei világát bemutató lemez:  
a Quatour Manfred nevű vonósnégyes Marion Rampal 
énekesnő és Raphaël Imbert szaxofonos közreműködésével 
idézi meg a kabaré műfajának csillagóráit.  
A több mint harminc éves kvartettől nem idegen az effajta 
kalandozás, tíz éve ugyancsak Imbertrel közösen  
jelentették meg BachColtrane című lemezüket.  
A klasszikus repertoárban is jártas jazzénekes Rampal 
virtuóz technikájának és kimagasló muzikalitásának  
köszönhetően autentikusan, mégis egyedi módon  
szólaltatja meg az énekeseket gyakorta csaknem meg
oldhatatlan feladat elé állító vokális szerzeményeket.  
Miként az előadók, a lemez anyaga is igen sokszínű. Kurt 
Weill Koldusoperájából és más műveiből vett részletek 
mellett szerepelnek a cseh származású Erwin Schulhoff 
instrumentális kompozíciói, az Oroszországban született 
Arno Billing csaknem musicaldalai, valamint  
Jan Meyerowitz, Paul Hindemith és Alban Berg művei is. 
Hiánypótló összeállítás, páratlan előadásban.

JB


