
viuontllatban vett nauukorúságának
újabb bizontlsága.

Kodtil1l kamaramiLveinek teljes kiadá
.át tervezi hanglemezgyártásunk. A so
,.ozat els6 lemezén a Trio-szerentid, In
te1'mezzo, Sonati na, Adagio, Capriccio s
a Prelúdium és fúga hallható Tátrai Vil
mos, Vár/co,nyi István, Konrád György,
Banda Ede, Mez6 László és Szűcs Lóránt
hiteles tolmácsolásában. Legszebben ta
lán a Wohltemperiertes Klavierból ké
szült Prelúdium és fúga címet visel6 át
irat megszólaltatása sikerült, pedig Me
z6 Lászlónak nem kisebb művész emlé
kével kellett itt meaküzdenie, mint Pab
lo Casalsé, akinek Kodály e művét aján
lotta. Ennek a lemeznek is mintaszerű a
zenei kivitelezése, technUcailag is hiány
talan élvezetet nyújt, s szép a tasakterv
(Hunga,.oton LPX 11 449).

Régóta időszerű volt már, hogy új fel
vételben jelenjék meg a Missa brevis és a
Budavári Te Deum, századunk egyház
zene-irodalmának e két kivételes remek
lése. A ,.égi felvételeRet ugyan Kodály
karmesteri szereplése szentesítette. ezelc
azonban mégis meglehetősen elavultak
már, hiszen a magyar lemezgyártás 6sko
rában készültek. A nagyszer'i1 új felvé
telen Fere.ncsik János vezényli a Rádió
Hnekarf és a Rádióénekka,.t, , talán leg-

jobb O1'at6rium-énekeseink éneklik a .~

lókat: Andor Eva, Szirmay Márta, Réti
József és Greqor József. Mind/cét mű ze
nei megszólaltatása példamutató, Feren
csik János alighanem megteremtette azt
az előadási hagyományt, amelyet ideá!is
nak nevezhetünk (Hungaroton LPX
11 397).

Barokk mesterek legszebb orgonamű

veiból játszik néhányat a Veriton (len
gyel) újdonságán Józef Chwedczuk. Világ.
szerte divat a még fellelhet6 barokí« kOl·t
orgonákon késziteni a korabeli felvétele
ket. A lengyel lemezek közül ez a negye
dik ilyen; mindegyiken Józef Chwedczuk
játszik gazdag regisztrá'ással. Emlékeze
tesen szólal meg keze alatt Buxtehude d
mol'l passacaglia című szel·zeménye. A fel
vétel technikai kivitelezése nem épp a
legtökéletesebb, kü'ö.nösen a középregisz
terek szólnak néhol tisztátlanul.

Egy ragyogó sorozat talán legszebb le
meZe a Melódia (szovjet) ú1donsáqa.
Beethoven c-moll zongoraversenyét adJa
elő rajta - stereo változatban is - Emil
Gilelsz és Széll György. Ez a Icett6s' vette
fel Beethoven összes zongoraversenyeit. s
ez a lemez is bizonysá!J'a. hom} tnlmá
csolásukat nem vélqtlenül emlegetik a
szakkönyvek a legjobbak között.
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