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CONCERTO ARM OM CO
Művészeti vezető és szólista:

S Z U I S  P E T E R  - hegedű és SPAJOTfi M IK L O S  - csembaló, tangenszongora 
Közreműködik: CSA U M ir OESFEDEK - fuvola

•I. 3. Bach: 6. brandenburgi verseny, BWV. 1051. • a-moll hármasverseny, BWV. 1044. 
C.Ph.E. Bach: B-dúr zongoraverseny • J. S.Bach: 5. brandenburgi verseny, BWV. 1050.
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ORFEO ZENEKAR • PIARCÉUL K Ő RI S
Vezényel: tA S H E C ll «TÖ R G T

«I. S. Bach: Háté-passió
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EASEMBLE BARO M IT D E M O ]
Vezényel és hegedűn közrem űködik: GILBERT BEZZEKA

K özrem űködik: P H ILIPP E  CANTOR - basszus 
JEAM-MARIE GIAEME- hegedű  • CHRISTO PHE MAZEAUD - oboa d ’am ore

«I. S. Bach: C-dúr szvit ( Ouvertüre), B W V  1066. • Ich habe genug - kantáta, BWV. 82. 
d-moll versenymű két hegedűre, BWV. 1043. • A-dúr oboa d ’amore verseny, BWV. 1055. 

Ich will den Kreuzstab gerne tragen - kantáta, BWV. 56.
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XAXCY ARGEXTA. KOBIX BLAZE.
('HARLES DANIELS, STEPHEN VAKCOE

THE PURCELL Q l ARTET
C A T H E R I N E  M A C K I N T O S H  - hegedi •  C A T H E R I N E  W E I S S  - hegedű 

R I C H A R D  B O O T O B E  - gordonka • R O B E R T  W O O L E  - csembaló, orgona 
Közreműködik: J A A E  R O G E R S  - brácsa •  P E T E R  B U C K Ó K É  - nagybőgő 

A JO T H O W  R O B S O A . C A T H E R IN E  L A T H A M  - oboa
«I. S. Bach: f-moll csembalóverseny, BWV. 1056. • g-moll mise, BWV. 235.

D-dúr csembalóverseny, BWV. 1054. • G-dúr mise, BWV. 236.

Bérletek 5.900-4.900-3.800-2.500,-Ft-os áron válthatók: Filharmónia Bp. Jegyiroda (V., Mérleg u. 10.) 
Zeneakadémia jegypénztár (VI., Liszt Ferenc tér 8.) • Fortissimo öt jegyiroda (VI., Nagymezó' u. 19.) 

Vigadó Ticket Office (V, Vörösmarty tér 1.) • Music Mix 33 (V, Váci utca 33.)
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Manhattan

Az elmúlt hónapokban a nyugat-európai, észak-amerikai és távol-keleti sajtó (politikai 
napilapok és bulvármagazinok éppúgy, mint közszolgálati és kereskedelmi rádiók, televí
ziók) első számú témája volt a 2000. évvel, a dátumváltással összefüggő problémák, veszé
lyek kimerítő részletességű bemutatása. A világ boldogabbik részén (vagy ahogyan az an
golszászok mondják: in the First World, az első világban) — más, aktuális gond (éhínség, 
háborúk, járványok stb.) nem lévén, úrrá lett a dátumváltási láz, s ezzel párhuzamosan 
egyfajta — a múvelődéstörténészek szerint időről időre visszatérő — értékválság és világvé- 
ge-hangulat. Vajon mit tartogat számunkra az ezredforduló s a nyomában hamarosan 
kezdődő XXI. század és harmadik évezred? Ezt a kérdést vetette fel — az elérni kívánt cél
csoportnak megfelelő tartalommal és formában -  szinte valamennyi írott és elektronikus 
médium.
Ma már tudjuk: a dátumváltással kapcsolatos félelmek, baljós előérzetek szerencsére nem 
igazolódtak; a számítógépes hálózatok átállása nem bénította meg az életet, sehol sem 
okozott tömegkatasztrófát, de még komolyabb üzemzavart sem. Sőt: egyre többen vélik 
úgy, hogy az egész Y2K-jelenség nem volt más, mint egyetlen hatalmas marketingfogás, 
amelyen néhány piacvezető informatikai vállalkozás dollármilliárdokat kereshetett. Az ez
redforduló azonban ennek ellenére mérföldkő: az élet valamennyi fontos szférájában, így 
a kultúra, a művészetek területén is értékelhetjük, elemezhetjük, milyen tendenciák rajzo
lódtak ki az elmúlt időszakban, hol tartunk most, és mi lehet a jövő útja.
A Gramofon olvasóit — klasszikus és jazz-zenével foglalkozó folyóiratról lévén szó — min
den bizonnyal foglalkoztatja a maradandó értéket képviselő, igényes, minőségi zene 
jövője. Az elmúlt hetekben a Magyar Hírlap hasábjain volt alkalmam megkérdezni Kocsis 
Zoltán és Hollós Máté véleményét: hogyan látják a zene -  s ezen belül az egyes részterüle
tek — esélyeit, lehetséges fejlődési irányait a XXI. században, de legalábbis az előttünk álló 
évtizedekben. Azt hiszem, felesleges bizonygatni, hogy mindketten napjaink magyarorszá
gi zeneéletének meghatározó személyiségei: Kocsis Zoltán immár harminc éve — a Beetho- 
ven-verseny megnyerése óta — hangversenyéletünk karizmatikus alakja, Hollós Máté pedig 
egy személyben aktív zeneszerző és egy komoly nemzetközi reputációval rendelkező hang
lemeztársaság igazgatója. Elgondolkodtató, hogy mindketten radikális szemléletbeli meg
újulást, nemcsak dátum-, hanem igazi korszakváltást is sürgettek a zenében.
Kocsis Zoltán egyre sötétebben látja az úgynevezett klasszikus zene, s ezen belül a hangver
senykultúra jövőjét. Úgy véli, a folyamatos kommercializálódással párhuzamosan a kon
certek egyre inkább rituálissá válnak: az előkészületek, a szünet, a büfé gyakran fontosabb, 
mint maga a zenei élmény, a katarzis. A hallgatók mindinkább fogyasztóként viselkednek: 
a népszerű, könnyen felismerhető, nem túl hosszú és gyorsan felejthető zeneműveket ked
velik, ezért egyre ritkábbak az egész vagy fél estét betöltő kompozíciók, s helyüket a tíz-ti
zenöt percesek veszik át. Fájdalmasan hiányoznak azok a családi-baráti-ismerősi közössé
gek, amelyekben hosszú időn át természetes volt a házimuzsikálás, s ezt a hiányt nem 
pótolhatja a számítógép, az internet. Még akkor sem, ha a letölthető zenei fájlok vagy a 
közeljövőben tökéletesítendő háromdimenziós térátviteli technika a zenehallgatási szoká
sokat is gyökeresen megváltoztathatja. Kocsis szerint a hangverseny — mint kulturális és 
közösségi esemény — akár teljesen el is tűnhet, bár természetesen jobb lenne, ha inkább 
megújítaná önmagát, s például megszűnne a megkövesedett nyitány-versenymű-szimfó- 
nia struktúra egyeduralma. Hollós Máté a hanglemezkiadás területén ugyan bizakodó — 
szerinte egy letölthető fájl sohasem versenyezhet egy értékes hanglemezgyűjteménnyel —, 
de a zeneszerzés terén ő is a radikális változtatás híve. Úgy látja, véget kell vetni annak a 
helyzetnek, hogy nem tudhatjuk, kik Mozart modem utódai, mert azokat, akiket a szakma 
elfogad, a közönség elutasítja, és fordítva. Megítélése szerint a barokkhoz és a bécsi klasszi
kához hasonló korstílus ugyan soha többé nem állítható vissza, de mégis szükség van 
nagy egyéniségekre, akik az öncélú kísérletezés vagy a múltba való visszarévedés helyett új, 
markáns irányt mutatnak a zenének.
Hogy lesznek-e ilyen egyéniségek, s ha igen, kik azok, ma még senki sem tudhatja. Az 
azonban vitathatatlan, hogy a jelenlegi értékválságon csak a nyitottság, a tolerancia, a 
szellemi frissesség, a hagyomány és újítás szimbiózisa segítheti át a művészetet, a zenét.

Á llaga G éza
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Irány Frankfurt!
A millennium évében a szokásos már
ciusi időpontnál később, április 12. és 
16. között rendezik a frankfurti zenei 
vásárt. A szakma és a közönség e 
nagyszabású találkozóján tavaly 
2065  kiállító vett részt: 9 5 2  Németor
szágból, 1 1 1 3 a  rendező ország ha
tárain kívülről. A kiállítók számánál is 
nagyobb arányban nőtt a  vásár: alap
területe immár több mint 130 ezer 
négyzetméter. A látogatók száma 96 
0 5 0  volt, ebből hazai 
7 6  840, külföldi 19 210 . Érthetően 
Hollandia, Belgium, Franciaország, 
Svájc, Ausztria, Olaszország, Nagy- 
Britannia és Svédország követi Német
országot a közönség létszámát tekint
ve, ám meglepőnek hathat, hogy a ti
zedik helyen találjuk térségünk egyik 
államát, Csehországot. Nem kapjuk 
föl a  fejünket, hogy a legnagyobb kül
honi kiállító az Egyesült Államok 
(227), s nyomában Nagy-Britannia 
(166), Olaszország (134), Franciaor
szág (86) és Spanyolország (66) vo
nul, ám figyelemre méltó, hogy az első 
tíz között találkozunk Koreával (54) és 
Tajvannal (40).
A 2000 . évi Musikmesse újdonsága 
lesz a szellemes című, Mumachen 
beim Hitmachen verseny, melyre ama
tőr muzsikusok eddig publikálatlan da
lait várják január 31-ig. Az Internet 
szolgálatairól és szabályozottságáról 
szemináriumokat tartanak majd, a 
7-es pavilon a DJ-k fellegvára lesz. 
Odaítélik a  szokásos hangszerkészítői 
elismeréseket, valamint a  Frankfurti Ze
nei Díjat. A 25 ezer márkával járó 
elismerést ezúttal Klaus Doldinger, a 
német jazz élő klasszikusa kapja, 
amiről megoszlik a szakma véleménye. 
Aki úgy dönt, hogy megéri egy kiruc
canás a világ legnagyobb zenei szak
vásárára, idén is kipróbálhatja az 
akusztikus és elektroakusztikus hang
szerek széles választékát, megismer
kedhet a  zeneműkiadók legfrissebb 
termékeivel, a  Prolight + Sound kiállítá
si csarnokaiban pedig a  hang- és vilá
gítástechnika legújabb termékeit cso
dálhatja meg.
Aki itthon marad, azzal a  Gramofon 
májusi számában találkozunk, hogy 
számot adjunk a  Frankfurtban történ
tekről.

Hollós Máté

Az eleinte csak könnyűzenét felvonultató MIDEM bő másfél évtizede tűzte 
először neve mellé a  Classique elnevezést, és azóta egyre növekvő mér
tékben vannak jelen a  komolyzene cégei is a  cannes-i Fesztiváli Palotá
ban minden év januárjában. A hatalmas kiállítócsarnokban tavaly már el
különítették a  MIDEM Classique standjait, idén pedig önálló épületbe köl
töztetik őket. Elegáns kiemelés ez, amelynek keretében egyes cégek -  így 
a  Hungaroton is -  másfél órás termékbemutatót szerveznek, amelyen mű
vészek is fellépnek (esetünkben az  Egri & Pertis Duó). Ám idén már nem 
magányoskodik a pálmák alatt a  legnagyobb hazai cég, hiszen örömte
lién megnő a magyar kiállítók száma: a Budapest Music Center és a Fo
nó éppúgy jelen lesz, mint külföldi laptársai közölt a  Gramofon.

Varjas Anna halálára
Varjas Anna zongoraművész 1921.  január 10-én szüle
tett Budapesten. Tanulmányait 1938 és 1941 között a 
budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongora 
szakán Faragó György és W einer Leó, 1941 -tői 1944-ig 
a  Goldmark Zeneiskola zeneszerzés és zongora szakán 
Kadosa Pál, végül 1946-tól 1949-ig a  Liszt Ferenc Zene- 
művészeti Főiskola zongoraművész-képzőjében Kadosa 
Pál növendékeként végezte. Tanára volt még Marguerite 
Long és Lazare Lévy. 194 8 /4 9 -b en  a M agyar Múzsa 
szólistája. Az 1949-ben rendezett varsói Chjopin-verse- 
nyen -  ahol a  középdöntőbe jutni is nagy teljesítmény -  
különdíjjal jutalmazták. Utána hosszú évekig a  Filharmó
nia szólistája, s közben a Szegedi Zeneművészeti Szakis
kola tanára volt. 1953-tól 1976-ig a Fővárosi Zeneiskola 
tanára, majd 1976-tól a  Gödöllői Állami Zeneiskola zon
goratanára. Nevéhez fűződik számos kétzongorás kama
razenei mű (Bartók, Horusitzky, Kókai stb.) bemutatója 
Petri Endre zongoraművésszel.
Muzsikus volt és zenepedagógus, aki nemhogy elrejtette 
tudását, hanem megköszönte, ha meghallgatták. Fénye
sen éneklő zongorahangon játszani -  ez  volt, ami egész 
életén keresztül izgatta, erről tudott nagyon sokat és 
mást, mint sokan mások. Chopin—Liszt-féle zongoratech
nika jellemezte játékát, tudását, és ezt a  tudást akarta to
vábbadni mindenkinek, aki hajlandó volt odafigyelni, 
utánagondolni. Hihetetlen bátorsággal, lelkierővel viselt 
hosszú szenvedés után, de mégis váratlanul ment el
1999 . decem ber 1-jén.



Petrovics Emil



Annak ellenére, hogy 
arisztokratikus foglalko
zása van, plebejus szemlé
letű embernek tartja ma
gát. A legfontosabb szem
pontja ugyanis az, hogy 
olyan zenét komponáljon, 
amely az emberekhez szól. 
Petrovics Emil számára a 
zeneszerzés ugyanolyan 
fontos, akár az igazgatói 
munka, a tanítás vagy a 
zenei közélet egyensúlyá
nak a fenntartása. Sosem 
tudott ezek között a fel
adatok között különbséget 
tenni. Nincsenek világ- 
megváltó tervei, nem 
mond nagy frázisokat, és 
nem az emberiséget, ha
nem az embereket szereti. 
Egyszerűen csak igyekszik 
helytállni ott, ahová a sor
sa rendeli. Azt ugyanis 
mindig kötelességének 
tartotta, hogy amit rá 
mért az élet és a saját, 
mindenbe beleavatkozó, 
jobbítani vágyó természe
te, azt a tőle megszokott 
temperamentummal és ve
hemenciával tegye. A ze
nében és a zenéért.

©ramofon: Állandóan komponál, dolgozik 
valamin, legutóbbi műve, a novemberben 
bemutatott zongoraverseny eddig három 
alkalommal került színre óriási sikerrel, s 
bemutatják az idei Tavaszi Fesztiválon is. 
P etrovics  Em il : a tavalyi év egyik nagy 

öröme volt számomra ez a bemutató, és ál
dom a sorsot, hogy találkoztunk Prunyi Iloná
val. Kimagasló zongorista, akinek a billentése 
egyszerre férfias határozottságú és nőies fi
nomságú. Úgy tud megütni egy akkordot, 
hogy az Szvjatoszlav Richternek és Fischer An- 
nie-nak is becsületére válna. Prunyi Ilonának 
sok koncertjét hallottam -  én ugyanis azon ke
vés zeneszerző közé tartozom, aki rendszere
sen jár hangversenyekre s így fedeztem fel 
magamnak. Ekkor határoztam el, hogy a kö
vetkező darabomat neki komponálom. A zon
goraverseny, feszített munkával, áprilistól ok
tóberig készült el. Ráadásul a művésznő re
mek alkotótársnak bizonyult, meg lehetett ve
le beszélni az összes zenei és technikai kér
dést. Az ő interpretálásában a lehető legtöké
letesebben szólal meg a művem. Én mindig 
igyekszem megkeresni azt az előadót, aki azo
nosulni tud velem, akinek játékstílusa, zenei 
ízlésvilága, szemléletmódja, érzelemvilága ha
sonló az enyémhez. Fiatal korom óta mindig 
valakinek komponálok, már a diplomamunká
mat, az Eminescu verseire készült I. kantátát is 
Birkás Liliannak készítettem.

© : Önről köztudott, hogy sosem volt kí
sérletező típus, saját megfogalmazása sze-

o n a p i n t e r j ú j a

rint hagyományos értelemben vett muzsi
kát komponál.
P . E .: Mert hiszek abban, hogy olyan ze

nét kell írni, amelyet élvez a közönség. Flogy 
ennek mi a receptje, azt nem tudom megmon
dani, de az én zeném ilyen. Egyébként nagyon 
örülök, hogy végre vége van ennek a förtel
mes századnak, amely az alanyt és a tárgyat 
nem tudta megkülönböztetni. Kizárólag az 
alannyal kezdett foglalkozni, és kizárta a be
fogadót abból, hogy felfogja a tárgyat. Az alko
tók fölösleges hangjegytonnákat írtak önma
gukról, amelyekre már ők sem emlékeznek, 
nemhogy a közönség. A XIX. század legna
gyobb hazugságai közé tartozik a „szegény 
meg nem értett zseni", és sajnos ez a kategó
ria a mi századunkban csak egyre több zene
szerzővel „gazdagodott". Schönberg -  mint 
ezt többször említettem -  minden zsenialitá
sával együtt válságba sodorta a huszadik szá
zad zenéjét. Persze nem akarok mindent az ő 
nyakába varrni. A hatvanas években a Magyar- 
országra bezúduló úgynevezett avantgárd ze
ne a hazai muzsikát kérdőjelezte meg. A mai 
napig is sokan azt hiszik, ha megfelelő számú 
kombinációval próbálkoznak, előbb-utóbb ze
ne születik belőle. Szerencsére most már a 
változások korát éljük, azt az időszakot, ami
kor mindent lehet, minden elfogadott. Való
színűleg ez ismét nagy blöfföket és plagizálá- 
sokat eredményez, de én ennek ellenére opti
mista vagyok. A következő évtized -  reménye
im szerint -  teljesen el fogja törölni a hallgat- 
hatatlan zenéjű avantgárdot, a néhány, ma 
még hatalmon lévő helyi helytartójával együtt. 

© : Több mint három évtizede tanít a 
Zeneakadémián. Nem lehetett a növendé
keket más irányba terelni, úgy hatni rájuk, 
hogy az ön által képviselt zenei irányzatot 
kövessék?
P . E .: Erre nem is törekedtem soha. 

Egyébként is a szó hagyományos értelmében 
vett mester és tanítvány viszony legutoljára a 
barokk táján létezett. Nekem szerencsém 
volt, hogy bár két Kodály-növendék, Sugár 
Rezső és Viski János is tanított, a Zeneakadé
mián végül Farkas Ferenc, a modern szemlé
letű pedagógus lett a professzorom. Műfaji 
előítéletek nélkül bírálta a darabokat, és nála
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mindenki úgy írt, ahogy akart. Én is igyekez
tem ezt az elvet pedagógusként követni, hi
szen ma a zenében a teljes stiláris megosz
tottság jellemző. Azt lehet javítani, amit 
rosszul ír meg a növendék, de az már a ma
gánügye, hogy hallgatható muzsikát kompo
nál-e vagy sem. Csak annyit tehetek, hogy 
megjegyzem, ez az új darab nagyon csúnya. 
De én főleg erkölcsre igyekszem tanítani a 
növendékeimet. Arra, hogy ha leírnak tíz 
hangjegyet, mindegyikért felelősek. Az avant
gárd nem tud igazán felelősséget vállalni, 
mert az esetlegességre, az eddig nem voltra 
törekszik. Lehet, hogy ódivatú dolognak lát
szik, de a művészetnek fel kell ismernie a sa
ját felelősségét, ez az egyetlen esélyünk arra, 
hogy az emberiség túlélje mostani katasztró
fáit. Mindehhez olyan művekre van szükség, 
amelyekre valóban kíváncsi a közönség.

© : Ön azok közé a szerzők közé tartozik, 
akik telt ház előtt koncerteznek, s operáit is 
sikerrel játszották a dalszínházak. A három 
darab után miért nem születtek újabb ze
nedrámák?
P . E .: Valóban nagyon sok művet írtam 

énekhangra, s nemcsak a publikum, de az 
előadók is kedvelték-kedvelik a műveimet, 
mert mindig igyekszem belebújni a bőrükbe, 
az éneklési modorukba, olyan darabokat írni 
számukra, ami a hangjuknak a legkedvezőbb. 
Az első operámat, a C'est la guerre-t har
mincegy évesen komponáltam azzal a meg
fontolt szándékkal, hogy civil ruhás embere
ket vigyek színpadra (ehhez Puccini A köpeny 
című operája volt az előképem). Aztán meg
született ennek a műnek a humoros-groteszk 
darabpárja, a Lysistraté, s ebben a két operá
ban igyekeztem összefoglalni a háború értel
metlenségét, mindazt a szenvedést, amit ne
kem ifjúkoromban a II. világháború jelentett.

Majd megírtam Dosztojevszkij Bűn és bűnhő- 
dését, amely az embernek a világban elfoglalt 
helyét, a társadalom és a magunk teremtette 
korlátokat vizsgálta. Azt, hogy egy rendkívüli, 
tehetséges ember élhet-e a maga teremtette 
szabályok szerint. A hatvanas években nagy 
jelentősége volt mindennek, hiszen ebben az 
időszakban kérdés volt, hogy egy értelmiségi 
meddig mehet el saját elveinek megvalósítá
sában. Közben született a Jónás könyve című 
darabom is, ami szintén azt vizsgálta, kell-e 
az embernek folyton-folyvást hangoztatnia a 
maga igazát. Én Babits Istenével értettem 
egyet, úgy véltem, ez elől a feladat elől nem 
lehet elmenekülni. De a Bűn és bűnhődés 
szövegkönyve túl intellektuálisra sikeredett, 
túl filozofikus volt az operalátogató közön
ségnek. Én pedig úgy éreztem, nem tudok és 
nincs is miért ezen az úton tovább mennem, 
nincs értelme, hogy a minket körülvevő vilá
got ilyen zenei közegben ábrázoljam. Egyéb
ként most a C 'est la guerre-t a dalszínház is
mét műsorára tűzi, a következő szezonban 
mutatják be az Ybl-palotában.

© : Az Operaháznak négy éven át a főigaz
gatója is volt. Hogyan fért össze a zene
szerzés és a vezetés? Könnyen rászánta 
magát, hogy elvállalja ezt a posztot?
P . E.: Szívesen mondtam igent, hiszen 

érdekelt, foglalkoztatott ez a ház, és talán túl
zottan is szeretem az énekeseket. Sajnos elég 
rossz időszakban bíztak meg engem az Ope
ra vezetésével, a nyolcvanas évek második fe
lében egyre több megoldhatatlan problémá
val kerültem szembe. Természetesen azért 
ennek a négy évnek számos eredménye is 
akadt. Az én igazgatásom alatt került például 
színre a tanítványom, Vajda János Mario és a 
varázsló című egyfelvonásos operája, amely 
nagy sikert aratott, és bebizonyította, lehet

ma is „jó", hallgatható és mégis modern ze
nét komponálni.

© : A művészi munka mellett jellemző ön
re, hogy számos közéleti feladatot vállal. 
Közel húsz évig volt országgyűlési képvise
lő, dolgozott a Szerzői Jogvédő Hivatal el
nökeként, s éveken át részt vett a Nemzeti 
Kulturális Alap munkájában is.
P . E .: Úgy vélem, a magyar közéletben el

jött az a pillanat, amikor már az embernek 
nem érdemes hangoztatnia az igazát. A fülek 
egyre süketebbek. Ma minden a napi politikai 
ostobaságokról szól, nem az emberek érdeké
ről, javáról, hanem arról, hogyan lehet a ma
guk hatalmi rendszerét minél tökéletesebbé 
tenni. Azért mondtam le a Nemzeti Kulturális 
Alapban betöltött posztomról, mert mindeh
hez nem kívánok asszisztálni. Túl sok csaló
dás ért az utóbbi években. Sokadmagammal 
azt gondoltuk, hogy megteremtjük azt az opti
mális társadalmi együttélést, társadalmi szer
ződést, amelyet egy parlamentáris demokrá
cia képes nyújtani. Mindebből az utóbbi évek
ben kiábrándítóan kevés valósult meg. S én 
már önmagam előtt is szégyenkezem, ha 
unos-untalan bekapcsolódom a botránycsiná- 
lásba. Ráadásul ezeknek az etikai, filozófiai 
botrányoknak, amelyekkel a szépségért, az el
fogadható egymás mellett élésért küzdők, ter
mészetesen semmi eredményük. Aki segítsé
get kért tőlem, annak mindig segítettem, akár 
a szomszéd néniről, akár a miniszterelnökről 
volt szó. Ma már a szomszéd néninek sem tu
dok segítségére lenni... Úgy döntöttem hát, 
inkább muzsikával foglalkozom. Talán több 
hasznomat veszik az embertársaim, ha meg
írok még néhány művet. Megpróbálom hát 
tenni a dolgomat, mert remélem, rengeteg 
tennivalóm van még.

Réfi Zsuzsanna
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„Az e neki es 
maga
a bel canto"

c
ándor Judit (1923) több mint három évtizeden át -  

Palló Imre, Mádasdy Kálmán és Lukács Miklós igazga
tása alatt -  volt a Magyar Állami Operaház ünnepelt 
csillaga, de oratórium- és dalénekesként is emlékeze
tes sikereket aratott. Alapjainkban elsősorban hazai és 
külföldi énekversenyek zsűritagjaként tartja a kapcso
latot a magyar és nemzetközi zeneélettel, s közben 
otthonában fogadja tanítványait. Elégedetten tekint 
vissza pályájára, bár az életét megkeserítő Jóakarók
ra” nem szívesen emlékszik.

ÉLŐ LEGENDÁK
címmel a Gramofon 2000- 
ben új sorozatot indít, 
melynek keretében -  port
réinterjúk formájában -  ol
vasóink az elmúlt évtize
dek magyar zenei előadó
művészetének kimagasló 
egyéniségeivel találkozhat
nak. Olyan művészekkel, 
akik már visszavonultak u- 
gyan a színpadtól, de ma is 
itt élnek közöttünk, és ta
pasztalatukkal, bölcs taná
csaikkal segítik a fiatalabb 
nemzedékeket. A sorozat 
gazdája Lindner András, a 
Heti Világgazdaság (HVG) 
munkatársa, a Gramofon 
megbecsült, állandó szerző
je, aki 1998-ban a Kiadói 
panoráma, míg tavaly a 
Sztárközeiben című rovatot 
jegyezte lapunkban.

Retkes Attila 
főszerkesztő
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Beethoven Fidel iájában Ernster Dezsővel

Három évtizedes színpadi pályafutás, számtalan nagy 
sikerű dalest, oratóriumi fellépés, felejthetetlen operaházi és 
zajosan ünnepelt zeneakadémiai esték állnak ön mögött. Adó
dik a kérdés: boldog mindazzal, amit elért?

Életfilozófiám azt mondatja: mindennek úgy kellett 
történnie, ahogy volt. Hogy boldognak érzem-e magam? Inkább 
elégedettnek. Mert hát tökéletes boldogság nem létezik. Sikerült 
harmóniát teremtenem magam körül. Pedig már pályám legelején is 
sokan irigykedtek rám. Amint elvégeztem az operai tanszakot, egy
ből bekerültem az Operaházba, de akik nem tudták, hogy már aka
démiai éveim alatt is voltak önálló dalestjeim, hogy énekeltem a rá
dióban, sőt egészen fiatalon kortárszenei bemutatók is fűződnek a 
nevemhez, azok tátott szájjal bámultak, és egyszerűen nem értették, 
honnan van ekkora ázsióm, miért tartanak már kezdő énekesként 
olyan nagyra. Hangi adottságaim utóbb viszont behatárolták a le
hetőségeimet. Mazsoláznom kellett a mélyebb szoprán és a magas 
mezzo szerepek között. Sajnos kevésbé sikerült kiválogatnom a ne
kem leginkább megfelelőket, mint ahogy ezt manapság Janet Baker 
vagy Frederica von Stade megteheti, mert a pesti dalszínház szigo
rú műsorpolitikájában korántsem azt nézték, melyik énekesnőnek 
mit „méltóztatik énekelni”. A direktor döntött. Szerepet persze 
amúgy sem kér az ember, mert nem illik. Nem is kértem soha.

Ez volt, ugye, a legendás Otto Klemperer-éra...
Vele már korábban, az operavizsgán összehozott a sors. Csaj

kovszkij Jeanne d’ Arcjából énekeltem a híres áriát, és mindenki lát
ta, amint Klemperer és a direktor, Tóth Aladár a páholyból kihajolva 
tapsoltak nekem. A direktor hamarosan nagyon megszeretett. Talán, 
mert tisztelte bennem a muzsikust, amíg másokban, néhány kedven
cében mindenekelőtt a „hang-nagybirtokost" csodálta. Kedves törté
netem róla annak bizonyságául, mennyire felkarolta és istápolta a 
fiatalokat, hogy egyszer a kezdő énekesek számára az operaházi 
nagy büfében rendezett Kodály-dalest előtt, időt és fáradságot nem 
kímélve, mindenkit szép soijában behívatott direktori szobájába, és 
egy korrepetitor segédletével az elejétől a végéig átvett minden dalt. 
Máig rejtély számomra, honnan érezhette meg a dalok szellemiségét, 
vagy még inkább azt, hogy mikor és miképpen kell akcentusokkal, 
halkítással, lassítással megvalósítani, amit Kodály elképzelt.
Az Operában azután egymás után kaptam a szerepeket. Az Aida 
Főpapnőjét és a Varázsfuvola Második hölgyét még Soltival is éne
keltem, majd jöttek a nehezebbek, köztük a nadrágszerepek, a 
Hoffmann meséi Miklósa, Cherubin a Figaró házasságából, a Hu

nyadi László Mátyása. De egy időben ezekkel a Cosi Dorabellája, a 
Don Giovanni Donna Elvirája, a Figaro házassága Grófnéja, Leo
nóra a Fidelióból, Sieglinde a Walkürből, Debussy Melisande-ja is. 
Érdekes színfolt volt pályámon Auber Fra Diavolója, amelyben a 
Lady szerepét énekeltem Kertész Istvánnal, aki később nagy karri
ert csinált külföldön. Emlékszem, hogy az Aida után Solti György 
odajött hozzám, és azt mondta: „Fog még maga Aidát is énekelni 
velem!” Az egészből persze nem lehetett semmi. De az egyik leg
jobb szerepemmel, Octaviannal hívtak külföldre is. Lélektanilag ta
lán minden nadrágszerep között azt tartom a legnehezebbnek. Hi
szen gondoljon csak bele, amikor Ochsnak azt kell eljátszanom, 
hogy én tulajdonképpen a tábornagyné szobalánya vagyok. Vagy
is miközben fiút játszom, mint fiú Mariandlt. Dupla tudathasadás... 

A Magyarországon tanító lírai tenor, Tito Schipa állítólag az el
ragadtatás hangján nyilatkozta, hogy ilyen nagyszerű Rózsalo
vagot még soha nem hallott...

S. Hívtak is vele Pozsonyba, Bukarestbe, de minden alkalommal 
úgy esett, hogy nem tudtam menni. A felkéréseket ugyanis nem 
tudtam összeegyeztetni más elfoglaltságaimmal. Később persze ki
jutottam Brüsszelbe, Párizsba és Rómába is, de oratóriumesten pél
dául csak egyszer léptem fel külföldön, Liszt Szent Erzsébet legen
dájában. Itthon viszont elképzelhetetlen volt, hogy mondjuk egy 
h-moll misében ne legyek benne. Kialakultak az állandó oratórium
kvartettek, a Báthy-Basilides-Rősler-Kálmán együttest követte a 
Szecsődy-Sándor-Rősler-Litassy csapat, amelyben persze mellet
tem Tiszay Magda is helyet kapott.
fi Talán nem veszi ünneprontásnak: de vajon mennyiben lehet 

maradandó egy valamikor méltán kedvelt és tisztelt előadó mű
vészete?

Létezik személyes varázs. Vannak, akik a nevükben marad
nak fenn és élnek tovább. Ugyan nem néztem utána, de feltétele
zem, hogy Jeritza Máriának nincs sok lemeze, mégis bőven maradt 
mára is a csillogásából. Mindez egy kicsit talán rám nézve is igaz, 
hiszen a rádiófelvételek őrzik ugyan a hangomat, a hanglemez
gyártás már korántsem kényeztetett el, aminek „köszönhetően” 
csupán egyetlen szólólemezzel büszkélkedhetem -  egyik oldalán 
áriák, a másikon dalok vannak -, és például a Kodály-dalok kifeje
zetten hiányoznak a múltamból, de a tévében is csak minimális 
számú felvétel örökítette meg alakításaimat. Ezzel szemben ma
napság, ha van pénze, szinte az csinál CD-t, aki csak akar.

A szárnyaikat bontogató akadémisták ezek szerint aligha ismer
hetik példás, tanítanivaló Mozart-alakításait vagy például zse
niális Octavianját? Fordulnak mégis néhanapján tanácsokért 
önhöz?

Még ma is felhívnak telefonon. De volt idő, amikor fel is ke
restek. Bevallom, későn kezdtem tanítani, aminek persze megvolt a 
maga oka. Áthatott a felelősség. Báthy Anna mondotta, amikor ar
ról faggatták, miért nem vállal nagy számban tanítványokat: „Ho
gyan vehetem magamnak ahhoz a bátorságot, hogy odaálljak egy 
fiatal elé, és azt igyekezzem magyarázni, amit esetleg magam sem 
tudok istenigazából?” Ha Báthy így fogalmazott, talán mondhat
tam én is ugyanezt. Álláspontomnak meglett a böjtje. Egy .jóaka
róm” -  voltak egypáran az életemben -  ugyanis elintézte, hogy ké
sőbb, amikor már vállaltam volna, sem tehettem be a lábam tanár
ként a főiskolára. De a nevét titokban tartom, mert senkit sem 
óhajtok holtában megbántani. A kilencvenes években mégis oktat
hattam, ám, amikor jö tt az ominózus Bokros-csomag, nekem, aki 
már elmúltam hetven -  másokkal együtt -  egyik napról a másikra
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ajtót mutattak. Úgy emlékszem, Tátrai Vilmos és Sólymos Péter 
óraadó tanárként pár külföldi diákot még megtarthatott...

Ha az akadémián nem is, otthonában bizonyára fogad tanítvá
nyokat.

Keveset. Fáraszt. De van prózaibb oka is. Miután a lábam mi
att pihennem kell, s a tanítással zavarom a féijemet, már csak a dé
lelőtt jönne szóba, abban a napszakban viszont a tanítványok 
vagy iskolába, vagy dolgozni járnak.

Korábban kellett volna megtudakolnunk: vajon az énekművészi 
hivatáson kivül nem merült-e fel más irányú pálya is önben?

Anyukámnak állítólag szép hangja volt lánykorában, egy 
olasz tanárnő meghallgatta, és rábeszélte, hogy érdemes is tanulnia, 
de a nagymama hallani sem akart róla. Nem csoda, hogy ezek után 
mennyire buzdított, amikor kiderült, hogy beteljesíthetem az álmát, 
és nekem megadathat, ami neki nem. Gervai Erzsi néninél, a Nép
opera egykori tagjánál, több Bartók- és Kodály-dal első megszólal- 
tatójánál kezdtem tanulni, de az érettségi után apám megpróbált fi
noman letéríteni az útról, és az ő erős unszolására a Zeneakadémi
ával párhuzamosan a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsész
karát is elkezdtem látogatni. Úgy nézzen rám: ha megírtam volna 
utolsó disszertációmat, ma dr. Sándor Judittal ülne szemben.

Erről bizonyára kevesen tudnak, mint ahogy arra sem emlékez
hetnek sokan, hogy ön a kiváló alténekesnőnél, Durigó Ilonánál 
képezte magát. Milyen emlékeket őriz róla?

S, Durigó nagyszerű muzsikus volt. Soha nem felejtem el, hogy a 
Nemzeti múzeumi matinékon saját magát kísérte zongorán, amiért 
a kritikusok megrótták, mondván, az ilyesmi nem tesz jó t a hang 
szépségének. Én ellenvéleményen voltam, szerintem ugyanis mind
annyiszor gyönyörűen énekelt. Számomra lényeges volt, hogy ő 
éppen azt a német zenekultúrán nevelkedő iskolát képviselte, ami 
feküdt nekem. A német dalirodalmat ugyanis sokkal közelebb érez
tem magamhoz, mint az olaszt. A nagy tanárok mellett (Kodályhoz 
is jártam) hatással volt rám az akkori zenei élet is. Nem esett nehe
zemre „átugrani” a Zeneakadémiára, hiszen közel laktam. Tamay 
Géza bácsi adta ki az akadémistáknak szóló belépőket, és én igye
keztem mindig nagyon korán menni, hogy az aznap esti húszban 
benne lehessek, mert annál több hallgató nem fért el az orgonaülé
sen. Edwin Fischer, Walter Gieseking, Wilhelm Backhaus szólóest
jei, Maria Müller, Svet Svanholm és Basilides Mária fellépései jön
nek elő, de a jó hangú olasz baritonista, Giulio Romano, illetve a 
hasonlóképpen muzikális finn Aulikki Rautavaara ária- és dalestje 
is megmaradt bennem. A hangversenyek kitágították az érdeklődé
semet, hiszen a zenéhez különben egyedül a rádió révén jutottam. 

Téijünk vissza az Operához, ahol ön 1948 és 78 között énekelt 
Palló Imre, Nádasdy Kálmán és Lukács Miklós igazgatása alatt is. 
Nádasdyra a tisztelet hangján emlékezett, amikor azt mondta, 
hogy „ő a legegyszerűbb és legbonyolultabb dolgokat is nevükön 
tudta nevezni, tőle tanultam meg, miért zenedráma az opera...” 

S. Donna Elvira-alakításomat is közösen találtuk ki. Ő világítot
ta meg számomra, hogy Elvira nem egy hisztérika, aki megszállott
ként futkos Don Juan után, hanem ellenkezőleg, egy vérig sértett 
drámai hősnő, aki ugyan fegyvertárának minden eszközével igyek
szik visszaszerezni a férfit, mindezt mégsem meghunyászkodva, 
hanem vérbeli heroina módján teszi. Nádasdy mellett Oláh Gusztáv 
is kitüntetett szeretetével. Apropó, tudja, mit akart énekeltetni ve
lem Oláh? Carment. Azt hozta fel indokul, hogy Jeritza is alakítot
ta. Csak el kell hitetni -  ösztökélt. Elmagyarázta, hogy Carmenben 
nem a megszokott spanyolosán bővérű cigánylányt látja, sokkal

inkább a férfiakkal végig kacérkodó franciás leányzót, aki csak a 
darab legvégén válik a végzet asszonyává.

És miért nem teljesült az óhaja?
Mert azt mondtam neki, hogy a hangom fölfelé tendál, és in

kább Micaelát szeretnék énekelni. Erre föl bevitt Ferencsikhez, ahol 
elénekeltették velem a Micaela-áriát. Szép, szép -  mondták kórus
ban -, de ahhoz világosabb hang kell. Döntsék. És akkor elhatároz
tam: ha ez nem, nem kell a másik sem.

Szerencsére bőven kárpótolhatta magát kortárs magyar operák 
szerepeivel is, például Petrovics Emil C’est la guerre-jével, Szo- 
kolay Sándor Vérnászával, Kadosa Pál Huszti kalandjával, Kosa 
György Tartuffjével, Hajdú Mihály Kádár Katájával, Farkas Fe
renc daljátékaival. Ráadásul Kosa és Farkas mellett Járdányi 
Pál, Szervánszky Endre, Székely Endre és még sok kortárs szer
ző dalokat is komponált önnek. Megannyi stílus, megannyi 
hang. Mi volna a titok? Milyen énektechnikát kell követni Mo
zart vagy például Schubert és mifélét Petrovics műveinek tol
mácsolása közben?

Igazság szerint semmi különöset. A modern dalokat is szépen 
kell énekelni, hiszen az éneklés maga a bel canto. Vannak, akik es
küsznek bizonyos technikai elemekre. De én nem fektettem erre 
igazán hangsúlyt, az oktatásban sem. A tökéletes deklamálásra an
nál inkább. Az a vesszőparipám. Egy Schubert- vagy Wolf-dal stí
lusa ugyanis mindenekelőtt a szövegen múlik. Tartottam is elő
adást a rádióban a német nyelvű éneklésről, amelyben pontokba 
foglaltam, miként kell szépen és helyesen ejteni a német szöveget. 
Mert tisztelet a kivételnek, botrányos, ahogy egyesek németül éne
kelnek. Kérdezték, miért nem tanítom. Egyszerű a válasz: mert má
ig nem kért fel rá senki.

Érthetetlen. Miként az is, hogy bár 1992-ben Bartók-Pásztory- 
díjat kapott, sőt egy évre rá Kossuth-díjas lett, miért nem emel
ték mindmáig az Operaház örökös tagjai sorába?

Ezzel vissza is kanyarodunk operai pályám elejére. Mert szin
te analógiaként a színház tagjai nem tudták „bevenni” azt, hogy 
már jóval nyugállományba vonulásom után nem az ő jelölésükre, 
hanem más zenei intézmény javaslatára, mintegy összegezve álta
lános zenei tevékenységemet, tüntettek ki a Kossuth-díjjjal. Ezért 
természetesen engem „büntetnek”. Operai pályám rendhagyóan 
kezdtem, és rendhagyóan végeztem.

Lindner András

Sieglinde szerepében (Wagner: A walkür)
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A N T O L Ó G I A

Ifj. Johann Strauss

A denevér

JA nagy lemezkiadók magyarországi 
forgalmazóinak jóvoltából öt elbű-

-------- '  völó' album jutott el a szerkesztőség-
be, lehetőséget adva arra, hogy a recenzens az 
„évszaknak megfelelő” antológiával köszönt
hesse a 2000-es évet. Az alábbiakban a terjede
lem diktálta keretek közt válogatunk az operett 
legszebb számaiból.
A denevér rendelkezésünkre bocsátott lemezei 
tehát, kronologikus sorrendben. Az EMI Great 
Recordings o f the Century elnevezésű soroza
tában 1999-ben jelent meg az 1955-ben, Lon
donban készült felvétel, melynek karmestere a 
Decca (I960) kiadványához hasonlóan Kara
jan. Ez utóbbi kiadvány érdekessége, hogy az 
Orlovszky-estély vendégei között a korszak 
nagyjainak elképzelhető legfantasztikusabb 
sztárparádéját halljuk (Tebaldi, Corena, Birgit 
Nilsson, Mario del Monaco, Berganza, Suther
land, Björling, Leontyne Price, Simionato, Lju
ba Welitsch). A DG Originals sorozatában, kö
zépáras kategóriában is hozzáférhető az operett 
Carlos Kleiber vezényletével (1975). Szerény
nek tűnhet, ám színházi szempontból (kis elfo
gódottsággal) elmondható, hogy ennél tökélete
sebb Denevér-előadás nem létezik. (Később 
majd szót ejtünk arról a hibáról -  egy énekes 
szerepeltetéséről - ,  amely mégis lehetetlenné 
teszi, hogy tökéletesnek tartsuk.) A Teldec-ki- 
advány (1988) Harnoncourt ironikusabb, tá- 
volságtartóbb (és szöveghűbb) amszterdami 
verzióját kínálja, amely a prózai dialógusokat 
kihagyva, Frosch börtönőrt használja narrátor
ként. A rendelkezésünkre álló készletben „leg
újabb” a Philips felvétele, (1990), a Wiener 
Philharmoniker közreműködésével. Jelenleg 
igen olcsón kapható a Duó sorozatban, s 
mondhatom, hogy zenei, színészi és főleg éne
kesi szempontból az általam ismert Denevér
előadások közül ez a legkiegyensúlyozottabb. 
Talán meglepő ez a sommás ítélet, ám az eddig 
felsorolt lemezek között mindegyiknek van 
gyenge pontja, szereplője. S nem járnánk sok
kal jobban akkor sem, ha vizsgálódásunkba be
vonnánk a régi nagyok archív lemezeit is. Azok
ban is találnánk zseniális megoldásokat és kor
hoz kötött kompromisszumokat.

Nyitány
A legtöbb nagy karmester repertoárján szere
pel ez a bravúrdarab. Bruno Walter, Furt
wängler s főleg az idősebb Kleiber, az atya, az

az Erich felvételeit szokták a legjobbak között 
említeni. 1955-ben Karajan, a mono hangzás 
ellenére, összefogottabbnak tűnik akkor, ami
kor angol muzsikusokat fanatizálva, az operett 
nyitányában mintegy elénk varázsolja Bécset, 
„megteremti” a császárváros világát. Persze 
azok számára, akiknek az a garancia a minő
ségre, ha a Bécsi Filharmonikusok neve van 
feltüntetve a lemezborítón, Karajan későbbi, 
sztereó verziója (I960) talán vonzóbb lehet. S 
ugyanezzel a zenekarral készült az André Pre- 
vin-féle változat is (1990). Harnoncourt vi
szont Amszterdamban látott hozzá a bécsi tra
díció újraértelmezéséhez. Az ideális nyitány a 
DG albumán szólal meg: Carlos Kleiber a Ba
jor Állami Zenekar élén is a színházi hatás 
nagymestereként mutatkozik be.

Introdukció -  hangszépség 
és koloratúrkészség

Az első énekelt számban Alfrédot halljuk, egy 
„operai tenort”, s ez lehetőséget ad a figurának 
arra, hogy a későbbiekben ismert operarészle
tek citátumaival bűvölje imádott Rosalindéje 
szívét, s mulatassa közönségét. Nem véletlenül 
választom a lehetőségek közül Previn produkci

óját. Itt ugyanis valódi színjáték kezdődik. A kür
tök tartott hangja, romantikus hangulatot idéző 
alap fölött egy (akkor) fiatal énekes Richard 
Leech könnyed, gyönyörű hangszínű tenorja 
szárnyal fel. Fiatalos hevülettel, hatalmas ambí
cióval veti bele magát az operett világába. Érde
mes őt hallgatni, s figyelni ötletes, a többiekével 
összehangolt színészi játékát. Jó okunk van hin
ni, hogy az előadás rendezője az az Otto Schenk, 
aki majd Frosch szerepét játssza a harmadik 
felvonásban, most is, személyesen is jelen van a 
stúdióban. Ami ezután következik, maga a cso
da! Az Adél szólamát megnyitó nagy koloratúrát 
a szerep ideális megszólaltatója, Edita Grubero- 
va csodálatosan énekli. Hangja úgy árad, úgy 
lakja be a teret, hogy közben elénk varázslódik a 
bécsi nagypolgári bérház erkélyestül, budoáros- 
tól, naccságástól s csillogó szobalány-álmostól. 
Elbűvölő! (Fogja még lemezre énekelni később 
is, tudjuk.) Számomra azonban ő Rosalinde- 
ként is meggyőző volt Harnoncourtnál (1988).

Férfiak összeesküvése
Eisenstein főszerep, meglehetősen hálátlan, 
bár tenorok és baritonok egyaránt éneklik. 
Egy Hermann Prey egyénisége (DG, 1975)
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kell ahhoz, hogy igazi bonvivánként keljen 
életre. A darab abszurditásához tartozik, hogy 
a címszereplőnek, a színpadi intrika szervező
jének, Falke doktornak nincs önálló énekszá
ma. Ezt a duettet azért is érdemes meghall
gatni, mert kiderül, hogy rosszul jár az a szín
házigazgató, aki prózai színészre osztja a sze
repet. Harnoncourt például jól választ, ami
kor ráveszi Anton Scharingert, hogy egy olasz 
hadaróművész virtuozitásával próbálja barát
ját, a kissé túlkoros Eisensteint (Werner Holl- 
weg) egy kis báli kicsapongásra rábeszélni. A 
duett Harnoncourtnál zenei karakterek egy
másutánja, Kleibernél igazi, cselekményes ze
nével fűszerezett színházi jelenet. Karajannál 
bravúrszám, amit nem mindig bírnak az éne
kesek, Previnnél odavész minden ráció, ez a 
beavatás szertartása, igazi bécsi rítus, vérpezs
dítő, őrületbe kergető -  polka.

A búcsúzás öröme:
„Oh, ez nagyon megindító!"
Bizony: nem lehet tudni, operaparódia vagy 
igazi nagyjelenet kezdődik a színpadon (A 
legjobb előadások merészen becsapják a né
zőt, és nem leplezik le a titkot kellemkedés- 
sel, nyávogással, színészi túlzásokkal).
Ha finom és igazi színészetre képes szoprán 
játssza Rosalinde szerepét, m int mondjuk 
Várady Júlia (DG), akkor létrejön ez a kétér
telműség. Ha ehhez jön még egy Adél, olyan 
mint Lucia Popp, akit a „legfonogénebb” 
hangú énekesnek neveztek még életében, ak
kor valódi csoda lesz ez a négy perc. A „brüh- 
hühű” sírás, a „bruhaha” nevetés és a 
„bumsztarara” indulóra masírozás cirkuszi 
nagymutatvánnyá emelik a jelenetet. Még a 
legjobb színházi előadásokban sem mindig 
sikerül létrehozni azt a fantasztikus gazdag
ságot, amely a Kleiber vezényelte korongról 
árad. Az ilyesmiért érdemes volt feltalálni a 
hangrögzítést.

Couplet
Kardinális kérdése A denevér szereposztásá
nak, hogy milyen Orlovszky herceget találunk. 
Hálás szerep, s nagy énekesek versengenek 
érte „mindhárom nemből”. A színházi elő
adás talán igazolhatja azt a döntést, mikor a 
rendező az orosz arisztokratát elkényeztetett 
kamaszfiúként vagy épp ellenkezőleg, vén ké- 
jencként, elférfiatlanodott eunuchként ábrá
zolja, s az eredetileg mezzoszopránnak szánt 
szólamot kontratenorokkal, falzettistákkal 
énekelteti. Carlos Kleiber egyébként csodás 
felvételét tönkreteszi Ivan Rebroff fejhangú 
ordítása. Ám nem sokkal jobb a helyzet akkor 
sem, ha a színpadi hihetőség vagy az illúzió 
kedvéért transzponálják a szólamot középma
gas férfihangra. Az EMI Karajan-lemezének 
gyenge pontja az egész második felvonást jel- 
legtelenségbe borító Orlovszky, aki színészi 
modorosságával csak tovább rontja a helyze
tet. (A felvonás együtteseiben, így Adél Kaca
gódalának felvezetésében s a finálé valceré- 
nek indításában övé a zenei főszerep, s ő 
énekli a pezsgő hatalmáról szóló dal egyik 
strófáját is.) Regina Resnik (Decca) a szerep 
neves gazdái közé tartozik, bár tudjuk róla, 
hogy volt Rosalinde is -  nem is akármilyen! 
Az ő emlékezetes fellépései közé tartozik a 
Rudolf Bingnek szentelt Metropolitan-gála,

amikor is az Orlovszky-kupléra szerzett új 
szöveggel Resnik köszöntötte az egykori le
gendás direktort. Az egész mostani Denevér
szállítmány legjobb pillanatait köszönhetjük 
Brigitte Fassbaendernek (Philips). Csúcsfor
mában csillog és robban (nem úgy, mint a 
Kleiber vezényelte videón).

Honfibú és magyar eksztázis 
a  császárvárosban

Mindig érdekes tükörbe nézni, s megtudni, 
milyen képet alkotnak rólunk, magyarokról a 
világban. A kép sokszor karikatúra, ezt tudo
másul kell venni. Az echte-eredeti magyar 
grófnőről persze előre tudjuk, hogy csak mé
regdrága jelmezének igazolására kell megszó
laltatnia a „puszták dalát”. Rosalinde szerepe 
azonban éppen ettől a nagyszabású szóló
számtól válik érdekessé. Az igazi primadonna 
mindent tud. Nemcsak csábít és csábul, ha
nem lábai elé dönti a tömeget: arisztokratákat 
és kispolgárokat egyaránt. A „magyar grófnő” 
érzéseinek skálája egy operai hősnőnek is di
csőségére válna. A busongás, a honvágy pasz
tellszínei után, tudjuk, elszabadul a pokol 
(vagy a mennyországba jutunk hirtelen), min
denesetre megváltozott tudatállapotba kerü
lünk mi hallgatók is a „frisska” száguldása 
közben. Ez az, amire minden (kis)polgár vá
gyik, amire mindannyian vágyunk a múlt szá
zadi Bécsben vagy a mai operaesteken: hogy 
kilépjünk önmagunkból, s megtörténjék a 
száguldás csodája, amely -  és ezt pontosan 
érezte, jó arányérzékkel adagolta az ifj. Jo
hann Strauss -  kiegészítője és megfelelője 
annak az eksztázisnak, melyet a valcer szá
guldásának szédülete okoz. A denevér máso
dik felvonása tehát dionüszoszi értelemben 
ünnep. Az álarcos magyar grófné jelmezét ál
talában a legnagyobb énekesnők öltik fel: Lot
te Lehmanntól Cheryl Studerig. Mondják, 
még az isteni Callast is megkísértette dicsősé
ge tetőpontján egy ajánlat: Rosalindét akart 
énekelni Bécsben, ám sajnos ebből nem lett 
semmi. A mi öt lemezünk primadonnáit elég 
felsorolni: Elisabeth Schwarzkopf (EMI), Mil-
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de Güden (Decca), Várady Júlia (DG), Edita 
Gruberova (Teldec), Kiri Te Kanawa (Philips). 
Ki tudna közülük választani! Maradjon hát 
meg minden zenerajongónak a szabad döntés 
joga, választás csárdás és csárdás között.

A pezsgő,
az a  fránya pezsgő • ••

A több, egymástól jól elkülönülő' részből álló 
finálé három bravúrstrófával kezdődik. Az al
legro con brio felirat mit sem árul el arról, 
hogy a közönség számára érthető, ráadásul 
szellemes és jelentést hordozó szöveget kelle
ne tolmácsolnia a három énekesnek, Har- 
noncourtnál egy drámai alt, Marjana Lipovsek 
a herceg megszemélyesítője. Bordalának so
rait az érzékiség fűti át, az egész finálé -  ha
talmas együttes -  ezt a hangulatot fejleszti to
vább és teljesíti ki más-más karakterű részek 
hozzáadásával.
Falke doktor, igen, az oly mostohán kezelt 
Falke intonálja azt a nagy barátkozódallamot, 
mely a „mindenki mindenkinek testvére” cí
met viselhetné. Világ kicsapongói, egyesülje
tek! Általános tegeződést ajánl, s a dallam, 
melyet Strauss oly gondosan kibont és össze
sző, édestestvére a Cost fa n  tutte legszebb 
együtteseinek: a búcsúkvintettnek vagy a má
sodik finálé bordalának. (Ne feledjük: A dene
vér keletkezésének idején Mozartnak ezt az 
operáját „erkölcstelensége” miatt nem ját
szották!) A dalénekesként ismert Olaf Bär 
(Philips), Anton Scharinger (Teldec), Erich 
Kunz (EMI), Bernd Weikl (DG) osztozik ab
ban, hogy Duidu nagy szeretethulláma uni
verzális lírai ellágyulás legyen. Azt hiszem, ezt 
a nagy közös ringatózást sem rendezői, sem 
karmesteri eszközökkel nem szokták távlatba 
tenni, elidegeníteni. Létrejön a műfaj nagy 
pillanata, a feloldódás valami határtalan inti
mitásban. Néhány pillanat ez még hajnal előtt. 
Itt jön el az ideje a vendégjárásnak: gyakran 
szabad kezet kap rendező, koreográfus, zenei 
vezető. A denevér második felvonásának finá
léjában Karajan gálaműsort helyez el, mások 
Strauss keringőiből vagy polkáiból válogatnak, 
hogy a balettkedvelők is megkapják, ami ne
kik jár. A mi öt recenzált lemezünk közül 
egyetlenegy vállalkozik a szöveghű megoldás
ra. Harnoncourt felvételén az eredeti verziót 
játszatja, a nemzeti táncokat felsorakoztató, 
jellegzetesen XIX. századi balettet. S lám, ki
derül, hogy a mű architektúrája (ja igen, egy 
remekműnek ilyesmije is van!) jobban érvé
nyesül, s az eredeti arányokat jobban szolgál
ja a kottahűség.
-  Genug damit, genug] -  kiáltja Orlovszky, s 
beindul a valcer gépezete. Soronként válta
kozva kapcsolódnak be a szereplők, s nem

_______
kirí Fe Kanawa 
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RrijjnePassbaender 
Wolfgang Btmiel 
Richard Imii 
Olaf Bär 
Ouo Schenk 
Tom Krause 
Wiener
Sraatsojieniihor
Wiener
Htfflramwniker 
Andre Previn

Johann Strauss
Die Fledermaus

tudjuk, miért volt oly gonosz az ifjabb Johann 
Strauss, hogy primadonnájának, az iménti 
Csárdás és a meg sem említett Óra-duett 
mennybemenetele után miért írt elő valószí- 
nűtlenül mély megszólalást, olyasfélét, mint 
amit egy másik Strauss ad majd Saloménak 
(1905) az opera negatív csúcspontján. Ez itt 
csupán fűszer, erőpróba, amelybe még a szu
perkulturált Schwarzkopfnak és a hozzá ha
sonlóan mindenevő-mindentudó Dame Kiri 
Te Kanawának is beletörik a bicskája. Az előb
bi érzi ugyan, miről van szó, de lénye, egyéni
sége nem alkalmas arra, hogy igazi közönsé
gességet, derb keménységet vagy durvaságot 
merjen mutatni. Ehhez kellett az isteni Ljuba, 
aki -  az évszázad Saloméjaként -  ezt is tudta 
akkor, valamikor nagyon régen, New York
ban. A finom kis epizódok, párbeszédtöredé
kek után jöhet végre a nagy háromnegyedes 
felolvadás, szárnyalás: ez a Denevér-valcer, 
mindazzal, amit Bécs jelent, a könnyű s 
mennyekbe röpítő muzsika.

Betétdal
a színészmesterségről

Ahogy Móricka, illetve bocsánat, ahogy egy 
szobalány elképzeli. Adél művésznőként mu
tatkozott be az estélyen, s most a harmadik 
felvonásban felkeresi a fogházigazgatót, aki 
pártfogását ígérte neki, s ezentúl ragaszkodik 
a színi pályához. A kupié bravúrszám, első
sorban Edita Gruberova (Philips) számára, 
aki a monarchikus bécsi-pozsonyi kedély je
gyében boldogan mártózik meg a különböző 
figurákban, akiket Adél dala felidéz: hol döly- 
fös császári felség, hol buta falusi libuska. 
Mindezt tovább gazdagítja, hogy az affektáló, 
nyafka színésznő figurájában ott rejtőzik a fél
művelt, ám talpraesett szobalány. Bár rajon-

IOHANN STRAUSS

Die Fledermaus Ji,
TÄf bat  Ltf ( f t a u v e - s a u r i s  

Gruberova Bonnaj Upov&h 
Hollwcy Protu kktt Boeub Sekaringer K moult 
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gásunk Editáé, aki most a bel canto nagy ka
landjai után (vagy mondjuk optimistán: köze
pette) az operett világát is „abszolválja”. Ám 
hűnek kell maradnunk az igazsághoz: Lucia 
Popp (DG) mesterkéletlenebb és egyszerűbb, 
Rita Streich pedig nagyobb formátumú és 
hanganyagú, ráadásul ugyancsak elbűvölő 
egyéniség Karajannál (EMI) vagy egy -  ezúttal 
részletesen nem tárgyalt -  Fricsay-korongon 
(Melodram).

Bosszút állt a denevér!
Úgy dukál, hogy a végén minden rendbe jöj
jön. Ki-ki megtalálja a párját, pénztárcáját, 
becsületét. Egy operettben nem beszélünk ar
ról, mit vesztett az ember, miközben részese 
vagy szenvedő alanya volt „a denevér bosszú
jának”. Keserű fintorral s megokosodva néz
nek ránk a szereplők, s a közönség vidáman 
és optimistán indul haza. A fináléban felidé
ződnek a dallamok, minden a helyére kerül. 
Ami hiányzott eddig, most teljesülhet. Rosa- 
linde elénekelheti az őt mint primadonnát 
megillető strófát a bordalban, a herceg megis
mételheti, hogy egész Bécsben mindent sza
bad: s csak egy jelszó érvényes: chacun a son 
gout.
Tehát mindenki azt csinálja, ami jólesik, s a 
zenebarát is megfogadhatja a tanácsot. A re
cenzens nem választhat senki helyett az 
egyébként tisztességes kínálatból. A forgalma
zók által ajánlott felvételek között nincs olyan, 
amely ne lenne méltó az érdeklődésre, m in
den szereposztásnak vannak erősebb és gyen
gébb pontjai, ám egészében véve öt egymástól 
különböző s a maga nemében jól sikerült 
produkcióról van szó. Mindenki választhat. 
Chacun á son gout\

Zala Szilárd Zoltán
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h ó n a p  f e l v é t e l e

%  e ss ia en  
A ssisi S zent Ferenc

• D eu tsch e  G ram m ophon  
-  U n iversal •

„Hogyan ültessük át zenébe az örökkéva
lóságot? Hisz az örökkévalóság nem  vagy 
legföljebb csak megközelítő pontossággal 
megragadható. Első műveimtől kezdve 
igyekeztem a változhatatlanságot igen
igen lassú tem pókkal és színgazdag nyel
ven kifejezni.” 1992-ben, nem sokkal halá
la előtt mondta ezt Olivier Messiaen, az 
1908-ban született francia komponista, 
századunk egyik legkiem elkedőbb zenei 
géniusza. Kései „opus sum m um ”-áról -  
ahogy ő nevezte: „franciskánus jelenetei
ről” az Assisi Szent Ferenc című operá
ról pedig így nyilatkozott: „Valószínűleg 
leggazdagabb művem, m indenesetre zenei 
fölfedezéseimnek szintézise, és ami még 
fontosabb: általam eddig soha véghez 
nem  vitt kísérlet arra, hogy katolikus hite
met olyan tém ában juttassam kifejezésre, 
amely e hit legfőbb misztériumait taglalja. 
Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy 
merész vállalkozás képről képre azt lefes
teni, ahogyan egyik legnagyobb szentünk 
leikébe lassan beléárad az isteni kegye
lem. Ez egészen befelé forduló dráma, 
amely azonban mégiscsak teli van fénnyel. 
Szeretném, ha ez a fény a hallgatóságot 
éppúgy elkápráztatná, mint engem . Az 
életem során általam lejegyzett szinte 
összes madárhang előfordul itt, az összes 
akkordszínem, m inden harmóniai fordula
tom, sőt még m eglepő újítások is: így pél
dául különböző tem pók egymás fölé való 
rétegzése, amely a karmester által ellenőr
zött összevisszaságban több hangszer szá
mára totális, bár nem  aleatorikus függet
lenséget biztosít. Persze -  teszi hozzá Mes
siaen -  zenei nyelvem szókincsének e 
szintézisére nem  tudatosan törekedtem. 
Ihletettségből indultam ki, am ely éppoly 
erős és számomra megmagyarázhatatlan 
volt, mint egy szerelmi kapcsolat. Én tehát 
teljes m értékben ennek az inspirációnak 
vetettem alá m agam .”

Olivier M essiaen 
Assisi Szent Ferenc 

QJ S zent Ferenc -  Jósé van  Dam
Angyal -  Dawn U pshaw 

v a la m in t: Joh n  Aler, B ánlaky Ákos, 
C Í  Dirk D’Ase,

Tom  Krause, Urban M alm berg, 
Chris M erritt, Guy R enard , 
Arnold Schoenberg Kórus, 

Hallei Z enekar
^  vezényel: Kent N agano
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Ám miért éppen Assisi Szent Ferencről 
szól Olivier Messiaen egyetlen operája? 
Egy opera, melynek szövegkönyvét -  ko 
rabeli források és a Szentírásból való idé
zetek felhasználásával -  maga a zeneszer
ző írta... „Azért választottam  őt -  így Mes
siaen - ,  mert ő az a szent, aki a leginkább 
hasonlít Krisztushoz, belsőleg szegénysé
ge, szűzisége, alázata által, külsőleg p e 
dig a lábán, kezén és oldalán viselt stig
máival... Ez utóbbiak, melyek az em ber 
istenhez való hasonulásának legm aga
sabb jegyei, igencsak fájdalmas bélyegek. 
Szent Ferenc egész életében szenvedett, 
szenvedését mégis em berfeletti öröm  kí
sérte egészen a m ennyei dicsőségig. Az 
én operám ban sem  házasságtörés, sem  
bűntett nem  fordul elő. Az újságok nap  
m int nap  bűncselekm ényekkel etetnek 
minket, viszont soha nem  beszélünk a jó
tettekről!”
E roppant alkotásnak term észetesen nem 

J e m a  g  y  a á z a t

kiváló jó közepes hallgatható hallgathataflan

csak témaválasztása, hanem  előadói ap
parátusa is túllép minden norm án. A ha
talmas partitúra 119 tagú zenekart, 10 cso
portra osztott, 150 tagú kórust, 7 énekes 
szerepet, ső t a XX. századi francia zenére 
oly jellemző hangszerből, a Martenot-hul- 
lámokból egyenesen három önálló  szóla
mot ír elő; ezenkívül pontosan  rögzíti 
még a színpadi és a zenei színek össze
hangolását is. A négyórás opera  most 
négy kompaktlemezes, egyedi tervezésű 
albumban került piacra az 1998-as Salz
burgi Ü nnepi Játékok -  Peter Sellars által 
lenyűgözően rendezett -  előadásának élő 
felvételeként. A nagyszerű Arnold Scho
enberg Kórust és a Hallei Zenekart az a 
Kent Nagano vezényli, aki m ár a mű Seiji 
Ozawa vezényelte 1983-as párizsi ősbe
mutatójának is zenei asszisztense volt, és 
aki ez idő óta szoros kapcsolatban állt a 
komponistával. A cím szerepet pedig e 
salzburgi hangdokum entum on is az a Jó
sé van Dam  énekli, akinek a neve már a 
párizsi produkcióban összeforrott a Messi
aen megálm odta Szent Ferenccel.
Am a D eutsche Gram m ophon „Korunk 
zenéje” („Music of our tim e”) sorozatában 
megjelent kiadvány művészi értékét nem 
csupán Van Dam és Nagano szem élye te
szi a párizsi előadást m egörökítő Cybélia- 
albuméval legalábbis egyenértékűvé. Mert 
ha a Francesco testvér csókja nyomán 
meggyógyuló Leprás szólam ában a másfél 
évtizeddel ezelőtti tenorsztár, Kenneth 
Riegel m indenekelőtt szép hangjával ma
rad em lékezetes, akkor a szerep  mostani 
megszólaltatója, az eléggé vibráltan ének
lő Chris Merritt hibátlan francia szövegej
tésével tűnik ki. És a m ennyei „fidula”-já- 
tékával (értsd: M artenot-hullámokkal) Fe
rencet eszm életlen állapotba ejtő Angyal 
szoprán szólam ában Dawn U pshaw  sem 
kevésbé csodálatos, mint annak  idején 
Christiane Eda-Pierre volt...
Ha elvileg elképzelhető volna is, hogy 
mindkét kiadvány kereskedelm i forga
lomban van: akik most akarnak ismerked
ni Messiaen kimeríthetetlen szépségű re
mekével, azoknak a mind zeneileg, mind 
pedig technikailag perfektebb, új felvétel 
ajánlható. A súgó „jelenlétének” hiánya, 
valamint Nagano árnyalattal lendülete
sebb tem pói arról tanúskodnak: tizenöt év 
múltán e nagy mű végképp elfoglalta he
lyét az európai kultúra elmúlt ötven évé
nek „törzsrepertoárjában”.

M esterházi Máté
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P E T R O V IC S  E M IL  
lemezajánlata

Rendhagyó módon két saját lemezemet 
is ajánlanám.
1. A Jónás könyvét elsősorban azért, 
mert Réti József felejthetetlen és ma 
már szinte valószerűtlennek tűnő töké
letességgel énekli a címszerepet, az I. 
kantátában pedig Tokody Ilona, az egyik 
legkiválóbb szoprán produkciójában 
gyönyörködhet a hallgató.

(a Hungarotonnál jelent meg a régi 
kiadás felújításaként)

2 . A másik lemez a manapság valószí- 
nűtlenül nagy kockázatokat vállaló ki
adó, a kiváló Gőz László vezette Buda
pesti Music Center újdonságaként látott 
napvilágot, s a CD-n a Bartók vonósné
gyes játssza az I. és a II. vonósnégyese
met. A csellistájuk, Mező László előadá
sában hangzik fel a II. rapszódiám és az 
utóbbi években megismert hegedűs
sztár, Szalai Antal játssza a I. hegedűrap
szódiámat. Úgy vélem, aki ezekről a fel
vételekről ismeri meg müveimet, az 
pontos, ihletett interpretációkat hallhat, 
és talán átélheti a zenehallgatásnak azt 
a fajta örömét, amelyet én a legfonto
sabbnak tartok.

(BMC)

3. A kedvenc lemezeim közé tartozik az 
a CD is, amelyet volt tanítványom, és vé
leményem szerint a legkiválóbb tehetsé
gű fiatal karmester, Hamar Zsolt dirigál: 
a Nemzeti Filharmonikusok előadásában 
Liszt szimfonikus költeményei hangza
nak fel.

(BMC)

4 . A méltatlanul mellőzött Weiner Leó 
dupla albumát is nagyon szeretem, 
amelyen a Weiner-Szász Kamaraszimfo
nikusok, valamint Straker János, Varga 
Tibor és a Sebők György előadásában a 
nagy mester és tanár zenéjének csodála
tos kiegyensúlyozottságát, szépségét él
vezheti a hallgató.

(BMC)

5 . Végezetül az ifjúkoromtól legjobban 
csodált előadó-művésznő két produkci
óját ajánlanám. Fischer Annie Mozart C- 
dúr K. 467 és Esz-dúr K. 482 zongora- 
versenyét játssza Wolfgang Sawallisch 
vezényletével és a Philharmonia Or
chestra közreműködésével. Ennél szeb
bet aligha hallhat bárki.

(EMI)

(JJl o son y i
N ég y k ezes zon goram ű vek

• M arco P o lo  •

Ideális a partnerválasztás: Körmendi Klára 
művészetének is, hasonlóan Kassaiéhoz, 
egyik alappillére a 19- századi magyar ze
ne. Jól kamatozik e stílusértés a program 
„legnagyobb fala tjában , Liszt Missa solem- 
w Lsének négykezes-átiratában. Ez a négyke
zes-letét voltaképp Michael Brand munkája 
1856-ból, csakúgy, mint a legkorábbiként 
számon tartott darabja, a Grand Duo 1837— 
38-ból. A korai műben még az igyekezet ér
ződik: az ifjú szerző az elődök méltó utódá
nak akar bizonyulni, mindent el akar mon
dani választott apparátusa segítségével, 
amit csak tud. Ettől néha indokolatlanul túl
zsúfolt a kotta, könnyen aránytalanná válik 
a hangzás. A végeláthatatlan szinkópázó 
menetek során könnyen elvész a metrum 
(főként, ha utána olyasmi következik, ami 
szinte nem  igényli a metrikus keretet), s 
ilyenkor óhatatlanul is erőszakoskodó pon
tosításhoz kénytelenek folyamodni az elő
adók. Hogy legalább ők legyenek együtt... 
Kiérlelt kompozíció s kiérlelt interpretáció 
Az égő szerelem hármas színe, s elismerés
sel adózhatunk a zenekari eredeti ismereté
ben az Ünnepi zene tolmácsolásáért is. Min
dig az szól, ami fontos, s a dallam sohasem 
nélkülözi az érzékeny hátteret.
Külön említésre méltó a két zongoramű
vész harmóniai érzékenysége: a kromatikus 
fordulatok, az enharmonikus modulációk 
és a modális harmóniaváltások mindig ér
telmezetten szólalnak meg mindkettejük 
szólamában, a legvirtuózabb hatású egyen-

a (!HNGUOTC* ajánlata

A teljes
HUNGAROTON CLASSIC

katalógus olvasható az interneten: 
h ttp :// w w w .hungaroton.hu

e,murám: Miháiv
MOSONYI

Piano Music for Four Hands 
Grand Duo • Festival Musk- 

Three Colours of Burning Love 
Missa soleninis (Liszt-Mosonyu

rpDDi
8.223558

Ist'án Kassai and Klára Körmendi. Piano
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Mosonyi M ihály: 
G rand  Duo 

Ü nnepi zene 
Az égő szerelem  h á rm a s  színe 

M osonyi-L iszt: 
Missa so lem nis (á tira t)  

Kassai István  -  zongora  
Körmendi K lára -  zongora

0

96

letes tremolózás közben és az akkordikus 
szövetben egyaránt.
A négykezesező két zongorista -  gyakori 
tapasztalat -  nem  egyenlő két zongoristá
val: néha többek, máskor kevesebbek 
együtt. Könnyen csökkenhet például a 
kontroll, ilyenkor egy-egy fokozás hevé
ben  megfeledkeznek a másikról, s ennek 
következtében kíméletlenül feszítik a hang
szer tűrőképességét. Erre a Mosonyi-felvé- 
telen alig akad példa. Néha tűnik csak fel, 
hogy az átiratok nem  zongorára készültek, 
am ikor valamelyikük (vagy mindkettőjük) 
tanácstalanul feladja a zenekaridézés szán
dékát, s zongorázni kezd: ilyenkor szinte 
morzsolják a skálázó futamokat, anélkül, 
hogy bármiféle hangszer-asszociációt kel
tenének!

Fittler Katalin

Kassai István M osonyi zongoram űvei
ből készült sorozatának további három  
CD-jéről a Gramofon következő s zá m á 
ban  olvashatnak recenziót.

A szerk.
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íJJ/losonyi 
Z ongoram űvek

• Marco P o lo  •

Az elmúlt évtized nagy „hiánypótlásaiból” ki
vette részét a Marco Polo, amikor szinte fo
lyamatos egymásutánban jelentette meg Mo- 
sonyi Mihály zongoraműveit és négykezeseit. 
Mellettük zongorás kamarazenéjéből is adott 
ízelítőt, de a zongorás vállalkozás -  már csak 
terjedelménél fogva is -  összehasonlíthatatlan 
jelentőségű. Ám az igazi nagy hiánypótló va
lójában Kassai István, aki elkötelezte magát a 
19. századi magyar muzsika ügye mellett. 
Amikor belefogott e nagy munkába, talán 
nem is mérte fel tette jelentőségét; mert nem
csak arról van szó, hogy korábban nem ját
szott művekkel ismerteti meg a hallgatóságot 
(tehát az amúgy is széles zenetörténeti palet
tára új színt visz), hanem hozzájárni, hogy el 
tudjuk képzelni a múlt századi hazai zenei 
életet: igényeivel-elvárásaival, ízlésével és 
divatirányzataival. Közvetve tehát a „hátteret” 
árnyalja, ami nélkül aligha kaphat reális érté
kelést az európai figyelem nagy kitüntetettje, 
Liszt Ferenc sem. A Magyar gyermekvilág leg
inkább Schumann Kinderszenenjéhez hason
lítható 12 életkép. Nem gyermekeknek szánt

trav in sk y
Z so ltársz im fón ia

• D eu tsch e G ram m ophon  
-  U n iversa l •

Boulez és Stravinsky: ez a párosítás már ma
gában elegendő ahhoz, hogy a lemezhallga
tón jóleső izgatottság legyen úrrá. Ha ehhez 
még hozzátesszük, hogy Boulez új lemezé
nek címadó darabja a Zsoltárszimfónia, Stra
vinsky egyik legnépszerűbb műve, biztosak 
lehetünk benne, hogy zeneszerető emberek 
százai fognak elindulni a boltok felé határo
zott vásárlási szándékkal. így voltam ezzel én 
is. Bevallom, csodákat vártam.
Hogy -  azt hiszem, teljesen jogos -  elvárásaim 
nem teljesültek maradéktalanul, annak több 
oka is van. Előre bocsátom: a lemez jó. De az 
is igaz, hogy nem a Zsoltárszimfónia miatt az. 
Boulez -  sok Stravinsky-műhöz remekül 
passzoló -  ritmikus, sűrűn tagolt előadás

ly.UtílMll Mihály tDDPJ
MOSONYI R”’557

Piano Works Vol. 1 
H u ngarian  C hildren 's W orld 

Studies for Development 
in the Performance of Hungarian Music

Ist\án Kassai. Piano

Mosonyi M ihály: M agyar gyerm ekvilág, 
Tanu lm ányok  zon go rára , a m agyar zene e lő a d á sán a k  képzésére 

Kassai István -  zongora

játszanivaló, hanem a korabeli fiatalság ér
deklődésére is számot tartó hangulatképek 
sorozata, amelyek ma talán épp nosztalgiát 
ébresztő voltuk miatt kellemesek a fülnek. 
Biztos ízlést követelnek az előadótól, annak 
hiányában könnyen válhatnának érdektelen
né vagy parodisztikussá. A szó nemes értel
mében „tanulmányok” a második sorozat da
rabjai, magyaros jellegű koncertetűdök. (E ta
nulmányok szerepeltek a Zeneakadémia első 
tantervi anyagában!) Némelyik áttekinthető 
letét szabályos formában, máskor félő, hogy 
elveszünk a díszítőhangok erdejében. Meg
kockáztatom: jó száz évvel ezelőtt bizonyos

l a s s z i k u s

szempontból könnyebbek voltak e darabok. 
Ma éppen az jelenti a legnagyobb feladatot az 
írott szöveg értelmezésében, ami akkor zenei 
köznyelvi szinten élt. Napjainkban nemigen 
élünk ilyesfajta zenével -  így már a stílusos já
ték kereteinek kijelölése is külön feladat. Pe
dig jól eltalált arányokkal -  mint felvételün
kön -  nemcsak tetszetős, de élvezetes hall- 
gatnivalót is jelentenek e darabok, amelyek 
saját koruk ékes lenyomatai (sem korábban, 
sem később nem készülhettek volna). Stiláris 
jártasság birtokában nyilvánvaló, hogy jó őket 
játszani. A hallgatóknak „időutazás” beleélni 
magukat abba a korba, amikor például a csa
logány panaszdalát is idézheti zongoradarab 
(az első látásra romantikus ötletről, a Kassai 
István jóvoltából modem közreadásban meg
jelent kotta utóhangjából kiderül: nem vélet
lenül énekel Egressy Béni sírja felett a csalo
gány, hanem Mosonyi ezzel Egressy egyik 
legismertebb dalára, a „Csalogány búcsú”-jára 
utalt). A játszanivaló elsősorban tehát nem 
technikailag nehéz (bár némely tanulmány a 
mai felsőfokú zongoratanításban is helyet 
kaphatna), az atmoszférateremtés legalább 
akkora feladat. És ebben kamatozik Kassai 
mérhetetlen anyagismerete; neki készséggel 
elhisszük, hogy ez Mosonyi (és a korabeli 
magyarság) hangja, nem pedig valamiféle fi
gyelem- és érdeklődésfelkeltő couleur locale.

Fittler Katalin

módja, markáns stílusa ebben a darabban ke
ménynek, helyenként már-már érzéketlennek 
hat. A lemez hallgatása közben hiányoltam a 
nagy íveket, a hosszú, jelentőségteljes foko
zásokat és oldásaikat és mindent, ami lágy és 
spontán ebben a darabban. Úgy érzem, Bou
lez kissé hideg, kiszámított dinamikai és ritmi
kai megoldásai miatt éppen a mű atmoszférá
ja veszett el. Ami a másik két szimfónia elő
adását illeti, elég egyetlen szó: kiválóak. Min
den elsőrangú, a zenekar, a karmester, a kon
cepció, a megvalósítás és természetesen ma
guk a művek is. Boulez biztos kézzel vezeti 
zenekarát a darabok ritmikai őserdejében, 
irigylésre méltó könnyedséggel vált egyik 
hangulatról a másikra. A Szimfónia három té
telben szögletes lendületű indulója, az utána 
következő bájos és kacér tánctétel a lemez 
legemlékezetesebb részei.
Hibái és erényei mellett számomra az utóbbi 
hónapok egyik legnagyobb élményét jelen
tette ez a felvétel. Tiszta szívből ajánlom min
den Boulez-, Stravinsky- és zenerajongónak. 
Még egy megjegyzés: a lemezkísérő füzet bel-

Igor Stravinsky: Z so ltársz im fón ia, 
S z im fón ia  h áro m  té te lben , Fúvós szim fóniák  

Berlini F ilharm o niku sok  
vezényel.: P ierre  Boulez

ső borítóján egy 1957-ben készült kép látha
tó, amelyen a két mester beszélget. A mű
elemzések mellett szívesen olvastam volna 
néhány mondatot kettejük kapcsolatáról.

Tamás Katalin
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r i t i k a

M o z a r t
Z on goraversen yek

• ECM N ew  Series  
-  M usiC D om e •

A d-moll, a Jeunehom m e és a négyötven- 
hármas, no m eg a c-moll Adagio és fuga 
szerepel itt, m iután előzőleg m ár m egje
lent Jarrett-tel a C-dúr (K. 467), az A-dúr 
(K. 488) és a B-dúr (K. 595) zongoraver
seny. Az utóbbi hármat nem  hallottam, s 
a m ostani is csak tapasztalatszerzés miatt 
volt érdekes. A zenekar rendkívül szür
kén játszik; a műsorfüzet azt írja, hogy 
Jarrett legfőbb célja a zongora és a zene
kar közötti egyenrangúság és a kettő  kö 
zötti párbeszéd megvalósítása volt. Kár, 
hogy erre csak a kis füzet előadása után 
figyel fel a hallgató. A zongorista játéká
nak tekintetében három  összehasonlítási 
alap állt rendelkezésem re: Schiff András
sal és Végh Sándorral a d-moll (Decca), 
Kocsis Zoltánnal és Fischer Ivánnal a 
G-dúr (Philips), valamint Malcolm Bilson- 
nal és John  Eliot Gardinerrel az Esz-dúr 
(Deutsche G ram m ophon). Keith Jarrett a 
leglassúbb. Ez m ég nem  lenne gond, de a

chu b ert  
B-dúr szonáta

• ECM New Series  
-  M usiC D om e •

Vontatottabb, mint a Richteré. Szubjektí
vabb is, de inkább szentimentálisnak hang
zik. Az élő hangversenyen készült Afanas- 
siev-produkció lágy, néhol finomkodó és 
modoros. Mintha egy lány játszaná. Lehet, 
hogy Schiffet utánozza? Annyira viszont 
nem differenciált, és nincs is oly sok szín a 
készletében. Olyan, mint a borító: fekete-fe
hér, őszi, szomorkodó. A szonáta ugyan 
nem örömzene, mégis az előadó dinamikai 
ambitusa szűk skálára szorítkozik. Artikulált 
balkéz-szólamai tetszetősek, a gyöngyként 
pergő jobbkéz-„futamok” édeskések, néha 
pedig a dallam is elvész. Afanassiev Schu- 
bert-őszét nemcsak a lehulló levelek, a tá
volban maradt szerelem, hanem igen erős 
esőzések is jellemzik. A lassú tételről inkább 
a belvíz, mintsem költőiség jut eszünkbe. A

M O Z A R T
P I A N O  C O N C E R T O S  K.  27 J , 4 5 3 - 4 6 6  

A D A G I O  A N D  F U G U E  K.  546

K E I T H  J A R R E T T

S T U T T G A R T E R  
K A M M E R O R C H  E S T E R  

D E N N I S  R U S S E L L  D A V I E S

HM IÍW »»lit

W olfgang Amadeus Mozart: 
d -m oll zongoraverseny, K. 466 
G -dúr zongoraverseny , K. 453 

E sz-dúr zongoraverseny 
„Jeunehom m e", K. 271 
Adagio és fúga, K. 546 

Keith Ja rre tt -  zongora 
S tu ttg a rte r  K am m erorchester 

vezényel: D ennis Russel Davies

legunalm asabb is. Helyén lenne minden, 
azonban mosolymáz borul mindenre, für
dőzés a szép hangok világában. Az az ér
zésem, mintha Mozart Kugelt majszolgat- 
na. A kádenciák viszont jól sikerülnek, hi
ába ő mégis(csak) jazz-zongorista!

Bősze Ádám

Franz S chubert: B -dúr szo náta , D. 960 
Valery Afanassiev -  zongora

Scherzo egyhangú, az utolsó rondó pedig 
lassú. Dicséretére legyen mondva, a hang
versenyt beugróként vállalta el Gidon Kre- 
mer fellépése helyett. Az ECM-kiadványokra 
oly jellemző és csak többé-kevésbé sikeres 
poétikus megfogalmazású felvételek sorába 
viszont jól illeszkedik ez a tolmácsolás. Le
het rajta vitatkozni. Nekem nem  tetszik.

Bősze Ádám

osztak ov ics
K am aram űvek

• H ungaroton  C lassic •

Hangversenyen ülve az em ber a szó szo
ros értelm ében tudatában van elkötelezett
ségének: jegyet vásárolt darabhoz, szerző
höz, előadóhoz, és ha valami nem  tetszik 
a darabban vagy az interpretációban, nem 
rohanhat ki a teremből. Más a helyzet a 
hanglemezzel. A lemezjátszót ki lehet kap
csolni, a kérdéses korongot el lehet 
süllyeszteni valamelyik polc mélyére. El
kényeztetett és fegyelmezetlen fogyasztó
ként én is felfoityantam: miféle darab ez a 
Sosztakovics-trió (op. 67), mely m egenge
di magának azt a luxust, hogy rögtön az 
elején három percen keresztül ne legyen 
benne szép, kerek hang, megragadható, 
élvezhető zenei momentum! Néztem me
redten a számlálóra, és nem  hittem a fü
lemnek: emlékeim alapján tudtam, hogy 
másféle előadásokban ez a pillanat is ré
sze annak a nagyszerű drámai hatásnak, 
mely szerzőjének legizgalmasabb kamara
művévé teszi az e-moll triót. Aztán három 
perc után m ár ebben az előadásban is be- 

| indul az első tétel motorikus száguldása. 
Annál is furcsábbnak találom azt, hogy a 
kezdeti „ősköd” ilyen furcsa „bénázásnak”, 
ügyetlenkedésnek hat, mivel az ambició
zus muzsikusok a későbbiekben éppen 
határozott kontúrú, virtuóz muzsikálást 
produkálnak (amelyből, talán éppen  ezért, 
a sötétebb színek, a tragikus és félelmetes 
pillanatok hiányoznak). A lassú tétel sajná
latosan nélkülözi azt a fajta bizonytalansá
got és kétértelműséget, amely szerzőjének 
annyira sajátja, s az „éneklő dallam -  ak- 
kordikus kísértet” sémájára egyszerűsít 
egy sokkal kom plexebb pillanatot.
Sokkal jobban sikerült megragadnia a mu
zsikusoknak a fiatalkori, egytételes zongo
ratrió hangulatát. A tizenhét éves Soszta- 
kovics oroszlánkörmeit próbálgatja, ebben 
a darabban éppen  a századforduló poszt
romantikus világához nyúl vissza, mintha 
Schönberg Megdicsőült éjét hallanánk. A 
programot kiegészítő dalciklus Aszódi Má
ria szopránszólójával a mester harmadik 
arcát is bemutatja az élettől búcsúzó, kese
rű, indulatos kitörésekben gazdag másik 
végletet. Ha Bartosék egy-egy választott 
előadói megoldásával nem is vagyunk 
mindig elégedettek, a korong nem  kerül 
fel a hátsó polcra. Szerintem érdem es újra
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SHOSTAKOVICH
Piano Tr io s .  Seven Songs

Mária Aszódi & Bartos Trio

W

y

0

D im itrij Sosztakovics 
Z ongora trió , C-dúr, op. 8 

Z o ng ora trió , e-m oll, op. 67 
Hét dal A lekszandr Blok verseire, op. 127 

Aszódi M ária -  szoprán  
Bartos Trió 

G alin a  D anilova -  hegedű 
Bartos Csaba -  g ordonka  

I r in a  Ivan ick aja  -  zongora

i f )  ach  
Labirintus

• M agánkiadás •

Összművészeti alkotás? Ha igen, akkor 
egész jó. Sőt néhol őszintén megható. Pi
linszky János és Vasadi Péter versei szere
pelnek a kísérőfüzetben. Az Istenre cso
dálkozó lélek Bachot kéri segítségül a 
tisztább látáshoz. Helyénvaló. A zenei 
produkció néhol igen iskolás. Sutyinszky 
Beáta játéka viszont nem. Átiratai kelle
mes m eglepetések, a h-moll szvitben (Su
ite in B minor!) pedig, ha elbújik is néha, 
lágyan játszik. A felvétel magva az a-moll 
partita szólófuvolára (BWV 1013). Akár 
pszichológiailag is elem ezhetnénk -  
Bachra és az előadóra nézve is érdekes 
lenne. Mivel nem  vagyok a lélek mestere, 
csak a benyom ásaimra hagyatkozom: Su
tyinszky Beátának jó képessége van arra, 
hogy zárt zenei világban teljesedjék ki. 
Azonban a határokat (még Bach esetében 
is) túl lehet, sőt kell is lépni. Nem díszíté
sek hajszolásában, nem szélsőséges tem
póválasztásokkal, hanem  a lélegzéssel, a

N

( f t

0
em lin sk y

V on ósn égyesek

• N im bus R ecords -  Varga •

meg újra nekiugrani. A CD nem sértődik 
meg: vannak pillanatok, mikor unatko
zunk, sőt fölpattanunk és kirohanunk a 
szobából. Aztán mégis újrakezdjük a felvé
tel hallgatását... valahol máshol. Sosztako- 
vicshoz m indenképpen közelebb kerü
lünk, hisz a szerző kam arazenéjének min
den korszakából találunk reprezentatív da
rabot ezen a korongon. Ám mindenkit ar
ra biztatok, hogy ezekből a darabokból 
hallgasson meg más előadásokat is. A trió
kat megtalálhatjuk Naxos-produkcióban is, 
a dalciklust érdemes megszerezni az ősbe
mutató előadóival, Galina Visnyevszkajá- 
val, Rosztropoviccsal, Ojsztrahhal (BMG- 
Melodya). Alternatív verzióként -  valami
vel drágábban ugyan -  az e-moll trióból is 
beszerezhető a Kremer-Maisky-Argerich 
előadás DG-korongon.

Farkas Virág

A felvétel és a játék elsőrangú. Nem úgy, 
mint a művek; minden hanslickoskodás 
nélkül. Zemlinsky vonósnégyesei ritkán 
hallhatók, éppen  ezért is érdekes a mosta
ni felvétel. Schönberg második apósa mí
ves darabokat adott ki kezéből, négy vo
nósnégyese, ha múltba tekintő is, megér
demli a felvételt. Legfőképpen akkor, ha 
ilyen négyes játssza őket. Ilyen élő pro
dukciót régen hallottam már. Hol vicce
sek, hol pedig olyan tüzesen fogalmazzák 
meg a zenei gondolataikat, hogy az magá
val ragadó. Tempóikat „helyesen” választ
ják, néha kicsit rá is játszanak, ami igazán 
jót tesz a poszt-brahmsi daraboknak. Fer
geteges játékuk azonban leginkább a má
sodik vonósnégyesben érvényesül. Lelke
sítőén változnak át a melodikus részeknél, 
lírával, igaz érzelemmel töltve m eg azokat. 
Néha úgy érzem, mintha nem  is négyen,

S. Bach: h -m oll szv it, BWV 1067 
c-m oll p a r tita , BWV 997 

a-m oll p a r tita , BWV 1013 
C -dúr fuvolaverseny, BWV 1055 

a-m o ll fuvolaverseny, BWV 1056 
Sutyinszky B eáta  -  fuvola 

M usica P a rlan te  K am arazenekar

tavaszi hangok m agába szívásával és meg
elégedett kifúvásával. A szólópartitához 
rendelt „rögös” Pilinszky-idézet hűen  tük
rözi azt, amit és ahogyan hallunk. Bach 
azonban nem  mindig rögös, hanem  sza
baddá is teheti a morált. Tudom: „a Lélek 
ott fú, ahol akar.”

Bősze Ádám

A lexander Zemlinsky 
A-dúr vonósnégyes, op. 4 

Vonósnégyes, op. 15 
Artis Q u arte tt Wien

hanem öten játszanának. Ez azonban nem
csak érzés, tudatos is lehet. A kvartett ötö
dik tagja maga a hangmérnök, aki ízléssel 
dolgozik, meleg és finom „alaphangot” ad
va az Artis Quartett produkciójához. A je
len felvétel a G ram ophone Awards máso
dik „helyezettje” lett, három ponttal az Au- 
vidis Quartet Carter-felvétele mögött.

Bősze Ádám
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r i t i k a

f f  llaga
Magyar c im b a lo m k o n cert

• H ungaroton  C lassic •

Noha feltevésemet semmiféle hivatalos 
utalás nem  támasztja alá, biztos vagyok 
benne, hogy a Hungaroton saját millenni
umi gyűjteményét (én nevezem így a cég 
roham osan gyarapodó nemzeti zenetörté
neti relikviáinak impozáns repertoárját) 
szándékozott gazdagítani, amikor megje
lentette Herencsár Viktória 1991-ben fel
vett Allaga-korongját. A cimbalom hazai 
kultúrájának és irodalmának 19. századi 
felvirágzását sokféle minőségben -  mint 
előadóm űvész, komponista, pedagógus, 
zeneíró és lapszerkesztő -  szolgáló, a 19. 
század második felében kibontakozott 
hangszeres magyar zenében m egkerülhe
tetlenül fontos szerepet vállalt muzsikus 
m unkássága érdekes színfolt az Istvánffy 
Benedektől D ohnányi Ernőig, W einer Le
óig, Lajtháig nyúló Hungaroton-vonulat 
raritásainak palettáján. A felvétel első és 
m ásodik kiadását a gyártó cég csak külföl
dön forgalmazta. De most, hogy harm adik 
kiadása már a Hungaroton gondozásában 
látott napvilágot, mégpedig rem ekbe sike
rült borítóval (a gyönyörű archív fotó Ál
lagát két hölgy tanítványa és két szép 
Schunda-hangszer társaságában örökíti 
meg), az izgalmas anyagnak végre esélye 
tám adt arra, hogy jókor és jó kondíciók 
között mutatkozzék be saját pátriájában. 
De hát ki is voltaképpen Állaga Géza, és 
hogyan került a cimbalom bűvkörébe? 
Ezekre a kérdésekre bőséges választ ad 
hatna az a dokum entum kötet, am ely 
nyom dakészen fekszik Herencsár Viktória 
iróasztalfiókjában, és kiadóra, pontosab
ban szponzorra vár.

A ( g g g )  ajánlata
d ö g )  HUNGARIAN CONTEMPORARY ORGAN MUSIC

,  -ÍZ - '
Jf I í

i l  h .
ZSIGMOND SZATHMÁRY

GÉZAALLAGA (?
HUNGARIAN CONCERTO

VIKTORIA HERENCSÁR
Hungarian Ham merni Dulcimer

V
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Állaga Géza: M agyar c im balom koncert 
K oncertetűdök (D -dúr, d -m oll, B-dúr, 

C -dúr „P izzica to  & G lissando” , 
a -m o ll „V ihar”, F-dúr „K orá i”) 

á tira tok  Liszt Ferenc „A m agyarok  is te n e ” , 
Franz  Schubert „Ave M aria” 

és John  Field  „N o k tü rn ” c. m űveiből 
H erencsár V iktória -  c im balom  

D rahos Béla -  fuvola 
Zsolnai István , Tóth  Lajos -  hegedű 

Papp Sándor -  b rácsa  
Szödényi Nagy Enikő -  cselló  

T ibay Zsolt -  nagybőgő

Addig azonban be kell érnünk a CD-kísé- 
rőfüzet igencsak lakonikus ismertetőjével, 
amiből annyi m indenesetre kiderül, hogy 
Állagát a cimbalom a 70-es években kezdi 
foglalkoztatni, mivel a Schunda-féle pedá- 
los példányok akkor jelennek meg a pia
con. Térhódításukra jellemző, hogy húsz 
év múlva már 40 hangszerkészítő m űhe
lyében árulják a „magyar zongorát”, és ez 
a gyors siker újabb ötletekre sarkallja a 
kreatív Schundát: a hangszergyáros megí
ratja Állagával a játékosok képzéséhez 
szükséges cimbalomiskolát. Schunda Ven
cel József számítása bevált: 1890-ben a 
Nemzeti Zenede cimbalom tanszakot indít 
(tanár: Állaga Géza), és a korabeli sajtóko
sárban új folyóirat tűnik fel: Cimbalom 
Családi Körben (szerkesztő: Állaga Géza). 
Mi ez, ha nem  karriertörténet?
Az Allaga-cimbalomkompozíciók ebben a 
konjunktúra-légkörben születtek meg, s 
noha színvonaluk m eg sem  közelíti a 
hangszert operapartitúrába ágyazó Bánk 
bán (Erkel) és koncertdobogóra em elő 
Háry (Kodály) zsenialitását, vagy az egye
temes hangversenyéletbe beiktató Stra
vinsky merész eredetiségét, kétségkívül 
kellemes, jól proporcionált darabok, az 
előadótól iskolázottságot és ízlést kívánó, 
a hallgatót választékosán szórakoztató 
hallgatnivalók. Herencsár Viktória szeren

csés kézzel válogatott belőlük egy vonzó 
portré megrajzolásához elegendő anya
got, s kiváló partnerekkel fogott munká
hoz. Szilárd struktúrába, két kiadós kon
certszám -  a szólóhangszerre írt Magyar 
cimbalomkoncert és a cim balom  mellé 
vonóskvintettet rendelő Magyar rapszódia 
-  pillérei közé illesztett be egy csokornyi 
koncertetűdöt, valamint három  mutatós 
átiratot. A hangszer egyedi adottságait ér
zékletesen kidomborító szólókoncerttel az 
előadó azonnal légkört teremt: felidézi azt 
a 19- századi zenei közhangulatot, amely
ben a verbunkos, a csárdás, a körmagyar 
stb. nem  pusztán táncmuzsika, hanem 
életszemlélet és állásfoglalás -  polgári ke
retek közé szelídült politikai dem onstrá
ció. A koncertetűdök egynémelyike (D- 
dúr, A-dúr, a-moll) felér egy-egy Paganini- 
caprice technikai igényességével, és alkal
mat ad a játékos virtuóz tem póinak, válto
zatos díszítéseinek, rugalm asan értelme
zett rubatóinak csillogtatására, ám a kevés 
újdonsággal bíró, akadém ikus darabok 
(Pizzicato & Glissando, Korái) kirínak a 
változatos összeállításból. Nagyon tetsze
tős viszont m indhárom átirat: Drahos fu
voláján az Ave Maria igazi angyali üdvöz
let, em elkedett és hűvös, tűnődő  és ma
kulátlan; a Noktürn meg eszm ényi ráadás
szám, ínyenceknek való desszert tömény 
koncertm enü után; ami pedig a Liszt-dara
bot illeti, Állaga feldolgozásában és He
rencsár pregnáns tolm ácsolásában ez a 
délceg muzsika könnyedén elhiteti magá
ról, hogy eredendően cimbalomra ter
mett. Végül a Magyar rapszódia győzi 
meg a hallgatót arról, hogy Állaga Géza 
kam arakoncertek programjában is helyt- 
állna magáért, mondjuk Rózsavölgyi Nóg
rádi em léke és Farkas Ferenc Régi magyar 
táncai szomszédságában. És nem  kizáró
lag a millennium esztendejében.

Kerényi Mária
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I Q r i t i k a

zym an ow sk i 
Król R oger

• EMI •

A huszadik század zenetörténetében renge
teg a felfedeznivaló: az idő rostája mintha 
nem dolgozott volna igazán; a közelmúlt ne
vei nem merültek még feledésbe, az életmű
vek azonban már szinte ismeretlenek. E 
csaknem spontán kiválasztódásnak okai szá
mosak; nyilván gyakorlati szempontok is 
szólnak mellette, hiszen a repertoárt az is 
meghatározza, hogy a közönség és az előa
dók mit tudnak elfogadni a végtelen kínálat
ból, ám legalább ennyire jellemzők az elvi 
okok is: egy korszak ízlése és igénye elfor
dulhat attól, amit egy mégoly jelentékeny 
életmű képvisel, s egy újabb zenei irányzat 
akár évtizedekre szinte semlegesítheti egy 
komponista tendenciáját, az uralkodó vagy 
annak hitt irányzat mellett fölkínált alternatí
váját. Manapság a hanglemezfelvételek hihe
tetlen tömege újra fölajánlja számunkra a vá
lasztásnak, a döntésnek a lehetőségét -  az 
enciklopédikus bőség persze megint csak 
nem végzi el a válogatás munkáját, csupán 
áttolja egy másik médium területére: ha ed
dig a ritkán föllapozott kották között válo
gathatott kedvére az érdeklődő, most a 
hangfelvételek alapján kalandozhat a számá
ra ismeretlen vidékeken.
Karol Szymanowskit is a század nagy isme
retlenjei között tarthatjuk számon, még ak
kor is, ha ez a jelző ildomtalannak tűnhetik 
föl sokak számára a kor egyik jellegzetesnek 
tartott szereplőjéről szólván. De ki mondhat
ja el, hogy valóban ismeri Szymanowski 
munkásságát, hogy valóban felmérte azt, mit 
jelenthetett művészete saját kora számára? 
Tudjuk, Bartók egyik legfigyelemreméltóbb 
kortársának tartotta, sőt a közelmúltban még 
a közvetlen hatásnál is közelebbi kapcsolat
ról, a két szerző életművének egy bizonyos 
korszakát illetően már-már a plágium határát 
súroló rokonságáról is megkockáztatta véle
ményét egy kutató. A húszas-harmincas 
évek folyóiratait lapozva is gyakran találkoz
hatunk Szymanowski nevével, műveinek re
cenzióival. Mégis, maga az életmű jószerivel 
ismeretlen volt és maradt a szélesebb kö
zönség számára, darabjainak előadása min
dig is inkább kuriózumnak, ritkaságnak szá
mított, még hazájában is; hiába életművének 
immár két kottaösszkiadása, egy-egy neves 
előadó (mint Richter) szinte kalandor vállal-

donsága bévül marad a 19-20. század fordu
lóján sokak által megvont határokon, egy 
nem is túlságosan kiterjesztett tonalitás ak
kordvonzásai körében. Szymanowskival 
kapcsolatban nem szokás neoklasszicizmust 
emlegetni, mégis, talán ez az, ami zenéjét 
korának főáramával rokonítja, s ha párhuza
mát keressük, talán Ravel zenéje az, ami -  
szikárabban ugyan -  némiképp hasonló idi
ómát képvisel. Operájának dramaturgiája is 
inkább különösségével, mintsem megoldott- 
ságával tűnik fel; Szymanowski zenéjének 
nyelvezete nem termelte, nem termelhette ki 
magából azokat az alapelemeket, amelyek 
szereplők, szituációk jellemzésére foghatók, 
vagy ha az elemzés kimutathatja is ezeket, a 
hallgató számára nem azonnali evidenciák, 
következésképp így nem is igazán értelmez
hetők. Igazságtalanság persze kortársainak 
alternatív megoldásaihoz mérni a Roger ki
rályt, mégis érthető, ha a Berg, Stravinsky, 
Schreker vagy Janácek operáiban fölvetett 
megoldásokkal szemben Szymanowski da
rabja nem tudta megjeleníteni azt az újdon
ságot vagy csupán érdekességet, ami huza
m osabban színpadon tarthatná.
Ez a zene is egy közvetlen folytatás nélkül 
maradt irány lehetőségét villantotta fel, le
het, hogy saját kora számára is már szinte 
m inden vonatkozását tekintve csak egy pil
lanattal megkésve ahhoz, hogy valóban átü
tő erejű lehetett volna. Ha a zenetörténetnek 
a huszadik században már párhuzamosokra 
bomlott fősodrát tekintjük, Szymanowski 
művészete vitathatatlan értékei ellenére is 
mellékágnak bizonyult; ritka példájaként an
nak, hogy olykor még egy-egy valóban kis
mester munkássága is inkább válhatott is
mertté s bizonyos értelemben akár „fonto
sabbá” is, mint az övé, csupán azért, mert 
többet tudott befogni abból, amiről mára be
bizonyosodott, hogy a kor égető problémája 
volt. Szymanowski zenéjének reneszánsza -  
még hasonlóan magas színvonalon megvaló
sult hangfelvételek megjelenése ellenére is -  
aligha jön el a közeli jövőben; nem mintha 
nem érdemelné meg az újrafelfedezést. Csak 
éppen kevéssé izgalmas ma az, amit a zené
ben csupán ő tudott. Ugyanakkor persze az 
életmű egésze, az írásos hagyaték és az élet
út által fölvetett összefüggések bonyolult há
lója nem  zárja ki, sőt nagyon is érthetővé s 
indokolttá teszi, ha Szymanowski alakjával s 
művészete taglalásával nem  is annyira csak a 
zenetörténet, hanem inkább századunk mű
velődéstörténetének lapjain találkozhatunk 
majd méltó súllyal.

Wilheim András

Karol Szymanowski 
Król Roger, op. 46 

sz im fó n ia  op. 60 
Roger k irály  -  T h om as Ham pson 

R oxana  -  E lzb ieta  Szm itka 
Edrisi -  P h ilip  Langridge 

Pásztor -  Ryszard M inkiewicz 
Püspök -  R obert G ierlach 

Leif Öve Andsnes -  zongora 
B irm ingham  Város Szim fon ikus Z enekara 

vezényel: S ir S im on Rattle
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kozása darabok felfedezésére. Meglehet: ek
lektikus korunk eklektikus zeneszerzése 
számára megint lesz majd aktualitása Szyma
nowski zenéjének, bár a közvetlen kapcso
lódási pontokat egyelőre aligha lehetne ki
mutatni.
Két fő művének mostani felvétele is megle
hetős bizonytalanságban hagyja a hallgatót. 
A hangzás gazdagsága, színessége iránti ér
zék működése minden pillanatban érezhető; 
lenyűgöző a személyes költészetnek a furcsa 
dimenzióváltásból fakadó, a meghitten pri
vát lírát nagyformává tágító exhibicionizmu
sa -  ilyen m ódon páratlanul a közelmúlt ze
néjében. Mégis, a Szymanowski korának ze
nei kontextusát jól ismerő hallgató jobbára 
hiába keresi e művészet rejtett értékeinek tá
rához a kulcsot; dehogyis hall a Bartókéhoz 
foghatóan egyedi összefüggéseket (még ke
vésbé találja meg azokat a vonásokat, ame
lyek annak idején Bartók figyelmét magukra 
vonhatták), rendre azt érzi, hogy a hagyo
mányos kereteket alig feszítő formák kitöl
tetlenek, a harmóniai invenció minden új
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( í j  eb u ssy  
A tenger

avel
Z on goraversen yek

• H u n garoton  C lassic  •

Bizonyára nem  járok messze az igazságtól, 
amikor kijelentem, hogy a Hungaroton 
Echo-sorozatában megjelenő (jelenleg) 50 
CD a mai magyar piacon elérhető legol
csóbb jogtiszta felvételeket kínálja. Valószí
nűleg kiadói szempontból sem volt rossz 
vállalkozás a sorozat megindítása, hiszen a 
zenetörténeti perifériára koncentráló (régi 
és új) műsorpolitikának „köszönhetően” a 
szélesebb nyilvánosság érdeklődését fel
keltő törzsrepertoár hiányzott a Hungaro
ton utóbbi néhány évének kiadványlistájá
ról. Az Echo tulajdonképpen a 60-as, 70-es 
évek m onopóliumhelyzetének gyümölcs
szürete. Lehet, hogy szerencsésen válasz
tottam a kínálatból, hiszen a Debussy- és 
Ravel-korong beváltja az ígéretet: minősé
get elérhető áron! (A hipermarketek vásár
lóit persze lehet, hogy megriasztja a mági
kus AAD jelzés, hiszen ha mást nem  is, de 
azt tudják, hogy a DDD a „tuti”.) Beval
lom, némi nosztalgiával -  hiszen a felvéte
lek eredetije közül néhány első, saját be
szerzésű bakelitlemezeim közé tartozott 
(éppen ezért nem is koptattam  mostaná
ban, és most már nem is kell), és aggoda
lommal -  vajon megkopott-e a fényük? -  
kezdtem el hallgatni e két CD-t. Ravel ver
senyműveiből a közelmúltban jelent meg 
Kocsis felvétele (Philips, Fesztivál Zenekar), 
és 1999-ben került a piacra hasonló mű
sorral dupla CD-n a két m ester zenakari 
műveinek java (Orchestral Masterpieces, 
Philips-Duo) Sir Colin Davis, Bernard Hai-

l  a  s  s z  i  k  u s

C laude Debussy 
A tenger
Egy faun  d é lu tá n ja
Ibe ria
Kis szvit
A M agyar Rádió és Televízió 
S zim fon ikus Z enekara 
vezényel: Lehel György
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DEBUSSY* LA MER
0  M  PRELUDE A L'APRES-MIDI D UN FAUNE

B ER A PETITE SUITE

M aurice Ravel: G -dúr zongoraverseny 
J a n d ó Je n ő  -  zongora 

MRT S zim fon ikus Zenekara 
vezényel: Jancsovics Antal 

Balkezes zongoraverseny 
T orm a G ab rie lla  -  zongora 

Budapesti F ilh a rm ó n ia i T ársaság  Zenekara 
vezényel: T am ás Pál 
Bevezetés és allegro  

a  k am araegy ü ttest vezényli: M ihály András 
Páván  egy in fán sn ő  h a lá lá ra  

Budapesti F ilh a rm ó n ia i T á rsaság  Zenekara 
vezényel: Kórodi András

JF.NÖ JANDÓ & GABRIELLA TORMA
B u d ap est S y m p h o n y  O rchestra • B u d ap est P h ilh arm on ic  O rchestra  
ANTAL JANCSOVICS • TAMÁS PÁL • ANDRÁS KÓRODI • ANDRÁS MIHÁLY

------------------------------ p— g--- m--------

P I A N O  C O N C E R T O S
In G major • For the Left Hand 

Pavane pour une infante défunte

RAVEL
¥

tink, Pierre Monteux vezényletével. A ver
seny tehát m inden árkategóriában igen 
éles, az ár önm agában nem biztos, hogy 
orientál. Kocsis előadása m erészebb és -  
jazzrovatból kölcsönzött műszóval élve -  
karakterisztikus helyeken „feelingesebb”, 
effektusai, különösen a balkezes zongora- 
versenyben, durvábbak, érdesebbek. Tor
ma Gabriella játéka beszűkültebb, bár a 
szándék m inden esetben felismerhető. 
Jandó Jenő, mint mindig, pontos és meg
bízható a G-dúr versenyben. A Debussy 
CD-re mintha egy réteggel több por rakó
dott volna. A plaszticitás ma is erény, de

úgy tűnik, hogy napjaink zenekari hangzás
ideáljában a linearitást fönntartó karmeste
ri eszköztárban a „balanszírozás” hátrébb 
tolódott, és más, például az egyéni hang
szeres teljesítményekre jobban alapozó 
eszmény vált uralkodóvá. Kocsis felvétele 
megjelenésekor tőlem négy csillagot ka
pott (Gramofon, 1996/3), s ha már referen
ciaként emlegettem, következetesnek kell 
maradnom. S ha a Debussy-CD-t valamivel 
halványabbnak érzem, azt az osztályzás
ban is kifejezésre kell juttatnom. Nehéz do
log az „összehasonlítósdi”.

Molnár Szabolcs
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r i t i k a

B e e t h o v e n
F idelio

• T eldec -  Warner •

Ötvennél több stúdió- vagy színházi felvé
tel örökíti m eg hangban, képen az eszm é
nyek operáját, a történelemben és m in
dennapjaiban oly sokszor megcsúfolt em 
beri szabadságvágy és hűség diadalünne
pét. Sajátosan 18. századi és beethoveni 
m ódon fennkölt eszméit, heroizmusát 
semmiféle politikai illeszkedés vagy ren 
dezői értelmezés, még a ferdítő szándékú 
sem képes elhomályosítani. Megszólaltatá
sa sohasem  időszerűtlen, ám ez alkalom
mal idejétmúlt formában halljuk viszont. 
Kereskedelmi célú, eredeti nyelvű kiad
ványt vagy negyven éve nem bocsátottak 
közre a prózai dialógus nélkül. (Utoljára 
talán a Klem perer lemezét.) A Teldec 
azonban öt esztendővel Harnoncourt grazi 
koncertfelvétele után elfogadta másik 
sztárkarmesterének, Barenboimnak „chica
gói” koncepcióját. Az ottani közönség állí
tólag bosszankodva unta volna a ném et 
prózát. (Amit nehéz elképzelni. Az előző 
főnök, a bálványozott Solti a Mesterdalno
kok hangverseny-előadásától sem riadt 
vissza, pedig annak -  igaz, deklamált -  n é 
met szövege sokkal kem ényebb dió lehe
tett számukra.) A chicagói Fideliáiái Leo- 
norét visszaemlékező (!) angol nyelvű nar
rátorként is foglalkoztatták. Az eljárás jócs
kán tompíthatta a drámai feszültséget, s 
felerősítve a m ű egyes oratorikus vonásait, 
még jobban hangsúlyozta az előadás kon
certjellegét. Hogy azután miért ragaszkod
tak a próza mellőzéséhez az utóbb Berlin
be, egy nem  épp  jó akusztikájú rádióstúdi
óba telepített lemezfelvételkor is, föl nem

foghatom. Szerencsére a narrációtól meg
kímélik fülünket, csupán a kísérőfüzetben 
közük.
Másik furcsaság: Barenboim egyetlen pon
ton visszatért az 1805-ös ősváltozathoz, az
az felcserélte az első két számot, hogy el
kerülje a hangnem i zökkenőt az általa job
ban kedvelt II. Leonóra-nyitány után. (A 
másik három nyitányt függelékben kap
juk.) Egyetlen pillantás az énekeslistára, 
megnyugtat: minőségi kifogásunk nem  le
het. Hanem a szereposztásból következő 
dramaturgiai hibák és ellentm ondások mi
att dohoghatunk. Nem szabály, hogy Flo- 
restan és hitvese ifjú pár legyen; Domingo 
és Meier érett hangja joggal rajzolhat tartal
masabb élethátteret a szenvedő-felsza- 
baduló hősök mögé. De Meier súlyos és 
fojtott mezzója jobban illik az Isoldék, 
Brünnhildék, sőt Ortrudok daklamációjá- 
hoz, mint Leonore klasszikus dallamíve
ihez és harmónia világához. A magassá
gokban beszűkülő, másutt erotikusán szí
nezett hang a Fidelio-álcát sem hitelesíti, 
így bohózati figurává süllyesztheti az ösz
tönében csalatkozó Marzellinét. További 
zavaró körülmény, hogy a kitűnően ének

lő finn Soile Isokoski erős és testes szop
ránja mintha egy Leonore szívéből-torká- 
ból szólna. Ha a két m űvésznő szólama 
egym áshoz közel mozog, nem  könnyű 
m egkülönböztetni őket. A két basszista vi
szont „fordított” kiosztásban lép fel. René 
Papé az együttes egyik legfiatalabbja, s hi
ába teszi dolgát hibátlanul, ki hiszi el, 
hogy e puha és sima énekű Rocco Marzel- 
line apja? Ellenben a koreai Youn nagyobb 
volumenű, zsírosabb orgánum a hamarabb 
idézné elénk a földhözragadt foglárt, mint 
az Igazság megtestesült jelképét, a szaba
dító minisztert.
Minden tiszteletünk az elmúlt évtizedek 
legsokoldalúbb tenoristájának, az 59- esz
tendejébe lépő Domingónak! Lehet bírálni 
máig idegenes ném et kiejtését, frázisainak, 
legato-technikájának (e szólamból) kiüt
köző latinos sajátságait, mégis egyedül ő 
sugározza a beethoveni nagyságot és 
éthoszt: váltig ragyogó hangjának erejével, 
az őszinte odaadással, a lényegre törő ala
kítással. Kívüle csak a kellemes lírai tenor, 
Güra, és a kivált karakterénekesként m eg
győző Struckmann vannak helyükön. Az 
utóbbinak ez az általam ismert legjobb 
szerepe, m indenképp sikerültebb a koráb
bi Orestesnél, s főként Telramundnál.
A karmester bevallottan a furtwángleri 
mélységekből igyekszik felszínre hozni lá
tomásait. A zene lélegzése méltó a példa
képhez, a formálás nagyszabású, ám nem  
igazán természetes. Az eksztázisra törekvő 
lendületet meg-megállítja a kiszámítottság. 
A Fideüo-fronton tehát a helyzet nem  vál
tozott: a kozmikussá növő humanista him
nuszért továbbra is Furtwánglerhez (Salz
burg, 1950), szikárabb kiadásban Klempe- 
rerhez (EMI) kell fordulnunk; aki pedig iz
galmas személyes drámát is kíván, Fricsayt 
és Bernsteint (mindkettő DG) hallgassa!

Uhrman György
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Ludwig van  Beethoven 
Fidelio

Leonore -  W altraud  Meier 
F lorestan  -  P lác ido  Dom ingo 

Pizarro  -  Fa lk  S truckm an n  
Rocco -  René Pape 

M arzelline  -  Soile Isokoski 
J aq u in o  -  W erber Güra 

Fernando -  K w angchul Youn 
a B erlini Német Á llam i O pera Kórusa 

S taa tskape lle  Berlin 
vezényel: 

D an ie l Barenboim
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TANDAGE

P  Meglehetősen rendhagyó portré írására szántam el magam, ami
kor elvállaltam, hogy az angol régi hangszeres mozgalom talán leg

kiemelkedőbb hegedűs személyiségéről, Simon Standage-ről rendezem 
gondolataimat a Gramofon hasábjain, Standage szerencsére -  lemezein 
túl -  koncertező művészként sem ismeretlen a magyar közönség előtt, 
hiszen az elmúlt másfél évben három alkalommal is járt Magyarországon 
(azaz: Budapesten és Sopronban), s ezen vendégszereplései alkalmával a 
vele együtt fellépő hangszeres együttes az általam alapított és vezetett Or- 
feo Zenekar volt; az a megtiszteltetés is osztályrészemül jutott, hogy az 
utóbbi évek folyamán itthon és külföldön számos további alkalommal 
játszhattam vele kamarazenét és barokk zenekari műveket egyaránt. 
Semmiképpen sem tetszeleghetek hát az objektív kritikus szerepében, hi
szen azt, akiről írok, immár öt esztendeje személyesen jól ismerem, mi 
több, barátomnak mondhatom, sőt az egyik olyan muzsikusnak, akinek 
zenei attitűdje sok szempontból feltétlenül példaértékű számomra. Mind
ezt azért tartom szükségesnek előrebocsátani, hogy' az olvasó tudja, az 
írás, melyet kezében tart, vállaltan szubjektív lesz: precíz és elfogulatlan 
mérlegelés helyett (ha ugyan létezik ilyen) írója inkább azt szeretné e 
szűk terjedelem engedte határok között -  részben saját maga számára is 
-  összefoglalni, megmagyarázni és megfejteni, miért tartja olyan nagysze
rűnek Standage zenélését.
Standage fiatalon kezdte hegedűs tanulmányait, de először a zenetudo
mányi pálya felé vonzódott, s négy évig Cambridge-ben a zenetudományi 
fakultásra járt. Itt ismerkedett meg az angol régi zenei mozgalom két fon
tos úttörő személyiségével, Christopher Hogwooddal, és a fiatalon el
hunyt, ragyogó furulyással, David Munrow-val; John Eliot Gardinerrel va
ló ismeretsége még régebbről származik. A zenetudomány helyett azon
ban végül mégiscsak a hegedülés mellett döntött, s néhány évre a Holland 
Kamarazenekar tagja lett. Itt találkozott azzal a Szymon Goldberggel, akit 
máig egyik példaképeként említ: Goldberg Flesch-tanítvány volt, s nem ki
sebb személyiség, mint Furtwängler felkérésére lett a Berlini Filharmoni
kusok koncertmestere. A Hollandiában töltött időt két sorsdöntő amerikai 
év követte, posztgraduális hegedűtanulás Ivan Galamiannál, a század 
egyik legkiemelkedőbb hegedűtanáránál, aki (többek között például) 
Perlman, Zukerman és Sergiu Luca mestere is volt. Angliába visszatérve 
különböző modern hangszeres zenekarok tagja, s az Angol Kamarazene-

kar második koncertmestere lett; 1973-tól pedig (majd húsz évre) az im
már régi hangszeres együttes, az English Concert koncertmestere is. 
Trevor Pinnockkal közösen irányították a menet közben világhírűvé vált 
együttest, s a DG-vel kötött szerződés rengeteg, széles körben ismert felvé
tel készítését tette lehetővé: mindenképpen illő megemlítenünk közülük 
a Grammy-díjat nyert Négy évszak-lemezt. (Időközben néhány évig -  épp 
a döntő ponton -  koncertmesterként volt jelen Gardiner hangszeres 
együttesében, amikor annak tagjai -  a kezdetben modern hangszereket 
használó Monteverdi Zenekarból -  régi hangszeres Angol Barokk Szólis
tákká alakultak át a 70-es évek legvégén. Az ekkortájt az Erato számára 
készült néhány Gardiner-lemez -  Händel Op. 3-as concertói vagy még in
kább a L Allegro, ilPenseroso ed ilModerato filozofikus oratórium -  he
gedűhangzása egyértelműen tanúsítja Standage jelenlétét.) Az English 
Concerttől Standage 1990-ben vált meg, megalapítva saját zenekarát, a 
Collegium Musicum ’90-t, melynek vezetésén „osztozik” Richard Hickox- 
szal; amikor karmestert igénylő műsort játszanak vagy vesznek fel, általá
ban Hickox dirigál. Világhírű lett 1981-ben alakult régi hangszeres vonós
négyese, a Salomon Kvartett is -  elsősorban Mozart és Haydn műveinek 
interpretációi által —, s az egész világra kiterjedő tanári és zenekar-vezetői 
tevékenységének még felsorolására is szűk lenne a rendelkezésre álló 
hely. Az English Concert utáni periódus alatt néhány évig Hogwooddal 
együtt irányította az Academy of Ancient Music-ot: ekkor vette fel ezzel a 
zenekarral Mozart hegedűversenyeit -  ezen albumot néhány éve én is 
méltattam a Gramofon hasábjain. Én magam -  az Orfeo Zenekar néhány 
tagjával együtt -  1994 őszén Drezdában ismerkedtem meg vele, mint a 
posztgraduális stúdiumokat kínáló Régi Zenei Akadémia professzorával: 
innen datálódik szakmai kapcsolatunk, mely az utolsó években, nagy örö
mömre, rendszeres együtt zenéléssé vált.
Mint ebből a vázlatos életrajzból is kitűnik, Standage esetében olyan ze
nészről van szó, aki a legmagasabb szintű, ám „hagyományos” zenei ta-
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nulmányok elvégzése után, logikus úton jutott el a historizmusig s a „ré
gi” hangszer (esetében egy 1685-ös építésű eredeti Grancino, illetve egy 
modern építésű Stradivari-kópia) használatáig. (Számos harcos-szektás 
„régizenész” számára tevékenysége épp ezért a priori kritika tárgya: sze
rintük -  például hegedűtartása vonatkozásában -  nem elég „autentikus”; 
nem is igazi barokk hegedülés, amit csinál, nem eléggé „szabad” ritmika- 
ilag játéka... E mélyértelmű megjegyzések megalapozottságáról, ha lehet
séges, inkább nem nyilvánítanék véleményt.)
Nemzetközi ismertségét elsősorban az English Concert-korszaknak -  
mely világszerte a régi zenei lemezhullám csúcsidőszaka is volt -  köszön
heti; jelen írásomban azonban inkább az ezt követő évek (azaz az elmúlt 
évtized) termésével kívánok foglalkozni, abból egy-egy jelentősebb felvé
telre szeretném felhívni a figyelmet. A Solomon Kvartett a Hyperion, míg a 
Collegium Musicum ’90 a Chandos exkluzív együttese; e két, jellegzetesen 
angol lemezcég hasonló profilt képvisel, melynek a régi zenei előadásmód 
döntő pontját képezi. Mind a vonósnégyes, mind a kamarazenekar eseté
ben elmondható, hogy Standage visszafogott, ám mégis markáns szemé
lyisége a döntő: a vonósnégyes-irodalom (legalábbis Haydn és Mozart ese
tében) felettébb „prímcentrikus”, míg a kamarazenekar első felvételein 
főleg Standage által játszott szólós versenyművek szerepeltek.
A Hyperiron-féle Haydn-vonósnégyesciklus felvétele legalább egy évtizede 
tart, és a sorozat (tudomásom szerint) máig nem teljes; igaz, nem is min
dennapi nehézségű a feladat. Az angol zenei világ igen szigorú munkakö
rülményeit ismerve is hátborzongató belegondolnunk abba, amit a 
Haydn-CD-k kísérőfüzetei (hátoldalukon) diszkréten közölnek: egy-egy 
kvartett felvétele rendre egyetlen nap alatt készül el a stúdióban! Azaz csak 
a példa kedvéért: az Op. 20-as hat „Nap”-kvartett kétlemeznyi -  nem 
akármilyen nehézségű -  anyaga tehát pontosan hat nap alatt lett rögzítve. 
Az eredmény lebilincselő: a D-dúr „Nap '-kvartett variációs d-moll lassú 
tétele ugyanúgy lélegzetének visszafojtására kényszeríti a hallgatót Standa
ge sallangmentes, nemes játékával, mint például G-dúr kvartett (Op. 77, 
No. 1) mindent elsöprő fináléja. Feltétlenül érdemes birtokolni Mozart- 
kvintettlemezüket is, mely a g-tnoll vonósötös számomra egyik legmegin- 
dítóbb olvasata: az előadás legfontosabb erényeként a spontaneitást emel
ném ki, mely rendkívüli zenei érzékenységen alapul.
A Collegium Musicum ’90 elsősorban barokk zenét játszik, bár fontos 
vállalkozásuk Haydn miséinek felvételciklusa is, Hickox vezényletével. 
Telemann-sorozatuk első lemeze a „La Changeante” címet viseli: érde
kessége -  sok egyéb mellett például -  az a basszuskíséret nélkül, csupán 
négy hegedűre írt G-dúr versenymű, melynek felvételén Standage együtt 
hallható azzal az Andrew Manzéval, aki talán legkiemelkedőbb tanítvá
nyának tekinthető, s akinek individuális és új játékmódját Standage sok
szor (például a vele 1998-ban készült Muzsika-interjúban is) méltatta. 
1996-ban megjelent egyik újabb Telemann-lemezük („Music of the Na
tions”) tartalmazza a szerző két chalumeau-ra (azaz a klasszikus kor 
klarinétjának barokk ősére) írt d-moll versenyművét, valamint egy nem 
kevésbé egzotikumnak számító G-dúr brácsaversenyt is, természetesen 
Standage előadásában. Hándel-repertoárjukból említésre méltó az Apol
lo e Dafne című, közel háromnegyed órás kantáta felvétele Nancy Argen- 
ta szépséges szólójával, valamint az Op. 6-os 12 concerto grosso, mely
nek sajnos csak első kötetét volt módomban megismerni, de annak alap
ján nagyon várom a következővel való találkozást. Nyilván -  a piac tör
vényszerűségei miatt -  soha nem lesznek olyan ismert felvételek, mint a 
DG-English Concert páros albumai, ám amit azokban sokan elsősorban 
szerettünk (azaz a Standage-féle lendületes hegedűjátékot és együtthang- 
zást), azt e Hándel-lemez például (számomra) az előzőknél nagyobb 
meggyőző erővel képviseli.
A Collegium Musicum ’90 lemezre veszi Albinoni oboa-kettősversenyeit és 
vonósconcertóit is (Anthony Robson és Catherine Latham szólójával), s az 
első kötet alapján erről is csak jót mondhatok: magas színvonalú, legin
kább szórakoztató zene, átgondolt és lendületes előadásban. Egyik legko-
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rábban készült lemezükön Standage Bach, Vivaldi és Bonporti hegedűver
senyeit játssza: a többé-kevésbé ismeretlennek mondható Bonporti -  akit 
Bach bizonyítottan tanulmányozott, só't: nagyra becsült -  concertójának 
lassú tétele igazi varázslat. Egy recitativo accompagnatót hallunk, mely 
tudvalevőleg vokális műfaj, ám itt az énekhang szerepét a szólóhegedű 
tölti be -  dallamvonalát Standage utánozhatatlan finomsággal előadott, 
„suttogó” futamai díszítik - ,  míg a zenekar harmóniái komoly gondolati 
mélységet sejtetnek ebben a néhány percnyi kompozícióban. (Érdekes já
tékot kínál a hallgatónak annak találgatása, vajon mi lehet az elhangzó 
„mű” szövegének tárgya? Szerelmi vallomás, az életről való lemondás, 
vagy esetleg Krisztus szenvedésének misztériuma?) E mű mellett két 
Bach-csembalóverseny hegedű-ősverziója, valamint egy hírhedett virtu- 
ozitású Vivaldi-concerto hallható a lemezen, melyet mindenkinek aján
lok: az első látásra meghökkentő műsor-összeállítás a CD néhány meg
hallgatása után sajátos, izgalmasan gondolatébresztő egésszé kerekedik. 
Új fényben megvilágítva engedi látnunk éppúgy a vokális és hangszeres 
nyelv egymáshoz való viszonyát a 18. század első harmadában, mint az 
instrumentális zenei kifejezés extrém módon virtuóz vagy éppen tüntető
én egyszerű eszközválasztékát.
Ha már a virtuozitásnál tartunk: feltétlenül érdemes néhány szót szen
telni Jean-Marie Leclair személyének, aki a 18. század legnagyobb fran
cia hegedűművésze volt, s kinek kompozícióihoz Standage különlege
sen vonzódik. Leclair fiatal korában a torinói opera francia balettmeste
re volt, s az így keresett pénzt Somis-tól (Corelli egyik legfontosabb ta
nítványától) vett hegedűórákra költötte. Mindezt azért nem érdektelen 
megemlíteni, mert e szerző élete példázza talán a legjobban a 18. száza
di érett európai barokk olasz és francia „ízlések újraegyesítésének” esz
tétikumeszményét; márpedig Standage hegedülésének erényei -  ola
szosan virtuóz technika és áradó hang, mely franciásan táncos eleganci
ával párosul -  remekül megfelelnek ennek a kettősségnek. Nem utolsó
sorban: Leclair -  Standage találó megfogalmazása alapján -  a teljes ze
netörténet alighanem legmagasabb szintű hegedűvirtuóz-zeneszerzőjé- 
nek mondható; concertóinak és szonátáinak némelyike Paganinihez 
méltóan virtuóz és változatos vonásnemeket, valamint félelmetesen 
pontos balkéz-technikát és akkordjátéktudást követel, ám ez a hangsze
res tűzijáték soha nem válik öncélúvá, mert mindig hallatlan zenei talá
lékonysággal és ízléssel párosul. E szomorú sorsú szerző 1764-ben, Ra- 
meau-val azonos esztendőben -  vele ellentétben azonban szegénység
ben, sőt tragikus körülmények között (gyilkosság áldozataként) -  halt 
meg; igazi újrafelfedezésével máig adós az előadótörténet. Standage szá

mos Leclair-lemeze közül itt most személyes kedvencemet említeném; 
a hegedűverseny-sorozat első kötete négy concertót tartalmaz, kettőt- 
kettőt az Op. 7-es, illetve 10-es ciklusból. A lemezt záró e-moll hegedű- 
verseny (Op. 10, Nr. 5) minden tétele felejthetetlen zene: általában e 
(némi melankóliát sugárzó) hangnem -  véleményem szerint -  rendkí
vül jól illik Leclair tollára, s ebben a szerző egyetlen tragédie lyrique-)é- 
nek {Scylla et Glaucus, 1746) e hangnembeli tételeit ismerők is, remé
lem, egyetértenek majd velem. Az e-moll -  rendkívül virtuóz szólistajá
tékot igénylő, szinte radikális, ám egyben valamiképpen fanyar, kissé 
rezignált hangulatú -  szélső tételek földöntúli G-dúr Largót ölelnek kö
rül: a szóló Leclairnek oly kedves, kettős fogásokban gazdag játékmódja 
(melyet egyébként szerzőnk honosított meg Franciaországban) olykor 
elképesztő disszonanciákat hoz létre a kísérettel. E hatnyolcados, lassú 
tánclüktetésű tétel az egyik olyan csepp, mely Leclair egész világának 
tengerét magában foglalja, zenei ihletettségben itt semmivel sem ma
radva el a zseniális kortárstól, Jean-Philippe Rameau-tól. 
Összefoglalásképpen: Standage mindig tökéletesen tudatában van az álta
la játszott művek lényeges pillanatainak -  beszélgetéseink alkalmával új
ra és újra rá kellett döbbenjek: azt a hihetetlen mennyiségű zenei anya
got, melyet eddigi élete folyamán már előadott, teljes egészében képes volt 
-  ha kellett, zenetudósokat megszégyenítő mélységű zenei analízisen ke
resztül -  megérteni. Ugyanakkor interpretációjában e tudás bizonyítása 
soha nem kerül előtérbe: a szerzők szellemvilágát mély alázattal megkö
zelítve, hallatlan találékonysággal mindig ott és annyit mutat fel a művek 
struktúrájából, amennyit az előadás adott pillanata zeneileg megkövetel. 
Azaz tud és mer improvizálni: fölényes zenei és technikai megalapozott
ság birtokában ez számomra a legnagyobb dolog, amit előadóművész ad
hat. Végezetül egy személyes endék: egyik legutóbbi közös koncertünkön, 
Mondonville g-tnoll szonátáinak előadásakor -  az utolsó tétel legvégén, 
a döntő pillanatban -  olyan elementáris erejű zenei gesztussal lepett 
meg, amilyet én még hangversenyen kamarazenélve soha nem tapasztal
tam; hatása alatt alig tudtam befejezni a tételt, pedig igazán nem volt már 
sok -  mintegy 6-7 ütemnyi -  hátra belőle. (Amennyiben akad ezen írás 
olvasói között olyan, aki jelen volt a hangversenyen, úgy hiszem, tudni 
fogja, melyik részre gondolok.) Ha lehet, sok ilyen élményt szeretnék még 
átélni; ezt elfelejteni pedig soha nem fogom.

Vashegyi György

A Hyperionnál és a Chandosnál megjelenő Simon Standage- 
CD-k magyarországi forgalmazója a Karsay és Tsa.
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ZENEI ÉVSZÁZADAI
A budapesti BELVÁROSI FŐPLÉBÁNIATEMPLOM Magyarország egyik 
legkiemelkedőbb építészeti és kultúrtörténeti emléke, falai kétezer év 
történelmét idézik.
A „CONTRA AQUINCUM CASTRUM” római erőd maradványaira épült 
templomról a legkorábbi írásos emléket a „GESTA HUNGARORUM” őrzi, amely 
szerint az 1046-ban vértanúságot szenvedett Gellért-püspök holttestét e templom 
falai alatt helyezték el. A 
rom án tem plom ot a XV. 

század elején gótikus stílusban átépítették, ekkor épült a mai 
szentély. A szentély oldalfalában található mihrab-fülke tanúsága 
szerint a törökök a templomot mecsetként használták. 1725-ben 
barokk stílusban bővítették és ekkor keletkezett az egységes teret 
kiegészítő barokkosán átépített gótikus kápolnasor.
A templom kimagasló képzőművészeti értékei között kiemelt 
érdeklődésre tarthat számot az a két gyönyörűen faragott reneszánsz 
szentség fülke - pastoforium - , amelyek egyikét 1506-ban a templom 
plébánosa, Nagyrévi András készíttetett, a másik szentség fülke 1507- 
es évszámmal Pest városának ajándéka volt.
A Plébániatemplom szellemi rangját jelzi, hogy 1211-ben Endre király lánya - a későbbi Szent Erzsébet - itt tartotta 
eljegyzését a thüringiai őrgróf fiával és nagy királyunk, Mátyás gyakran látogatta a templom Zsigmoncl király által 
építtetett gótikus oratóriumát.
Valószínűsíthető, hogy Pest városának első templomában a kezdeti időktől magas színvonalon művelték az egyházi 
zenét. Az első erre vonatkozó megbízható dokumentum több mint 300 évvel ezelőtt íródott, így a templom ma is 
működő zenei együttese három évszázados múltra tekinthet vissza.
A Plébániatemplom karnagyai, kántorai a kor gyakorlatának megfelelően zeneszerzők is voltak, műveik nagy részét 

megőrizte a kórus kottatára, ez a javarészt feldolgozatlan zenei anyag több alkalommal értékes 
zenetörténeti kutatások forrásául szolgált és szolgálhat a jövőben is.
A karnagyok sorában először meg kell említenünk Czibulka Alajos nevét, aki 1801-ben a Belvárosi 
Főplébániatemplom falai között dirigálta „Mozart: Requiem” - jének magyarországi bemutató 
előadását.
A Plébániatemplom kétségtelenül legkiemelkedőbb muzsikus személyisége a múlt század 
zeneóriása, Liszt Ferenc volt.
A Plébániatemplom akkori plébánosa, Schwendtner Mihály apát tiszteletteljes invitálásának 
köszönhetően Liszt Ferenc gyakori és szívesen látott vendége volt a plébániának, amelynek falai 
között számos matiné hangversenyt adott. Ennél is jelentősebb volt azonban az a tevékenység, 
amelyet Liszt karmesterként fejtett ki a templom kórusán, több alkalommal dirigálta saját műveit, a

„Missa Choralis” - t, a „Koronázási-misét” 
és bem utatása  után néhány  nappal az 
„Esztergomi-misét” is. „Via Crucis” - című 
alkotását a templom akkori karnagyának,
Engesszer Mátyásnak ajánlotta, akinek váratlan 
halála meghiúsította a zseniális Keresztút 
bemutató előadását. A bemutató előadás több 
évtizedig váratott magára, 1936-ban Harmat 
Artúr dirigálta a megkésett ősbemutatót.
H arm at A rtúr a XX. század i m agyar 
egyházzene és kóruskultúra legjelentősebb 
egyénisége 1922-től 1938-ig volt a Belvárosi 
Főplébániatemplom karnagya.
Egyházkarnagyi munkásságával új alapokra 
helyezte a magyar egyházzenei gyakorlatot, a



preklasszikus mesterek, Liszt Ferenc és a kortárs magyar egyházi 
zeneszerzők műveinek bemutatásával máig élő hagyományt 
te re m te tt, am ely  m ind a m ai napig  m eg h a tá ro zza  a 
Plébániatemplom zenei életének irányvonalát.
A II. világháború befejezéséig a Belvárosi Főplébániatemplom 
Budapest polgármesterének kegyúri temploma volt. Az elöljáróság 
fontosnak tartotta a templom nagy múltú zenei hagyományainak 
ápolását, ezért az egyházi zenét a Főváros által jól megfizetett, 
professzionális muzsikusokból álló zenei együttes szolgáltatta. A II. 
világháború után ez a támogatás természetesen megszűnt, de lelkes 
karnagyok és muzsikusok áldozatos munkájának köszönhetően a 
templom egyházzenei hagyománya nem szakadt meg, az ősi 
Plébániatemplom zenei élete mind a mai napig reprezentánsa a 
magas színvonalú magyar egyházi zenének.
Harmat Artúr után a templom zenei életének meghatározó 
egyénisége volt Virágh Endre orgonaművész, karnagy, aki 1960-tól 
1999-ig, haláláig tö ltö tte be a 
Plébániatemplom karnagyi állását.
V i r á g h  E n d r e  a b u d a p e s t i  
Zeneakadémia Egyházkarnagyképző 
szakán Harmat Artúr, Bárdos Lajos és 
W erner Alajos n ö v e n d é k e k é n t  
diplomázott, orgona tanulmányait és 
orgonaművész-tanári diplomáját Pécsi 
Sebestyén növendékeként szerezte.
Egyházkarnagyi tevékenysége során a 
nagy előd, Harmat Artúr szellemi 
irányvonalát követte és fejlesztette 
tovább, a hagyomány őrzés mellett 
fontosnak  tartva a maradandó 
művészi értékeket hordozó kortárs 

magyar egyházzenei alkotások bemutatását és folyamatos előadását. Karnagyi munkáját 
fia, Virágh András folytatja, s a zenei szolgálatba bekapcsolódott az unoka is, Virágh 
András Gábor harmadik generációs egyházzenészként látja el a Plébániatemplom 
orgonista feladatait.

A BELVÁROSI FŐPLÉBÁNIATEMPLOM 950 éves történelmi múlt és gazdag szellem i örökség hordozójaként 
fővárosunk jelentős kultúrtörténeti helyszíne.
A templom zenei együttesének szolgálata minden évben szeptember első vasárnapjától június utolsó vasárnapjáig tart, 
ezen időszak alatt minden vasárnap és az egyházi esztendő valamennyi jelentős ünnepén tölti be egyházzenei 
funkcióját. Vasárnaponként a 10 órai latin nyelvű szertartások keretében megszólalnak századunk jeles magyar 
zeneszerzőinek - K odály Zoltán, H arm at Artúr, Bárdos Lajos, Lisznyai-Szabó Gábor, H alm os László - 
alkotásai, valamint kortárs szerzők - K oloss István, H idas Frigyes, N agy Olivér - egyházzenei kompozíciói.
Liszt Ferenc emléke előtt tisztelegve minden évben elhangzik a Mester négy 
miséje és október hónapban megszólalnak orgonaművei. A hagyományőrzés 
gyakorlatához híven november 2-án, Halottak napján Mozart Requiem-je, 
nagyböjt utolsó keddjén Bach János-passiója, Nagypénteken Liszt Via Crucis-a,

Húsvétkor Haydn Nelson miséje, Pünkösd 
I vasárnap pedig Beethoven C-dúr miséje kerül 
I előadásra.
! Július és augusztus  hónap vasárnapja in  
I orgonaestek gazdagítják a plébániatemplom 

kulturális kínálatát. Meg kell említeni, hogy 
B á r d o s  F ere n c  k a n o n o k  p l é b á n o s  úr 

I zenepár to ló  lelkesedésétől  indíttatva, az 
I egyházközség és a főváros jubileumi esztendejére 
I az orgona felújítást nyert és napjainkban ez 
I Budapest legmodernebb és egyik legszebb hangú 

orgonája.
I Budapest legősibb templomának nagy múltú
I  és je len  kori zen ei élete  a m agyar kulturális örökség  szerves része, 
' tevékenységével méltó módon reprezentálva az évszázadokon átívelő magyar 
I szellem iség kisugárzását a művelt világ egyetemes kultúrtörténetében.

Oberrecht Adám



R o b y  L a k a t o s  é s  z e n e

R oby Lakatos nagy hegedűs, és zene
karában kiváló muzsikusok já tsza
nak. A Deutsche Grammophonnál m egje

lent lemeze ezt egyértelműen bizonyítja. 
Lakatos zenészdinasztia sarja, felmenői 
között találjuk a híres Bihari Jánost is, 
szinte predesztinálva volt, hogy zenész 
legyen. A muzsikus cigányoknál szokás, 
hogy már az egészen apró gyerekeknek 
kezébe adják édesapjuk hangszerét, és 
szolfézst, zeneelméletet hanyagolva, m eg
tanítják ó'ket zenélni. E muzsikuscsaládok 
legtehetségesebb gyerekei hamarabb já t
szanak Brahmsot, mint mielőtt kottát lát
nának. Persze előbb-utóbb a szolfézsre is 
sor kerül, de már akkor magabiztosan 
uralják a hangszert. Roby Lakatos annak a 
generációnak a tagja, amely m egtapasz
talta a magyar kávéházi-éttermi muzsika 
hanyatlását.
A fizetőképes kereslet megcsappanása a 
nyolcvanas évek elejétől egyre inkább rá-

Roby L ak atos  
and h is E n sem b le  
Live fr o m  B u d ap est
D eu tsc h e  Gram m ophon

Roby Lakatos -  hegedű 
Bóni László -  hegedű 
Németh Oszkár -  bőgő 
Bangó Ernő 
-  cimbalom, gitár 
Cséki Kálmán -  zongora

szorította az éttermek tulajdonosait, hogy 
megváljanak a kiadást jelentő zenekarok
tól. A műfaj sorvad, de ez Lakatosnak in

kább erőt adott, új utakat keresett és ta 
lált, így lett végül világhírű hegedűm ű
vész. Az 1999-ben a Thália Színházban

D h a f e r  Y o u s s e f

A tunéziai származású, Bécsben élő 
énekes és oudm űvész Dhafer Yous

sef Maiak című albumán hazája szufi ha
gyományokban gyökerező zenéjét ötvözi 
a jazz és az észak-indiai klasszikus zene 
elemeivel, kiváló zenésztársak segítségé
vel. Kétségkívül érdekes és sokszínű kí
sérlet, mely a közreműködő zenészeknek 
éppoly tág teret enged, mint a kompozíci
ók többségét jegyző szólistának. A világ
zene viszonylagos szabadságával élni 
nem könnyű feladat, a mértéktartás fon
tos szem pont a különféle hatások egység
be foglalásakor. Dhafer Youssef főként a 
hangszerelés területén kalandozik túlsá
gosan messzire, s így az amúgy gondosan 
kiérlelt számok olykor képtelenek össze
állni szerves egésszé. Nagyban köszön
hető ez Nguyen Lé agyoneffektezett 
elektromos gitárjának, mely a Derballah 
című kompozíció varázslatos énekszóla
mát, Dhafer Youssef lágy hangját -  kis tú l
zással -  egy autópálya zajaival társítja.

D h afer  Y o u ssef  
Maiak

Enja R eco r d s

Dhafer Youssef -  oud, vokál 
Markus Stockhausen

-  trombita, flugelhorn
Nguyen Lé -  gitár, 

synthgitár 
Renaud Garcia-Fons 

-  bőgő
Deepak Ram -  bansuri 
Lantos Zoltán -  hegedű 

Achim Tang -  bőgő 
Jatinder Thakur 
-  tabló, dholak 

Patrice Hérái
-  dob, ütőhangszerek 

Carlo Rizzo -  tamburin

(Ha itt is Lantos Zoltán játszana finom he
gedűkíséretet, egészen más volna az 
összhatás.) A hangszerelésen kívül néha a 
csapongó, hosszadalmas hangszerszólók

fárasztják a hallgatót, de ennyiben ki is 
m erülnek az album hibái.
A Maiak legjobb pillanatai azok, melyekben 
létrejön az egyensúly az alkotórészek kö-
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W i m m e
rögzített koncert teljes spektrum át bem u
tatja Roby Lakatos zenei világának. A 
dzsessz azonban minden egyes darabban 
jelen van m ég akkor is, amikor klasszikust 
játszik. A koncerten sok műfajban meg
mutatták tehetségüket Lakatos és zenész
társai. Elhangzott saját szerzemény, 
am elybe a kávéházi cigánymuzsika ha
gyományos fordulatait építette be Roby 
Lakatos egy nagy ívű kompozícióba (Sym
phony „The Bird in the Dust"), orosz és 
moldáviai népzenei feldolgozások, Liszt- 
és Johann Strauss-darabok és a nagy pél
dakép, Django Reinhardt szerzeményei. A 
virtuóz hegedűjátékot a zenekar invenció- 
zus muzsikája kíséri. A hangszerelésben 
is új utakat kereső Roby Lakatos legin
kább a Hubay csárdás, a Hullámzó Bala
ton tetején feldolgozásával lephette meg 
a Thália közönségét, igazi remekmunka, 
akárcsak a lemez többi darabja.

Herczeg Béla

V'r n eV'ir . i W : 
1 6  \  ^  * ‘ ™  '

i m r
leW i
Vlmr
leW
Vimr
ieWi
V i m n ®
leWÍ
Vimmexv imraeyv imri^e 
leWimmeWimmeWim

nme 
eWi 
nme 
eWi 
nm

imme

W im m e
G ierran

R ockA dillo  R eco r d s -  Indigo

zött, s a számok többsége szerencsére 
ilyen. Ezek közül is kiemelkednek a duóban 
előadott dalok, így Renaud Garcia-Fons és 
Dhafer Youssef közös szerzeménye, a nyitó 
Tarannoum és a Jatinder Thakurral előadott 
Eklil, melyben bebizonyosodik, hogy az 
oud és a tablá milyen remek „beszél
getőtársak". A több zenész közreműködé
sével eljátszott számok között a jazzes lük
tetésű Jito & Tato és a nyugodt L'Enfant Du 
Sable tűnik a legjobbnak. Az előbbi elsősor
ban Deepak Ram és Lantos Zoltán kiváló 
szólója miatt említésre méltó, az utóbbi pe
dig a zenészek által különbözőképpen into- 
nált, egymásnak adogatott vezérmotívum, 
illetve a tamburin (amit Carlo Rizzo az in
diai kanjirához hasonló módon szólaltat 
meg) és a tablá összjátéka miatt emlékeze
tes. A ritmusszekció és Markus Stockha
usen mindvégig alázattal, kiválóan játsza
nak, Dhafer Youssef hangja és oudjátéka is 
káprázatos. Finom, érzékeny zene.

Harmati Gábor

Wimme Saari -  ének 
Tapani Rinne -  fafúvósok, billentyűsök, ütőhangszerek 

Jari Kokkonen -  billentyűs hangszerek, programok 
Matti Wallenius -  ukulele, mandolin 

Pauli-billentyűs hangszerek, programok 
km.: Kajasto -  billenytűs hangszerek

Samiland, vagyis Lappföld zenéje ritka vendég errefelé. Wimme 
Saari a lapp sámánizmusból eredő archaikus, eredetileg kíséret 
nélküli, a félhangokat mellőző pentaton skálákon alapuló (részben to

rok-) ének, a yoik háromféle dialektusából az északi, ún. luohti stílust 
műveli. A dalok rendszerint egy természeti jelenséget, em bert vagy álla
tot jelenítenek meg, írnak le, a sámánizmusból adódóan átlényegült, 
egyszerű előadásmódban, sok improvizációval.
Egy másik ritkaság: az elektronika intelligens és ízléses (a borítóhoz illő) 
felhasználása, ami a finn RinneRadio nevű csapat közreműködésének 
köszönhetően soha nem tolakodó, a dobprogramokkal kiegészített 
ütőhangszerek repétitív ritmusai ötletesek, az effektek szépen kapcso
lódnak a tradicionális előadásmódhoz, mindvégig az emberi tényező 
uralja a zenét. Deep Forest-szindrómáról tehát szó sincs, a lapos megol
dások teljes hiánya és a meghitt, baráti stílus különleges muzsikát ered
ményezett, mely az északi fényviszonyokra és emberekre jellemzően 
szélsőséges: egyszerre rideg és emberközeli, lehangoló, de a benne 
rejtőző finom humor (jó példája ennek a The Importance of Moss, „A 
moha fontossága" című dal) mégis jókedvre derít. Tapani Rinne finom, 
néha jazz közeli, máskor a kortárs komolyzenéből töltekező szaxofon- 
és klarinétjátéka, W imme énekmódja és a lapp nyelv érdekes hangzása 
páratlan élményt nyújt.
Unikum ez az album, az egyik legjobb, amit az utóbbi időben hallottam.

Harmati Gábor
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S z a b ó  S á n d o r

S z a b ó  S á n d o r  
E c h o lo ca tio n  I.
S z e r z ő i k ia d á s

Szabó Sándor -  elektromos gitár 
Major Balázs -  dob és ütőhangszerek 
km.: Lantos Zoltán -  elektromos hegedű

Szabó Sándor, a gitárvínát és akusztikus gitárjait félretéve, ezúttal az 
elektromos gitárok és a mesterséges terek birodalmába kalauzolja 
a hallgatót. Megfogalmazása szerint „az Echolocation egyike a legelső 

zenei albumoknak a világon, amelyben processzorral szimulált külső te 
rek hallhatók". Kísérleti zenéről van tehát szó, amely a virtuális terek kü
lönböző lehetséges fajtáit igyekszik feltérképezni a zene és a legmoder
nebb elektronika, térszimulátorok és multieffekt-processzorok segítsé
gével. Szabó a térérzet megteremtésének rendeli alá a zenét, így az albu
mon végig szellős, lebegő gitárszólamok és hangfoszlányok hallhatók, 
hihetetlenül változatos és újszerű gitárhangszíneken előadva (néhány 
számban a régi zenésztárs, Major Balázs a kompozíciókhoz illő, vissza
fogott és simulékony ütőhangszeres kíséretével), melyek a térrel való já
téknak a legmesszemenőbbekig eleget tesznek. A variációk sokféleségét 
hallani kell, szavakba önteni szinte lehetetlen. Annyi azonban elmond
ható, hogy az Echolocation I. új fejezetet nyit az elektromos gitárjáték 
történetében, az instrumentum lehetőségeinek tágítása s a forradalmian 
új ötletek okán, melyek soha nem öncélú bravúrok, de mindig átsüt raj
tuk egy alkotó em ber erőteljes egyénisége. Az album műfajilag besorol
hatatlan, én jobb híján (minden rosszízű felhangot mellőzve) a „Térze
ne" kategóriájában helyezném el, ebben pedig maximális pontszámot 
érdemel.

Tormay Egon

A világzene egyik üdítő színfoltja, a 
teljesen egyedi, letisztult hangzásvi- 
lágú Makóm zenekar a Lovász Irén
nel és Bognár Szilviával készített, 
magyar népdalátiratokat tartalma
zó, Skanzen című lemezével méltó
képpen ünnepli fennállásának 15 
éves évfordulóját. Ennek kapcsán 
kérdeztük a zenekar vezetőjét, a ze
neszerző Krulik Zoltánt.

Gramofon: Mi a  Skanzen tö rtén e te?  Ho
gyan jö tt lé tre  az  alkotás?

Krulik Zoltán: A tö rtén e t zenészpályám  
kezdetéig, első  quintettem ig, a  C. S. Ö. 
(Creativ S túdió Öt) korszakig nyúlik 
vissza, am ikor az  em berek ú jra felfedez
ték  a népzenét. Mindenki m uzsikált, a 
városi m ozgalom  és a folklór egybefolyt, 
nem  polarizálód tak  annyira a különböző 
m egközelítési m ódok. Mindez engem  is 
m egérin tett, m ivel m ásféle form ában 
hallhattam  a népzenét, m int az  iskolá
ban, illetve az addigi hagyom ányos fel
dolgozásokban. Új hang szólalt meg. 
H angszeres d a rab o k a t kezdtem  el kom 
ponálni, s  a C. S. Ö. csírá jában  m ár ta r
ta lm az ta  a későbbi M akámot. Ezekben 
a  kezdeti darab jaim ban  is é rző d ö tt a 
különféle ku ltú rák  (India, Balkán) h a tá 
sa , s  ez végigvonult az ö sszes önálló  
M akám -lem ezen -  K özelítések (1988), 
D ivert Time Into (1994), Café Bábel 
(1997), a  Part (1988), Skanzen (1999) -, 
m ég ha jellegükben különfélék vo ltak  is. 
Az önálló  itt a rra  vonatkozik, hogy volt 
k é t in term ezzo  a C. S. Ö. és a M akám  
közö tt, a rövid é le tű  Unicum együttes, 
m ely részben  a Gépfolklórból verbuvá
lódo tt, majd a Kolindával közös ko r
szak , mellyel a M akám  és Kolinda 
(1982), az Úton (1983) holland k iadású  
s a  S zélcsend u tán  (1984, H ungaroton) 
cím ű lem ezeket je len te ttü k  m eg. A 
SkanZ en dalainak a fele m ár a korai 
időktő l kezdve bennem  volt, csak  az  a l
k a lm as „pillanatra" várt. Ez majd két év 
tized ig  ta rto tt, végül a  Fonó Records t á 
m o g a tta  az  e lképzeléseim et és a  so rs  
olyan kiváló előadókkal hozo tt össze, 
m in t Lovász Irén és  Bognár Szilvia. 
N yáron m ár fesztiválokon já tszo ttu k  az  
anyag  nagy  részét, ám  vára tlan  su g a l
la tra  au gusz tu sban  sz in te  az  összes dalt 
á thangszere ltem . Nagyon eufórikus idő 
szak  volt, nem csak  a dalok, mi is felfris-
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T A L Á L K O Z Á S

Krulik Zoltánnal,
A MAKÁM ZENEKAR VEZETŐJÉVEL

sü ltünk  az  új feladattól, s  e z t rögzítet
tük  a Fonó stúdiójában.
G: A lem ez hangulatilag rendkívül egysé

ges, ilyen szem pontból ta lán  az indiai 
m űalkotásokhoz tudnám  hasonlítani, 
am elyek egyetlen m eghatározott alap
érzést p róbálnak felkelteni és fenntar
tani a  m ű befogadójában. Az egység, 
az  összefogottság  m eg terem tése  ve
zé relte  a  népdalok kiválasztásakor?

K. 2.: Ezek a  dalok a szerelem ről, fájda
lomról, szom orúságról, a z  el- és v issza
vágyódásról, a Terem tő felé fordulásról 
szó lnak  egy m ég archaikusabb  létform á
ban élő em ber nyelvezetén . De nem  a 
verbális tartalom  volt a rendszerező  elv 
-  am int az t m egérezte -, egy, a lem ezen 
átvonuló  egységes hangu lati ívre fűztem  
a kom pozíciókat. D ram aturgiáját tu d a 
tos szem pontok  (hangnem ek, tem pó, 
hangkész le tek  stb.) é s  te rm észetesen  az  
intuíció is befolyásolta.
G: A S kanzen  cím egyfajta tudatos érték- 

m egőrzésre való tö rekvést sugall...
K. 2.: V alóban, ez is egyik lehetséges é r 
telm ezése. A Zen sz ó tag o t pedig a szem 
lélődés, a  m editáció fon tossága m ia tt 
em eltem  ki a cím ben. Bár az eu rópai 
ku ltú rán  nő ttem  föl, e rő sen  vonzódom  
Kelet ku ltú rá jához is, nem csak azé rt, 
m ert mi kü lönösen so k  szállal kapcso ló 
dunk hozzá, hanem  m e rt Kelet még s z á 
m os olyan archaikus é rté k  őrzője, am i
től a  nyugati em ber elfordult, vagy am i-

CU
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ről elfe ledkeze tt. Ez seg íthe t m inket s a 
já t eu rópai k incseink  ú jra fe lfedezésé
ben  is.
G: A zene jó néhány  m eglepő fordulato t 

is ta rta lm az, ilyen például az  Édes
anyám  című, ördöngősfüzesi dal vers
közi távol-keleti dallam a és  a  szá jh a r
m onika b luesos szólam ai. Milyen 
visszhangja van a népzenét au ten ti
kus m ódon já tszó  zenészek  körében 
az  efféle ötleteknek?

K. 2.: A utentikus népzenei körökben is 
nagyon jó a  fogadtatása, s  ebben  sem m i 
m eglepő nincsen, hiszen aki foglalkozott 
népzenével, tudja, hogy például az  er
délyi zenészek  m uzsikája is m ennyi s tí
luskeveredést m utat, am i persze  egy 
hosszabb  folyam at eredm énye volt. A 
népzene o tt gazdagodhato tt, ahol m ás 
kultúrával tu d o tt érintkezni és  ezáltal 
m egterm ékenyülni. Nagyon sok  m últ 
azon, hogy milyen elem eket társít, m i
lyen ha tásokbó l -  s persze m ilyen érzék
kel, illetve „beavatási fokon" -  készíti el 
az  em ber a  zene szövetét. A kérdéses 
dal egyébként 3 /4 -es , trio lás lük te tésű  
kváziblues, ezért sem  érez tem  m este r
kéltnek a szájharm onika alkalm azását. 
G:Nem gondolja, hogy egy m ai városi 

em ber szám ára  szinte az  egyetlen hi
te les közelítési mód a népzenéhez az 
á tira tok  készítése?

K. 2.: Úgy gondolom , m indenféle ú t h e
lyes, az au ten tikus já tékm ódok m egőr

zése pedig különösen fontos, s  itt m ost 
nem csak  a népzenékre gondolok. A ze 
né t nem  szabad  pusztán  hanghordozó
kon tá ro lva  m egőrizni. A hagyom ány to 
vábbadásához e lengedhete tlen  az  élő 
m uzsika létezése. A m agyarországi fal
vakban szin te teljesen  kivesztek  a  nép 
zenét já tszó  bandák, és  Erdélyben s 
M oldvában is ez a  tendencia. S zerencsé
re vannak  egyre virágzóbb kezdem énye
zések, m int a  különböző népzenei táb o 
rok, am elyek az eredeti helyszíneken 
p róbálnak  új élete t lehelni a kiveszőben 
lévő hagyom ányba.
T erm észe tesen  ugyanilyen fontos az  „et- 
no” felszívódása az élő m uzsikába, és 
ennek  szám talan  példájá t hallhatjuk  a 
k o rtá rs  zenétő l az avan tgárd  jazzen  á t 
az ak tuális  popzenékig. Alkotói kezekbe 
kerülvén a  kulturális keveredések  rend
kívül eredeti kom binációkat hozhatnak  
létre, ám  a tradíciók szcientifikus és sok
szor pusz tán  üzleties szem léle te  h ite lte 
len, öncélú, d ilettáns produktum okat 
kreál.
G: Milyen tervei vannak? A közeljövőben 

ism ét a  népzenék  forrásaiból m erít a 
M akám?

K. 2.: Több elképzelésem  is van, zen e
szerző k én t azonban  nem  program ozom  
be m agam . Nagyon sok  m inden jár a fe
jem ben, több lem ez ö tle te  is. K ortárs d a 
rabok  bem utató it és egy vokális M akám- 
lem ezt is tervezek őszre.
G:Mi az együttes m unkam ódszere? A 

zenészek  rendszerin t kész anyago t 
kapnak?

K. 2.: Igen, elképzeléseim et kidolgozom , 
de környezetem  jó ö tle te it is beépítem , s 
az  im provizációknak is te re t hagyok, 
am it rem ekül o ldott m eg az  új lem ezen  a 
free jazz felől é rk eze tt szaxofonosunk, 
G rencsó István. M indenképpen tiszta , 
á tte tsző , egyszerű zen ét akartam .

H arm ati G ábor
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Lectori salutem!
Ünnepi k ö sz ö n té s  já r  az  évfordulón az  egyetlen  m agyar 
lem ezkritika i szak lap  előfizető inek  és  o lvasó inak , k ita rtó  
tá m o g a tá su k  nélkül nem  é rk e z h e te tt vo lna el a  G ram ofon 
az  ö töd ik  évfolyam ához. A figyelm et ebből az  alkalom ból 
is a  zen em ű v észe t alko tó ira  sz e re tn é n k  te re ln i azzal, 
hogy -  e lső  alkalom m al -  m egh irdetjük  lapunk  Az év  le 
m eze d íjá t e lő szö r a jazz, m ajd  m ég idén  a  k lasszikus z e 
nei te rm és  nagyobb e lism erte tése  érdekében .

Az 1999-es év a magyar jazzlemezek tekintetében kiemelkedő volt: 
közel hatvan új produkció született magyar gyártásban. Lapzártakor, az 
új év első napjaiban még nem áll, nem állhat rendelkezésünkre teljes, 
tökéletesen pontos lista, hiszen az utolsó tavalyi produkciók még csak 
most érkeznek, de így is biztos, hogy ha piaci szempontból nem is 
mindenkinek, de művészeti szempontból bizonyára pozitív a mérleg. 
Erről a mellékelt lista bárkit meggyőzhet.
Bár a művészi teljesítmény nem mérhető úgy, ahogy például a sport
eredmények vagy akár egyféle speciális szakmai tudás, meggyőződé
sünk szerint az ilyen díjak, mint amilyen a Gramofon Az év lemeze díja 
is, mégis be tudják tölteni azt a célt, amiért életre hívjuk. Lehet, hogy a 
verseny jellege inkább a sporthoz illik, de a figyelem éppúgy megilleti 
a muzsikusokat, mint a sportolókat. A filmesek Oscarja, az amerikai le
mezipar Grammyje és egyéb szakmai és közönségszavazások bizo
nyítják, hogy a művészeteket igenis előreviszi az ilyenfajta megméret
tetés. Ahogy mindig, úgy most is előrebocsátjuk, hogy nem mondunk, 
nem mondhatunk le értékítéleteink szubjektív jellegéről, de megpró
bálunk esztétikai, művészeti és egyéb objektív szempontok alapján 
dönteni.
Életre hívjuk tehát a Gramofonban Az év jazzlemeze díjat a '99-ben ké
szült magyar jazzlemezek számára. Minden olyan lemezre érvényes 
szavazatot lehet leadni, amelyik magyar produkcióban készült tavaly. 
Ezenfelül, hiszen ez az első ilyen díj hosszú évek óta ebben a műfaj
ban, kiterjesztjük ezt a kritériumot azzal, hogy a Gramofon 1999-es 
évfolyamában ismertetett lemezek akkor is megszavazhatok, ha példá
ul 1998-as produkciós évszám szerepel rajtuk (a mellékelt listából ez is 
kiderül). Nem szavazunk viszont az ún. reissue kategóriában, tehát a 
lemezen vagy más hanghordozón már korábban megjelent felvételek 
újrakiadásait kizártuk. A lemezek között más megkülönböztető kategó
riákat, stiláris vagy egyéb szempontból elválasztó határokat felállítani 
felesleges. A jazz olyan nyitott műfaj, amely nem tűr semmilyen szeg
regációs törekvést. Ugyanebből a megfontolásból a world music műfaj 
improvizációs vonulata is szerepel ajánlati listánkon, de az egyér
telműen folk- vagy népzenei lemezek már nem. Igaz ugyan, hogy ne
hezen lehet például az etnojazz és a dixieland művelőit ugyanolyan 
szempontok szerint megítélni, díjunk lényege azért egyértelmű az el
nevezéséből: az év -  legjobb, legszebb, legeredetibb stb. -  lemezét 
szeretnénk megtalálni.
Természetesen a Gramofon kritikusai mellett -  akik úgy szavaznak,

hogy ebből az alkalomból (újra) végighallgatják az összes lemezt -  rop
pant kíváncsiak vagyunk az olvasók véleményére is. Olvasóink a lista 
alapján az e számunk utolsó oldalán található szavazólappal szavazhat
nak. Hagyományainkhoz híven öt helyezést állapítunk meg. A legjobb 
lemez öt pontot kap, a második négyet és így tovább. Ezért tehát a sor
rend nagyon fontos, de annak is érdemes szavazni, aki a listán csak az 
első két-három lemez helyezését tölti ki. Az összes helyezési számot 
összeadva hirdetjük ki az eredményt, melyet márciusi számunkban 
közlünk. A további részleteket a szavazólap mellett találják.
De mi lesz a rovataink nagy részét kitevő külföldi lemezterméssel? 
Amint repertóriumunkból is kitűnik, a szüret itt is hatalmas, különösen 
az átlagos lemezvásárló pénztárcájához mérten. Ezért hosszas töpren
gést követően a kritikusok úgy döntöttek, hogy a hatalmas corpust 
szűkítsük le a Gramofon által 1999-ben öt csillaggal méltatott leme
zekre, és itt is zárjuk a többségében már megjelent felvételek újraki
adásait. Kritikusaink szigorúságát jól mutatja, hogy ilyen lemezből 
összesen 18 van, bár „nagy nevek" ezenkívül is jócskán szerepeltek ro
vatunkban. Olvasóinknak sem lesz könnyű dolguk, amikor a szívük
nek, fülüknek, ízlésüknek leginkább tetsző öt lemezt kell a fentiekhez 
hasonlóan rangsorolniuk. Jó lemezhallgatást!

A szerk.

ELŐADÓ CÍM KIADÓ ,
■

LA PSZÁ M
TERJESZTŐ

1
Attacca Etnoscope BMM '99/5
Babits Antal D iaspora Ethno Tours Szerzői '99/11
Basa-Papesch
W orkshop

The Past Time Periferic

B attuta N ünüke ese te BMM '99/3
Black Smith 
W orkshop

Childhood 'ro u n d  2000 BMC
'99/12

Blahó Attila 
Q uartet

Bíborszív BMM

Bosam bo Trio Tongue-tied BMC
Budapest Grace and  Beauty H ungaroton
Ragtim e Band 
CAE Trio Iberia CAE '99/3
C otton Club 
Singers

V okálpatrióták Geg

Djabe Gramy
Dresch Q uartet Révészem, révészem Fonó '99/1
Dunai Tamás Akkordok Szerzői
és a B udapest 
Dixieland Band
Eichinger Band M essage 

from  th e  G arden
Fonó

E s p . m Colours BMC '99/10
Fusio Q uartet A ttitudes Periferic '99/11
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ELŐADÓ CÍM KIADÓ, LA PSZÁ M  ]
TERJESZTŐ

i 1
G adó Gábor One Glimpse BMC
Gonda/Berkes Képek, em lékek BMM
Grencsó
Kollektíva

Fekete kenyér KVB
'99/5

Hardline
W orkshop

Vol. 1 Szerzői

Harkány b igband No. 1 Szerzői
HJTC + Fontana First Time Together BMC '99/1
Hot Jazz Band Plays Gershwin Szerzői '99/6
Hot Jazz Band Plays Hungarian Szerzői
James/Szalai Ragas of... Fonó '99/1
Kaltenecker Zsolt Songs From th e  20 th  c. Szerzői '99/12
Kaltenecker trió Crossing W arner
Lajkó Félix Koncert '98 Fonó '99/2
Lakatos Orsolya Felhők fe le tt BMM
Lantos Zoltán M irrorworld Fonó '99/10
László Attila 
Band

Sm art Kid BMC

M árkus T/Equinox Three Trees BMM
M ajor Balázs Betyársors O ctO pus '99/3
M akám / 
Lovász/Bognár

SkanZen Fonó

M azura János I Let th e  Song... Periferic '99/6
Nagy Szabolcs The Song... '99/3
Nostalgia 
Big Band

M oonlight S eren ade H u ngaro ton

Off Course S treet of Secrets BMC '99/12
Oláh Kálmán M om ents... BMM '99/3
Pleszkán Frigyes Magic Hands PCDM '99/12
Power Of Soul Power Of Soul Fon trade/

HTSart '99/1
Pozsár Eszter Városi m esék Fonó '99/6
Silent Way This Time BMC
Szabó Sándor Echolocation I. Tandem
Szabados/ 
Roscoe Mitchell

Jelenés Fonó
'99/5

Szabados György Az esem ények 
titkos tö r té n e te /  
Szarvassá vált fiúk

Fonó

Szakcsi
Lakatos Béla Jr.

Happen 9-es M űhely
'99/12

Szekszárd Jazz Q. Classic Line Pannon '99/6
Téli M árta Smiling Bizart '99/2
Tűzkő/Savoy
Q uintet

Tűzkő/Savoy
Q uintet

9-es M űhely
'99/12

Take Four Csárdáskirálynő HTS '99/1
Twin Lines Project One From th e  S tudio Periferic

-  One From th e  S tage -  S tereo
Vázsonyi J. 
(Walker)

Step... Szerzői

Various Artists Bori Jazz '98 CD Plant
Various Artists: Harm onica A nthology Fonó
Vukán Plays Gershwin CAE
Vukán/Szakcsi Fourehand CAE
Vukán/Szakcsi Conversation CAE '99/3
Vukán/Szakcsi/ 
Balázs E.

Conversation Plus CAE
'99/10

K Ü L F Ö L D I  L E M E Z E K  A J Á N L A T I  L I S T Á J A
( a  k r i t i k á k  i d ő r e n d j é b e n )

DECEMBER
Bili Frisell The Sw eetest Punch M ercury -  Universal
Joe Lovano Trio Fascination, ed . o ne Blue N ote -  EMI

NOVEMBER
M ichael Brecker Time is of th e  Essence Verve -  Universal

OKTÓBER

Konitz/Swallow/
M otian

Three Guys Enja -  Varga

Benny Green These Are Soulful Days Blue N ote -  EMI

SZEPTEMBER
Tom Scott & 
L. A. Express

Sm okin' Section W indham  Hill -  BMG

JÚLIUS-AUGUSZTUS
Chick Corea 
& Origin

Change Stretch/C oncord 
-  Karsay

Ruth Brown A Good Day for th e  Blues Bullseye -  M afioso
M akoto  Ozone 
Trio

Dear Oscar Verve -  Universal

Branford M arsalis 
Q u arte t

Requiem Colum bia -  Sony

JÚNIUS
Diana Krall When I Look In Your Eyes GRP/Verve -  Universal

MÁJUS
Jim Hall/
Pat M etheny

Jim Hall/
Pat M etheny

Telarc -  Karsay

Charles Lloyd Voice In th e  Night ECM -  MCD
Fred Hersch/ 
Bill Frisell

The Songs We Know N onesuch -  W arner

MÁRCIUS

FEBRUÁR
Randy W eston Khepera G itanes -  PolyGram

JANUÁR

Burton/Metheny/ 
Corea /Holland

Like Minds Concord -  Karsay

/Haynes 
Brad Mehldau Songs

The Art of th e  Trio, Vol. 3
W arner

Christian Escoudé A Suite For Gypsies G itanes -  PolyGram
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T i t i k a

C h e t  B a k e r C h e t  B a k e r
B a b y  B r e e z e

• Verve — Universal  •

^ M  j  vekig gyűjtöttem az ilyen stílusú LP- 
W S  \g g /0 a i két. Baker, Gerry Mulligan és persze 

^ ----- *  Stan Getz voltak a kedvenceim. Min
dig tetszett a West Coast hűvösebb, visszafogot
tabb lélegzése, amit ellentétbe szoktak állítani az  
East Coast emocionálisabb, bluesosabb, úgy
mond feketébb stílusával. Azonban az ellentétek 
vonzzák egymást, és nem is kell további különb
séget tenni e két pólus között, mivel mindkettő 
szervesen hozzátartozik a jazz történéseihez. 
Mindkét iskolához zseniális alakok tartoznak, 
akik nemegyszer együtt is játszanak.
Nos, Chet Baker az egyik ilyen zseni. Játéka min
dig is meggyőző volt, magabiztosságot sugall an
nak ellenére, hogy a hangmagassága és -terjedel
me miatt nem tartozik a virtuóz trombitások közé, 
de hát a mondanivalónak nem kell feltétlenül vir
tuozitás által megjelennie. Sok, a saját hangsze
rén virtuózán játszó zenész üres frázisokat pufog- 
tató zenét játszik. A mindenki által elismert ellen
példa persze Baker, bár technikáját tekintve is

csúcskorszakában volt 1964 novemberében, öt
éves európai tartózkodás után visszatérve Ameri
kába. Izgalmas olvasmány az eredeti LP-hez 
(Baby Breeze, Limelight) fűzött alkotói kommen
tár: Baker a visszatérés ürügyén nagyon ponto
san méri fel saját helyzetét a jazz aktuális vonula
tai között, és azt is elárulja, hogy mióta ellopták 
a trombitáját, egyre jobban szereti a nehezebb, 
de izgalmasabb szárnykürtöt.
Az általam eddig ismert lemezei közül ez a leg
élénkebb, talán a váltóhangszernek, talán a kvin
tett tenorszaxofonosának, Phil Ursónak köszön
hetően. Mellette az egymást váltó zongoristák kö
zül Hal Galper és Bobby Scott is besegített a kivá
ló main stream hangszerelésekbe. Tömören, egy
ségesen szól a zenekar, amelyben e lemez felvé
telétől kezdve Frank Strozier váltja fel Ursót (aki
nek a tavaly áprilisi számunkban ismertetett '54- 
es Chet Baker-lemezen is fontos szerep jutott). 
Ahogy mondani szokták, apait-anyait beleadnak 
ezek a kiváló zenészek a produkcióba. Chet Ba
ker azonban nemcsak mint trombitás, hanem mint 
énekes is kedvencem. Itt nem a szomorú, ködös, 
őszi párizsi estéket idézi az énekhangja, hanem

egy kicsit a hollywoodi giccsbe hajló érzés lengi 
be a gondosan megválasztott énekes számokat. 
De ezt nem negatív értelemben mondom, mert hi
szen ez a feeling is hozzátartozik Amerikához. 
Baker kísérőszövege utal is arra, hogy tovább kí
vánja fejleszteni énekstílusát. Ráadásul ez az 
édeskés éneklés furcsa kapcsolatban van az álta
lában bluesosan lüktető kísérettel. Az öt énekes 
szám közül, a Born to be Blue-ban és az  A Taste 
of Honeyban ez az ellentét különösen érezhető. 
Az eredeti LP tíz darabja után a CD egy újabb 
Baby Breeze-kiadás és az l/W e Had a Ball című 
LP egy-egy számával válik értékesebbé. Az újra
kiadás két kiadatlan alternatív felvételt is tartal
maz ugyanebből a sorozatból (I Wish You Love, 
Think Beautiful).
Bármennyire is gondos kivitelű, szép a CD, hatal
mas tévedés, hogy az utóbbi csak bő 4 perces. 
A CD-játszóm 12 percet és 27 másodpercet 
mért, igaz, leállásokkal, üvegfal mögüli beszéd
del tarkítva, ami csak növeli a dokumentum érté
két. A már említett frissessége miatt minden- 
ki(d)nek nagyon ajánlom a lemezt.

Regály György

S c o t t  H a m i l t o n  & F r i e n d s S c o t t  H a m i l t o n  &
B l u e s ,  B o p  & B a l l a d s

• Concord -  Karsay és Tsa. •

■  cott Hamilton lemezeiről írni őszintén
szólva nem jelent különösebb kihívást 

az unikumokra éhes kritikus számára. 
Azok közé a muzsikusok közé tartozik, akik nem 
szeretnek meglepetéseket okozni. Főleg standard 
anyagból dolgozik; a témákat áhítatos tisztelettel 
kezeli; szinte mindegyik improvizáció jól kiszá
mítható időben érkezik, bármelyik zenekartag le
gyen is a soros. S ez lemezről lemezre így megy: 
ő a Concord egyik legtermékenyebb művésze, a 
katalógusok szerint ez a harminchatodik lemeze. 
S csodák csodája, egy-egy újabb CD-je mégis 
megremegteti a szívet. Titka olyan egyszerű, mint 
lemezeinek a felépítése: ő korunk egyik legkon
zervatívabb szólistája, aki fiatalkori eszményei je
gyében játszik ma is. Dan Morgenstern, a Rutgers 
Institute of Jazz Studies igazgatója írja róla a le
mez ismertetőjében, hogy az idős Roy Eldridge 
hívta fel a figyelmét a fiatal tenorszaxofonosra: 
Eldridge Providence-ben koncertezett, ott hallotta 
Hamilton játékát, s nem akart hinni a fülének, 
annyira emlékeztette a sound, a frazírozás a Ben 
Websterére. O hívta New Yorkba a fiatalembert, 
aki egyik-másik hasonló felfogású zenésztársát is 
magával vitte. Köztük volt Chuck Riggs is, aki az
óta is Hamilton dobosa.

Scott Hamil

Scott Hamilton -  
tenorszaxofon 
Greg Gisbert -  trombita 
Joel Helleny -  harsona 
Norman Simmons 
-  zongora 
Dennis Irwin -  bőgő 
Chuck Riggs -  dob 
Duke Robillard -  gitár

Eldridge első benyomása ma is megállná a he
lyét. Hamilton azóta is Webster, valamint Cole
man Hawkins és Ike Quebec modorában fúj, s 
valahányszor elővesz egy olyasfajta örökzöldet, 
mint amilyen a Skylark vagy az Answer Me (My

Love), úgy érezzük, a nagy öregek méltó utóda 
búsong a hangszórókban. Hawkinst é  lemezen 
elsősorban a CD nyitó száma, a Monk-féle I 
Mean You és később a Stuffy idézi, ami azért is 
érdekes, mert Hamilton nem gyakran nyúl Monk-
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A H Ó N A M l T E m i W H JAZZLEMEZE

Chet Baker -  szárnykürt, ének 
Phil Urso -  tenorszaxofon 

Frank Strozier -  altszaxofon, fuvola 
Hal Galper, Bob James, Bobby Scott -  zongora 

Michael Fleming -  bőgő 
Charlie Rice -  dob

F r i e n d s

szerzeményekhez; Quebec szelleme a Blue Har
lemből rémlik fel. Ez utóbbi furcsa színfoltja a le
meznek: Duke Robillard elektromosgitár-szólója 
indítja a bluest, a Hamiltonétól tulajdonképpen 
idegen mentalitásban, kissé túl vontatottan. 
Majdnem négy percet kell várnunk, hogy Hamil
ton átvegye a stafétabotot Robillard-tól. Innentől 
kezdve a szám „megemelkedik'', s kiderül, Ha
milton még Eddie „Cleanhead" Vinsonnak is tud
na örömteli perceket szerezni. A nem túl szel
lemdús lemezeim tehát tömören és pontosan fe
jezi ki, amit a hallgató kapni fog: a csupán 
negyvenöt éves Hamilton (korát ismerve tűnik 
csak igazán lenyűgözőnek eddigi teljesítménye 
és ízlésének változatlansága) bopot, balladákat 
és bluest egyaránt hitelesen játszik -  továbbra 
is. Amiért a Blues, Bop & Ballads mégsem ér
demli meg a jeleseknek kijáró öt csillagot, an
nak egyetlen oka van: az előadó harminc-egy- 
néhány lemeze közül többet is említhetnénk, ami 
még a mostaninál is koherensebb anyagot tartal
maz (pl. a címében a jelenlegi elődjének tekint
hető Scott Hamilton Plays Ballads); ezekhez a 
valóban ragyogó téljesítményekhez mérve a 
mostani CD „csak" jó.

M átéJ. György

Ricky Peterson
-  billentyűs hangszerek, ének, 
Sonny Thompson, Robben Ford, 
Jim Behringer, Hiram Bullock, 
Paul Jackson, Jr., Dean Brown
-  gitár,
Paul Peterson, Billy Peterson, 
Will Lee -  basszusgitár,
Michael Bland, Vinnie Colaiuta, 
Rocky Bryant -  dob,
Don Alias, Lenny Castro
-  ütőhangszerek,
Dave Karr -  pikoló, altfuvola, 
David Sanborn, Dick Oatts, 
Jason Peterson Delaire,
Brandon Fields -  szaxofon 
és további közreműködők

ÉÍÉ§ <;

R i c k y  P e t e r s o n

S o u v e n i r

• W in d h a m  Hill -  BMG/Ariola

I a a jazzrovat recenzense azt állít- 
' ja a kritika tárgyát képező anyag
ról, hogy „ez nem jazz", az  több 

mindent jelenthet. Szigorúan véve ez a meg
állapítás azt sugallja, hogy a produkció a 
jazz klasszikus, a szakma túlnyomó része ál
tal elfogadott ismérveit nem hordozza magá
ban, ám ettől még közel sem lehetetlen, hogy 
értékes. Ricky Peterson negyedik szólóalbuma 
azonban nemcsak a jazz elméleti szakértői ál
tal számon tartott jellemzőktől mentes, hanem 
annál talán fontosabb dolgoktól is.
Petersont a lelkes koncertlátogatók David San
born együttesében tavaly élőben is hallhatták, 
és meggyőződhettek róla, hogy biztos techni
kájú, lendületes muzsikus, aki a színpadon a 
jó hangulat megteremtéséről is gondoskodik. 
Sanborn lemezein kívül játszott még George 
Benson, Ben Sidran és a pop-megasztár Prince 
több albumán, de sok más előadó is szívesen 
hívja zenei elképzeléseinek megvalósításához 
az azokhoz jól alkalmazkodó billentyűst, aki
nek elsődleges hangszere, a Hammond orgo
na sajátos karaktert ad a felvételeknek.
A Souveniren is leginkább Hammondon hall
ható, melynek igen sok fortélyát ismeri, a ben
ne rejlő lehetőségeket jól kihasználja a felvá
zolt hangulatok érzékeltetéséhez. Közel nem

olyan virtuóz, mint Joey DeFrancesco vagy 
Larry Goldings, viszont határozott kézzel 
nyúl a hangszerhez. Négy számban énekel, 
és a szerzemények nagy része is tőle szár
mazik, melyek blues, soul, funky vagy latin 
hatásokat mutatnak. Ám a zenészek egyik stí
lust sem képesek igazán elevenen megszólal
tatni, azoknak nem a lényegét, csak felszíni 
megnyilvánulásait interpretálják. Hiába fe
dezhető fel mindezen irányzatok eszköztárá
nak egy-egy eleme a kompozíciókban, az al
bum egyöntetűen jellegtelen. Csak hellyel- 
közzel tűnnek fel egyéni hangok, erre példa 
Hiram Bullock és Dean Brown rövid gitárszó
lója vagy David Sanborn játéka, akivel duó
ban játszik egy balladát Peterson. E pillana
tok nélkül még kevésbé lenne élvezhető és el
adható ez a CD. A felvonultatott zenészhad 
is azt jelzi, hogy itt többé-kevésbé mindenki 
pótolható; esetleg az lehetett Ricky szándé
ka, hogy fivéreinek és barátainak lehetősé
get adjon a közös játékra, mely számukra 
szép emlék maradhat.
Természetesen nem az a baj ezzel a lemez
zel, hogy nem jazz. Az sem feltétlenül igaz, 
hogy hamis életérzéseket közvetít, legfeljebb 
a populációnak inkább az a hányada tud 
azonosulni vele, melynek -  a borítón látható 
régi képeslapokon ábrázolt tájakhoz hason
lóan -  kizárólag a kék ég, a zöldelő lombok, 
a madárfütty, a  göndör felhők és a menet
rend szerint bekövetkező happy end jelenti a 
létezést.
Nem valószínű, hogy ezt a szuvenírt nyújta
nám át ajándékba szívem választottjának.

Bércesi Barbara

M m m
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Wynton Marsalis W y n t o n  M a r s a
Mr. J e l l y  Lord

• Columbia  — Sony •

ynton Marsalis 1999-ben pontosan 
J? tizenöt CD-t készített, ebből a szokat-

lanul bőséges termésből is kiemelke
dik nagyszabású vállalkozása, az a nyolcleme
zes sorozat, amely Swinging into the 21 st címen 
jelent meg. Hogy az ezredforduló most volt, vagy 
év végén lesz, nem itt kell eldöntenünk, a sorozat 
megjelenése viszont nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a felvételeken zenészként és zene
szerzőként is főszereplő Wynton Marsalis a 
Down Beat amerikai jazzszaklap olvasói szava
zásán immár sorozatban harmadszor lett első, el
nyerve az év zenésze címet, s idén zene
szerzőként is az élen végzett. A Gramofon le
hetőségeihez mérten igyekszik beszámolni a tel
jes sorozatról, jelen kritika tehát egy recenzióso
rozat első darabjának tekintendő.
Ha valaki írásom olvasását az osztályzatra vetett 
pillantással kezdené, megnyugtatásul gyorsan el
árulom, hogy nem a legerősebb lemeze a Mr. 
Jelly Lord a Marsalis-sorozatnak. Igaz, bizonyos 
szempontból talán nem is a leggyengébb. Bi
zony, ha valaki egy évben tizenöt CD-t jegyez, 
gondolná az olvasó (három-négy óra alvással, 
teszi hozzá a jól értesült), akkor a mennyiség 
könnyen a minőség rovására mehet. Ez igaz, de 
itt nem erről van szó. A négy csillag részemről 
koncepcionális problémát jelez elsősorban. 
(Nem mintha a négyes rossz osztályzat lenne, de 
egy Wynton Marsalis-kaliberű zenésztől a hallga
tó mindig ötöst vár.) A lemez fülszövegében Mar
salis Jelly Roll Morton szerepét méltatja. Egyetér
tek. Morton zenéje, mondja, mindig érvényes. 
Nem tradicionális vagy modern jazz, ma is idő
szerű. Ismerve New Orleanst, egyetértek. Tehát, 
mondja Marsalis, úgy kell játszani Mortont, 
ahogy az ember érzi, ma talán egy kicsit moder
nebbül. Tulajdonképpen egyetértek, de legalább
is elfogadom. És itt jön a probléma: ha mai felfo
gásban játsszuk Mortont, akkor miért kell az  ere
deti hangszereléseket többnyire régies, alig nyúj
tás (pontozás) nélküli breakekkel játszani? (Eb
ben főleg a nádfúvósok jeleskednek.) Miért kell 
egyáltalán az eredeti hangszereléseket játszani? 
Néhol a dobos önuralma, New Orleans-i dobolá
sa meglepő, helyenként a számok egyébként is 
minimális változtatással szólalnak meg (Sidewalk 
Blues), ami a lemezt tradicionális hangzásúvá te
szi. S noha maximálisan egyetértek Marsalisszal 
abban, hogy a jazz nem betokosodott művészeti 
forma (különösen nem New Orleansban, noha 
sok szempontból ma is a nyolcvan-száz évvel ez
előtti hatások érik az ottani zenészeket, s így a 
stílust), nem értem, hogy miért választ szinte kizá
rólag autentikusnak mondható, modernebb be-
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Wynton Marsalis -  trombita, Eric Lewis -  zongora, Herlin Riley -  dob, Reginald Veil -  bőgő, 
Wycliffe Gordon -  harsona, tuba, trombita, Lucien Barbarin -  harsona, Wessell Anderson -  

altszaxofon, Victor Goines -  tenor- és szopránszaxofon, klarinét, Michael White -  klarinét, 
Donald Vappie -  bendzsó, gitár, Danílo Perez -  zongora, Harry Connick, Jr. -  zongora,

Eric Reed -  zongora

ütésektől tulajdonképpen mentes megszólalású té
mákat, ha a szólók nem alkalmazkodnak ehhez 
az idiómához? így a számok egész egyszerűen 
nem egységesek. Arról nem is beszélve, hogy 
egyik-másik hang- (vagy éppen harmónia-) keres
gélős szóló (sajnos ilyet még Marsalis is elkövet) 
legalábbis furcsa hatást tesz a hallgatóra. Külö
nösen amikor (pl. a Dead Man Bluesban) a New 
Orleans-i tradicionális zenészcsaládból szárma
zó és főfoglalkozásként ma is ezt a stílust játszó 
Lucien Barbarin hagyományos, mégsem archai
záló pozanszólója után játszik Marsalis egy mo
dernebb stílusban gyengébb, tradicionálisként 
pedig egy kicsit nevetséges szólót. A következő 
számban (Smokehouse Blues) aztán Barbarin 
rám cáfol, és ő fúj egy hasonló módon értelmet
len szólót. Lehet Morton zenéje bármennyire örök 
érvényű, azért valahogy mégiscsak kötődik egy 
korhoz, és ha az adott kort megidézik, akkor hű
nek kéne lenni az adott érához. Vagy teljesen 
mást csinálni, s transzformálni a zenét, vállalni 
egy teljesen különböző megközelítésmódot. (Ezt 
legjobban talán a sokak által popsztárként kezelt

Harry Connick, Jr. éri el a szólóban előadott Billy 
Goat Stompban.) Leginkább talán az a bajom, 
hogy ez az újfajta Morton nem lett semmivel 
jobb, mint az eredeti, de még azzal egyenértékű 
sem. Ha azt mondom, hogy legalább más, akkor 
hízelgek. Inkább kimondom, hogy ez bizony sok
kal rosszabb. Es nem értem, miért volt ehhez az 
egészhez szükség Mortonra. Illetve akkor értem, 
ha a dolgot úgy szemlélem (ahogy nyilván Mar
salis is gondolta), hogy mi az a XX. század jaz- 
zéből, amit magunkkal kell vinnünk a XXI. szá
zadba. Mortont persze. Még mindig egyetértek 
(bár ezt már tisztáztuk). De én inkább az eredeti 
Black Bottom Stompot vinném, nem az eredeti 
hangszerelést (archaikus ritmusszekcióval) mo
dern szólókkal övezve (modern szvinges ritmus
sal). Nem látom a dolog értelmét. Vagy csak a fá
tól az erdőt, és bennem van a hiba? Talán mégis
csak sok az a tizenöt CD egy évre. Ettől azért 
Marsalis kiváló zenész marad, s a lemez sem . 
rossz, talán csak Marsalistól kevés. Nem baj, van 
másik hét a sorozatban.

Ittzés Tamás
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V u k á n  György
P l a y s  G e r s h w i n

V u k á n  — Szakcsi
F o u r e h a n d

• cae  •

H --• J  két Vukán-lemez meghallgatása előtt 
™ ;‘W, f f  a  két CD-ről dupla terjedelmű kritikát 

szándékoztam írni. Most, miután meg
hallgattam az  anyagot, szívem szerint leginkább 
azt mondanám, jó, iderajzolnék öt csillagot, és el 
van intézve. Nem nyegleségből, hanem mert az 
az érzésem, nem kell itt semmit elemezgetni, nem 
kell semmit megmagyarázni, ez úgy, ahogy van, 
jó. A hangos hallelujázás miatt pedig inkább ve
szítene hiteléből az  elismerés, ráadásul nem is il
lik a szóban forgó lemezekhez.
Legszívesebben inkább csak újra és újra felten
ném a lemezeket, különösen a Szakcsival közö
sen készített, a fourhand és forehead szavakból 
leleményes angol nyelvjátékkal „fourehand"-re 
kereszteltet. Mint ahogy meg is tettem, jelen so
rok írása közben is éppen ki tudja hányadik al
kalommal hallgatom Vukánékat. Vukánékat, 
mondom, pedig tulajdonképpen Vukánt, hiszen 
a „fourehand" bőséggel tartalmaz szólófelvéte
leket, többségükben Vukántól, Szakcsi csak az 
Arabesque-et jegyzi önállóan, amiben -  nem 
meglepetés -  újra bizonyítja, hogy elsőrangú 
jazz-zongorista, egyéni, klasszikus indíttatású, 
helyenként már-már reneszánszosan puritán, 
vonzó harmóniavilággal.
S amit a három közös számban csinál Vukánnal 
együtt, az  lenyűgöző. Olyan harmónia van a két 
zongorista között (s így, hála a lemeznek, a hall
gatóban is), ami talán kettejük korábbi közös fel
vételein (Conversation -  Gramofon, 9 9 /3 , Con
versation Plus -  Gramofon, 9 9 /1 ) sem született 
meg, legalábbis én ezt azoknál is jobbnak tar
tom. A lemez egyetlen apró negatívuma szá
momra a címadó szám első bő három perce, 
amikor a két zongorista találomra ütögeti a bil
lentyűket, keresgélik egymást, a közös hangot, 
belejátszva Gershwin-idézetet, ilyen-olyan futa
mokat. Élőben ez valószínűleg jó lehetett, mert a 
közönség nagyokat derül (mindkét CD kizárólag 
élő felvételeket tartalmaz), de így, lemezen ke
vésbé élvezetes. Mint amikor két nagyra nőtt bo
hóc játszik -  ezt látni kéne, úgy az  igazi. Ami vi
szont ezután jön, az  feledtet mindent. Bár azt se 
feledjük, hogy legalább vannak, akik mernek 
még játszani, a  szó eredeti értelmében. 
Számomra mégis a  Vukán-szólószámok adják a 
legnagyobb élményt. Talán azért, mert én jó ide
ig Vukánnal szemben negatívan voltam elfogult. 
Hidegnek, érzelmektől mentesnek, kiváló mester
embernek, de kevéssé ínyére levő felkérések ese
tén nem mindig páratlan tehetségének megfelelő 
módon zongorázónak tartottam. Valahogy taszí-

V u k á n

Vukán plays Gershwin

A t  t h e  G e r s h w i n ’s  1 
o r g a n i z e d  b y  t h e  F i r :

Vukán György, 
Szakcsi Lakatos Béla 

-  zongora

d  A ! I

tott hideg intellektualizmusa. Az utóbbi év Vukán- 
korongjai viszont meggyőztek az  ellenkezőjéről. 
Hogy én kezdem megérteni Vukánt, vagy ő válto
zott meg, lényegtelen. Mindig van mondanivaló
ja. A magyar népdal, a Gershwin-standard vagy 
a Chopin-prelűd csak ürügy. Mindenféle anya
gon keresztül képes beszélni. De, s ez az  egész
ben a  legnagyszerűbb, noha Vukán tárulkozik, 
Vukán engedi el magát, szenderedik békébe 
vagy örül meg, ha szükséges, a zongorázása 
mégsem saját magáról szól, hanem a magyar 
népdalról, Gershwinről vagy Chopinről. Vagy 
csak a  szépségről, s ez önmagában nagy dolog. 
Én bizony konzervatív vagyok, és szeretem a 
szép zenét. A letisztultat. Vukán zongorázása ezt 
az  élményt nyújtja. Egyszerűen gyönyörűen zon
gorázik. (És itt az  „egyszerűen" után akár 
vesszőt is tehettem volna.) A százak, ezrek által 
milliószor elcsépelt Over The Rainbow-t rögtön 
meg kellett hallgatnom még kétszer. így érdemes

Vukán György -  zongora

pueqdjno;
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standardét játszani. S ugyanez igaz a Gershwin- 
lemezre (ami egy győri koncert felvételé), pedig 
ott tulajdonképpen Gershwin-zongoradarabokat, 
sőt szimfonikus darabokat (Egy amerikai Párizs
ban, Concerto F-ben első tétel, Kék rapszódia) is 
játszik, az  improvizációnak tehát viszonylag sző
kébb tere van. Persze Vukán klasszikus zongoris
taként indult, tehát ilyen feladatok számára nem 
jelentenek akadályt. Noha a Kék rapszódia nem 
teljesen meggyőző számomra, azért már maga a 
zongorázás minősége ezen a CD-n is önmagáért 
beszél. (Azért Juhász Előd „Gyuri barátom"-os 
bratyizós bevezető mondata lemaradhatott volna 
a kiadott anyagról, a felvétel „élősége" anélkül is 
nyilvánvaló.)
Vukán a  lehető legjobb eszközt választotta arra, 
hogy ellenkező előjelűvé változtassa kritikusa vé
leményét. A zenéjével győzött meg. Remélem, 
másokat is.

Ittzés Tamás
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P a q u i t o  D ’R i v e r a

T r o p i c a n a  N i g h t s

• Chesky — Karsay és Tsa. •

olt egyszer egy legendás kubai zene
kar, az Irakere. A Castro-rezsim kulturá- 

'  lis vezetése hívta életre a 70-es években, 
amikor a „forradalmi lendület" már igencsak hanyat
lóban volt a szigetországban, tekintettel a mind gya
koribb hétköznapi nélkülözésre. Hangulatot kellett te
hát javítani, s ehhez a zene közismerten jó segédesz
köz. Kitűnő muzsikusokból állt az Irakere, elsősorban 
latin szórakoztató zenét játszottak, de néhány kiváló 
hangszeres szólista jóvoltából műsoruk egy része iga
zi jazzrepertoárból állt. Tekintettel a sok külföldi ven
dégszereplésre (propagandacélból e zenekar még a 
Castróék által mélységesen megvetett USA-ban is fel
léphetett, sőt lemezt is készíthetett] három legjobb 
szólistájuk néhány év leforgása alatt világhírű lett: a 
szaxofonos Paquito D'Rivera, a trombitás Arturo San
doval és a zongorista Chucho Valdes. 1980-ban 
azonban a szaxofonos D'Rivera gondolt egy nagyot, 
és egy spanyol turné alkalmával Madridban mene- ’ 
dékjogot kért, majd az Egyesült Államokba ment, 
ahol rövid idő alatt látványos karriert csinált. Nem 
sokkal később Arturo Sandoval is otthagyta Kubát, 
amerikai pályafutása szintén közismert.
Paquito D'Rivera 80-as évekbeli lemezei közül jó né
hányat ismerek, kitűnő zenék Columbia-felvételeken 
élvonalbeli amerikai zenészekkel. Az utóbbi évek
ben nem sokat hallottam róla, így 1999-es CD-je 
igazi meglepetés számomra. A „Trópusi éjszakák"

P a q u i t o

cím mellett egy alcím is olvasható: Edénkért Kuba 
csillagai alatt.
A nyitó szám: Mambo á la Kenton. Bombasztikus big 
band hangzás, különösen a trombiták megszólalása 
félelmetes, így csakis Amerikában szólnak a rezek! A 
fúvósok alatt nagy létszámú ritmusszekció lüktet 
erőteljes mamboritmusban. A darab címe Stan Ken- 
tonra utal, a progresszív jazz hajdani nagy mestere 
ugyancsak kedvelte a hasonló ritmusokat, a zene 
hangulata azonban inkább Perez Pradót idézi, aki a 
mambó egyik királya volt az 50-es években, big 
bandjével kitűnő talpalávalót játszott számtalan leme
zen. Paquito D'Rivera a latin jazz embere, aki őszin
te nosztalgiával próbálja felidézni ifjúkorának nép
szerű kubai zenéjét egy kicsit á la Kenton, egy kicsit á 
la Perez Prado. Mindenesetre már a nyitó számban is 
van egy rövid zongora-, illetve trombitaimprovizáció, 
ami a mérleg nyelvét a jazz felé billenti:
Érdekes, hogy maga a zenekarvezető az első két 
számban egyetlen hang szólót sem játszik, végre a 
harmadikban megszólal Paquito jellegzetes altsza
xofonja, de sajnos hiába várjuk a tőle korábban 
megszokott, sziporkázó szellemességet, fantáziát, 
virtuozitást, ehelyett egy rövid, lapos kis imprót ka
punk. A nagyobb bajok a negyedik felvételnél 
kezdődnek: a Siboney jól ismert latin örökzöld, Er
nesto Lecuona szerzeménye, amelyet régen sok ki
váló jazzmuzsikus játszott rendszeresen. D'Rivera 
megpróbálta új életre kelteni a kissé elfeledett meló
diát, bár ne tette volnál Nehezen minősíthető az a 
kétbalkezes vállalkozás, ahogy e számot feldolgoz

D ’

ták, s Brenda Feliciano énekesnőt szólistának meg
hívták. Ez bizony se nem jazz, se nem tánczene, ez 
egy ízléstelen, hallgathatatlan előadás. Ugorjunk 
gyorsan tovább!
Az Old Miami Sax következik, kellemes latin zene, a 
szaxofonimprovizációk jóvoltából jazznek is nevez
hetjük. Viszont a Trópusi éjszakák című D'Rivera- 
szerzemény végre jazz a javából, temperamentumos 
latin blues, jó hangszerelés, kitűnő szólók, bár ilyen 
lenne az egész lemez! Ezek után még két jó hangu
latú zenekari darab következik, de ez kevés ahhoz, 
hogy ellensúlyozza azt a két igen gyenge dalocskát, 
amelyet a Lucrecia nevű énekesnő ad elő. Értetlenül 
állok a műsor összeállításának rejtélye előtt, alap
vetően nem a műfaji határok ide-oda történő átlépé
sét kifogásolom, sokkal inkább az ízléses és ízléste
len zenék egymásutánja az, ami nagyon zavar ezen 
a lemezen.
Ugyancsak nagy kérdőjel a lemez hangtechnikai 
szempontból. Míg a big band tutti hangzása igazán 
imponáló, érthetetlen, hogy a hangszerszólók keveré
se helyenként amatőr felvételre enged következtetni, 
mintha nem állt volna rendelkezésre elég mikrofon a 
stúdióban. Mellesleg a hangmérnök neve szerepel a 
borítón, de hogy hol és mikor készült a felvétel, az ti
tok marad. A lemezborító szövegét Paquito D'Rivera 
írta, nosztalgiával emlékezvén az ötvenes évek trópu
si éjszakáira, amikor Havanna még egy édenkert volt 
Kuba csillagai alatt. A múlt idézése zenei szempont
ból sajnos csak félsikert eredményezett.

Deseő Csaba

R a y  V e g a

B o p e r a t i o n

• Concord P icante  — Karsay és Tsa. •

■ P ’ i kárki nem teheti meg, hogy eljátszado
zik a „bop" vagy a „jazz" szavakkal.

Csak az, aki pontosan tudja, mit jelente
nek ezek a dolgok. Nem kérdéses, hogy Fats Navar
ro, aki 1948-ban megalkotta a Boperation kifejezést, 
tisztában volt minden lényegi részével, és így a legjo
gosultabb szójátékosok közé tartozott. Ray Vega, a 
38 éves, Puerto Ricó-i származású, Bronxban nevel
kedett trombitás pedig nem kevesebb bátorsággal vá
laszthatta második szólólemeze címének ugyanezt. 
Hitelessége már az első hangok után nyilvánvaló. 
Vega meglehetősen tudatos és mesterségéről határo
zott véleménnyel rendelkező muzsikus; a Concord ki
adó internetes lapján kifejti, milyen gyakran nincs fo
galmuk a zenészeknek arról, mi is a jazz, illetve a la
tin zene. Sokan azt gondolják, ha a fontosabb kellé
keket összegyűjtik, és egymás mellé sorakoztatják, 
máris elérkeznek az esszenciához. Holott nem feltét
lenül latin jazz az, ha egy trombitás, egy zongorista,

R a y V e g a

egy bőgős és egy dobos mellett egy vagy több kon- 
gás szétveri a tenyerét. Ezeket a gondolatokat Vega 
zenéjével támasztja alá legtökéletesebben. Ugyan 
nála is szerepel kongás, de a zene latinsága sokkal 
mélyebb eredetű; mindenekelőtt a latin vérnek kö
szönhető, ám nem kizárólag elementáris, érzékeket 
célzó, elsöprő erejű, hanem intellektuális élményt is 
ad. A tempók utánozhatatlanok, a mögéjátszás -  az
az hogy olyan érzésünk van, mintha mindig csak 
egy leheletnyit késne a ritmusszekció az alaplüktetés
hez képest -  rendkívül izgalmas érzetet varázsol. Az 
ütemeken belüli hangsúlyeltolódások következtében 
gyakran rafinált módon elrejtik az egyet, a főhang
súlyt, a darabok elején néha keresgélni is kell azt. 
Ami a számok megválasztását illeti, az ezt irányító 
koncepció alkotja az album gerincét. A Boperation 
tisztelgés a bebopkorszak halhatatlan trombitásai és 
zeneszerzői előtt, a tizenkét darab közül Vega 
egyet-egyet ajánl többek közt Freddie Hubbardnak, 
Kenny Dorhamnek, Dizzy Gillespie-nek, Clifford 
Brownnak, Chet Bakernek és Miles Davisnek. Utóbbi 
két kompozícióját, a Blue in Greent és a Fourt egy

mással összekapcsolva, egy egységként adja elő. 
Vega a latin zene félreértelmezése mellett a jazz lé
nyegének gyakori meg nem értését is kifogásolja, a 
CD borítójának szövegében pedig arra emlékeztet, 
hogy érdemtelenül kevéssé értékelik például Dorha- 
met vagy Art Farmert. Az elődök iránt érzett nagyra
becsülése és a hiányok pótlásának reménye vezette 
ennek a válogatásnak az elkészítésére -  ő valóban 
megtette, amit lehetett. A hagyománynak tökéletesen 
birtokában van, nem csak ízlelgetni próbálja a stí
lust, ezzel együtt modern felfogású játékos, ahogy 
az együttes többi tagja is az. Mindenki magabizto
san szólózik, szép kerek gondolatokat formálnak 
meg. A hangszerelések, a dob hangolása, a 
basszusgitár alkalmazása és a groove-ok mind mai 
érzetet eredményeznek, így marad élő a műfaj a 
szextett megszólaltatásában.
A Boperation sok erénye közül a legfontosabb talán 
az egyensúly megléte a hagyományos és a modern, 
a jazz és a latin elemek között, és mindezek mellett 
az, hogy nagyon lehet élvezni.

Bércesi Barbara
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Paquito D'Rivera -  klarinét, szoprán-, altszaxofon 
Brenda Feliciano, Lucrecia -  ének 

Noah Bless, Jimmy Bosch, Luis Bonilla, 
William C epeda -  trombon 

Mike Ponella, Diego Urcola, Gustavo Bergalli, 
Adalberto Lara, Aljendro Odio -  trombita 

Manuel Valera, Andres Boiarsky, O scar Feldman 
Marshall McDonald -  szaxofon 

Ralph Irizazzy -  vibrafon 
David O quendo -  gitár 

Oriente Lopez, Dario Esekenazi -  zongora 
Joe Santiago -  bőgő 
Mark W alker -  dob 

Joe Gonzalez, Milton C ardona -  ütők

I  i  i  i i n

ÔPERATION

Ray Vega -  trombita, szárnykürt, ütőhangszerek 
Roger Byam -  tenor-, alt- és szopránszaxofon 

Igor Atalita -  zongora 
Bernie Mihoso -  basszusgitár 

Vince Cherico -  dob, ütőhangszerek 
Wilson „Chembo" Corniel -  konga, ütőhangszerek 

km.: Steve Khan -  elektromos 
és akusztikus gitár 

Joe Locke -  vibrafon

I  1 evallom, amikor megkaptam ezt a
lemezt, az  villant át az  agyamon, 

hogy ez a számomra ismeretlen 
énekesnő bizonyára egyike a  mai bluesdivat 
számos jelentéktelen képviselőjének. Hogy 
mennyire óvatosan kell bánni az  előítéletekkel, 
erről ezúttal is jó leckét kaptam. Tudomásul 
kell venni végre azt a tényt, hogy nem mindig 
a nagy nevek garantálják a  magas művészi 
színvonalat, a  jó zenét.
Michelle Willsonnak ez a harmadik albuma, 
de az  előző kettőt nem ismerem. Mindenesetre 
ez a korong érett, nagy művésszel ismerteti 
meg a  hallgatót. A mai fekete pop-jazz, 
rhythm and blues, gospeles soul legjava hang
zik el itt.
Hősünk sokoldalú művész: nemcsak kitűnő 
énekesnő, remek komponista és hangszerelő, 
de ráadásul ihletett poéta is. A három általa írt 
dal versei akár zene nélkül is megállják a he
lyüket. Az amerikai dalok sokszor bizony 
bosszantóan infantilis szövegeihez képest 
ezek igazi költemények. Mint az  már az  utób
bi évtizedekben egyre gyakoribb, ez esetben 
is szerencsés lett volna a dalok szövegét közöl
ni, és így lehetővé tenni a z  angolul nem túl jól 
értők számára a mondanivaló lényegének 
megértését, amely szöveges vokál esetében 
egyáltalán nem mellékes.
Willson kisasszony erőteljes, érett, mélyen emo
cionális előadásmódja kitűnően alkalmas a 
színvonalas zenei anyag méltó tolmácsolására. 
A bel canto és a nyers, glisszandós „dirty 
sound" hatásos szintézise ez  az  énekhang. Ké
pessége, hogy hőseivel azonosuljon, hátbor
zongató. Vicsorgó nőstény oroszlán az I Would 
Rather Dóban, aki sebeit nyalogatja, de kész a 
harc folytatására, utcasarki poéta a Half Past 
the Bluesban, aki kajánul leltározza mások 
gyengeségeit, felnőttben lakozó, sebezhető kis
gyermek a Shifting Sandben, aki még mindig 
szülei elismerésére vágyik... Magányos, fáradt 
asszony a címadó Tryin To Make A Little Love- 
ban, aki szerelmet koldul, térdre borulva imád
kozik az  Each Dayben, vállrándítva áll tovább 
a Guess You Didn t Love Me Enough c. dalban. 
Öt hallgatva igazi emocionális inferno tanúi le
hetünk. Ezeket a helyeket mind megjárta, eze
ket az  embereket ismerte, ezeket a bánatokat 
és örömöket átélte. „Minden bajomon az  ének
lés segített át már gyermekkorom óta" -  vallja 
megindítóan. Példaképei Dinah Washington és 
az  50-es évek R&B-sztárjai voltak Ruth Browntól 
Fats Dominóig.
A kísérő zenészek túlnyomórészt New Or-

leans-i sessionmuzsikusok, csak az  orgonista 
és a szaxofonos képviseli saját együttesét. 
Mindenesetre megfelelő hátteret biztosítanak a 
remek énekesnek, a fúvósok emberi hangokat 
imitáló megnyilvánulásai pedig fontos részei a 
zenei koncepciónak.
Amint már korábban is céloztam rá: a  lemez a 
mai fekete vokális zenének jó pár vonulatát 
felidézi, mégsem csak a részek összessége, 
hanem egy szuggesztív énekes-szerző sokol
dalú személyiségének izgalmas portréja. Eb
ben a műfajban manapság túl sokan készíte
nek hamburgert, ha véletlenül kaviárral kínál
nak: kóstoljuk meg!

Márton Attila
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Michel l e  W i l l s o n

Michelle Willson -  ének 
Dave Li mi na 

-  zongora, Hammond-orgona 
Cranston Clements 

-  elektromos és akusztikus gitár 
James Singleton 

-  akusztikus bőgő 
Johnny Vidacovich 

-  dob 
km.: Scott Shelter 

-  tenor-
és baritonszaxofon, klarinét, 

basszusklarinét 
Charlie Miller

-  trombita 
Craig Klein

-  harsona 
Charles Elam III és

Curtis „Bio" W atson -  vokálkíséret 
Humberto „Pupi" Menes -  kólómp, 

guiro, konga és shakere 
Scott Billington 

-  harmonika és háttérvokál



D
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M Ű V É S Z E T É R Ő L

Hal Galper, a 62 éves massachusettes-i 
zongorista elsősorban zenekari tag
ként, azaz sidemanként szerzett ne
vet magának. A Berklee elvégzése 
után Sam Rivers, Tony Williams, Stan 
Getz, a Brecker Borthers, Bobby Hut
cherson és Chet Baker foglalkoztatták 
(Id. a 34. lapon), de Zoller Attilával is 
dolgozott. Rövid ideig kísérletezett az 
elektromos zongorával Cannonball 
Adderley együttesében, Phil Woods- 
hoz viszont 1981-ben már akusztikus 
zongoristaként csatlakozott, és vált 
kulcsfontosságú taggá az együttes
ben, az utóbbi bő évtizedben pedig 
saját triót is működtetett. A kritiku
sok inventív szólóit és társaival foly
tatott izgalmas zenei párbeszédeit 
dicsérik.
Hal Galper decemberben több mint 
háromórás gyakorlati előadást, űn. 
clinicet tartott a Zeneakadémia jazz 
tanszékén, ezután ültünk le az inter
júra. Miután az előadás tolmácsa is 
lehettem, Hal csodálatos, közvetlen 
stílusának köszönhetően már mint ré
gi barátok beszélgettünk.



Hadd kérdezzem meg, 
hogyan és mi okból kerültél Ma
gyarországra?

Több oka is van. Ca
rol Cass és a BTW képvisel engem 
Magyarországon és Kelet-Európábán, 
most is ő hozott ide, hogy tanítsak az 
iskolában és koncertezzek az ameri
kai követségen.

Ez egy turné állomása?
Igen, múlt héten Csehszlováki

ában (sic!) voltam, Prágában és Usti- 
ban, ahol egy fesztiválon játszottam 
és tanítottam, valamint egy jazzver- 
seny zsűrijében is részt vettem. 

Szólóban játszottál?
Nem, egy csodálatos cseh rit

musszekcióval.
Az utazás Norvégiában folytatódik...

Igen, van egy fiatal, nagyon jó 
kvartett Tori Johansen trombitással. A 
trondheimi fesztiválon fogunk játsza
ni, meg egy oslói klubban, és az egye
temen ott is tartok előadást.

Mint azt hallottuk tőled, megszün
tetted saját triódat, amely tíz esz
tendeig működött. Mik a terveid?

Januárban könyvem jelenik meg 
A turnézó muzsikus címmel. Arról fog 
szólni, hogyan kell egy zenekart 
szerződtetni, mik az utazás buktatói, 
hogyan kell gázsikat kialkudni, szál
lást, utaztatást szervezni, turnékölt
ségvetéssel és egyéb problémákkal 
foglalkozik üzleti alapon, a zenész 
szempontjából, ami roppant fontos. 
Ezenkívül kétévi munkával egy számí
tógépes program koncepcióját is ki
fejlesztettem, ezen jelenleg a progra
mozó dolgozik, úgyhogy otthon kell 
lennem. A trió elengedésének egyik 
oka tehát az, hogy a könyv és a szoft
ver promóciójában részt vehessek, 
web site-ját megcsináljam, úgyhogy 
egy évre üzletember leszek.

Csak egy évre?
Meglátjuk.

De a zenélés abbahagyását csak 
nem tervezed?

Nos, ez az év változást hozott 
az életemben, mert korábban csak a 
zenélés érdekelt. Most a hangsúly át
tolódik, a zene több tevékenységi te
rületem egyike lett. Itt ez a könyv, 
előadásokat is akarok tartani az or
szágban és a világon arról, hogy ho
gyan kell az embernek a saját zenéjét 
menedzselnie. Ott a szoftver, tanítok

is az egyetem fakultásán, egy újabb 
könyv terve is motoszkál a fejemben, 
mindenki kapacitál, hogy írjak köny
vet a zenélésről alkotott elmélete
imről. Ezek az elméletek eredetiek és 
alapos kutatáson nyugszanak. Szóval 
ezen a könyvön is akarok dolgozni, és 
persze otthon is szeretnék lenni a fe
leségemmel és a családommal.

Régóta tanítasz, itt az iskolában is 
nagyon jó volt az előadásod fogad
tatása.

1980 óta tanítok, és a fő célki
tűzésem az, hogy a tradíciókból minél 
többet átmentsek, és a fiatal generáci
óknak továbbadhassam. Ezt idősebb 
muzsikusként felelősségemnek is ér
zem.

A tegnapi koncerten Egri Jánossal 
játszottál, és úgy hallom, nagyon 
elégedett voltál vele.

Több mint elégedett. Ha minden 
összejön, jövőre vele akarok turnézni. 

Öröm ilyesmit hallani, hogy egy hí
res amerikai jazzmuzsikus ideláto
gat, és egy magyar zenész ilyen 
hatást tesz rá. Hallottál más ma
gyar jazz zenét is?

Tegnap egy fantasztikus triót 
hallottam. Mi a neve, Vulkán?

Vukán. Ha már a magyar kapcsola
toknál tartunk, a Berkelee Schoolra 
nagyjából Szabó Gáborral egy 
időben jártál.

Pont ugyanakkor.
Zoller Attilával is játszottál.

Igen. Halála nagy veszteség. 
Végül beszélnél a mai előadás té
májáról dióhéjban?

A zenekari együttjáték művé
szetéről? Boldogan. A mentális attitűd 
meghatározó ezen a téren. A játék so
rán felmerülő problémák mind a 
mentális hozzáállás, a gondolkodás- 
mód, a fejben zajló folyamatok hely
telen felfogásából erednek. Az egész 
előadás lényege az, hogy megpróbál
juk megváltoztatni a tanulók gondol
kodásmódját. Ha a gondolkodásmó
dot sikerül megváltoztatni, az hirtelen 
és nagy változásokat eredményez. A 
legtöbb tanulás a növekedéshez ha
sonlítható. Dolgozol egypár évig, és 
egy kicsit jobb leszel, további néhány 
év, még egy kicsit jobb leszel, és így 
tovább. Az én fókuszomban egy radi
kális, gyors, azonnali változás van. Az 
én tanításom erre a hatásra épít. Az

érdekes az, hogy ma is az egyik diák 
odajött és azt mondta: „Én is így gon
dolkodtam a ritmusról, a tempóról és 
az egymásra való figyelésről, és ön 
megerősített ebben." El sem tudom 
mondani, tanításom során hányszor 
fordul elő ilyesmi, valaki odajön, hogy 
valahogy így éreztem, csak nem tud
tam megfogalmazni. Mindez arra en
ged következtetni, hogy a fiatal mu
zsikusok legtöbbször tudják, miről 
van szó, csak nem tudnak arról, hogy 
tudják. Sokszor az én feladatom az, 
hogy tudatosítsam bennük mindezt. 
Nem nagyon mutatok nekik semmit, 
csak megerősítem őket, hogy ösztö
neik helyesen működnek, segítek az 
érzéseiket szavakba önteni. Aztán ar
ról is szó van, hogy néhány év után 
bizonyos problémákba ütköznek. 
Ezeket a problémákat jól ismerem, hi
szen világszerte ugyanazok, és fejlő
désük ezen pontján jó, ha jön valaki, 
aki azt mondja: „Tudom, min mégy 
keresztül, ez a dolog ez, az meg az" -  
és ezen a ponton növekedést és válto
zást tudok elérni. Az előadásaim alap
vetően arról szólnak, hogy megért
sük, mi az, ami nem hallható vagy 
megfigyelhető, ha jazzt hallgatunk, és 
megpróbáljuk tisztázni ezeket a dol
gokat, amelyek a hallgató előtt rejtve 
maradnak.

F ried rich  K áro ly
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Last  Swi n g  of t he  Ce n t u r y

• Concord — Karsay és Tsa. •

B  J  tenger sok CD között egyáltalán nem
könnyű igazán figyelemreméltó alkotás- 

/  ra bukkanni, és biztos vagyok abban, 
hogy a rutinos jazzrajongó némi malíciával fogadja 
az ehhez hasonló lemezeket. Ha mondjuk egy hó
nappal ezelőtt kaptam volna meg bírálatra, melegen 
ajánlottam volna azoknak, akik szilveszterkor jó 
szvingzenére akarnak táncolni. Ennek feltételezésére 
bátorít a kissé „cikis" címlapfotó éjfélt mutató órák
kal, szerpentinekkel és pezsgősüvegekkel, valamint 
maga a cím is: A század utolsó szvingje. Nos, ez 
tényleg találó.
Őszintén szögezzük le: a kaliforniai Concord lemez
kiadó nem forradalmi jelentőséggel bíró lemezeiről 
híres, bár azt nem lehet elvitatni, hogy negyedszáza
dos fennállása során nagy érdemeket szerzett az 
idősebb generációhoz tartozó szving- és bopzené- 
szek foglalkoztatása mellett az olyan tehetséges fi
atalok elindításában is, mint például Scott Hamilton, 
aki máig 36 (!) albumot készített a Concordnál. Eb
be az „istállóba" tartozik már vagy két évtizede Ken

K e n  P e p l o w s k i

Peplowski is, igaz, „csak" 16 lemezzel. Ö többnyire 
kisegyüttesek élén modern szvingzenét játszik stúdió
ban és koncerteken. A neves klarinétművész ezúttal 
egy 14 tagú big band élén idézi fel mesterének, 
Benny Goodmannek harmincas évekbeli sikereit oly 
módon, hogy szinte hangról hangra játsszák le az 
akkori zseniális, többnyire Fletcher Henderson által 
készített hangszereléseket, gyakran még a szólók is 
az eredeti lemezek imitációi. Tény, hogy a mai hall
gatók közül nem túl sokan ismerik azokat a régi le
mezeket, a szólók pedig időközben már szinte a 
hangszerelés szerves részévé váltak, a szám „hite
les" interpretálásának elvárásaihoz tartoznak. Szó 
se róla, tökéletes szellemidézés, de nem több.
A zenekari tagok nagy része is egykori BG-sideman, 
Peplowskit is beleértve, aki persze nem klarinéton 
játszott, hanem tenorozott a Maestro utolsó zeneka
rában a 80-as évek közepén. A leghíresebb mégis 
Conte Candoli, a hetvenes éveiben járó West Coast 
trombitás, Woody Herman és Stan Kenton egykori 
szólistája. Tulajdonképpen a big band ritmusszekci
ója Peplowski saját „bandája", három számban -  
Goodman kisegyütteseit idézendő -  így szerepel
nek, ez bővül néhány fúvósszólóval, illetve szűkül

egy fergeteges duóra, amit Peplowski és állandó gi
tárosa, Frank Vignola ad elő a China Boyban. A töb
bi szám a nagy repertoár -  King Porter Stomp, Don't 
Be That Way, Stealin Apples stb. -, bravúros elő
adásban bizonyítva, hogy Goodman zenéjét az ere
detihez hűen lehet reprodukálni, mai hangzásvilág
gal és audiotechnikával.
A felvételeket egy -  Benny Goodman tiszteletére ren
dezett -  japán turné utolsó állomásán, Tokióban, a 
Fujitsu-Concord jazzfesztiválon rögzítették 1998 no
vemberében. A szponzorálás fontosságát aligha kell 
bizonygatni, hiszen a komputermulti Fujitsu által biz
tosított „piszkos anyagiak" nélkül aligha lehetett vol
na egy ilyen színvonalú big bandet összehozni, nem 
is beszélve a monstre fesztiválokról.
A lemez minden erénye dacára a probléma szerin
tem az, hogy a dicső múlt felidézése -  még ha olyan 
friss és vitális formában történik is, mint ebben az 
esetben -  nem több, mint nosztalgiázás, hiszen a 
nagyzenekari „fehér" szving éppen Benny Good
man halálával végképp a sírba szállt, és ma játszva 
nem hat életszerűbben, mint a szárnyait csapkodó 
első repülőgép.

Márton Attila

E r i c  R e e d

M a n h a t t a n  Melodi es

• Verve -  Universal  •

■  ^  lemez belső borítóján Eric Reed felhív
ja a figyelmünket, hogy új elemeket 

akar alkalmazni zenéjében, és kerüli a 
klisé formákat. Erről óhatatlanul egy Liszt Ferenctől 
származó levélrészlet jut eszembe: „Az On művé
ben, kedves barátom, nagyon sok szép és új van. A 
baj csak az, hogy ami szép, az nem új, és ami új, 
az nem szép." Ezek után nem tudok ellenállni a 
késztetésnek, hogy megfigyeljem, mik is az új ele
mek Eric Reed új opusában.
Elsősorban talán a formák, amennyiben formai újí
tásnak tekinthetjük, hogy a Harlemaniában és az 
NYC Medleyben három-három különféle témát sűrít 
egy cím alá a zongorista. Régen ezt egyvelegnek 
hívták. Ez a módszer nekem azért nem tetszik, mert 
mire elkezdenénk élvezni az első darabot, egy hirte
len váltással jön a következő, aztán minden átmenet 
nélkül a harmadik. Ráadásul -  főleg az NYC Med
leyben -  három különféle ritmus, tempó és ütemmu
tató! Hiába szól mindhárom téma Harlemről, illetve 
New Yorkról! Értem én Eric Reed célját az egy ka
lap alá vonással, de sokkal finomabb formai megol
dás lett volna (és talán szebb is) az említett darabo
kat például szvitszerű sorba állítással feldolgozni. 
Formai újítás tekintetében sokkal forradalmibb 
Kenny Kirkland múlt év végi számunkban elemzett

Eric Reed -  zongora 
Gregory Hutchinson -  dob 
Reginald Veal - bőgő, km.: 
Dianne Reeves -  ének 
Renato Thomas -  ütők

Midnight Silence című kompozíciója. A tekintetben 
sem találok sok újat, hogy három olyan számot jaz- 
zesít a zongorista a lemezen, amik a popzenében 
váltak ismertté. Erről meg, ugye, mindenkinek Han
cock New Standardse jut eszébe, ami sokkal meré

szebb vállalkozás, mivel az Eric Reed által feldolgo
zott darabok inkább a jazz és a pop határmezsgyé
jén mozogtak eddig is (Sting: Englishman in New 
York, I. Berlin: Puttin on the Ritz és egy Paul Simon 
kompozíció), Hancock New Standardjei viszont ere-
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Ken Peplowski -  klarinét, zenekarvezető 
Conte Candoli, Bob Miltkan, Randy Sandke -  trombita 

Eddie Bert, Bobby Pring -  harsona 
Jack Stuckey, Joe Romano -  altszaxofon 

Scott Robinson, Rickey W oodard -  tenorszaxofon 
Ben Aronov -  zongora 

Frank Vignola -  gitár 
Richard Simon -  bőgő 

Frank Capp -  dob

detileg ízig-vérig popdalok voltak. Játékmódbeli újí
tás tekintetében pedig sokkal merészebb Jacky Ter- 
rasson.
Mindezek ellenére ez egy jó lemez! Kiemelem a 
címadó számot, ami a CD legjobb produkciója. A 
Manhattan Melodies sodró lendületű szving, ami
ben mindhárom zenész csúcsteljesítményt nyújt. Eric 
Reed Enrico Pieranunzira emlékeztető frazírjával és 
ötletességével nyűgöz le. Ami azonban leginkább 
ámulatba ejt ebben a számban, az Gregory Hut
chinson játéka. Ezt a tempót nem lehet szavakba ön
teni. Kíséretében a legváratlanabb helyeken alkal
mazott súlyozások, sziporkázó ötletesség és minden 
olyan megoldás jellemzi dobolását, amitől egy 
szvingelés jó lehet. Egy ideje már figyelem őt, de 
ennyire még nem volt rám hatással a játéka. 
Megemlítem még a Letter to Betty Carter című kom
pozíciót, amiben Dianne Reeves nyújt nagyszerű 
énekesi teljesítményt. Hanghordozásában vissza 
tud menni a Mahalia Jackson-i gyökerekhez, amikor 
viszont a „levélnek" fontos mondanivalója van, ott 
olyan Betty Carter-es stílusidézeteket produkál, mint
ha a címzettet hallanánk. A trió mindvégig intelli
gensen szolgál ki. Kár, hogy rövid ez a szám, és 
nincsen benne énekimprovizáció.
Ami a frazíridézeteket illeti, abból Eric Reed is tud 
felvonultatni a Blues Five Spot című Monk-bluesban. 
A szólózongorázás módjainak sokszínű palettája 
ez, ami „walking" balkéz-kísérettel indul, később 
stride stílusba, majd ritmikailag megszaggatott inga- 
basszusos játékba megy át, közben olyan szép ívet 
produkálva, amit sokkal inkább tartok formai erény
nek, mint az elemzés elején említett újításokat.

Márkus Tibor

W i b u t e e
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Wetle Holte
-  dobok, ütőhangszerek 
Per Zonussi -  bőgő 
Hokon Kornstod
-  tenorszaxofon 
Live Mario Roggen
-  ének, szöveg (versek) 
Erlend Skomsvoll
-  billentyűs hangszerek, 
zongora

W i J b u t e e

N e w b o r n  T h i n g

• Jazz land — Universal  •

I I  ajon divat lesz-e az előttünk álló 
HSW j w w  hónapokban, években is a „világ- 

vége"-hangulat? Mert ugye vala
hogy csak átvészeltük a gigantikus évszámvál
tást, és ennek a ténynek bizonyára lesz némi 
tömeglélektani hatása a közeljövőben, mely 
kisvártatva begyűrűzik az alternatívnak mon
dott művészberkekbe is.
Az utóbbi feltevés a fiatal norvég zenekar, a 
Wibutee védelmében is indokolt, akik egészen 
ízlésesen teremtették meg az emberi civilizáció 
utolsó óráinak -  általuk legvalószínűbbnek vélt 
-  alternatíváját, illetve annak artisztikus atmosz
féráját. Newborn Thing című CD-jük tavaly 
ősszel jelent meg (vagyis a soha vissza nem 
térő 1900-as években), melyen a lemezre éne
kelt vagy elmondott versek tanúsága szerint „mi 
már nem sokat tehetünk a világért"; az újjászü
lető dolgok tőlünk függetlenedve kezdik meg 
rejtélyes aktivitásukat.
Tehát „gondolat" van a produkcióban, mely 
köztudottan más kategória, mint a művészetek 
esztétikai tartalma -  például a jazzé. Az pe
dig, hogy kinek melyik a fontosabb, teljesen 
szubjektív dolog. Nekem spéciéi az a dolgom,

hogy az utóbbi vonatkozásban mérlegeljem a 
lemez tartalmát.
Nos, első hallásra határozottan figyelemkeltő, 
hatásos zene. A hangfelvétel elején leginkább 
kedvenc műfajunkból ismert, akusztikus hang
szerek lépkednek be szép sorjában, illetve egy 
-  kissé a boldogtalanságba beletörődött -  lány
hang („Már megin' ez a depresszió..."). Az 
idejekorán nyilvánvaló hangulat dacára ezek 
az összetevők biztatóan hatnak. Egy ideig a 
zene dinamikus, feszes lüktetése is magával 
visz; ha pedig a temperáltan felrakott effekteket 
is észrevesszük, már-már kezdjük memorizálni 
az együttes nevét. A lemez felétől viszont már 
elég jól kiismerhető a CD-n hallható egyetlen 
zenei struktúra koncepciója. (Újabb pozitívum: 
kiegyensúlyozott produkció.) Monoton, helyen
ként kissé kilúgozott groove-okat idéző alapok
ra, egyszerű melódiákat énekelnek vagy ját
szanak, melyek között ügyesen beillesztett 
elektronikus hangzótok, illetve rövid szaxofon
villongások adják a fűszerezést. És még min
dig, mindezek beazonosítása után sem rossz 
az anyag. Sőt talán csak akkor tűnhet annak, 
ha arra gondolunk, milyen magasságok és 
mélységek tárultak már föl abban a bizonyos 
műfajban, vagyis a jazzben, melyhez nem is 
biztos, hogy kötődni akar a Wibutee. Ahhoz 
valódi témák, akkordok, time-ok, vagyis érzel
mi tartalmat hordozó elementumok kellenének, 
nem pedig a fent részletezett irodalmi (?) alá
festő effektusok.

Matisz László

2 0 0 0 .  J ANUÁR- FEBRUÁR 43



R a n d o m  H e a r t s

F i l m z e n e

Sony

f t * .
m , W  a gy látszik, a filmzene szüle-
" W  W .  a  tése nem csak nekem, gya- 

í í i  log járó CD- és filmfogyasztó
nak marad örök, már-már misztikus ta
lány. Sidney Pollack rendező a Random 
Heart (Zuhanás) című filmzene születé
séről maga is úgy nyilatkozik a lemez 
belső bontóján, hogy az mágia. Amikor 
már minden együtt van, hónapok, sőt 
évek csapatmunkája érik be a vágás 
fázisában, akkor jön a zeneszerző, és a 
varázspálcájával egészet varázsol a ré
szekből.
Rutinos varázslóval van dolgunk, a jazz 
környékén működő filmzeneszerzők kö
zül talán a legrutinosabbal, Dave Gru- 
sinnal. Csak Sidney Pollack -  aki produ
cer is -  filmjei közül jegyez nyolcat ze
neszerzőként, közte a Havannát és A 
csodálatos Baker fiúkat, ez már a kilen
cedik, és több mint tíz éve annak, hogy 
a Milagro babföldi háború zenéjéért 
Oscar-díjat is kapott. Egyébként pedig a 
GRP-ből ő a G. 1983-ban alapították 
Larry Rosennel a jelenleg a Universal 
csoporthoz tartozó sikeres lemezmárkát. 
A rutin és a munka öröme egyaránt 
érződik a lemez zenéjében, persze -  
ahogy a Kansas Cityben -  a filmben itt 
sem hangzik el a teljes zeneanyag, a le
mez azonban a filmhez megírt teljes 
anyagot adja. A filmbe „nem fért bele" 
az egész lemez, amely kiváló háttérzene 
film nélkül is. A filmről talán elég annyi, 
hogy a forgatókönyvet a Rózsák háború
jának szerzője írta, de a viszony jellege 
fordított: ez az egymásra találásról szól,

Terence Blanchard -  trombita, Dave Grusin -  zongora 
John Patitucci -  bőgő, Harvey Mason -  dob 

km.: Arturo Sandoval -  trombita, zongora, ének 
Diana Krall -  zongora, ének 

Patty Larkin -  ének

nem a válásról. Grusin komponálásbeli 
rutinja már a lemez filmszerű hangulatá
ból is kitűnik, az ő szűkített akkordokat 
váltogató auftaktja adja a kulcsmotívu
mot a filmhez. Ugyan zongorajátéka, a 
melódiákhoz és az atmoszférateremtő 
eszközök nagy részéhez hasonlóan nem 
túl eredeti, viszont míves és teljesen funk
cionális. Patitucci bőgője viszont a film 
főmotívumával úgy szólal meg, mint egy 
Basie vagy Quincy Jones zenekari intró, 
és jöhet az égszakadás, földindulás. A 
kvartett összeállítása meglehetősen ko
losszális: Mason (a Fourplayből) és a 
mára filmzeneszerző mogulnak számító 
Terence Blanchard, aki főleg Spike Lee 
oldalán etablírozta magát ebben a mű
fajban.
De itt most Grusin a főnök, ezért homá- 
lyosíthatja el egy néha azonosítatlan vo
nóskar az előbb még az eget leszakíta

ni akaró számokat. Blanchard hangsze
res játéka mellé ráadásul az egyik kü- 
löndíj a lemez hallgatójának vagy vá
sárlójának Arturo Sandoval egy saját 
számmal, és a hab a tortán: Diana Krall 
egy olyan melankolikus-füstös blueszal, 
hogy több se kell. További latin és 
egyéb stílusú betétszámok is belefértek 
az alig több mint nagylemeznyi időbe, 
főleg, hogy a Floridában játszódó jele
neteket aláfessék. Egy szó, mint száz, 
az alkalmazott zene a maga feladatát 
tökéletesen betölti, bár, mondom, a 
megfogalmazások cseppet avíttak itt 
meg ott, a hangszerelés is a jól kitapo
sott úton marad. De az összbenyomás 
azért roppant kellemes: háttérzenének 
egy elegáns, süppedő szőnyeges, da- 
masztszalvétás étterembe ugyanolyan 
jól illik, mint a filmhez.

Zipernovszky Kornél
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ELŐADÓ CÍM KIADÓ, TERJESZTŐ LAPSZÁM

Acoustic Unit Acoustic Unit Inakustik -  Karsay '99. június
Adams, Johnny Man of My Word Rounder -  Mafioso '99. október
Akosh S. Unit Élettér Barclay -  PolyGram '99. április
Alexander, Monty Stir It Up Telarc -  Karsay '99. szeptember
Allen, Geri The Gathering Verve -  PolyGram '99. március
Attacca Etnoscope BMM '99. május
Azarian, David Hope Enja -  Varga '99. december
Baker, Chet -  Pepper, Art Picture of Heath Pacific -  EMI-Quint '99. április
Balázs Elemér
-  Szakcsi Lakatos Béla
-  Vukán György

Conversation Plus CAE

'99. október
Barber, Patricia Café Blue Premonition -  CD Bár '99. június
Barbieri, Gato Che Corazon Columbia -  Sony '99. december
Battuta Nünüke esete BMM '99. március
Bill Bruford's Earthworks A Part, and Yet Apart DGM -  Stereo '99. április
Blacksmith Workshop Childhood 'Round 2000 BMC '99. december
Blanchard, Terence Jazz In Film Sony '99. november
Borstlap, Michiel Body Acoustic EmArcy- Universal '99. december
Botti, Chris Slowing Down the World GRP -  Universal '99. október
Brecker, Michael Time is of the Essence Verve -  Universal '99. november
Brown, Ray Soular Energy Concord -  Karsay '99. március
Brown, Ray 3 Dimensional Concord -  Karsay '99. március
Bryson, Peabo Unconditional Love Private Music -  BMG '99. júl.-aug.
Burton/Corea/ Metheny/ 
Haynes/Holland Like Minds Concord -  Karsay '99. január
CAE-Vukán Iberia CAE '99. március
Carter, Regina Rhythms of the Heart Verve -  Universal '99. október
Chestnut, Cyrus Cyrus Chestnut Atlantic -  Warner '99. január
Collier, Graham The Third Colour ASC '99. október
Collier, Graham Charles River Fragments Boathouse '99. október
Coltrane, John The Classic Quartet 

-  Complete Impulse Studio 
recordings

Impulse -  BMG

'99. március
Corea, Chick & Origin Change Stretch/Concord -  Karsay '99. júl.-aug.
Cray, Robert Take Your Shoes Off Rykodisc -  MCD '99. június
Csík Gusztáv trió My Point Of View Mojo Music '99. október
Dearie, Blossom Blossom Time at Ronnie Scott's EmArcy -  Universal '99. júl.-aug.
Double B Cha -  Chack Train Via '99. júl.-aug.
Dresch Quartet Révészem, révészem Fonó '99. január
Dudás Lajos Some Great Songs Double Moon -  Pannon '99. május
Duke, George After Hours Warner '99. február
Eastwood, Kyle From There To Here Columbia -  Sony '99. júl.-aug.
Ehrlich/Erskine/Formanek Relativity Enja -  Varga '99. november
Eikhard, Shirley Going Home EMI Canada -  EMI-Quint '99. április
Ellington, Duke Such Sweet Thunder Columbia -  Sony '99. június
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Ellington, Duke Plays Standards Columbia -  Sony '99. június
Ellington, Duke Ellington '55 Capitol -  EMI-Quint '99. november
Ellington, Duke Soul Call Verve -  Universal '99. november
Ellington, Duke Complete RCA-BMG

RCA Victor Recordings '99. november
Escoudé, Christian A Suite For Gipsies Gitanes

-  EmArcy -  PolyGram '99. január
ESP Group Colours BMC '99. október
Ethnic Heritage Ensemble The Continuum Delmark '99. júl.-aug.
Evans, Bill At the Montreux Jazz Festival Verve -  PolyGram '99. április
Evans, Bill From Left to Right Verve -  PolyGram '99. április
Feinstein, Michael Michael and George Concord -  Karsay '99. február
Fischer, Clare Latin Patterns MPS -  Universal '99. október
Fitzgerald, Ella 30 By Ella Capitol -  EMI-Quint '99. november
Frisell, Bill The Sweetest Punch Mercury -  Universal

-  Songs of
Costello and Bacharach '99. december

Fusio Quartet Attitudes Periferic -  Stereo '99. november
Fygi, Laura Live Mercury -  PolyGram '99. február
Garner, Erroll Contrasts EmArcy -  Universal '99. június
Green, Benny These Are Soulful Days Blue Note -  EMI-Quint '99. október
Green, Grant Street Of Dreams Blue Note -  EMI-Quint '99. április
Grencsó Kollektíva Fekete kenyér KVB '99. május
Hall, Jim -  Metheny, Pat Jim Hall -  Pat Metheny Telarc -  Karsay '99. május
Hancock, Herbie Gershwin’s World Verve -  PolyGram '99. február
Harrison, Wendell Rush & Hustle Enja -  Varga '99. december
Headhunters Return of the Headhunters Hancock/Verve -  PolyGram '99. január
Hersch, Fred -  Frisell, Bill The Songs We Know Nonesuch -  Warner '99. május
HJTC/Carl Fontana First Time Together BMC '99. január
Hodges, Johnny Blues A’Plenty Verve -  Classic CD -  CD Bár '99. május
Horn, Shirley 1 Remember Miles Verve -  PolyGram '99. január
Hot Jazz Band Plays Gershwin Szerzői '99. szeptember
Hutcherson, Bobby Skyline Verve -  Universal '99. júl.-aug.
Ingram, James Forever More Private Music -  BMG '99. júl.-aug.
Irakere f, Chucho Valdes Yemaya Blue Note-EMI-Quint '99. március
Jacob, Christian Trio Time Lines Concord -  Karsay '99. júl.-aug.
James -  Szalai Ragas of Pandit Ravi Shankar Fonó '99. január
Jensen, Ingrid Higher Grounds Enja -  Varga '99. november
John Mayall Padlock On the Blues Eagle-BMG ’99. június
Jones, Andrew „Jr. Boy" Watch What You Say Bullseye -  Mafioso '99. szeptember
Kaltenecker Zsolt Songs From the 20th Century Szerzői -  Universal '99. december
Kirkland, Kenny Kenny Kirkland Verve -  Universal '99. december
Konitz/Swallow/Motian Three Guys Enja -  Varga '99. október
Krall, Diana When 1 Look In Your Eyes Verve -  Universal '99. június
Krauss, Alison Forget About It Rounder -  Mafioso '99. szeptember
Lafitte, Guy Crossings EmArcy -  Universal
-  Boussaguet, Pierre '99. júl.-aug.
Lewis, Ramsey trio Down To Earth Mercury -  Universal '99. szeptember
Lloyd, Charles Voice In The Night ECM -  MCD '99. május
Louiss, Eddy Sentimental Feeling Dreyfus -  MCD '99. május
Louiss, Eddy Conférence de Presse Vol. 1, 2 Dreyfus -  MCD
-  Petrucciani, Michel '99. február
Lovano, Joe Trio Fascination, ed. one Blue Note-EMI '99. december
Magnetic North Orchestra Solarized EmArcy -  Universal '99. október
Major Balázs Betyársors OctOpus '99. március
Malone, Russell Sweet Georgia Peach Impulse -  BMG '99. május
Mangione, Chuck The Feeling's Back Chesky -  Karsay '99. június
Marienthal, Eric Walk Tall i. e. music -  PolyGram '99. április
Marsalis, Branford Requiem Columbia -  Sony '99. júl.-aug.
Mazura János, CAE I Let the Song Periferic -  Stereo '99. június
McBride, Christian A Family Affair Verve -  PolyGram '99. március
McDuff, Brother Jack Bringin' it Home Concord -  Karsay '99. június
Mehldau, Brad Songs. The Art of the Trio Vol. 3 Warner '99. január
Midler, Bette Bathhouse Betty Warner '99. március
Mingus, Charles Mingus Dynasty Columbia -  Sony '99. november
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Murray, David Creole Project Enja -  Varga '99. január
Nagy Szabolcs The Song Is Ended Rock In Box '99. március
Off Course Street Of Secrets BMC '99. december
Oláh Kálmán Moments From My Life BMM '99. március
OM Art Formation The Long Way BGCD -  Periferic -  Stereo '99. február
Ozone, Makoto Dear Oscar Verve -  Universal '99. júl.-aug.
Parker, Evan Drawn Inward ECM -  MCD '99. szeptember
Pastorius, Jaco Full Complete Session/ Sound Hill -  Rekord Expressz

Holiday for Pans '99. október
Perkins/Sumlin Legends Deluge -  Telarc -  Karsay '99. február
Peterson, Oscar Summer Night In Munich Telarc -  Karsay '99. március
Peterson, Oscar Oscar and Benny Telarc -  Karsay
-  Green, Benny '99. április
Piazza, Rod Here and Now Tone Cool -  Mafioso '99. június
Pleszkán Frigyes Magic Hands PCDM -  Stereo '99. december
Power of Soul Power Of Soul Fontrade -  HTSArt '99. január
Pozsár Eszter Városi mesék Fonó '99. júl.-aug.
Printup, Marcus Nocturnal Traces Blue Note -  EMI-Quint '99. február
Purple Prose Purple Prose BMG '99. júl.-aug.
Reeves, Dianne Bridges Blue Note -  EMI-Quint '99. júl.-aug.
Rosenberg, Tommy It is Time to Go Egal '99. október
Rowland, Dennis Now Dig This Concord -  Karsay '99. április
Rubalcaba, Gonzalo Inner Voyage Blue Note -  EMI-Quint '99. november
Rushing, Jimmy Every Day 1 Have the Blues Impulse -  Universal '99. december
Sample, Joe The Best of... Warner '99. március
Sanborn, David Inside Elektra -  Warner '99. május
Sdavis, Louis Le Phare Enja -  Varga
-  Bernard Struber Jazztet '99. április
Scott, Tom & Smokin' Selection Windham Hill Jazz -  BMG
the L. A. Express '99. szeptember
Silver, Horace Jazz Has a Sense of Humor Verve -  Universal '99. december
Spányi Emil PiaNo LVV -  Pannon Jazz '99. február
Sphere Sphere Verve -  PolyGram '99. február
Stewart, Michael „Patches" Penetration Hip -  Bop -  Stereo '99. február
Szabó Gábor & Wind, Sky and Diamonds Impulse -  MCVJ
The California Dreamers -  Gong Expressz '99. szeptember
Szabados György Jelenés Fonó
-  Mitchell, Roscoe '99. május
Szakcsi, Jr. Happen 9-es Műhely '99. december
Szekszárd Jazz Quartet Classic Line Pannon Jazz '99. júl.-aug.
Téli Márta Smiling BizArt ’99. február
Tűzkő Csaba & Tűzkő Csaba & Savoy Quintet 9-es Műhely
Savoy Quintet '99. december
Take Four Csárdáskirálynő HTSArt '99. január
Terrasson, Jacky What It Is Blue Note -  EMI-Quint '99. szeptember
Turre, Steve Lotus Flower Verve -  Universal '99. júl.-aug.
Tyner, McCoy & The Latin All Stars Telarc -  Karsay '99. szeptember
Various Artists Impulsively Ellington -  A Tribute Impulse -  Universal '99. november
Various Artists The Best Blue Note Album Blue Note -  EMI-Quint

in the World... Ever! '99. szeptember
Various Artists Red Hot On Gershwin Verve -  PolyGram '99. február
Various Artists Groovy Vol. 4 Irma -  Gong Expressz '99. november
Various Artists Gloomy Sunday In Jazz Pannon Jazz '99. március
Various Artists Ez Jazz Blue Note -  EMI-Quint '99. szeptember
Vertú Vertú 550Music -  Sony ’99. november
Vukán -  Szakcsi Conversation CAE '99. március
Walker, Melissa Moment of Truth Enja -  Varga '99. szeptember
Walker, Melissa May 1 Feel Enja -  Varga '99. január
Warwick, Dionne The Definitive Collection Arista -  BMG '99. júl.-aug.
Watanabe, Kazumi One for All EmArcy -  Universal '99. november
Watanabe, Kazumi Dandyism EmArcy -  PolyGram '99. január
Weckl, Dave Band Synergy Stretch/Concord -  Karsay '99. október
Weston, Randy Khepera Gitanes/Verve -  PolyGram '99. február
Wilson, Cassandra Traveling Miles Blue Note -  Emi-Quint '99. május
Zappelbude Zappelbude Mood '99. április

2 0 0 0 .  J ANUÁR- FEBRUÁR 4 7



SZERZŐ CÍM KIADÓ, TERJESZTŐ KARMESTER KÖZREMŰKÖDŐK LAPSZÁM

Bach, J. Ch. Vauxhall-dalok Hungaroton Classic Németh Pál Zádori Mária,
Capella Savaria 1999/2

Bach, J. Ch. Fuvolakíséretes Hungaroton Classic Spányi Miklós,
billentyűs szonáták Csalog Benedek 1999/8-9

Bach, J. S. Billentyűs művek Concord -  Karsay és Tsa. Martins 1999/5
Bach, J. S. Vízkereszti istentisztelet Deutsche Grammophon McCreesh, Paul Gabrieli Consort

-  Universal 1999/1
Bach, J. S. Musikalisches Opfer Deutsche Grammophon Goebel, Reinhard Musica Antiqua Köln

-  Universal 1999/4
Bach, J. S. Hegedűversenyek Deutsche Grammophon Pinnock, Trevor Standage

-  Universal 1999/4
Bach, J. S. h-moll mise Deutsche Grammophon Richter, Karl

-  Universal 1999/4
Bach, J. S. Angol szvitek Sony Perahia 1999/10
Bach, J. S. Magnificat Deutsche Grammophon Karajan,

-  Universal Herbert von 1999/12
Bárdos Lajos Kórusművek Hungaroton Classic Szabó Dénes Pro Musica Leánykar 1999/8-9
Bartók Béla Concerto, Kossuth stb. Philips -  Universal Fischer Iván Budapesti

Fesztiválzenekar 1999/3
Bartók Béla Mikrokozmosz Philips -  Universal Kocsis Zoltán 1999/10
Beethoven, c-moll szonáta, Pathétique Teldec -  Warner Barenboim
Ludwig van 1999/2
Beethoven, Hegedűszonáták Deutsche Grammophon Anne-Sophie Mutter,
Ludwig van -  Universal Lambert Orkis 1999/2
Beethoven, Hegedűverseny Philips -  Universal Brüggen, Frans Zehetmair
Ludwig van 1999/5
Beethoven, Zongoraversenyek Hungaroton Classic Leitner, Ferdinand Földes Andor
Ludwig van 1999/11
Bellini, Vincenzo Az alvajáró Nightingale Viotti, Marcello Gruberova, Bros, mmmm

-  Karsay és Tsa. Scandiuzzi 1999/1
Berg, Alban Hegedűverseny Teldec -  Warner Sinopoli, Giuseppe Reiko Watanabe 1999/2
Berg, Alban Kamarakoncert Teldec -  Warner Sinopoli, Giuseppe 1999/2
Berg, Alban Lulu-szvit Teldec -  Warner Sinopoli, Giuseppe Staatskapelle Dresden 1999/8-9
Berg, Alban Lírikus szvit Teldec -  Warner Sinopoli, Giuseppe Staatskapelle Dresden 1999/8-9
Bernstein, Leonard Kaddish-szimfónia Erato -  Warner Sado, Yutaka Francia Rádió Zenekara 1999/5
Biber Battalia, Passacaglia Teldec -  Warner Antonini, Giovanni II Giardino Armonico 1999/2
Boito, Arrigo Mefistofele Decca -  Universal Serafin, Tullio Siepi, di Stefano, Tebaldi 1999/11
Bozay Attila H l. Zongoraszonáta, Hungaroton Classic Perényi Eszter,

Hegedűszonáta Rohmann Imre 1999/4
Brahms, Johannes Hegedűverseny Teldec -  Warner Barenboim, Daniel Vengerov 1999/4
Brahms, Johannes II., HL, IV. szimfónia EMI Celibidache, Sergiu Müncheni

Filharmonikusok 1999/10
Brahms, Johannes Német requiem, 1. szimfónia EMI Celibidache, Sergiu Müncheni

Filharmonikusok 1999/10
Brahms, Johannes Variációk egy Haydn-témára EMI Celibidache, Sergiu Müncheni

Filharmonikusok 1999/10
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Brahms, Johannes B-dúr zongoraverseny Decca -  Universal Ferencsik János Katchen 1999/11
Britten, Benjamin Fiatalkori művek Erato -  Warner Nagano, Kent Hallei Zenekar, Kremer, 

Bashmet 1999/12
Britten, Benjamin Zongoraverseny EMI Järvi, Paavo Andsnes 1999/12
Busoni, Ferruccio Doktor Faust Erato -  Warner Nagano, Kent Henschel, Hollop, Begley 1999/11
Caldara, Antonio Passió Virgin -  EMI Biondi, Fabio Europa Galante 1999/4
Charpentier,
Marc-Antoine

Divertissements Erato -  Warner Christie, William Les Arts Florissants
1999/4

Charpentier,
Marc-Antoine

Mise Hungaroton Classic Vashegyi György Orfeo Zenekar, 
Purcell Kórus 1999/13

Chopin, Frédéric h-moll szonáta, mazurkák EMI Argerich 1999/5
Chopin, Frédéric Zongoraversenyek EMI Dutoit, Charles Argerich 1999/5
Chopin, Frédéric Noktürnök csellóátiratban Hungaroton Classic Kousay H. Mahdi Kadduri 1999/6
Chopin, Frédéric Zongoraversenyek Teldec -  Warner Ashkenazy, Vladimir Leonskaja 1999/13
Corelli, Arcangelo Szonáták Hungaroton Classic Csalog Benedek,

Léon Berben 1999/2
Csajkovszkij Patetikus szimfónia Teldec -  Warner Barenboim, Daniel Chicagói

Szimfonikus Zenekar 1999/2
Csajkovszkij Zongoraversenyek Decca -  Universal Rozsgyesztvenszkij Posztnyikova,

Bécsi Filharmonikusok 1999/10
Dohnányi Ernő Winterreigen stb. Hungaroton Classic Baranyai László 1999/13
Dubrovay László Faust, az elkárhozott Hungaroton Classic Kovács László 1999/2
Dubrovay László Hegedűverseny Hungaroton Classic Kocsár Balázs Falvay Attila 1999/2
Dubrovay László II. Zongoraverseny Hungaroton Classic Antal Mátyás Baranyai László 1999/2
Durkó Zsolt Ludus stellaris, Hungaroton Classic

Zongoraverseny 1999/4
Dvorák, Antonin A-dúr zongoraötös Teldec-Warner Schiff András,

Panocha Kvartett 1999/6
Eötvös Péter Atlantis BMC Eötvös Péter WDR Szimfonikus Zenekar 1999/6
Eötvös Péter Psichokosmos BMC Eötvös Péter BBC Szimfonikus Zenekar 1999/6
Eötvös Péter Shadows BMC Zender, Hans Südwestfunk

Szimfonikus Zenekar 1999/6
Glass, Philip Polgárháborúk Nonesuch -  Warner Davies,

Dennis Russel 1999/12
Gluck, Armida Deutsche Grammophon Minkowski, Mark Delunsch, Masset, Naouri
Christoph Willibald -  Universal 1999/11
Guerre Clavecinszvitek Hungaroton Classic Elek Szilvia 1999/1
Händel, G. F. Concert grossi, op. 6 Decca -  Universal Hogwood, Händel and Haydn Society

Christopher 1999/4
Händel, G. F. A Messiás Decca -  Universal Hogwood, The Academy of

Christopher Ancient Music 1999/4
Händel, G. F. Utrecht Te Deum stb. Decca -  Universal Hogwood, The Academy of

Christopher Ancient Music 1999/4
Händel, G. F. Áriák Virgin -  EMI Norrington, Sir Roger David Daniels 1999/3
Händel, G. F. Szólókantáták Virgin -  EMI Véronique Gens 1999/10
Händel, G. F. Ariodante Deutsche Grammophon Minkowski, Mark von Otter, Sedov,

-  Universal Les Musiciens du Louvre 1999/8-9
Händel, G. F. Vesperások Virgin -  EMI Parrott, Andrew Taverner Choir and Players 1999/8-9
Händel, G. F. Acis et Galatée Erato -  Warner Christie, William Daneman, Petibon,

Agnew, Ewing 1999/11
Haydn, Joseph Zongoraszonáták Teldec -  Warner Schiff András 1999/1
Haydn, Joseph Zongoratriók Teldec -  Warner Trio Fontenay 1999/2
Haydn, Joseph Összes vonósnégyese Decca -  Universal Aeolian Quartet 1999/6
Haydn, Joseph Az évszakok Virgin -  EMI Kuijken, Sigiswald La Petite Bande 1999/10
Haydn, Joseph Zongoraszonáták EMI Leif Ove Andsnes 1999/8-9
Haydn, Michael Szimfóniák Hungaroton Classic Németh Pál Capella Savaria 1999/5
Haydn, Michael Szent Teréz-mise Hungaroton Classic Héja Domonkos Zádori, Megyesi,

Mukk, Jekl 1999/12
Hubay Jenő Hegedű-, zongoraművek Hungaroton Classic Szecsődi, Kassai 1999/4
Istvánffy Benedek Szent Benedek-mise Hungaroton Classic Vashegyi György Orfeo Zenekar,

Purcell Kórus 1999/1
Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus stb. Deutsche Grammophon Fricsay Ferenc Haefliger

-  Universal 1999/6
Kodály Zoltán Háry János-szvit stb. Philips -  Universal Fischer Iván Budapesti

Fesztiválzenekar 1999/10
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Kraus, Joseph Martin Requiem Hungaroton Classic Vashegyi György Orfeo Zenekar,
Purcell Kórus 1999/1

Lajtha László Mise frig hangnemben Hungaroton Classic Záborszky Kálmán Szt. István Király
Szimfonikus Zenekar 1999/5

Lajtha László Kamarazene hárfával Hungaroton Classic Matuz Gergely 1999/10
Láng György Concerto ebraico, Hungaroton Classic Mayer, Ury Rásonyi Leila

A Faun halála stb. 1999/1
Leclair, Jean-Marie Szonáták két hegedűre Hungaroton Classic Papp Sándor,

Fejérvári János 1999/12
Locke, Matthew The Tempest Teldec -  Warner Antonini, Giovanni II Giardino Armonico 1999/2
Lully, Jean-Baptiste Acis et Galatée Deutsche Grammophon Minkowski, Mark Les Musiciens du Louvre

-  Universal 1999/2
Madarász Iván Lót Hungaroton Classic Koncz Tamás 1999/3
Margoshes, Steve Hírnév Hungaroton Classic Kovács László Kelemen, Geiger,

Margoshes 1999/13
Márta István Támad a szél stb. Hungaroton Classic 1999/2
Martin, Frank Kétkórusos mise Hyperion O'Donnell Westminster Katedrális

-  Karsay és Tsa. Kórusa 1999/2
Mascagni, Pietro Parasztbecsület Deutsche Grammophon Karajan, Herbert von Cossotto, Bergonzi,

-  Universal Guelfi, Allegri 1999/13
Mendelssohn, Felix Olasz szimfónia Deutsche Grammophon Gardiner, John Eliot Bécsi Filharmonikusok

-  Universal 1999/3
Mendelssohn, Felix Vonósnégyesek Sony Juilliard Vonósnégyes 1999/8-9
Mendelssohn, Felix Négykezes zongoraművek Hungaroton Classic Egri-Pertis duó 1999/12
Mendelssohn, Felix Te Deum Hungaroton Classic Ella István Budapesti Bach Kórus 1999/12
Mompou, Federico Zongoradarabok Hyperion Stephen Hough

-  Kartsay és Tsa. 1999/2
Mondonville Paphoszi ünnepek L'oiseau-lyre Rousset, Christophe Gens, Mellon,

Fouschécourt,
Monteverdi, Claudio Tankréd és Klorinda Opus 111 -  Karsay és Tsa. Alessandrini, Rinaldo Concerto Italiano

párviadala 1999/4
Mosonyi Mihály F-dúr mise stb. Hungaroton Classic Scholz, Peter Liszt Ferenc Kórus

és Zenekar 1999/10
Mosonyi Mihály Zongorás triók Marco Polo Kassai trió 1999/11
Mozart, W. A. Eine kleine Nachtmusik Decca -  Universal Takács Kvartett 1999/1
Mozart, W. A. Misék Teldec -  Warner Harnoncourt,

Nikolaus 1999/3
Mozart, W. A. Hegedűversenyek Deutsche Grammophon Karajan, Herbert von Anne-Sophie Mutter

-  Universal 1999/5
Mozart, W. A. Szöktetés a szerájból Erato -  Warner Christie, William Les Arts Florissants 1999/4
Mozart, W. A. Fuvolakvartettek EMI Pahud 1999/11
Mozart, W. A. Requiem Deutsche Grammophon Abbado, Claudio Mattila, Harnisch,

-  Universal Mingardo, Terfel 1999/12
Muszorgszkij, A halál dalai és táncai Opus 111 -  Karsay és Tsa. Lina Mkrcsjan
Mogyeszt 1999/10
Obrecht, Jacob Misék Hungaroton Classic Bali János A. N. S. Chorus 1999/4
Offenbach, Jacques Orfeusz az alvilágban EMI Minkowski, Mark Dessay, Naouri,

Fouchécourt 1999/3
Paganini Hegedűversenyek Philips -  Universal Grumiaux, Gitlis, Szeryng 1999/6
Penderecki, Krzysztof Klarinétverseny stb. Teldec -  Warner Penderecki, Krzysztof Sharon Kam 1999/13
Pergolesi, Giovanni Stabat Mater Decca -  Universal Rousset, Christophe Les Talens Lyriques,

Bonney, Scholl 1999/12
Piazzolla, Astor Tangó balett Teldec -  Warner Gidon Kremer,

Kremer ATA Baltica 1999/6
Pizzetti, lldebrando Requiem, De profundis Hyperion O'Donnell Westminster Katedrális

-  Karsay és Tsa. Kórusa 1999/2
Poulenc, Karmelita dialógusok EMI Dervaux, Pierre Duval, Berton, Crespin,

Scharley 1999/12
Previn, André A vágy villamosa Deutsche Grammophon Previn, André Fleming, Gilfry, Futral

-  Universal 1999/5
Prokofjev, Szergej Eljegyzés a kolostorban Philips -  Universal Gergiev, Valerij Gaszjev, Gyergalov,

Netrebko 1999/1
Puccini, Giacomo Triptichon EMI Pappano, Antonio Guelfi, Alagna, Gheorghiu 1999/5
Rachmanyinov, Gépzongora-felvételek Telarc -  Karsay és Tsa. Rachmanyinov
Szergej 1999/5
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Ránki György Jézus panasza Hungaroton Classic Záborszky Kálmán Szt. István Király

Szimfonikus Zenekar 1999/5
Rossini, Gioachino A sevillai borbély Decca -  Universal Varviso, Silvio Beenelli, Berganza,

Ausensi 1999/3
Rossini, Gioachino Hamupipőke Deutsche Grammophon Abbado, Claudio Berganza, Alva, Capecchi

-  Universal 1999/8-9
Rózsavölgyi Márk Társastáncok Hungaroton Classic Festetics Vonósnégyes 1999/1
Saint-Saéns, Camille Sámson és Delila Erato -  Warner Davis, Sir Colin Cura, Borodina 1999/1
Sári József Időmalom stb. Fonó Records Ittzés Gergely 1999/13
Schikaneder, A bölcsek köve Telarc -  Karsay és Tsa. Pearlman, Martin Streit, Ewing, Kelly
Mozart stb. 1999/11
Schönberg, Arnold Pierrot Lunaire Teldec -  Warner Sinopoli, Giuseppe Luisa Castellani 1999/8-9
Schönberg, Arnold Erwartung Teldec -  Warner Sinopoli, Giuseppe Alessandra Marc 1999/8-9
Schubert, Franz A-dúr kvintett, „Pisztráng" Decca -  Universal Takács Kvartett, Haefliger 1999/1
Schubert, Franz C-dúr szimfónia, Nr. 9 Deutsche Grammophon Gardiner, John Eliot Bécsi Filharmonikusok

-  Universal 1999/3
Schubert, Franz Zongoraszonáták Hungaroton Classic Bilson 1999/3
Schubert, Franz Asz-dúr mise Philips -  Universal Gardiner, John Eliot Orchestre Révolutionnaire 1999/6
Schumann, Robert II. szimfónia EMI Celibidache, Sergiu Müncheni

Filharmonikusok 1999/10
Smetana, Bedfich Polkák zongorára Teldec -  Warner Schiff András 1999/6
Sosztakovics, Dmitrij c-moll zongoraverseny EMI Järvi, Paavo Leif Öve Andsnes 1999/12
Spohr, Louis Duók hegedűre Hungaroton Classic Csaba Péter,

Szabadi Vilmos 1999/11
Strauss, ifj. Johann A denevér Nightingale Haider, Friedrich Gruberova, Moser, Oprisanu

-  Karsay és Tsa. 1999/8-9
Strauss, Richard Metamorfózisok BMC Bergei, Erich Camerata Transsylvanica 1999/6
Strauss, Richard A béke napja EMI Sawallisch, Wolfgang Weikl, Haas, Moll, 1999/11
Strauss, Richard A rózsalovag Deutsche Grammophon Karajan, Herbert von Casa, Jurinac, Güden,

-  Universal Edelmann 1999/13
Stravinsky, Igor A csalogány, A róka EMI Conlon, James Dessay 1999/12
Sugár Miklós EAR Mouvements stb. Hungaroton Classic 1999/6
Szkrjabin, Alekszandr Az eksztázis költeménye Deutsche Grammophon Boulez, Pierre Chicagói

-  Universal Szimfonikus Zenekar 1999/5
Szkrjabin, Alekszandr Prométeusz Deutsche Grammophon Boulez, Pierre Chicagói

-  Universal Szimfonikus Zenekar 1999/5
Szkrjabin, Alekszandr fisz-moll zongoraverseny Deutsche Grammophon Boulez, Pierre Ugorski

-  Universal 1999/5
Tan Dun Marco Polo Sony Tan Dun Young, Montano, Botti 1999/11
Telemann, Ouverture-szvitek Hungaroton Classic Németh Pál Capella Savaria
Georg Philipp 1999/8-9
Tihanyi László Summer Music stb. Hungaroton Classic Tihanyi László Intermoduláció Együttes 1999/6
Vajda János Vonósnégyesek és szonáták Hungaroton Classic Új Haydn-,

Danubius Vonósnégyes 1999/11
Vasks, Peteris Concerto stb. Teldec -  Warner Kremer ATA Baltica 1999/12
Verdi, Giuseppe Aida Decca -  Universal Solti György Price, Gorra, Vickers 1999/3
Verdi, Giuseppe Ernani NVC -  Warner Muti, Riccardo Domingo, Freni,

Bruson, Ghiaurov 1999/12
Verdi, Giuseppe Falstaff NVC -  Warner Giulini, Carlo Maria Bruson, Ricciarelli,

Nucci, Hendricks 1999/12
Verdi, Giuseppe Rigoletto Hungaroton Classic Gardelli, Lamberto László Margit,

llosfalvy, Melis 1999/13
Vivaldi, Antonio Hegedűversenyek Philips -  Universal Mariana Sirbu, 1 Musici 1999/1
Vivaldi, Antonio Áriák Decca -  Universal Antonini, Giovanni Bartoli,

II Giardino Armonico 1999/13
Vivaldi, Antonio Négy évszak Deutsche Grammophon Anne-Sophie Mutter Anne-Sophie Mutter,

-  Universal Trondheim Soloists 1999/13
Wagner, Richard Lohengrin Teldec -  Warner Barenboim, Daniel Pape, Seiffert, Magee,

Struckmann 1999/1
Wagner, Richard A Walkür első felvonása Teldec -  Warner Barenboim, Daniel Polaski, Domingo,

Tomlinson 1999/2
Webern, Anton Zenekari művek Teldec -  Warner Sinopoli, Giuseppe Staatskapelle Dresden 1999/8-9
Weiner Leó Zongoraművek Hungaroton Classic Kassai István 1999/6

Struckmann 1999/1
Wolf, Hugo Olasz szerenád Decca -  Universal Takács Kvartett 1999/1
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Válogatás A DG énekesei Deutsche Grammophon 
-  Universal 1999/1

Válogatás Operakettősök Decca -  Universal Bartoli, Terfel 1999/3
Válogatás Apocalypsis Fonó Records Voces Aequales 1999/3
Válogatás Operakettősök Teldec -  Warner Hampson, Ramey 1999/5
Válogatás XX. századi fuvoladarabok Hungaroton Classic Ittzés Gergely 1999/5
Válogatás Kortárs művek Hungaroton Classic Rolla János Liszt Ferenc

Kamarazenekar 1999/5
Válogatás Operakettősök Teldec -  Warner Hong, Larmore 1999/6
Válogatás XX. századi Philips -  Universal Janis, Haskil, Kovacevich,

zongoraversenyek Kocsis 1999/6
Válogatás Verdi-áriák Decca -  Universal Pavarotti 1999/6
Válogatás Kronos Quartet -  25 év Nonesuch -  Warner Kronos Quartet 1999/4
Válogatás Karajan: The Legend Deutsche Grammophon

-  Universal 1999/10
Válogatás Operettrészletek Deutsche Grammophon Viotti, Marcello Domingo, Carreras,

-  Universal Rost, Hampson 1999/10
Válogatás Kortárs művek Hungaroton Classic Perényi Eszter,

Perényi Eszternek ajánlva Perényi Miklós 1999/10
Válogatás Best of Kiri Te Kanawa Erato -  Warner Te Kanawa 1999/10
Válogatás Kórusművek Hungaroton Classic Mindszenty Musica Nostra

Zsuzsánna 1999/8-9
Válogatás Művek csellóegyüttesre Magánkiadás Budapesti Csellóegyüttes 1999/8-9
Válogatás Áriák verista operákból Erato -  Warner Cura 1999/12
Válogatás XX. századi francia dalok Erato -  Warner Dawn Upshaw 1999/13
Válogatás Skandináv szerzők: Finlandia -  Warner Rasilainen, Ari Norvég Rádiózenekar

Grieg, Nielsen, Svendsen stb. 1999/13
Válogatás XX. századi szólóművek Nimbus Records -  Varga Boettcher

csellóra 1999/13
Válogatás Bécsi karácsony Sony Domingo, Kaas, Fernández 1999/13
Válogatás Karácsonyi orgonaszó Magánkiadás Virágh András 1999/13
Válogatás Caruso 2000 -  áriák BMG Rabl, Gottfried Bécsi Rádió

Szimfonikus Zenekara 1999/13
Válogatás Great Pianists Philips -  Universal Schnabel 1999/3
Válogatás Great Pianists Philips -  Universal Richter 1999/3
Válogatás Great Pianists Philips -  Universal Rachmanyinov 1999/5
Válogatás Great Pianists Philips -  Universal Paderewski 1999/5
Válogatás Great Pianists Philips -  Universal Rubinstein 1999/6
Válogatás Great Pianists Philips -  Universal Schiff András 1999/10
Válogatás Great Pianists Philips -  Universal Fischer 1999/10
Válogatás Great Pianists Philips -  Universal Cziffra György 1999/8-9
Válogatás Great Pianists Philips -  Universal Solomon 1999/12

A G ra m o fo n  1 9 9 9 -b e n  m e g je le n t  sz á m a i k o r l á to z o t t  p é ld á n y b a n  m e g r e n d e lh e tő k  a  k ia d ó n á l. 
A m fisz  K ft., 1 0 2 5  B u d a p e s t ,  M a n d u la  u . 31 . T e le fo n /fax : 3 4 6 -0 3 9 3
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KISFESZTIVAL

JA N D Ó  J e n ő  
K O C S IS  Z o ltá n  
L IG E T I A ndrás  
A n to n  M A R IK

közreműködésével

|  2000. Június S . • Zeneakadémia

BEETHOVEN: I. szimfónia 
MOZART: G-dúr zongoraverseny

N“ 17. KV. 453.
BEETHOVEN: V. szimfónia
Közreműködik: KOCSIS Zoltán 
Vezényel: LIGETI András

|  2000 . június 1 2 .»Zeneakadémia
PÜNKÖSDI K O N C ERT

BEETHOVEN: II. szimfónia 
MOZART: C-dúr zongoraverseny

N" 13. KV. 415.
BEETHOVEN: III. „Eroica” szimfónia
Közreműködik: JANDÓ Jenő 
Vezényel: KOCSIS Zoltán

|  2000. fánkat 16. • Zeneakadémia

BEETHOVEN: Vili. szimfónia 
MOZART: Esz-dúr versenymű

2 zongorára n  w . kv . 365. 
BEETHOVEN: VII. szimfónia
Közreműködik:
JANDÓ Jenő és KOCSIS Zoltán
Vezényel: —
Anton MARIK (D ) '

Kérem, hogy küldjenek részemre írásos informá
ciós anyagot a „Zeneszalon”-ról az alábbi cinné:

Cím: ,___i___,___i___i

Várjuk megtisztelő jelentkezését és érdeklődését! Telefon:

A MATAV Szimfonikus Zenekar 1907 óta Magyar- 
ország egyik sajátos arculattal rendelkező, kiemelkedő 
együttese. A zenekar az elmúlt években jelentős válto
záson ment keresztül mind művészi, mind szervezeti 
szempontból, s elmondható, hogy mára a hazai szim
fonikus zenei élet egyik legmarkánsabb, megkülön
böztetett figyelemmel és sikerekkel kísért tagjává vált.

Közönségünk részéről évről évre erőteljesebben je 
lentkezett az igény, hogy közvetlen közelről is megis
merhessék a zenekart, érdeklődésükkel, javaslataikkal 
és anyagi hozzájárulásukkal támogassák az együttes 
munkáját. Ezzel párhuzamosan a zenekar részéről is 
felm erült a zenebarátokkal való személyes kapcsolat 
szükségessége, így nyilvánvalóvá vált, hogy meg kell 
teremteni egy olyan fórum ot, ahol zenekar és közön
sége egymásra találhat.

Ezt a célt szolgálja a MATÁV Szimfonikus Zenekar 
Zeneszalonja, amely 1999. december l-jétől nyitva áll 
a klasszikus zenét és a M ATÁV Szimfonikus Zenekart 
kedvelő zenerajongók részére.

A Zeneszalon tagjai a következő évad során külön
féle, jelentős kedvezményekben részesülnek, betekint
hetnek a MATAV Szimfonikus Zenekar kulisszatitkaiba, 
igazi zenei csemegéket kaphatnak úgy, hogy közben 
zenekarunk munkáját is támogatják.

A Zeneszalon tagjai lehetnek mindazon zenebarátok, 
akik 2000. március 1-jéig a Zenekar új „Kisfesztivál”- 
bérletét vagy az épp 2000. január 4-én indult 
„Oratórium”-bérlet előadásaira szóló napijegyeket 
megvásárolják és befizetik a tagsági díjat. 2000. már
cius 1-je után a belépéshez a Zene szalon 2 tagjának 
ajánlása szükséges.

A tagság feltétele a regisztrációs lap kitöltése és az 
éves tagdíj befizetése, mellyel Ön jogosulttá válik a 
csomagban foglalt szolgáltatások igénybe vételére.

Amennyiben a Zeneszalonról bővebb információt 
kér, hívja a 456-0602-es telefonszámot munka
napokon 8.00-18.00 óra között.

A Zeneszalon szolgáltatásait három kategóriában és 
árfekvésben bocsátjuk az Ön rendelkezésére:

„NYITÁNY” TAGKARTYA
Ára: 10.000 Ft/év
-  azoknak, akiknek a zenehallgatás lételem és 
kellemes hobbi egyben

„SZIMFÓNIA” TAGKÁRTYA
Ára: 20.000 Ft/év
-  azoknak, akiknek a zenehallgatás az oxigén 
mellett a második legfontosabb dolog

„ORATÓRIUM” TAGKÁRTYA
Ára: 40.000 Ft/év
-  azoknak, akiknek az oxigén csak a második leg
fontosabb dolog...



B A R T Ó K

150 éve alapították a Rózsavölgyi céget
A m agyar zen ek u ltú ra  kevés o lyan  m arad an d ó  é rté k e t és m o zg ásb an  
á llan d ó an  m egú ju lást m u ta tó  „in tézm ényt" tud  felm utatn i, m in t a Ró
zsavölgyi és  T ársa  cég, am ely  2000-ben  ünnep li a lap ításán ak  150. 
évfordulóját. Szabolcsi Bence fogalm azo tt a leg találóbban: „A R ózsa
völgyi cég  az  egyetem es m agyar ze n e tö rté n e t egy darab já t je lenti."

Az a lap ítás  ó ta  nem csak  kereskede lem m el, h an e m  zen em ű - és 
könyvk iadássa l, hangversenyek  szerv ezésév el é s  rendezésével, k o n 
certjegyek  áru sításával, zenei együ ttesek  szp o n zo rá lá sáv a l is je les
kedett. A m últ sz áz ad b an  Erkel Ferenc, Liszt F erenc, A ggházy Károly, 
a  XX. s z á z a d b a n  Bartók Béla, K odály Zoltán, D ohnányi Ernő é s  W ei
n e r  Leó z e n esze rző k  m ellett tö b b  m in t ez e r  kom pon ista  m űveit te t
ték  ism ertté  a  világ szám ára . Em ellett például Liszt, D ebussy és  Ravel 
bud ap esti fellépéseit is a R ózsavölgyiék  szervez ték .

A B artók rád ió  az  évforduló kap csán  13 részbő l álló so ro z a to t in 
d íto tt 2000. ja n u á r 19-én azo k b ó l a  je len tő s é s  v ilághírnevet sz e rze tt 
k iadványokból, am elyek a Rózsavölgyi k iadónál je len tek  m eg  elő 
ször. A k iado tt zenem űveke t n ev es  e lőadók  szó la lta tják  m eg, de az 
adásokbó l h írt kapunk  arró l is, hogy a sz e rző k  m űvei m ikor é s  m ilyen 
körü lm ények  közö tt kerü ltek  nyom dába, hogyan  alakult k e re sk ed e l
mi „karrierjük", sok  ese tb en  m űvészi értékük tő l függetlenül.

Veisz Gábor

5. Kab-hegy______105,0

6. Kékes 90,7

7. Komádi________105,1 1

8. Miskolc 107,5

9. Nagykanizsa 104,7

Hangversenyeink a Márványteremben

ja n u á r  31., h é tfő 18.00 H an g v ersen y  H ubai Jen ő  m űv eib ő l
Bordás György énekel, Szecsődi Ferenc hegedül, 
Kassai István zongorázik

fe b ru á r  3., c sü tö r tö k 18.00 Fiatal m ű v észek  p ó d iu m a
N ém eth  Éva gordonkázik

fe b ru á r  7., h é tfő 18.00 V ilágjáró m űv észe in k
Hauser A drienne zongorázik

fe b ru á r  14., h é tfő 18.00 Szokolay Balázs B ach -zo n g o raestje

fe b ru á r  28., h é tfő 18.00 Falvay A ttila  h e g e d ű e s t je

m árc iu s  2., c sü tö r tö k 18.00 Fiatal m ű v észek  p ó d iu m a
A z A rabesque Trió já tszik

m árc iu s  9., h é tfő 18.00 V ilágjáró  m űvésze ink
Szenthelyi M iklós hegedűestje
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BML
Budapest Music Center

1093 Budapest, Lónyay u. 41. 
Tel./fax: 216-7895,

Tel.: 216-7896 
E-mail: musiccenter@bmc.hu 

http://www.bmc.hu

A BMC szolgáltatásai:

Hazai és nemzetközi információs 
központ -  szöveg, kép, hangadatok 
felvitele és lekérdezése 
a z  interneten

Kiadói tevékenységek koordinálása 
-  BMC kiadó

Zenei fesztiválközpont -  előadások, 
koncertek, hang- és fénytechnika 
szervezése, lebonyolítása stb.

Zenei kiadványok árusítása

Hangfelvételek készítése, 
hanghordozók gyártása, teljes körű 
szolgáltatásokkal -  zenészek, stúdiók, 
grafikai-nyomdai kivitelezés stb.

Rendezvényszervezés

A BMC a GRAMOFONBAN

Újdonságok a BMC-ben

újdonsága

LÁSZLÓ ATTILA BAND: SMART KID

Új lemezzel jelentkezett a BMC kiadónál a László Attila 
Band, amely ebben a felállásban 1993 óta működik. A 
gitáros együttesében Oláh Kálmán zongorázik, Lattmann 
Béla bőgőzik, Horváth Kornél percussionön, Szendőfi Pé
ter dobon játszik. Ugyanakkor László Attila Lattmann-nal 
húsz, Horváth Kornéllal már vagy huszonöt éve játszik 
különböző formációkban, beleértve a Kaszakőt és a 
Thingst, de az utóbbiban már Oláh Kálmán is szerepelt. 
A lemez zenei koncepciója László Attila megfogalmazásá
ban „organikus jazz". Ez annyit jelent, hogy ugyan ez 
egy szerzői lemez -  egy számot Horváth Kornéllal, az 
összes többit egyedül jegyez László Attila de ezek a 
kompozíciók eleve építenek a régi zenésztársak stílusára. 
A felvételek között egy újrahangszerelt Kaszakő-szám- 
ban big band is hallható. A lemezbemutató koncert a Ma
gyar Rádió Márványtermében lesz február 11 -én, majd 
országos turné következik márciusban.

Az  ECM,  JVC,  DREYFUS,  VERVE,  WARNER,  H U N GA R OT ON  
C L A S S I C ,  F ONÓ,  ENJA,  UNI VERSAL MUS I C,  DOUBLE TIME

K I A D Ó K  J A Z Z V Á L A S Z T É K A  K A P H A T Ó ,  I L L E T V E  M E C R E N D E L H E T Ó  
( P O S T A I  U T Á N V É T T E L  I S )  A B M C ' B E N !
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S Z A V A Z Ó L A P
(R é s z le te k  a 3 2 - 3 3 .  o ld a lo n )

AZ  ÉV LEMEZE ( m a g y a r ) A Z ÉV LEMEZE (k ü lfö ld i)

1. .................................................... 1. ....................................................
2 . ................................................................ 2 . ................................................................

3 . ................................................................ 3 . ................................................................

4 . .............................................. 4 .  ................................................................

5 . .......... 5 . ................................................................

Név: ...................................................................................................................................

Lakcím: ..........................................................................................................................

O lv a só in k  sza v a zh a tn a k  a fe n t i  sz a v a z ó la p o t  k iv á g v a  é s  

a G ra m o fo n  c im ére  ( 1 0 2 5  B p ., M an d u la  u . 3 1 .)  p ostára  

a d v a , d e  a z t  fé n y m á so lh a tjá k  is . F a x o n  is  e lfo g a d ju k  a 

s z a v a z ó la p o t  ( te le fo n /fa x :  3 4 6 - 0 3 9 3 ) ,  v a la m in t e - m a i-  

len  (g r a m o fo n @ b m c .h u ) é s  in te r n e te n  (w w w .b m c .h u ), 
d e  b á r m ily e n  fo rm á b a n  k ü ld jék  is , a sz a v a z a to k  csak  

te lje s  n é v v e l é s  la k c ím m el é r v é n y e se k . E g y  sz e m é ly tő l  
csak  e g y  sz a v a z ó la p o t áll m ó d u n k b a n  e lfo g a d n i, m er t -

a sza v a zá s  v é g e r e d m é n y é tő l fü g g e t le n ü l -  a s z a v a z ó la 
p o k  lap ján  so r sh ú z á ssa l n y e r e m é n y e k e t  so r so lu n k  ki 
(G r a m o fo n -e lő f iz e té s , e g y é b  n y e r e m é n y e k ) . E g y  e -m a il  

c ím rő l u g y a n e z é r t  csak  e g y  sz a v a z a to t  fo g a d u n k  e l.  A 
h iá n y o sa n  k it ö ltö t t  sza v a zó la p  is  é r v é n y e s  sz a v a z a tn a k  

m in ő sü l. A le m e z e k  listá já t k ö v e tk e z ő , feb ru á r  v é g é n  

m e g je le n ő  szá m u n k b a n  is  m e g ta lá ljá k . A sz a v a z á s  e r e d 
m é n y é t  á p rilis i szá m u n k b a n  k ö zö ljü k .

M ÁRCIUSI SZAMUNK TARTALMÁBÓL:

• Budapesti Tavaszi Fesztivál 2000
• Snétberger Ferenc újra Budapesten
• Antológia: Rimszkij-Korszakov három operája
• A hónap felvétele -  Eötvös Péter: A három nővér

G R A M C BN
The  H u n g a r i a n  CD R e v i e w

A Gramofon márciusi száma 
február 29-én, kedden jelenik meg.

M egrendelem  a  Gramofon -  The Hungarian CD Review című folyóiratot, a z  igényes zen e ra jo n g ó  lapját 

pé ldányban .

Egy évre: 4000 forintért.

Fél évre: 2200 forintért.

M egrendelő  neve: 

C ím e: ....................... .............................................. (város, község , kerület)................................................................ (utca, tér, Itp.)

.(házszám )............................................ (emelet, ajtó) ............................................................... (i rá nyitószám)

A z előfizetési díjat

a  részem re kü ldendő átutalási postautalványon

A m egrendelő lapo t a z  a láb b i cím re kérjük feladni:

AMFISZ Kft., 1025 Budapest, Mandula u. 31. Fax: 346-0393

szám la ellenében , átutalással egyenlítem  ki.
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Riportmagazinunkban mérlegre 
tesszük a valóságot.

Ön melyik oldalon áll?

Mérlegeljen velünk 
a műsor alatt hívható 
telefonszám segítségével!

A megújult Napló 
Sváby Andrással 
vasárnap este 
18:30-kora tv2-n.
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New at Midem Classique 
2000

• An enlarged & dedicated exhibition 
zone in the heart of the Midem market

1A specialised Midem Classique 
Participants’ Club

• Screening booths

• Daily showcases

• Enriched conference programme

• A Midem Classique inaugural 
cocktail party

• An enhanced Cannes 
Classical Awards

midem classique
•  C l a s s i c a l ,  C o n t E m p o r a r y ,  T r a d i N o n a l  m u s i c  ® &  J a z z b

2 3 - 2 7  Jdnudry 2 0 0 0  - Pre-Opefing MidemNet Forum -  22  Jonuorg
P a l a i s  d e s  F e s t i v a l s  - C a n n e s  - F r a n c e  w  w  w .  m i d e  m . c a riftt

Midem Classique proffers five days of non-sfop music business and much more
•  Key executive contacts (9,756 participants) •  Global representation'(93 countries) • Daily concerts and recitals •  IMZ avant-premiere screenings 

•  24h a day promotion (700 m edia specialists) •  the prestigious, star-studded Cannes Classical Awards (over 30 categories)

Midem classique — your unique deal forging opportunity

SPECIAL PRICE FOR NEW-COMERS *
an unbeatable deal offering unlimited access to Midem Classique and the entire Midem market

only L950FF + VAT per person *
(offer valid until 10th January)

* u n d e r  s p e c if ic  c o n d itio n s  ( s e e  c o n tra c t)  ■'

For further information, please fax this coupon or contact your nearest Reed Midem Organisation representative:
First name..................................................................................................... Surname........................................................................
T itle.........................................................................................................................................................................................................
Company name........................................................................................... ..Activity............................................................................
Address................................................................................................... ...............................................................................................
City................................................................................................................. Country...........................................................................
Tel.............................................................. Fax....................................................................... e .m ail.................?................................

i

Headquarters /  France & rest of the w o rld  -  Tel: 33  (0)1 41 90 44  60  -  Fax: 3 3  (0)1 41 90  4 4  50  UK Tel.: 0 2 0  7 5 2 8  0 0 8 6  -  Fax.: 0 2 0  7895  0 9 4 9  - USA - Tel: 1 (212) 370  7 4 7 0  -  Fax: 1 (212) 3 7 0  7471 -  e.mail: m idem @ aol.com  / 1 0 4 7 0 5 ,1 526@compus< 
Germany I Austria /  Central & Eastern Europe - Tel: 49  (0) 7631 17680 -  Fax: 4 9  (0) 7631 176823 - e.mail: 1 0 6 7 6 0 ,2217@ com puserve.com  - Hong Kong /  Asia Pacific - Tel: (852) 2965 1618 /  2 8 2 4  1069  -  Fax: (852) 2507  5186  -  e.mail: 106534,167@compusi 

Japan - Tel: 81 (3) 3 5 4 2  3 1 1 4 - F a x :  81 (3 )3 5 4 2  3 1 1 5 -  e.m ail: lily-ono@ mtf.biglobe.ne.jp - Australia /  New Zealand /  Hawaii - Tel: 61 (2) 9557 7766 -  Fax: 61 (2) 9 5 5 7  7 7 8 8  - e.mail: tripp@ im m edia.com .au
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