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Viola Romance
Rivka Golani – brácsa  
Kollár Zsuzsa – zongora

Több mint 250 kompozíciót írtak neki, köztük nyolcvannál 
több versenyművet. Az egyik legrangosabb zenei szaklap, 
a BBC Music Magazine korunk 200 legjelentősebb hang
szeres művésze egyikének tartja, és benne van a leg
kiválóbb, még aktívan hangversenyező brácsaművészek 
ötös listájában is. Igen, ő Rivka Golani, korunk egyik 
legsokoldalúbb – szerénytelenség nélkül állítható – világ
sztár mélyhegedűse. A művésznő tipikus világpolgár: szülei 
Lengyelországból származtak, ő már TelAvivban született, 
élt Kanadában, jelenleg pedig Londonból indul a világ nagy 
koncerttermeibe. A magyarokhoz is van kötődése. Miután 
huszonegy évesen abbahagyta a hegedülést, és végleg 
a brácsa felé fordult, megkereste és meg is találta a legjobb 
tanárt, Pártos Ödön személyében. Életének minden bizony
nyal legfontosabb tárgya, az ő saját igényei szerint készült 
brácsája pedig első férje, a hangszerkészítő Erdész Ottó 
munkáját dicséri. Az instrumentum végigkíséri a művésznő 
pályafutását, jelen lemezen is ezen játszik. Zongora
kísérőjével, Kollár Zsuzsával kétlemezes kiadásban játszanak 
főként Kreisler, Elgar és Dvořákműveket, de a harmincöt 
kis darab között megszólalnak Drdla, Brahms, Gärtner, 
Hubay és Schumannalkotások is, a CDk tehát mintegy 
másfél évszázad miniatűr kompozícióiból adnak válogatást. 
Ezek a rövid művek tipikus karakterdarabok, néhány perces 
megnyilatkozások, ezernyi színnel, hangulattal és poézissel. 
Egyikmásik gyakran hallható ráadásdarabként, általában 
hegedűsök előadásában. Golani átíró munkájának köszön
hető, hogy most brácsán is megismerhetjük e rövid aforiz
mákat. A brácsa emberi hanghoz nagyon közeli hangszíne 
kissé megváltoztatja az eredetileg hegedűre szánt műveket: 
bársonyosabbak, olykor lágyabbak vagy éppen melanko
likusabbak lesznek. Persze ezekhez az új benyomásokhoz 
kellenek az előadók: nyitottságuk a különféle hangulatok 
megmutatására, érzékenységük a zeneszerzők által  
megfogalmazott életérzésekre és hangszeres színérzékük 
a megannyi zsánerkép megfestésére. Golani ezekkel 
a darabokkal csillogó, ám soha nem öncélú virtuozitását, 
lírai alkatát, előadóművészi eleganciáját is megmutatja 
hallgatóinak. Sokoldalúságát pedig a lemezborító is  
demonstrálja, mely a festőként is tehetséges brácsa
művésznő munkája.

Kovács Ilona

Puccini: Le villi (Lidércek)
Londoni Filharmonikusok, Opera Rara Chorus,  
Sir Mark Elder

Puccini első operája, a Le villi (Lidércek) iránt a legutóbbi 
években tapasztalható nemzetközi érdeklődés újabb 
megnyilvánulása, hogy az Opera Rara világpremierként 
jelentette meg a mű eredeti, egyfelvonásos verziójából 
készült CDfelvételt. Ez a Ricordi kiadó Martin Deasy által 
rekonstruált új kritikai kiadásán alapul. A Londoni Filharmo
nikus Zenekart az Opera Rara korábbi művészeti igazgatója, 
Sir Mark Elder vezényli. Annát Ermonela Jaho, Robertót 
Arsen Soghomonyan, Guglielmót Brian Mulligan énekli. 
A lemezen közreműködő Opera Rara Kórust Eamonn 
Dougan karigazgató tanította be. A Giselle című balettben 
is megjelenő, Vilalegendán alapuló szövegkönyvet  
JeanBaptiste Alphonse Karr francia író elbeszélése 
inspirálta. Annak ellenére, hogy az opera a milánói Teatro 
Del Vermében, 1884ben megtartott ősbemutatón hatalmas 
sikert aratott, a pályakezdő komponista semmiféle elis
merésben nem részesült a Sonzogno kiadó által az előző 
évben meghirdetett zeneszerzőversenyen, amelyre a darab 
első, egyfelvonásos változata készült. Ennek ellenére 
a konkurens Ricordi cég szerződést ajánlott a máris Verdi 
utódjaként emlegetett 24 éves zeneszerzőnek. A kiadó 
kérésére Puccini kétfelvonásossá dolgozta át az operát, 
a felvonások között egy lenyűgöző intermezzóval, és végül 
ez a változat vált a darab végleges színpadi alakjává.  
A mű erősen narratív jellege miatt a CDfelvétel különösen 
adekvát forma ahhoz, hogy Puccini zenéjének szépségét 
maradéktalanul élvezhessük. A Le villi komponálásakor 
Puccini teljesen kész komponista volt, a színházról azonban 
még kevés tapasztalattal rendelkezett. Ennek ellenére már 
a Lidércekkel sikerült megteremtenie azt a tömörséget, 
amellyel képes volt folyamatosan fenntartani hallgatósága 
figyelmét. Az akusztikailag kiváló minőségű stúdiófelvétel 
az opera eredeti változatának a Royal Festival Hallban,  
134 év múltán megrendezett londoni bemutatója előtti 
napokban készült. Sir Mark Elder karmester értőn fedi fel 
a fiatal Puccini partitúrájának finom színeit és árnyalatait, 
érzékenyen irányítva az együtteseket és a szólistákat,  
akik közül kiváltképp Ermonela Jaho magvas szopránja, 
illetve Arsen Soghomonyan behízelgően bársonyos tenorja 
ragyog ki.

Kaizinger Rita

Hungaroton
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Moniuszko: Halka
J. Wagner, Szlenkier, Goliński; Opera Nova Bydgoszcz, 
Piotr Wajrak

A történelem úgy akarta, hogy lengyel barátaink nemzeti 
operája, a Halka csak annyira viselje magán a romantika 
vonásait, mint amennyire már a verizmust is megelőlegezi. 
A 19. századi Lengyelország politikai értelemben oly kevéssé 
létezett, hogy a nemzeti függetlenség mint operatéma 
szóba sem jött. Maradt lehetőségként a szociális konfliktus, 
szegények és gazdagok ellentéte – ennek igazán harapós 
ábrázolását viszont az 1846os parasztfelkelés („galíciai 
mészárlás”) véres emléke lehetetlenítette el. Hogy a vilniusi 
születésű Stanisłav Moniuszko (1819–1872) főműve év
tizednyi vajúdás után, 1858ban végre a varsói Teatr Wielki 
színpadára kerüljön, s ott fergeteges sikert arasson, ahhoz 
a liberálisabb szemléletű II. Sándornak kellett orosz cárként 
– és így lengyel királyként is – trónra lépnie. És ehhez 
persze Moniuszkónak is le kellett tompítania operája 
társadalmi élét: a hegyekben élő parasztok (a „gurálok”) 
sanyarú sorsára egyetlen kórus utal, szinte mellékesen 
– igaz, hogy mazurkaritmusban! Pedig a librettó írója, 
Włodzimierz Wolski eredetileg az opera negatív főszereplő
jét tette meg a szövegkönyv alapjául is szolgáló poémája 
(Halszka) pozitív, bár tragikus sorsú hősének. Janusz mind 
társadalmi szakadékokat áthidaló szerelmében, mind 
politikai szabadságharcában elbukik. A cenzúra miatt 
azonban végül az opera címszereplője lett az, aki beleőrül 
(akárcsak egy Donizettihősnő) abba, hogy szerelme 
megtagadja őt – a szegény sorsú, megesett lányt – egy 
másik, a fiú számára a társadalmi fölemelkedést jelentő 
kapcsolatért. Halka – Undine (E.T.A. Hoffmann)  
„deromantizált” leszármazottja – tragikusan magára 
marad: a nemesek nem fogadják be, a parasztok kivetik 
magukból. Halálában mégis megbocsát a szeretett férfinak, 
mint azt már Goethe Margitja is tette… A bydgoszczi Opera 
Nova látványos (helyenként enyhén giccsbe hajló), ám 
lényegileg újat nem mondó produkcióval tisztelgett a 200 
éve született zeneszerző előtt (rendező: Natalia Babińska). 
Jolanta Wagner – ha nem is kifejezetten szép színezetű, 
de – remek technikájú szopránnal valósítja meg a cím
szerep éthoszát. Łukasz Goliński ezzel szemben nemzetközi 
figyelemre is számot tartó basszbariton jelenség a meg
hasonlott Janusz alakjában.

Mesterházi Máté

Moniuszko: Beata
Oleś-Blacha, Załęski, Ratajczak; Krakkói Opera,  
Tomasz Tokarczyk

Lám, milyen üde és kellemesen hallgatható vígoperára 
képes egy „nemzeti” zeneszerző is, ha nem nehezedik rá 
a szenvedő hazát okvetlenül megváltani akarás terhe! 
Stanisłav Moniuszko utolsó színpadi műve, a Beata avagy a 
vakok című egyfelvonásos opera (1872) Svájcban játszódik, 
noha játszódhatnék bárhol másutt is. A kedvesen bugyuta 
cselekmény két fiatal pár boldogságának beteljesüléséről 
szól, amelyet vélt és valós testi hibák, anyagi nehézségek 
hátráltatnak. A mű egyetlen kifejezetten lengyel hangütése 
a minden félreértést tisztázó, parádés fináléban hangzik fel: 
a „csodadoktor” Sir Henryk Wolsey polonézritmusban  
vallja be a Sir Artur Pepperton lánya iránti szerelmét, akit 
ténylegesen ki is gyógyít a vakságából... Moniuszko kifogy
hatatlanul invenciózus zenéje a nagy barát, Smetana 
Az eladott menyasszonyát (1866/70) juttathatja eszünkbe. 
A nemzetközileg is sikeres „nemzeti vígopera” bravúrját 
a Beata persze nem tudja megismételni. Ellenkezőleg:  
a Teatr Wielkibeli ősbemutató bukása a szerzőt – aki 
immáron e varsói Nagyszínház igazgatója is – olyannyira 
megviselte, hogy néhány hónappal később elhunyt  
(53 évesen). Merthogy a Beata kritikusai éppen a nemzeti 
relevancia hiányát hányták Moniuszko szemére. Pedig 
a „lengyel Schubert” itt is tehetségesen színezi át szláv 
melankóliával a 19. század első felének romantikus zenei 
nyelvét. Az opera számos együttesének egyik legremekeb
bikében, a szeptettben Donizetti nagyívű melódiái sejlenek 
föl. Egy bayreuthi utazás (épp röviddel Moniuszko halála 
előtt) már nem adhatott esélyt e nyelvezet megújítására. 
A Beata hamar eltűnt a süllyesztőben, a Teatr Wielki  
1939 szeptemberi leégésekor pedig még a mű kéziratos 
partitúrája is lángok martaléka lett. A zeneszerző Krzysztof 
Baculewskire (*1950) várt a nemes feladat, hogy a művet 
az autográf zongorakivonat alapján, Moniuszko zenéjének 
elmélyült ismeretében újrahangszerelje. Így jöhetett létre 
az a koncertszerű előadás is, amelyet e kiadvány – a 
bicentenáriumi Moniuszkoemlékév értékes hozadékaként 
– örökített meg. Az alkalomhoz méltó előadásból 
mindenek előtt a kislányos szopránú Katarzyna OleśBlacha 
(Beata) emelkedik ki, aki az operát záró keringőariettában 
koloratúr készségét is megcsillantja.

Mesterházi Máté

Dux –  
Karsay és Társa

DUX 6331 (BluRay)

Dux –  
Karsay és Társa

DUX 1531
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Várallyay Petra Trió:  
Deadline Haze

Mondhatnánk, nagy meglepetést okozott, hogy a Várallyay 
Petra Trió első lemeze, a Deadline Haze címadó száma 
elnyerte az Independent Music Awards közönségdíját az 
„eclectic” kategóriában, de igazából nincs ebben semmi 
különös. Az egész albumanyag izgalmas, bátran kísérletező 
zene – abban a tartományban, ahol még közönségbarátnak 
lehet mondani. Virtuóz előadásmód jellemzi a szólistát és a 
kísérőket is. Az alkotók tehetséges fiatal művészek, akiknek 
a szerethető lénye úgy is átsüt zenéjükön, ha a hallgató
ságuk történetesen nem ismeri őket, sőt nem is honfitársak. 
Nem ez az első elismerés, amelyet a hegedűszongorista 
énekeszeneszerző, Várallyay Petra begyűjt. Kétszer kapott 
kiemelt arany díjat a Rados Dezső Hegedűversenyen, ő lett 
a legjobb zenész az International Stud Jazz Festivalon 
Marosvásárhelyen, megkapta az Orszáczkydíjat, a Junior 
Artisjus Díjat, beválasztották a La Femme 50 tehetséges 
magyar fiatalt támogató mentorprogramjába, a trió pedig 
elnyerte a Nagyszebeni Jazzfesztiválon a legjobb hang
szeres előadónak járó díjat. A Fall Like Rain című szám, 
amely kilenc másik eredeti Várallyayszerzemény és egy  
My Favorite Thingsfeldolgozás mellett kapott helyet 
az albumon, döntős lett az Eurovíziós Dalfesztivál hazai 
válogatóján; annak ellenére, hogy 5/4ben íródott, igényes 
harmóniamenettel és bátor dallamvezetéssel. És valószínű
leg most jön csak a java, hiszen a főhősnő még csak húszas 
éveit tapossa, érdeklődése pedig egyaránt élénk a klasszikus 
zene, a jazz és a szabad improvizáció iránt, a legkülönbözőbb 
forrásokból nyer inspirációt. A Deadline Haze rendkívül 
változatos, sokszínű lemez, ami nem csak annak köszön
hető, hogy Petra hol hegedűn, hol zongorán hallható, sőt 
néhol énekel is. A számok szabadságfoka is eltérő és 
stilárisan is sokfélék. 2014 óta stabil partner Berta Zalán 
basszusgitáros, aki a Choose Cheese zenekart is erősíti, 
illetve Szikora Balázs dobos, aki a Palmada Orchestrában 
főként latin ritmusokat hoz, ketten együtt pedig duó
produkcióba is fogtak már. Hárman együtt bármire  
képesek, és furcsamód ez jelenti számukra a kihívást, 
mert befogadóként nehéz a produkció cikázásait követni. 
Az ötletek burjánzása még nem engedi látni a letisztult  
alkotói szándékot – de bőven van még idejük lelassulni.

Bércesi Barbara

FEKETE-KOVÁCS KORNÉL/MODERN ART ORCHESTRA: 
FOUNDATIONS

A Modern Art Orchestra roppant kreatív megalkotója és 
vezetője, FeketeKovács Kornél nagy álmodozó, aki abban 
különbözik az álmodozók átlagától, hogy álmait rendszerint 
valóra is váltja. Kornél jógafilozófiával és annak gyakorlásával 
foglalkozik. Ez a vezetővel és négy vendégművésszel együtt 
23 zenész bevonásával készült, hatalmas zenekari mű ennek 
a keleti gondolkodás és életmódnak a nyugatias zenei  
lenyomata. Mivel a pazarul kiállított és illusztrált műsorfüzet 
bőséges magyarázatot ad a tételek inspirációjául szolgáló 
gondolatokra, inkább úgy próbálnék olvasóinknak képet 
adni a hallottakról, ahogy azokat minden háttérinformáció 
nélkül, első hallásra regisztráltam. Hosszú és folyamatos, 
műgonddal komponált, de a rögtönzésnek is tág helyet adó, 
széles hangulati skálát felölelő zenét hallunk – meditatív 
hangzású elemekkel, a szanszkrit szövegeket kántáló 
Dr. Vigneshwar Bhat és a minden zenei hangulatra érzé
kenyen reagáló Harcsa Veronika hangjával fűszerezve. 
A jellegzetes hangszerelés FeketeKovács Kornél sajátja, 
és anélkül, hogy utánozná ebből a szempontból nagynevű 
elődeit, eredetiségében, a hangszerek ötletes csoportosítá
sát és használatát, valamint a komponált és rögtönzött 
részek szerves egységbe kovácsolását tekintve Duke 
Ellingtonra és Gil Evansra emlékeztet. Ami az improvizáció
kat illeti: gyönyörű szólók hallhatók szopránszaxofonon 
Bacsó Kristóftól, Ávéd Jánostól tenoron és bambuszfuvolán, 
két kiváló zongoristánktól, Szakcsi Lakatos Bélától és Cseke 
Gábortól, valamint szárnykürtön magától a zenekar
vezetőtől. Intenzív figyelem és hatalmas zenei empátia 
jellemzi a zenekar egészét. A folyamatot megnyitó reggeli 
ima teljesen hangszeres, és az egyik leggyönyörűbb 
meditatív zene, amit valaha hallottam. Fontos ismét hang
súlyozni, hogy az Indiát is megjárt szerzőhangszerelő és 
zenekarvezető teljesen nyugati eszközökkel próbálja – sze
rintem sikerrel – átadni az életérzést, amelyet ő a napi 
életében is a magáévá tett. Nem mondanám, hogy minden 
tétel ilyen meditatív, az élénkebb részek sem hiányoznak, 
de a mű legnagyobb erénye, hogy mindez integrált. 
Az embernek nem támad olyan érzése, mint oly sok hosszú 
lélegzetű jazzkompozíció esetében, hogy a zenét csak 
az album címe egyesíti.

Pallai Péter

Acappella  
Hangőrző 
Egyesület

BMC Records

BMC CD 297
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BMC Records

BMC CD 290

ECM Records – 
Hangvető

ECM 2655

Wolfgang Muthspiel  – Scott Colley – Brian Blade:   
Angular Blues

Ismét egy kiemelkedő album a többször is világelsőnek 
megszavazott müncheni kiadó gondozásában, ezúttal 
egy amerikai karriert befutott osztrák zenésztől.  
Wolfgang Muthspiel a jazzgitárosok elitjébe tartozik, jóllehet 
az elmúlt évtizedekben számtalan kiválóság jelentkezett 
ezen a hangszeren. Az ECM pedig dúskál a jobbnál jobb 
művészek között – a néhai John Abercrombietől vagy 
Bill Friselltől Snétberger Ferencig és Boros Zsófiáig.  
Öröm és büszkeség ez a hazai zenebarátok számára. 
Muthspiel nemcsak hangszeresként, de mint komponista 
is igazán jelentős. Negyedik ECMalbumát is trióban 
készítette, mint az elsőt; közben két négyes felállásban 
rögzített lemezzel is jelentkezett. Egy tokiói klubfellépés 
után rögzítették a kilenc darabot: hét Muthspiel originált 
és két standardet: az Everything I Loveot Cole Portertől 
és a műfaj kedvelt repertoárdarabját, az I’ll Remember Aprilt.  
Az első három tételt akusztikus gitáron adja elő, majd 
elektromos hangszerét használja, egy számot pedig 
szólóban játszik. Ezúttal is régi partnere, Brian Blade ül a 
doboknál, de most – első alkalommal – a jazzszcéna egyre 
foglalkoztatottabb basszusszólistája, Scott Colley bőgőzik. 
Elképesztően széles dinamikai skálán szólalnak meg 
a zenekarvezető saját szerzeményei a három, zeneileg 
teljesen egyenrangú művész előadásában. Ebben a rend
kívüli muzikalitásban az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt 
kap a kreativitás és a spontaneitás. E zene értéke a szépség 
esztétikája, ami két elbűvölő balladában csúcsosodik ki 
igazán (Hüttengriffe és Camino). Emelkedett, himnikus 
gyöngyszemek, felesleges díszítések és hangszerszólók 
nélkül. A Ride tempós, igazi bebopdarab, a mainstream 
jazz kedvelőinek örömére. Brian Blade mindent tud: más 
formációkban a legkeményebb dobosok közül való, de 
amikor Muthspiellel szerepel, elképesztően szenzitív játékkal 
alkalmazkodik. Scott Colley is remekül illeszkedik ebbe 
a leheletfinom, érzékeny közegbe. Mindjárt az indító 
Wonderingben ő mutatja be a témát, és a szám végén 
a melódia visszatértét is. A két közismert standard előadása 
szervesen illeszkedik a produkcióba, és a trió rendkívüli 
ízléssel formálja saját képére őket.    

Márton Attila

Trió Kontraszt:  
A feledésbe merült idő rejtélyes képfoszlányai

Aki a két tavalyi, remekbe szabott Grencsólemez, a Ken 
Vandermarkkal közösen felvett Do Not Slam the Door!, 
illetve az Esszék alapján próbálja megjósolni, mit hall majd 
a Trió Kontraszt mostani albumán, nagy meglepetésekre 
számíthat. Dekonstruktív szaxofonosunk, a magyar jazzélet 
egyedülálló alakja, Grencsó István mindig gondoskodik róla, 
hogy próteuszi váltásokkal hökkentse meg az előítéletes 
zenehallgatót. Ez a költői címet viselő, kilenc számból álló 
gyűjtemény esetében sincs másképp. Már az sem mellékes, 
hogy a zenekar nevében nem szerepel Grencsó István neve. 
Ennek az az oka, hogy egyrészt három muzsikus nem 
hierarchikus együttműködését rögzítették a BMC stúdiójában, 
másrészt – és ez még fontosabb indok – ha mégis „zene
karvezetőt” kellene választani a lemezhez, az alighanem 
Kovács Tickmayer István billentyűs lenne. A felcsendülő 
kilenc kompozíciónak ő a szerzője, s közreműködése ebben 
a nagyszerű trióban a legmarkánsabbnak hallatszik anélkül 
is, hogy tudnánk, az ő szerzeményei szólnak. Grencsó, 
aki évtizedek óta megszokta, hogy a változó összeállítású 
Kollektívákat irányítsa, itt se vonul a háttérbe, nincs  
a gesztusában semmi művi szerénytelenség, csupán 
egy lépést tesz oldalra. Számára természetesek az efféle 
döntések, korábban már több olyan csoportosulásban  
(Noiz Orchestra, Budbudas) fordult meg, ahol nem volt 
jellemző egy bizonyos muzsikus vezető szerepe. A cím 
alapján azt mondhatjuk, az időről és az emlékezésről szól 
a lemez. Úgy tűnik, a trió számára inkább ciklikus, mintsem 
lineáris mozgásként kell gondolnunk múló perceinkre. 
Ezt sugallják a zene különböző szintjein megvalósuló 
ismétlődések. A leglátványosabb például a CD elején és 
végén feltűnő „varázsló kertje” motívum, amely emléket állít 
a tavaly elhunyt zongoraművésznőnek és zene
pedagógusnak, Kurtág Mártának, ugyanakkor bekapcsolja 
a lemez kulturális áramkörébe Csáth Géza elbeszélését, 
valamint a százhúsz évvel ezelőtti Vajdaságot, ahonnan 
Tickmayer is származik, noha hosszú évekkel ezelőtt 
Franciaországban telepedett le. A zene kulcsszava  
az eklektika. A trió bő iróniával helyez egymás mellé/fölé 
nehezen összeilleszthető tömböket egy zenei bricolage 
jegyében. A CDt záró Trash Tango emez eljárás mulattató, 
„klasszikus” példája. 

Máté J. György
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A brazil billentyűszeneszerző, Sérgio Mendes volt és 
maradt sokáig a bossa nova egyik legsikeresebb exportőre. 
1966ban világsikert aratott – a Brazílián kívül nála  
kevésbé ismert – Jorge Ben Mas Que Nada című dalával, 
és azt követően sokáig nem volt megállás. Leplezetlenül 
kommersz zenész, ami önmagában nem is lenne baj, de ez 
esetben nehéz eldönteni, hogy a piac melyik szegmensét 
óhajtja megszólítani. Aki a bossa nova lágy érzékiségére, 
önfeledten vidám hedonizmusára vágyik, annak számos 
felvétel túl kemény lesz az albumon, mert Mendes  
kötelezőnek érezte rapbetétekkel és monoton diszkó
ütemmel „korszerűsíteni” az egyébként dallamos  
szerze ményeket. Ezek viszont valószínűleg túl puhának 
találtatnak a fiatal rióiak számára, ha összevetjük a manap
ság ott dívó favela funkkal vagy a kőkemény hiphoppal,  
ami a viskóvárosok sajátja. Természetesen vannak jó 
pillanatok is: például a Muganga, amelyet kiemel a bossa 
nova romlatlan pulzálása, valamint egy másik billentyűs 
legenda, Joao Donato játéka és Mendes felesége,  
Gracinha Leporache hangja. Egészében véve az album két 
szék között csücsül a földön. 

PP

SÉRGIO MENDES:  
In the key of joy

Concord – Universal
UCCO8033/4

A korai magyar jazztörténet krónikásai új kötetükben  
Orlay Jenő (1905–1973), az iskolateremtő dobos,  
zeneszerző, zenekarvezető életművét veszik górcső alá. 
A Chappy művésznéven ismert muzsikus pályáját gyerek
színészként kezdte, sztepptáncosként folytatta, miközben 
Csibész (Grünhut) Bélától dobolni tanult. 1923tól már 
főállású zenész volt, s hamarosan bekerült a nagyszerű 
Arthur Briggs együttesébe. Az 1940es évek legnép 
  szerűbb hazai big bandjét vezette, bejárta Európát és 
a TávolKeletet, s ekkor jelent meg kalandos önéletrajza 
(Dzsesszdobbal a világ körül) is. A háború után dob
párbajokat szervezett, elegáns szórakozóhelyeken muzsikált. 
A dobolás mellett vezényelt, táncolt, akrobatikus  
ugrásokkal szórakoztatta a publikumot. Dalait többek 
között Karády Katalin, Záray Márta és Vámosi János,  
Ákos Stefi, Fényes Kató, Korda György vitte sikerre. 
1973ban, autóbaleset következtében hunyt el  
Münchenben. A kötet fontos értéke a Chappy  
szerzeményeit, kottában megjelent műveit, filmográfiáját, 
diszkográfiáját tartalmazó függelék.

ReA

Simon Géza Gábor – Dr. Bajnai 
Klára – Borsos Tibor:  
Chappy, a magyar jazzkirály

Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány
222 oldal

www.tchiba.com/edition

A részletes CD-bookletben:
Bernd Künzig, Johannes Kreidler és Martin Tchiba
írásai a művekről

Forgalmazza: Nova MD GmbH, info@novamd.de

Digitálisan is hallgatható az ismert platformokon!

Fotók:
Sonja Schwolgin (Martin Tchiba, stúdió),
Esther Kochte (Johannes Kreidler)

Martin Tchiba magyar származású zongoraművész 
új lemezén Johannes Kreidler német zeneszerző 
összes zongoraművét játssza világpremierként: 
újszerű és korszerű módon virtuóz, komplex zenei 
szövésű és színes hangzásvilágú darabokat, me-
lyeket néhol finom humor fűszerez. A felvételek a 
Südwestrundfunk (SWR) legendás baden-badeni 
Hans-Rosbaud-Stúdiójában készültek. A CD kiadá-
sát támogatta az Észak-Rajna-Vesztfália Művészeti 
Alapítvány.

Johannes Kreidler Piano Music Martin Tchiba piano
Kortárszenei CD-újdonság az emt EDITION MARTIN TCHIBA kiadásában!

Johannes Kreidler
Piano Music

Martin Tchiba piano
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A megújuló www.gramofon.hu  

a klasszikus zene és a népzene portáljaként jelentkezik friss  

és az eddigiekhez képest is bővebb,  

minőségi tartalommal, soksok hanglemezkritikával.

A Gramofon szerkesztősége által gondozott hanglemezkritikák  
2020 januárjától túlnyomórészt online felületeinken jelennek meg:

A 2019 nyarán létrejött www.magyarjazz.hu  
a Gramofon Kiadó támogatásával áll a jazz szolgálatába. 

Hírek, interjúk, koncertbeszámolók és még több hanglemezkritika 

az improvizatív zene világából!

2020. SZEPTEMBER 30. 19.30

ZENEAKADÉMIA, NAGYTEREM

TÓTH PÉTER: IstenI pokol
ősbemutató

HONEGGER:  Johanna a máglyán

KÖZREMŰKÖDŐK:
Busa GaBriella, KersáK edina, németh renáta, haja Zsolt, horváth istván, Kovács istván-éneK,  

Kiss Emma és ObErfranK Pál színművészEK, budaPEsti stúdióKórus, magyar rádió gyErmEKKórusa (Karigazgató: Dinyés soma) 
HOnvéd férfiKar, győri filHarmOniKus zEnEKar

VEZÉNYEL STRAUSZ KÁLMÁN

JEGYEK KAPHATÓK:
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