
Mahler Bécsben 
A Redman-Mehldau-duó 
A Napra zenekar katarzisai



Pinceszínház I iF Kávézó I Jaffa Kávéház I Time Cafe

Jazzforum Budapest • európai • színtér • előremutató • koprodukció • m odern • 6Qy6uÍ 
ta lálkozás X  k i e m e lk e d ő  •
nemzetközi • e lism erés • avantgarde • mainstream • elkötelezett • hangsúlyos

i

kortárs • európai • színtér • e lő rem u tató  • koprodukció • modern
találkozás - Spanyolország - Belgium  - Magyarország hagyomány

nem zetközi • elismerés K f f i B f f P B l S -  mainstream • e lk ö te le ze tt - hangsúlyos • kortárs
w i m  ■ \

• I  C M  O l '  l y l  v ö
avantgarde

J e g y v á s á r lá s  k iz á r ó la g  a  k o n c e r th e ly s z ín e k e n  s z e m é ly e s e n  v a g y  o n lin e ,  a u g u s z tu s  5 - tő l m á r  e lő v é te lb e n  is. 

M ű v é s z e te k  P a lo tá ja  - w w w .m u p a .h u  | T ra fó  K o rtá rs  M ű v é s z e te k  H á z a  - w w w . t r a fo .h u  
B u d a p e s t J a z z C lu b - w w w .b jc .h u  | P in c e s z ín h á z  - w w w . p in c e s z in h a z .h u  

A K Á V É H Á ZA K B A  A BELÉPÉS IN G Y E N E S ! A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! Budapest Music C enter

h u n g a r o f e s t

B H E H
nka

Nemzeti Kulturális Alap

hvg
Buda esti

fidelto

§ °
m g /J J  BOETHE-INSTITül

BUBSPÍST

a  F L n z in e

ItISYtl
usira
MSIä K

NÉPSZABADSÁG [origo]



GRAMOFON
Klasszikus és Jazz

A Gramofon -  
Klasszikus és Jazz 

folyóirat jelen 
számában méltatott 

lemezek közül az 
alábbiakat ajánljuk 
kiemelten olvasóink 

figyelmébe:

Dietrich Fischer-Dieskau 
H artm ut Höll • Klavier

R o b e rt S c h u m a n n
Eichendorff-Lieder op. 39 | Kerner-Lieder op. 35
Liederabend Baden-Baden 1987

.A  DVD jóvoltából a 
szemünk láttára alakul, 
érik az interpretációs 
folyamat"

M  ..Németh Pál fafuvolája
m i  jw  puha, tömör hangon.

*  kifogástalan eleganciá
val abszolválja az Albrechtsberger- 
programot"

GOLDBERG
VARIATIONS
JOANNA
M ACG REG O R

^  m  „Minden hangból az 
tetszik ki. hogy a zon- 

™ gorista nem az előadói 
hagyományra figyelve, hanem közvet
lenül a darab által megszólítva játszik"

□ O
mm m m  „Érezni hangjában a 
M  puszta indulatot, amely

zenei jegyeket fakaszt: 
néha beszél, máskor szó szerinti sut
togásig diminuál"

„Ez a cím nélküli lemez 
1973 óta Stanley Clarke 
egyik legjobban sikerült 
albuma”

NLEY 
LARKE 
BAND

„Nem hiába írták
■  J  Dresch Mihályról. hogy

őt hallgatva megsejt
hetjük, miként hangzott volna Trane, 
ha magyarnak születik"

in á i g  b u s h  u » n m  « s ic it ís s
E l t t ' lS  S U E B M  itB S B  B t m '* ■ * '& * .  

^ • v  < 9 ^

THE C H IE F T A IN S  RY C O O D E R

' t r %

f i s . \

K
. vtt V.'vifi, ÍL

„Nagy. kerek történet 
I I  Babos Gyula Rapsodiája. 

Gitárja a gyökér és a 
törzs: táplálja a lombot, amelyet fiatal 
zenésztársai terebélyesítenek ki"

O  Chieftains úgy 
7 W simul bele a latin

amerikai zenébe,
mintha mi sem lenne természete
sebb"

S
zerkesztői ajánlat



G R A M O F O N  2 0 1 0 . ŐSZ
Klasszikus és Jazz x v .  é v f o l y a m , 3. s z á m

DOSSZIÉ
M a h le r  bécsi koncertm űsorai
Fischer Iván írása 6

BUDAPESTI ŐSZI FESZTIVÁL 12

KLASSZIKUS
„ N e m  je le n tő s  z e n é t s z e re tn é k  írn i, hanem  s z é p e t”
Találkozás Szokolay Sándor zeneszerzővel

JAZZ
A  d u ó zá s  m ű v é s ze te
Joshua Redman és Brad Mehldau Budapesten 7 4

F es ztiv á lk ó s to ló  -  J a z z fo ru m  B udapest 7 6

M a g y a r ja z z m u s tra  D ebrecenb en  78

H u n k a  R ó b ert -  a z  i llé k o n y  hangok n yo m á b a n  8 0  

K o n c e rta já n ló  8 2

Ifjú  d obos m eleg  s z ív v e l:  Benkó Á k o s  83

Ki tu d  tö b b e t a tö rö k  ja z z é le trő l?  8 4

K R IT IK A  85

A TEHETSÉG KÖTELEZ

H egedű és zo n g o ra  h arm ó n iá ja
Balázs János és Kállai Ernő 
A  k a m a ra z e n e  adottság kérd ése
Borsos Kata és G. Horváth László

M in d e n tu d ó  h á z : a debreceni K ö lcsey  K ö z p o n t 24

K u ltu rá lis  k o rz ó  és irodalm i s z a lo n
A Klassz Iroda jubileumi rendezvényei

Z E N E K A R I K Ö R K É P  27

N é p z e n e i ka ta rz is  h a t húron
Beszélgetés Both Miklóssal 96

K R IT IK A  98

GRAMOFON-HANG
A n a ló g  v a g y  d ig itá lis?  -  2 . rész
Ujházy László tanulmánya 100

M e g ő riz n i a ze n e  le lk é t  104
Alpár Tibor hangmérnök

K o n c e rta já n ló  

S alzb urg i b e s zá m o ló  

K R IT IK A

CÍMLAPSZTORI

A  tú l n ag y  a m b íc ió  veszélyes le h e t!
Andreas Scholl éneklésről, tanításról, zenei kultúráról

Is ten  és a S á tá n  a lku ja
Operaházi bemutatók

M o z a r t  a k ő fe jtő b e n  

A  kam éliás  h ö lg y  -  Juronics m ó d ra  

Erkel Ferenc, a sakkm ester 

Bécsből v e z e t  ú t  B ayreuthba  

K R IT IK A

38

40

42

58

62

64

65

66 

68 

69
W O L K E N S T E IN T Ő L  B A C H IG
Interjú Andreas Scholl kontratenorral (58. o ld a l)

T I  GRAMOFON 2010. ŐSZ



TER VEK K EL TELE
Találkozás Szokolay Sándorral ( 14. o ld a l)

ERKEL FER EN C , 
A  S A K K M E S T E R

(66. o ld a l)

í r -  * . &

v rnttbewf 4» a #*** :
mdtmant

(^rkft/rrrnr, urnák
a* < «sgta'”nrM’ ktváte

tpé+iy*
&(<uMeí ^tájamul.

A N A L Ó G  V A G Y  D IG IT Á L IS ?
Ujházy László tanulmánya -  2. rész (1 0 0 . o ld a l)

(GRAMOFON
Klasszikus és Jazz

1996-ban alapította:
Iványi Margó , Bősze Ádám,

Retkes Attila és Zipernovszky Kornél

Főszerkesztő: Várkonyi Tamás
Főszerkesztő-helyettes:
Albert Mária, Bércesi Barbara 
Főmunkatárs: Zipernovszky Kornél
Művészeti vezető: Práczky István 
Tervező szerkesztő: Kondor Anna

A szerkesztőség tagjai:
Albert Mária (zenés színház)
Bércesi Barbara (jazz)
H. Magyar Kornél (világzene)
Ujházy László (Gramofon-Hang) 
Várkonyi Tamás (klasszikus)

E számunk szerzői:
Albert Mária, Aradi Péter, Bátori Éva, 
Bencsik Gyula. Bércesi Barbara,
Deseő Csaba, Fischer Iván,
Fittler Katalin, Friedrich Károly,
Gilányi Gabriella, Görömbey G. Szilárd, 
Gyenge Enikő, H. Magyar Kornél, 
Huszár Endre, Laczkó Krisztián, 
Lindner András. Lörincz Judit,
Márton Attila, Máté J. György,
Molnár Szabolcs, Ókovács Szilveszter, 
Pallai Péter, Párniczky András,
Pödör Bálint, Réfi Zsuzsanna,
Sütő Márton, Szabó Bálint,
Szabó Barna, Szászi Júlia,
Székely György, Túri Gábor,
Ujházy László, Várkonyi Tamás,
Veres Bálint, Vörös Eszter.
Zay Balázs, Zipernovszky Kornél

Címlapfotó:
Eric Larrayadieu

A szerkesztőség címe:
H -1023 Budapest, Borbolya utca 9. 
Telefon: (06-1) 430-2870 
Fax: (06-1) 436-0101 
E-mail: info@gramofon.hu 
Honlap: www.gramofon.hu

Kiadja a Klasszikus és Jazz 
Nonprofit Kft.
H-1023 Budapest. Borbolya utca 9. 
Ügyvezető igazgató: Várkonyi Tamás

Nyomdai kivitelezés:
Publicitás Art-Media Kft.
H -I02I Budapest, Tárogató út 26.
Honlap: www.publicitas.hu

Megjelenik évszakonként.
Előfizethető a kiadó címén, telefonon, 
faxon, e-mailben.
Az éves előfizetés ára: 3200 forint

A Gramofon megjelenését támogatja:

nka
Nemzeti Kulturális Alap

2010. ŐSZ 5



Mahler
bécsi

koncertműsorai

A  2010-2011-es évad kettős Mahler-évfordulót tartogat: százötven éve 
született, és száz éve hunyt el a zenetörténet egyik legnagyobb dirigense és egyik 
legeredetibb zeneszerzője. Bizonyára számos összefoglaló megemlékezés jelenik  
majd meg vele kapcsolatban, ezért felkérésünkre a kiváló Mahler-dirigens, a 
Budapesti Mahler-ünnep művészeti vezetője, Fischer Iván -  alapos kutató
munka gyümölcseként -  egy számára kedves részterületet tek in t át.

A z 1900 körüli korszak egyik legnagyobb 
karmestere, Qustav Mahler két és fél évig 
vezényelte a Bécsi Királyi Opera 
zenészeiből alakult Bécsi 
Filharmonikusokat.
A híres zenekar 
vasárnaponként 
tartotta koncert
jeit, délután fél 
egykor.

Fischer Iván



MAHLER-EVFORDULO DOSSZIÉ

Rendszerint májusban szavaztak a zenészek, k i legyen a 
következő évad karmestere. A  választott dirigens dönthe
te tt műsorokról, szólistákról — egy évig. 1898. május 10- 
én Richter János kapta a legtöbb voksot, ám ő a nyár vé
gén bejelentette, vállbetegsége m ia tt le kell mondania a 
szezont. A  muzsikusok delegációt küldtek az opera igazga
tójához, Gustav Mahlerhez, aki vállalta a „beugrást” .
A  döntés nem lehetett könnyű, R ichter roppant népszerű 
vo lt a muzsikusok körében. M in t egy jóságos apuka, meg
értőén, szeretettel, engedékenyen vezényelt, m indenki 
tisztelte könnyed természetességét. A  félelmes, megszál
lo tt, impulzív M ahler feltűnése Budapest, majd Hamburg 
után, 1897-ben Bécsben hidegzuhanyként hatott: a város 
két pártra szakadt, lelkes Mahler-hívekre és Mahler-gyű- 
lölőkre.
A  kritikus, Theodor Helm így írt róla: „Ezt nem lehet 
dirigálásnak nevezni. M intha egy dervis gesztikulálna, 
vitustáncot járna, lehetetlen a tempót tartani. Nem tudja 
a balkéz, m it csinál a jobb. Ez a balkéz néha kincsek után 
kapkod, remeg, kutat, simogat, kisbabákat fojtogat, pofoz, 
folyamatos részeg önkívületben...”

Hagyomány és újítás

Az első koncert műsora óvatosan konzervatívnak tetszhe
tett, Beethoven Coriolan-nyitánya és az Eroica-szimfónia 
között Mozart „nagy” g-moll szimfóniájával. Max Kalbeck 
beszámolója szerint Mahler kotta nélkül dirigált. A  k r it i
kusok azon háborogtak, hogy Mahler itt-o tt áthangsze- 
reite Beethovent: „Mahler úrnak az esz-klarinét jár a fe
jében! Nem elég, hogy ezzel megspékelte az Eroicát, a 
felerősített bőgők és harsonák mellé -  állítólag -  a sógorá
val elhozatja Jerikóból Józsué sófárjait is, az árja trom bi
ták hangja ugyanis neki nem kie légítő...”
A  második, még m indig hagyományos műsor után (W e
ber Oberon-nyitány, Schubert Befejezetlen-, Berlioz Fan

tasztikus szimfónia) az újabb koncertre M ahler már be
mutatót tűzött ki: Dvorák Hősi élet című, épp elkészült 
szimfonikus költeményét. A  cseh zeneszerző o tt ü lt a né
zőtéren, és boldogan osztozott a sikerben. A  következő est 
szokatlan szerkesztése megosztotta a közönséget. Mahler 
egy ritkasággal kezdett, Bizet Róma című szvitjével, utána 
hangzott el Wagner Siegfried-idillje és Beethoven Nyol
cadik szimfóniája.
Mahlert ekkor még sokan támogatták a zenekaron belül. 
A m ikor az év végi jótékonysági koncert vezénylésére 
Bécs híresen antiszemita főpolgármestere, Karl Lueger 
Felix M o tt lt  kérte fel, a zenekar levélben tiltakozott, ra
gaszkodott a megválasztott Mahlerhez. Lueger sem enge
dett, inkább lemondta az eseményt.
Egyértelmű újításról tanúskodott az év utolsó műsora: 
Beethoven f-moll vonósnégyesét vezényelte Mahler, ha
talmas vonószenekarral, és szenvedélyesen érvelt a gon
dolat védelmében. „A  kamarazene szalonba való, a kon
certteremben vége az intimitásnak. A  nagy teremben 
elvész a darab ereje, meg ke ll erősíteni. A  hangerő mindig 
a hely hangzásától függ, a Ringet egy pici színházban 
csöpp zenekarral adnám elő.”
A  második tétel végén néhányan pfújoltak, Mahlert két 
tüntető különösen zavarta, mert közvetlenül mögötte, az 
első sorban ültek. Egy zenekari tagot kü ldött hozzájuk, 
hogy távozásra bírja őket, különben k iü rítte ti az egész 
sort. A  két fiatalember kis cédulán válaszolt, abbahagyják 
a pfújolást, de tiltakoznak a kvartett vonószenekari elő
adása ellen. A  fogadtatás hűvös volt. A  szünet után 
Schumann Első szimfóniája azonban nagy tapsot kapott, 
pedig M ahler alaposan áthangszerelte a darabot, amit így 
indokolt: „M indig a felső szólamot hozom ki, különben a 
középszólamok elnyelik a dallamot, ami igazán vulgáris. 
A  mély szólamok soha ne legyenek erősebbek a magas
nál... Wagner biztos egy rossz, érthetetlen előadást hall
hatott, azért becsülte le Schumann szimfóniáit.”  A  kon-

„M in t egy jóságos apuka" -  Richter János az őt szeretve tisztelt Bécsi Filharmonikusokkal (alsó sor közepén, szakállal)
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cert befejező száma Csajkovszkij 1812 nyitányának bécsi 
bemutatója volt. A  Schumann-szimfónia után! 
Konvencionálisnak semmiképpen nem nevezhető' a 
januári koncert műsora: Liszt Ünnepi hangok, Men- 
delssohn Hebridák-nyitány, egy rigaudon Rameau Darda- 
nus című operájából és egy ó'sbemutató: Hermann Götz 
F'dúr szimfóniája.

Dionüszoszi hatás

A  következő' koncert műsora rávilágít Mahler sajátos sor- 
rend-koncepciójára: az este Bruckner Hatodik szim
fóniájával indult, ezt követte három részlet Beethoven 
Egmont-kísérőzenéjéből, majd záró számként Schubert 
Rosamunda-nyitánya. Mahler gyakran beszélt arról, hogy 
az igényes, hosszabb művet a koncert elején szereti előad
ni, amikor a hallgató még éber, és koncentrál a nehezeb
ben befogadható zenére. Utána jöhet az édesség.
A  szezon utolsó e lőtti koncertjét Mahler Beethoven ze
néjének szentelte. I t t  bukkant fel az első szólista, 
Ferruccio Busoni, az V. (Esz-dúr) zongoraversennyel. 
V o lt már közös koncertjük, Hamburgban és Liége-ben. 
M ive l az utóbbi találkozás egy hónappal a bécsi fellépés 
e lő tt történt, feltételezhető, hogy Mahler csak ekkor dön
tö tt Busoni meghívásáról. A  zongoristát érkezésekor a 
szállodában sürgős üzenet várta: azonnal menjen Mahler
hez az Operaházba. Busoni rohant, majd hosszan várt az 
előszobában. Végül k i vágódott az ajtó, Mahler hevesen 
gesztikulálva kirohant: ugye egyetért, drága Busoni, hogy 
a finálé nem lehet tú l gyors? -  majd halkan elfütyülve a 
témát, elköszönt.
Mahler különösen büszke vo lt a Hetedik szimfónia záró
tételének hatalmas sikerére, így mesélt erről egy barátjá
nak: „Hallanod kelle tt volna, micsoda dionüszoszi erőket 
szabadítottam fel a fináléban, m indig arányosan, és 
ügyelve az alaptéma dominanciájára, hogy minden frázis, 
folyamat és díszítés világítóan érthető maradjon! A  
zenészeknek mindent bele kell adniuk ebbe, sőt még töb
bet is. Tudják ugyanis, hogy rájuk vetném magamat, és 
széttépném Őket, ha nem úgy játszanának, ahogy hallani 
szeretném. Közös erőfeszítéssel a lehetetlen is elérhető!” 
A  Bécsi Filharmonikusok alapítójának tiszteletére rende

zett Nicolai-koncerten, 1899. április 9-én Mahler, a ho
noráriumáról lemondva saját Második szimfóniáját tűzte 
műsorra. Lett is nagy felfordulás. A  zenekar két csellistá
ja, Theobald Kretzschmar és Josef Sulzer nyilatkozott elő
ször: „Ez a darab máshol már megbukott, olyan hangsze
relési hibák nyüzsögnek benne, amit egy elsőéves 
zeneakadémista sem írna le. ( . . . )  Mahler különben is ki- 
üldözte az első trombitást, sőt nemrég az utódját is sér
tegetni kezdte a próbán.”
A  fennmaradt zenekari szólamok megőriztek néhány ceru
zás bejegyzést. Az első tétel „kom oly és ünnepélyes kifeje
zéssel” előírásába az „arc” szó ékelődik be a „kifejezéssel” 
előtt, a Grosser Appell (Nagy sorakozó) cím egy hozzáil
lesztett „r” és egy áthúzott „1” betű hatására Grosser Rap
pel (Nagy őrület) lett. A  próbákon Mahler addig fokozta 
a hangerőt, míg eltört egy üstdobverő. A  fél kórus pedig 
akkor vonult k i, amikor az elégedetlen karmester a sorok 
között járkálva egyesével énekeltette a hamisan intonáló- 
kat. A  zenekar lassacskán mégis megszerette a szimfóniát; 
a hatalmas közönségsiker után Mahler úszott a boldogság
ban, csak a másnapi hűvös k ritikák kedvetlenítették el.

Igényes, de kellemetlen

Eljött a májusi szavazás napja, negyvenegy szavazattal 
szemben ötvennégyen arra voksoltak, hogy R ichtert hív
ják vissza Angliából. Richter azonban nem jö tt, a szava
zást -  ahogy egy évvel korábban — meg kellett ismételni. 
Augusztus 24-én a megjelent nyolcvannégy muzsikus kö
zül már hatvanegy szavazott Mahlerre. Bár fennmaradt egy 
szórólap, amelyen egy csellista Mahler-ellenes története
ket ad közre, és Hellmesbergert je lö li. Mahler nem vállal
ta a felkérést, nem akart megosztott zenekarral dolgozni. 
A  társulat ö t krízismegbeszélést tartott szeptember köze
péig, a sajtó hosszasan cikkezett a karmesterkérdésről, álta
lában az igényes, de kellemetlen Mahler elfogadására buz
dítva a zenészeket. A  karmester végül szeptember 16-án 
adta be a derekát, miután az általa kért bizalmi szavazáson 
kilencvenhat zenésztől kilencven voksot nyert el.
Ismét konvencionális műsorral indult az évad, Weber 
Euryanthe-nyitányát Mozart Jupiter- és Beethoven Ö tö
dik szimfóniája követte. M ahlert kétségek kínozták, m it
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is akarhatott Beethoven a kezdő ütemekkel? „Érhetetlen, 
miért nem erősítette meg Beethoven a kopogást az üst- 
dobbal. Ez vad támadás, egy óriás ökölütései. Az a gon
dolat, hogy a sors kopog az ajtón, tú l sápadtan fejezi ki a 
lényeget. A  tétel sürgetően és viharosan űzött. Uraim, 
ezt nem lehet ledarálni. ( ...)  A d ják bele dühüket az 
előadás első ütemeibe! Csak Wagner értette Beethoven 
szellemét, és most én. Igen, Wagner ugyanazt akarta, bár 
egészen más eszközökkel. A  jó  karmester még ritkább, 
m in t a jó zeneszerző. Csak aki alkot, az interpretál 
hűségesen, de sajnos a legtöbb komponista ügyetlen a 
pódiumon.”
A  szezon második koncertje ugyancsak Beethovennel in
dult, a Második szimfóniával. Ezt Richard Strauss Aus 
Ita lien című szimfonikus költeménye követte, amelyet 
Mahler Budapesten hallott és szeretett meg.
A  szimfónia próbáján, az utolsó tétel előtt Mahler rövid 
beszédet tartott: „Jól nézzék meg ezt a zenét: hol találnak 
beethoveni monumentális nyugalmat vagy lendületet? 
Csupa kecsesség, humor, mértékletesség, kedvesség. De 
egyszer csak jön egy bátor frázis, egy páratlan crescendo, 
svung — ilyenkor h irte len más szellemben kell játszaniuk! 
Le kell hengerelni a közönséget intenzitással, melegséggel!” 
Egy újabb Dvorák-bemutató, A  vadgalamb kapott helyet 
a következő koncerten; a szünet e lő tt Brahms Harmadik 
szimfóniáját vezényelte, amit nagyon tisztelt, nem is nyúlt 
a puritán hangszereléshez. Brahms zenéjének egyetlen 
hiányossága -  mondta —, hogy sosem feszíti szét a kereteit, 
sosem tör fö ldöntúli, szebb világok felé. M indig szemé
lyes, de rabja a fö ld i létnek, nem emeli tekintetét a leg
magasabb hegycsúcsokra. A  koncert záródarabja Beetho
ven Házavatás-nyitánya volt. „Nincsenek kétségeim, a 
többieknél igyekszem, hogy híven megértsem a szándé
kot. Beethovenben és Wagnerben viszont biztos vagyok, 
csak egyféleképpen lehet eljátszani Őket.”

MAHLER-EVFORDULO DOSSZIÉ

Az 1900-a év első hang
versenyének (Spohr Jessonda- 
nyitánya, Brahms Hegedűver
senye Marie Soldat-Roeger 
előadásában, Beethoven 
H atod ik szimfónia) egyik 
próbájára elment a szólista 
tanára, Joachim József.
A m iko r belépett a nézőtér
re, M ahler tisztelete jeléül 
fe lá llítta tta  a zenekart, és 
beszédet tartott. Számos re
cenzió kritizálta Mahler szenve
délyesen képviselt lassú tempóját 
a Pastorale patakparti jelenetében.
H ihetetlenül sokat dolgozott ezekben az 
években, úgy érezte, hogy az operai „égetőkemence tu laj
donképpen szégyenteljes prostitúció” , a koncertek 
nyújtják „a ritka boldog pillanatokat” . Az egyik legboldo
gabb talán az lehetett, amikor Mahler szenvedélyesen 
beleszeretett dalainak előadójába, a szép és tehetséges 
Selma Kurzba. így a megsemmisítő k ritikák  (formátlan, 
énekelhetetlen) ellenére elégedett volt.

A k ifü tyü lt Mahler

A  szokásos Mahler-sorrend érvényesült a január 28-i kon
certen is, Bruckner Negyedik szimfóniáját egy Men- 
delssohn-nyitány követte és Wagner Kaisermarsch című 
indulója. Februárban került sor Beethoven Kilencedik 
szimfóniájára, amelyet a publikum fo rrón  ünnepelt 
(annyian rekedtek kívül, hogy az előadást megismételték). 
A  sajtóban viszont a legádázabb támadások jelentek meg. 
Ekkorra kikristályosodott a sajtóháború tartalma: a német 
művészet, elsősorban Beethoven tisztaságát védték

Pi Feltámadás-himnusz első ütemei a II. szimfónia kéziratában. Mahler nem bízott semmit a véletlenre: gyakran lábjegyzetekben utasította az előadókat 
elképzeléseinek minél pontosabb megvalósítására
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DOSSZIÉ MAHLER-ÉVFORDULÓ

Mahler interpretációja és hangszerelési változtatásai ellen. 
Robert Hirschfeld írta: „Értelmezni akarja a művet, ahe
lyett, hogy hinne benne. Pedig egy piramis hatalmasabb, 
ha nem látjuk a lépcsőket, amelyek a csúcsra vezetnek.” 
Mahler rövid cikkben védte meg változtatásait, amelyek 
mind „Beethoven szándékát” szolgálták, és az írást kiosz
tatta a nézőtéren. Ez persze csak olaj volt a tűzre. A  nagy 
vita után két csendes est következett (az elsőn Haydn 
Üstdobpergés-szimfóniája, Weber Koncertdarabja Buso
ni val, Liszt Mephisto-keringője és Goldmark Tavasszal 
című nyitánya, a másodikon Brahms Haydn-variációi, 
Schubert nagy C-dúr szimfóniája és az egyik Leonóra-nyi- 
tány hangzott el). Mahlert elbűvölte Brahms és Schubert 
különbözősége: „Brahms páratlan a variációs formában: 
úgy fo ly ik  ez, m int egy elvarázsolt patak, biztos partokkal, 
hogy egyetlen csepp se vesszen kárba, Schubert viszont 
parttalanul rohan, bárhol ihatunk belőle.”
Mahlert ugyan harmadszor is megválasztották, de ez már 
befejezetlen évad maradt. A  szokásosan csendes első kon
cert után tö rt k i a legnagyobb botrány, amikor Mahler 
saját Első szimfóniáját tűzte műsorra. M iu tán kimenekült 
a pódiumról, „a k ifü tyült Mahler” -ként írta alá nevét az 
egyetlen autogramgyűjtőnek.

A Mahler vezette Bécsi Filharmonikusok párizsi vendégjátékának plakátja

Tfyéátre íThrmcipal du G ^á te le t
-------- M-*--------

LLJN D Í iS  J U 1 N  ig o o , á 2 Iteures 1 f-j

SOUS LF. HAUT PATRONAGE DF.

Madame la Princesse de METTERNICH SÁNDOR

I er Concert Philharmonique

DONNÉ PAR LA

Seciété E h ilhapn^ique
D «  V ie i l I lK

( W I E N E R  P H IL H A R M O N IK E R )

Dent tens les A rtis tes  sent Sjfembres Je í  Opera 

2. e l Je la  Conr

S o u s  l a  D i r e c t i o n  d e

Gustav
Directeur de l ’O péra I et R .  de  la Cour

AZ OSZTRÁK KULTÚRFÓRUM 
MAHLER-ÉVFORDULÓS PROGRAMJAIBÓL
Szeptember 9.. Művészetek Palotája: Kiállítás nyílik Mahler és 
Bécs címmel (a Budapesti Mahler-ünnep keretében).

Szeptember 19., Régi Zeneakadémia: A Bécsi Zene- és 
Előadóművészeti Egyetem professzorainak mesterkurzusa: 
Avedis Kouyoumdjian (zongora). Johannes Meissl (hegedű), 
Elisabeth Meissl-Pfefferkorn (cselló). Wolfgang Klos (brácsa).

Szeptember 20.. Petőfi Irodalmi Múzeum Alma Mahler-szalon- 
ja: A Bécsi Zene- és Előadóművészeti Egyetem professzorainak 
kvartettje játszik. Halmai Katalin Alma Mahler dalait énekli. 
Balog József zongorakíséretével.

Október 7., Osztrák Kultúrfórum Szalonja (Budapest, Andrássy 
út 43.): Clara Frühstück zongoraestje Schubert, Liszt. Beat Furrer 
műveiből.

November 4., Osztrák Kultúrfórum Szalonja: Markus Prause 
zongoraestje Franz Schubert, Fryderyk Chopin műveiből.

November 9.. Műcsarnok: Mahler -  D'un pás mesuré című film 
vetítése (franciául, angol felirattal), Mahler és Freud találkozásá
nak történetéről -  rendező: Pierre-Henry Salfati (2009).

December 8., Osztrák Kulturális Fórum Szalonja: Daniel Auner 
(hegedű) és Fülei Balázs (zongora) kamaraestje Mahler, Brahms, 
Schumman műveiből.

December 13.. Petőfi Irodalmi Múzeum Alma Mahler-szalonja: 
Anna Magdalena Kokits zongoraművész és Alexander Gebeit 
gordonkaművész kamaraestje Mahler. Berg. Schönberg alkotá
saiból. Klimt-, Kokoschka- és Gropius-vonatkozásokkal.

További információ: www.okfbudapest.hu

1900-ból még két koncertről maradtak feljegyzések. Az 
elsőn Mahler Smetana két darabját is megszólaltatta 
(Moldva és Libuse-nyitány), elhangzott Bach d-m oll zon
goraversenye, César Franck Szimfonikus variációi, végül 
a második Leonóra-nyitány. M ahler befejezte teljes 
Beethoven-szimfónia-ciklusát, amikor 1900. december 
16-án, Beethoven születésnapján a Coriolan-nyitány 
mellett az Első és a Negyedik szimfóniát vezényelte el. 
„Mennyire irigylem Beethovent, hogy már első szimfó
niájában meg tudott szólalni korának szokásos nyel
vén. ..” — hangoztatta.
Januárban M ah ler előadta Mendelssohn Skót- és 
Csajkovszkij Manfréd-szimfóniáját, majd megismételte a 
Beethoven-Kilencediket. Ekkor már egységessé vált a 
Mahler-ellenes hangulat a zenekaron belül. 1901. február 
24-én fél egykor Mahler elvezényelte Bruckner Ö tödik 
szimfóniáját, Weber Turandot-nyitányát és Dvorak Fú
vósszerenádját, majd sietett az operába, ahol A  varázsfu
volát dirigálta aznap este.
Éjjel súlyos bélvérzést kapott, a húga hajnalban ta lált rá 
ájultan, vértócsában fekve. Az operáció és lábadozás után 
Mahler lemondott a koncertek irányításáról.
A  Bécsi Filharmonikusok Josef Hellmesbergert választot
ták utódjául. B
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2010. szeptember 9.
BUDAPESTI MAHLER-ÜNNEP

NDR Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Michael Gielen

Bartók Béla Nemzeti 2010. október 2.

Vásáry Tamás zenekari 
Beethoven-estje

&  Klubrádió
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Közreműködik: Savaria Szimfonikus Zenekar

2010. október 4.
LISZT ÉS A ZONGORA A MAGYAR TELEKOMMAL

„Liszt és az átiratok"
József, Farkas Gábor és Zsoldos Bálint zongoraestje
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Király Csaba: Orgonaátiratok
\  « ^  2010. október 22.

lan'Bostriage és az Europa Galante
% „Tenorok a 18. században"

Vezényel: Fabio Biondi
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2010. október 28.

Daniele Gatti és az Orchestre
National de France
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Budapesti ■ 0szi ■ Fesztivál

/

Újfa jta találkozás
Budapesti Őszi Fesztivál: 
október 8-17.
7\ Budapesti Őszi Fesztivál az előremutató, 
kísérletező kortárs művészet seregszemléjévé 
nőtte ki magát az elmúlt években. A tizenkét 
napos, hamisítatlan progresszív kortárs zenét 
középpontba állító rendezvénysorozat sok
színű kínálatában találjuk a már negyvenéves 
Új Zenei Stúdió koncertjét, a szintén legendás 
Strassbourgi Ütőegyüttes estjét, valamint egy 
kortárs opera bemutatóját.

Újfajta találkozás -  ezzel a címmel jelent meg az Élet és 
Irodalom hetilap 1972. március 4-ei számában Kroó 
György beszámolója az Ú j Zenei Stúdió koncertjéről. 
Akkor már két éve működött ez a csapat, de fia ta l zene
szerzőit, előadóművészeit már nem lehetett egy legyintés
sel elintézni. A  beszámolóban (lásd keretes írásunkat) a 
kor neves zenei krónikása természetesen nem hagyja szó 
nélkül, hogy a kulturális élet hagyományos koncertkere
teket szétfeszítő társulásáról van szó, amelynek köszönhe
tően a közönség — elsősorban a fiatal generáció — az addi
giakhoz képest közvetlenebb, kötetlenebb formában 
találkozhat a zenével. Ez a zene ráadásul a legkevésbé a 
konzervatív irányt képviselte: aleatória, a véletlenszerű
ség, a rögtönzés, másfajta időkezelés jellemezte. Nos, e le
gendás, Simon Albert vezette együttes megalakulása óta 
negyven év te lt el; tagjai évtizedek óta a magyar zenei 
élet, a kortárs zene meghatározó egyéniségei. A  Millenáris

„A M IK O R  V A LA M I ELINDUL”
„A magyar zenei előadóművészét élénk kínálatában, a szóló
estek, kamarakoncertek, zenekari hangversenyek, felnőtteknek 
szóló bérletsorozatok és ifjúságnak szánt népművelő műsorok 
céltudatos tarkaságában (valamennyit az Országos Filharmónia 
szerkeszti, szervezi, rendezi) talán még keveseknek tűnt fel, 
hogy újfajta, friss atmoszférájú -  Amerikában azt mondanák: in
formal -  hangversenytípus bontogatja szárnyait. Ha jól tudom, 
a muzsikusok (zeneszerzők és előadók) és a közönség újszerű 
találkozásának e vasárnap délelőtti. Rottenbiller utcai koncertek
nek történelmi előzménye a fiatalok néhány félig klubszerű, félig 
koncertjellegű összejövetele volt a késő esti órákban (szigorú 
szándékossággal más időpontban, mint a rendezett hangverse
nyek esetében szokás), új kompozíciók a helyszínen kialakuló 
előadása, megvitatása, általában a rögtönzés, a tájékoztatás, a 
fesztelen együttmuzsikálás jegyében és szellemében. (...) Nincs 
semmi visszahúzóan tradicionális vagy szakmai kör-, műhelyjel
lege a teremnek. Friss itt a levegő, érdemes mélyet szippantani 
belőle. Kedvem lenne kitágítani a falakat, hogy minél többen 
eljöhessenek ide. mai zenét hallgatni, ragyogó előadásban, fiatal 
műveket, fiatalok tolmácsolásában, hogy megízleljék ezt az élő, 
konvenciók nélküli hogy ott legyenek, amikor valami elindul."

(R ész le t K ro ó  Q y ö r g y  k r i t ik á já b ó l  -

É let és Iro d a lo m . 1972 . m á rc iu s  4  )

Teátrum  ad helyet a nagyszabású, hagyományosnak 
aligha nevezhető hangversenynek, amelynek keretében 
az Ú j Zenei Stúdió nyolc tagjának -  Vidovszky László, 
Jeney Zoltán, Sáry László, Dukay Barnabás, Eötvös Péter, 
Csapó Gyula, Serei Zsolt, Kocsis Zoltán — kompozícióit 
ha llhatjuk a négy évtized összesen harminc alkotását 
felvonultató két félidőben. A  művek előadásában kiváló 
művészek -  Jónás Krisztina, Meláth Andrea, Palya Bea, 
Csalog Gábor, Klukon Edit, Kocsis Zoltán, Ránki Dezső

Az Új Zenei Stúdió néhány tagja: Dukay Barnabás, Jeney Zoltán, Vidovszky László, Sáry László, Kocsis Zoltán és Eötvös Péter

12 2010. ŐSZGRAMOFON



A Strasbourgi Ütőegyüttes eddig mintegy 250 művet rendelt és mutatott be

— vesznek részt, va lam int fellép az UM ZE Kamara
együttes, az Ú j Zenei Stúdió, az Amadinda Ütó'együttes, 
a Bubnó Tamás és Mezei János vezette Schola Cantorum 
Budapestiensis.

ELVONÁSI TÜNETE HALÁLOS?
Október 9-én este az Új Színházban különös felhívással kezdő
dik majd az előadás: „Kérjük, hogy mobiltelefonjaikat feltétlen 
kapcsolják be!”
Márta István Édes mobilvilág című egyfelvonásos operájának té
mája az úgynevezett új telefónia, ahogy a szerző jelzi: a „mobil” 
teremtette új nyelv és gondolkodás, A műfaji meghatározás is 
szokatlan: globális mobiltelefon-opera multikulturális vizuális 
elemekkel énekesekre, színészekre, balett- és zeneművészekre. 
A hármas együttműködésben -  Magyar Állami Operaház, Új 
Színház és Budapesti Őszi Fesztivál -  létrejövő produkció egyik 
célja, hogy megmutassa, azoknak a kis- és nagykorúaknak, akik 
e szóra, opera, csak ajkukat biggyesztik, vállukat vonogatják, 
hogy ez a komplex műfaj mi mindent közölhet a figyelmes né
zővel. A zeneszerző, aki színigazgatóként és fesztiválszervező
ként már mobiltelefonokkal készített filmek versenyét is meg
szervezte, úgy tudja, hogy vannak, akik a halottjukkal eltemetik 
a telefonjukat... Akár igaz ez, akár nem, annyi bizonyos, hogy a 
maroktelefon a globalizáció zászlóvivője, a születés és a halál 
hírközvetítője, tragikus és bohózati szituációk főszereplője, sőt 
alakítója. Művében a különböző személyekhez köthető mobilka
rakterek lazán vagy erőteljesebben egymáshoz kapcsolódó törté
nések során érző lénnyé, majd újra eszközzé válnak. Mindezt 
megszemélyesíti Frankó Tünde. Fülöp Zsuzsanna. Ambrus 
Ákos, Derecskéi Zsolt, Tóth János, Szikora János rendezésében.

Pléiászok és spektrális zene

A  fesztivál másik kiemelkedő zenei eseményének 
ígérkezik a Strasbourgi Ütőegyüttes fellépése. Az 1962- 
ben alakult hattagú csapat a kortárs zene egyik motorja: 
eddig mintegy 250 alkotást rendelt és mutatott be olyan 
meghatározó zeneszerzőktől, m in t Cage, B irtw istle , 
Donatoni, Gyenyiszov, Varése, Nono. Iannis Xenakis 
nagyszabású, Pléiades című alkotását is ez az együttes 
mutatta be a hetvenes évek végén (a tagok azóta többször 
cserélődtek). A  tíz éve elhunyt komponista emlékére a 
darabot a Thália  Színházban is előadják. A  háromnegyed 
órás „balettzene”  az antik görög m itológia rejtélyes alak
ja it, a Pleiászokat állítva a középpontba, különleges zenei 
univerzumot hoz létre, amelyben a kifinomult gesztusok 
és brutális indulatkitörések harmóniában egyesülnek. Az 
együttes, amely már 2012-ben esedékes ötvenedik szüle
tésnapjának a megünneplésére készül, egy magyarországi, 
valamint egy ősbemutatóval is megörvendezteti a közön
séget a Korunk Zenéje fesztivállal közös rendezésű esten. 
Magyarországon először csendül fel a spektrális zene 
atyjaként számon tartott, francia Gérard Grisey 
(1946-1998) egyik legfontosabb darabja, a Tempus Ex 
Machina, amely a hangzás, a lüktetés, a gyorsulás és las
sulás fogalmait járja körül. Ősbemutatóként pedig az olasz 
Alessandro S o lb ia ti thai gongokra íro tt m ed ita tiv  
rítuszenéje, a Tha i Song csendül fel.

A Budapesti Őszi Fesztivál hivatalos honlapja: w w w .b o f.h u

Az összeállítást készítette: Albert Mária, Várkonyi Tamás 2010. ŐSZ GRAMOFON 3
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INTERJÚ KLASSZIKUS

A Művészetek Palotájában szeptember 19-én 
mutatják be Szokolay Sándor új kantátáját, 
amelyet Széchenyi István halálának 150. évfor
dulója alkalmából komponál. A több mint más
fél évtizede Sopronban élő zeneszerzővel ter
veiről, operáiról, összegzésről, sőt álmairól és 
titkairól beszélgettünk.

Aradi Péter 

^  Várkonyi Péter

Gramofon: Jövőre lesz nyolcvanéves, de már a hetvenedik 
születésnapja alkalmából készült interjúkban is arról beszélt, 
hogy szeretné átfésülni, rendbe tenni addigi életművét. Hol 
tart most ez a folyamat, mit sikerült megvalósítania ez irányú 
terveiből?
Szokolay Sándor: Semmi sem úgy sikerül, ahogy tervez
zük. Úgy érzem, még m indig nem foglaltam össze az élet
művemet, jóllehet — bár szellemileg és fizikailag nem 
érzem öregnek magam — az éveim számát tekintve m in
denképpen ideje lenne megtennem ezt. A  művészek 
gyakran nem a vágyaiknak próbálnak megfelelni, hanem 
az elvárásoknak, ami nagyon sajnálatos. Szeretnék 
elbújni a dolgozószobámban, a csendes zugomban -  jó, 
hogy kistermetű vagyok, így még inkább „el tudok o tt 
tűnn i” —, hogy csak azzal foglalkozhassam, ami számomra 
fontos. Nem illik  az életet rendezetlenül i t t  hagyni. Én 
hitben nőttem föl, és a teremtett világ h ité t mindmáig 
kételkedés nélkül őrzöm magamban. De nem vagyok b i

gott, sem álszent, sem kegyeskedő — bibliaolvasó ember 
vagyok; úgy mondanám, hogy nekem a hitem a légzési 
formám, e nélkül megfulladnék. Nem  mindegy, hogyan 
megyünk el innen. Tizenhatodik éve élek Sopronban — 
i t t  nemcsak a műveimmel foglalkozom, hanem jobban 
figyelem az embereket: a növendékeimet, az unokáimat, 
mindenkit. Úgy érzem, ez a legszebb korszakom. Jó lenne, 
ha tíz év múlva is elmondhatnám ugyanezt, de akkor is 
lehet tervem, ha már csak két napot élek. Azt hiszem, 
életem legnagyobb szerencséje az, hogy nem vagyok 
senkivel összetéveszthető -  ezt sokaktól tudom.

G.: Mikor érezné úgy, hogy megtörtént az összegzés?
Sz. S.: Biztosan nem fogok annyit élni, m int Takács 
Jenó', aki Soprontól tizenhárom kilométerre, a burgen
landi Cinfalván lakott, és 103 éves korában halt meg — 
úgy tudom, ő  vo lt az első' zeneszerző', aki megérte a saját 
centenáriumát. Én a vágyaimat nem években mérem: 
szeretnék még három szimfóniát írni, ami végig szép, 
amire figyelni ke ll, amit senki nem írhat meg helyettem. 
Nem szeretem a csúnya zenét, de ettó'l még lehetek mo
dern zeneszerző. Az eget kimeszelni akaró vakmerőség 
sokkal fontosabb a művészetben, m in t a mű fogadtatása.

G.: Eddig, ugye, három szimfóniát írt?
Sz. S.: Igen, a negyediken már töprengek. Szeretnék még 
egy operát is írn i, Nagy Gáspár szövegkönyvére, Hálók 
címmel. Úgy éreztem, hét opera után egy nyolcadikkal 
kell búcsúznom, hogy összefoglaljam az életemet, de nem 
lehet, hogy elvérezzem egy szövegkönyvön. Az operában
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nem önmagában a szó a legfontosabb, hanem a fel
erősített szó: az ének. Ezért nem az eseményeket, hanem 
a jelenségeket figyeltem egész életemben, és talán em
berismeretre is így tettem szert, m in t operaszerző. Olyan 
üzenetet szeretnék átadni, ami az elsó' három operám
ból hiányzott — azokban az ellentmondás vo lt a lényeg. A  
Vérnász fő  kérdése: az aggyal vagy a szívvel választunk? 
A  mai világban könnyebb barátnőt találni, m in t élettár- 
sat vagy feleséget. A  Vérnászt egyébként Lamberto 
Gardelli ajánlotta figyelmembe azzal, hogy a darab 
megzenésítés után kiált. A  Hamletben látszani valaminek 
sokkal egyszerűbb, m int valakinek lenni. A  Sámsonban a 
szörnyeteg és a népét megváltó erős ember kettőssége 
jelenik meg. E három opera után elegem lett abból, hogy 
mindegyiknek a végén „hullahegyek” maradnak a szín
padon, vagyis hogy ez alapvetően tragikus műfaj. Jóllehet 
talán még ma is a drámaisághoz van a legtöbb érzékem, 
mégis kerestem a megoldást. Következett az Ecce homo, 
amelyben nem Krisztus életét játsszák, hanem a passió
játékot -  és karácsonyra már a Jézus szerepét alakító 
játékost megölik. A  világ most ilyen: Krisztust már előbb 
megfeszítették volna... Azután jö t t  a Szávitri: ebben Illés 
Endre indiai meséje nyomán már azzal próbálkoztam, 
hogy ne legyen a végén botrány és megoldatlanság, de 
nagyon didaktikusra sikeredett. Első magyar témájú 
operámat Szent Margitról írtam — akkor jöttem rá, hogy 
korábbi operáimban is o tt lapult a vallás és a h it. 
Fájlaltam, hogy ez az operám mindössze kilenc előadást 
ért meg az Erkel Színházban, és a Margitszigeten nem 
mutatták be. Sokszor álmodozom arról, milyen jó  lenne, 
ha elhangozhatna a Soprontól alig húsz kilométerre fekvő 
Sankt Margarethenben, ahol szintén van szabadtéri szín

pad és fesztivál (lásd cikkünket a 68. oldalon -  a szerk.). A  
zenés színház nemcsak arra való, hogy szórakoztasson, 
hanem arra is, hogy elmélyítsen. Hogy aki nézi és hall
gatja, elgondolkozzon, vajon abban, ami o tt történik, ő 
hol foglal helyet. A  H álók története tudatosította ben
nem, hogy az szeret a legjobban, aki meg tud bocsátani. 
Hogyha szeretünk valakit, akkor mindenáron meg akar
juk menteni. Engem is visszahozott már a feleségem a 
k lin ika i halálból, amikor hat évvel ezelőtt megállt a 
szívem. Később megkérdeztem tőle, hogy csinálta, mire 
azt mondta: „Azt szeretném, hogy három évvel tovább 
élj, m in t ami meg van írva -  tovább úgyse hagyod.” Úgy 
tekintem, hogy akkor újraszülettem. Ezért nem félek az 
öregkortól, sem a haláltól. Annyi biztos, hogy hosszabb 
időre ke ll tervezni, m in t amennyi adatik. M indenki úgy 
megy el innen, hogy a javát elviszi magából. Ahogy 
Kodály mondta: lehet, hogy odaát is szükség van rá.

G.: Akkor azt sem bánja, ha netán nem sikerül megírni mind
három tervezett szimfóniáját?
Sz. S.: Nem; tudom, hogy csak egy vagy ke ttő  lesz belőle, 
ezért a negyedikben nagyon sokat el kell mondanom. Ügy 
érzem, szöveggel ezt már megtettem, nemcsak az operák
ban, hiszen körülbelül ezer kórusművem van, harminchat 
magyar kö ltő t zenésítettem meg, hat nyelven kompo
nálok, de egyik világnyelven sem beszélek folyékonyan. 
Nagyon sok oratóriumot és kantátát írtam — most éppen 
egy Széchenyi-kantátán dolgozom, amelyre halálának 
150. évfordulója alkalmából kaptam megbízást. Szep
tember 19-én mutatja be a Művészetek Palotájában az 
Erkel Ferenc Kamarazenekar és a Purcell Kórus, Vashegyi 
György vezényletével. Háromrészes, körü lbe lü l tíz-



tizenkét perces darab lesz, vonószenekarra és vegyes 
karra, a címe: Organum Hungarorum.

G.: Többször említette beszélgetésünk során, milyen sok terve 
van még. Hogyan fér bele életprogramjába, hogy megren
delésre is komponáljon?
Sz. S.: „Aranyos gazemberségem” a magyarázat. Minden 
megrendelésnél rábeszéltem a megrendeló't, hogy azt akar
ja, amit én gondolok. Nem erőszakos, de nagyon meggyő- 
zó'déses ember vagyok, aki megpróbál hangolni, rávezetni 
másokat arra, milyen többletet ad a zene. Az aktualitást 
nem szeretem, mégis minden aktuális, am it írok.

G.: Ez év elején például Csoóri Sándor nyolcvanadik születés
napja alkalmából komponált a költő verseire oratorikus 
müvet.
Sz. S.: Szakolczay Lajos vetette fel az ö tletet tavaly kará
csony előtt; annyira a szívemhez szólt, hogy végigolvas
tam Csoóri verseit, és nekiláttam a munkának. Télvégi 
tavaszváró a címe — a té l zsarnok, a tavasz felszabadulás, 
így van a passiókban is. Február végén mutatták be a 
Deák téri evangélikus templomban.

G.: Valahol azt mondta, sokkal szebb zenéket álmodik, mint 
amilyeneket aztán meg tud írni. Ez még most is így van?
Sz. S.: Kodály Zoltán azt kérdezte tólem egyszer, hogyan 
komponálok. Mondtam, hogy zongoránál: le kell írnom,

különben elfelejtem. Azt felelte, am it elfelejt az ember, az 
meg is érdemli, hogy elfelejtse — próbáljon meg fejben 
komponálni. Most, öregkoromban, ha nem tudok elalud
ni, azt csinálom, hogy a Hegedűversenyem lassú tételét, 
ami talán a legjobb zeném, fejben próbálom követni, 
hogy lássam, jó-e még a memóriám: a tétel felénél álta
lában elalszom. Édesapám nagyothalló volt, ezért féltem, 
m i lesz velem öregkoromban, de szerencsére egyre jobb a 
hallásom. És már elő tudom h ívn i és le is tudom írn i, amit 
álmodom.

G.: m  olvastam, a vázlatait megsemmisíti...
Sz. S.: Ha nem értékes az a Szokolay-zene, elég, ha a mű 
megvan. Ha pedig értékes, akkor ne csámcsogjanak azon, 
m i miből lett, hányszor ragasztottam le, hogyan javítgat
tam. Nem tartom szükségesnek, hogy ezzel foglalkozzanak.

G.: Pedig ezt szeretik a szakemberek, hiszen így némileg 
nyomon követhető az alkotás folyamata.
Sz. S.: Számomra ez olyan, m in tha valaki meglesné a 
szerelmi légyottot. Bár sokat beszélek, szemérmes ember 
vagyok. Ahogy m úlik az idő, egyre többet vagyok egye
dül, többet hallgatok, de amikor egy nagyobb művet befe
jezek, nagyon vágyom az emberek közé. Roppant fon
tosnak tartom, hogy mindennap létrehozzak valamit. 
Ugyanakkor elengedhetetlenül szükséges a pihenés. A  
legnagyobb csoda az álom: ha nem megy valami a zongo-

GRAMOFON





INTERJÚ KLASSZIKUS

ránál, azonnal lefekszem, alszom fél órát, és úgy ébredek 
föl, mintha egy angyal megírná helyettem. Persze senki 
nem írja meg helyettem, csak kitisztul a fülem, és jobban 
rálátok az egészre.

G.: Azt mondta, azért sem tartja meg a vázlatokat, mert azt 
akarja, hogy az utókor fejtse meg a müveit. Ehhez képest 
többször is előfordult, hogy viszonylag hosszan leírta egy-egy 
mű keletkezésének történetét, és sok mindent megmagyará
zott. Nem érez itt némi ellentmondást?
Sz. S.: Egy kollégám sértőnek találta, mikor egyszer azt 
mondtam, annyira ösztönös ember vagyok, hogy még 
hibát sem kérek kölcsön. De a hibával nem dicsekszem, 
azt mi ketten elintézzük egymás közt a gyarlóságaimmal. 
Egy mű keletkezéstörténetének a szerző általi leírása nem 
ugyanazokat az információkat tartalmazza, m in t amelyek 
az alkotási folyamatra nézve a vázlatokból kirajzolódnak, 
úgyhogy i t t  nem látok ellentmondást.

G.: Az életmű rendbe tételének bizonyára része az is, hogy 
például a már említett Hegedűversenyét újrahangszerelte.
Sz. S.: Igen, két hónap alatt áthangszereltem ütős, rezes, 
sok fafúvós nagyzenekarról csak vonószenekarra, hárfára 
és egy-egy fafúvóra. A  lányom, aki játszotta az eredetit, 
azt mondta, egyetlen hang sem hiányzik az új változatból.

G.: Ezt saját elhatározásból vagy felkérésre készítette el?
Sz. S.: Ágoston András hegedűművész kérdezte a 
lányomtól, aki a Budapesti Vonósok titkára, nem csinál
nám-e meg -  aztán pedig csodálkozott, hogy minden 
hivatalos megrendelés nélkül megírtam. Azt hiszem, azért 
vagyok boldog ember, mert számomra az alkotóművészet 
hobbi. Én nem akarom unni, am it írok.

G.: Korábban azt tervezte, ír a lányának egy második hege
dűversenyt is. Ez nem készült el?
Sz. S.: írtam egy kettős hegedűversenyt, azt is nagyon 
szeretem. Most szó van róla, hogy egy jelentős hegedű- 
művész házaspár eljátssza, de még nem biztos, úgyhogy 
nem akarom elkiabálni. Az ilyesmit nem szeretem eről
tetni: alkotóművészként az a dolgom, hogy komponáljak, 
nem az, hogy intézzem a pályámat. Ha az ember megszok
ja, hogy pénzért ír, akkor a pénz lesz az ihletője? Enélkül 
is találok ihletforrást, ami persze nem azt je lenti, hogy ha 
valamely művemért pénzt ajánlanak, azt ne fogadnám el. 
De nem szeretem, ha el vagyok kényeztetve. M ié rt kell, 
hogy az emberre mindenki felnézzen? Nekem az is nagy 
öröm, ha az utcán vagy a villamoson megszólítanak, hogy 
hallottak a rádióban, és megkérdezik, m ikor beszélek 
legközelebb, mert szeretik hallgatni.

G.: Mennyire kíséri figyelemmel pályatársai munkáit? Jár kon
certekre és operába?
Sz. S.: Magyarországon minden operát megnézek, és ha 
tudok, koncertekre is elmegyek, de egyre kevésbé mon
dom el a véleményemet. Ha nagyon tetszik a mű, akkor

melegen gratulálok, ha nem, inkább nem megyek oda, 
mert senkit nem akarok megbántani, de hazudni nem 
szabad. Egészen más lenne a művészeti életünk, ha őszin
ték lennének az emberek -  nem úgy, hogy mindenki 
beolvasna a másiknak, hanem úgy, hogy együtt gondol
kodnánk.

G És az ön darabjainak előadásaira elmennek a kollégái? 
Sz. S.: Nem jellemző. Gyakran nyitok meg kiállításokat, 
ahol azt látom, hogy tolonganak a kollégák. A  zenében 
nem. Lehet, hogy engem leírtak, nem vagyok olyan jelen
tős számukra, hogy eljö jjenek... Á m  én nem jelentős 
zenét szeretnék írni, hanem szépet. Nagy vágyam egy 
olyan vonósnégyest komponálni, amely annyira tiszta, 
m intha kétszáz évvel ezelőtt írták volna. De nem stílus- 
gyakorlatot, hanem igazi, tiszta zenét.

G.: Azt mondja, gyakran nyit meg kiállításokat. Hogyan vi
szonyul a képzőművészethez?
Sz. S.: Nagyon irigyeltem Lorcát, meg Weöres Sándort is, 
aki rajzolt a kézírásos verseskötetébe. Ha telefonálok, m in
dig firkálok, de rögtön el is dobom. Nem olyan jó a kéz
ügyességem. Viszont érdekes módon vizuális típus vagyok, 
annak ellenére, hogy szerencsére elég jó  fülem van: nem 
arra emlékszem, hogyan ju to tt eszembe egy gondolat, ha
nem arra, hogy akkor sütött a nap, vagy esett az eső.

G.: Csaknem harminc évig tanított a Zeneakadémián. Voltak 
olyan növendékei, akik az ön által kitaposott úton mentek 
tovább?
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Sz. S.: Nem hiszem. A m in t azt beszélgetésünk elején 
mondtam, szerencsére senkivel nem vagyok összetéveszt
hető. Zeneszerzés-növendékeimnek soha nem tanítottam 
a saját zenémet. Nekem is vannak titkaim, amiket nem 
vagyok hajlandó elmondani. Megtanultam, hogy a 
téglán, malteron, vasbetonon kívül mi m inden tarthat 
össze egy építményt. De ezt nem akarom átadni, mert 
soha nem vágytam arra, hogy epigonjaim legyenek. 
Németh László azt mondta, a zene a lélek mosdóvize. Ez 
kicsit tanító bácsis megfogalmazás, de igaz: aki sokat hall
gat zenét, az harmonikusabban él, aki kórusban énekel, az 
boldogabb, akkor is, ha nem lesz muzsikus belőle. Akiket 
tanítottam, azokról szívesen szólok, rangsorolás nélkül. 
A  tanteremben Mohay M iklós tűnt mintaszerű növen
déknek. Örömömre szolgál, hogy sok kórusművet ír. Nem 
riadtam vissza a nehezen tanítható esetektől sem, például 
az argentin Emesto Arensont „szoros gyeplőre fogva” 
vezettem rá az európai gondolkodásra. Ahogy öregedtem, 
úgy lettem egyre szigorúbb és igényesebb. A k ive l napi 
barátságunk alapvetővé vá lt, Gémesi Géza karmes
ter-zeneszerző. Kölcsönösen tanulunk egymástól. Örülök, 
hogy Kondor Ádám a főiskola után elmélyült, és művei 
egyre jelentősebbek. M ióta számítógéppel dolgozom, 
önmagamat is tudom ellenőrizni, és ezáltal „saját 
növendékemmé” váltam. Azokra figyelek, akik valóságos 
életformává alakítják zeneszerzői munkájukat.

G.: Titkokat említett. Feltehetőleg minden zeneszerzőnek van
nak hasonló jellegű titkai.
Sz. S.: M indenki származik valakitől. Elárulom, szerin
tem a romantikában ki a legnagyobb csúcs: Brahms. Ö 
úgy folytatta a négy szimfóniájában Beethovent, ahogy 
senki más. Ennek a romantikának a hatását szeretném 
még jobban magamba szívni. Manapság már leírták a ro
mantikus zenét, és sziszegnek tőle. A  nyolcvanadik szüle
tésnapomon lesz egy szerzői estem az addigra remélhető
leg megnyíló Pesti Vigadóban, ahol terveink szerint a 
Savaria Szimfonikus Zenekar játszik majd, Vásáry Tamás 
vezényletével, aki már több művemet dirigálta. Elhatá
roztam, hogy Vásárynak és Kertesi Ingridnek meglévő 
imádságaimból addigra összeállítok egy csokorra valót. 
Egy négykezes zongoraversenyt is írok Orsi lányom férjé
nek, Legendy Lászlónak és egy tajvani zongoraművész
nek. Egyébként úgy gondolom, a zene „fogyasztójának” 
nem szabad a szájába rágni, m it gondoljon róla. Nagyon 
nem szeretek ismertetőt írni a műveimről — bár néhány
szor megtettem —, mert érzem, hogy nem lesz igazam. 
Kodály azt mondta, nem magyarázkodás kell a zenéhez, 
hanem aperitif — vagyis egy kis étvágygerjesztés. Kodály 
személye az idők múltával óriássá növekedett bennem. Ö 
vált életem leghitelesebb példaképévé. Művei egyre kiér
leltebbnek mutatkoznak, és maradandóbbá vá lt „tökéle
tes megoldottsága” . Nagy örömömre szolgál, hogy művé
szetéről Kocsis Zoltán is maximális elismeréssel szól, és 
erről hangszerelései is tanúskodnak. A  kodályi maxi- 
malizmust várnám az utódoktól is.
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Hegedű és zongora harmóniája
Új tehetségek a színen: Balázs János és Kállai Ernő

Gyerekkoruktól muzsikálnak együtt, Balázs 
János és Kállai Ernő a Zeneakadémia külön
leges tehetségeinek osztályában is gyakran 
duózott. Mindketten számos nemzetközi meg
mérettetésen bizonyították tehetségüket, bár 
tanulnak még, több lemezfelvételt készítettek. 
Ősztől mindkettőjüket a Starlet Music 
Management képviseli.

Ráfi Zsuzsanna

Családi barátság köti össze a muzsikusdinasztiákat, sőt a 
klarinétművész Kállai Kiss Ernő és Balázs János cselló- 
művész nagyapja is muzsikált együtt. Most nyáron szintén 
együtt játszott a két família, hiszen a Hungarotonnál 
készülő lemezen három generáció mutatja be tudását, 
köztük a legfiatalabbak, Balázs János és Kálla i Ernő is. 
„K iváló adottságok, gyorsaság, könnyedség”  -  méltatták a 
kritikák Balázs Jánost, akinek első oktatója a szintén zon
gorista és jazz-muzsikus, művésztanár édesapja volt. A  
huszonkét éves fiatalember 2006-ban a Cziffra György- 
versenyen bizonyult a legjobbnak, majd négy esztendővel 
ezelőtt Magyarország legfiatalabb győztese le tt a Liszt- 
versenyen. Több nemzetközi megmérettetésen aratott 
sikert játékával, legutóbb nyáron a rangos japán 
N ishin ionon nyerte el a fődíjat. Ennek köszönhetően 
jövőre neves zenekarokhoz kapott meghívást. Bár két esz
tendő még hátravan zeneakadémiai tanulmányaiból, már 
két lemeze is megjelent, széles repertoárt épített fel, 
amely a barokktól a XX . századig terjed. Balázs János 
Cziffra Györgyöt tartja zenei példaképének; jelenleg a 
Zeneakadémián Dráfi Kálmán a tanára, aki Cziffránál is 
tanult.
Kállai Ernő — akinek édesapja cigányprímás — hétévesen 
kezdett hegedülni, öt évvel később pedig már megnyerte 
a Zathureczky-versenyt. Több nemzetközi megméretteté

sen győzedelmeskedett, megkapta többek között a Flesch 
Károly Nemzetközi Hegedűverseny első díját. Sikerült 
bejutnia Itzhak Perlman nyári zenei táborába, amely után 
a művész arra biztatta, felvételizzen New Yorkba, a 
Juilliard School o f Musicra. Az intézményben ösztöndíjat 
nyert, sőt a 2008-as háziversenyen ő  érdemelte k i azt a 
lehetőséget, hogy a Camegie Hallban koncertezhessen. 
A  huszonnégy éves hegedűművész még két esztendeig 
tanul a tengerentúlon, utána kapja meg mesterdiplomá
ját. Úgy vélekedik, egyre több a technikailag tökéletes 
tudású muzsikus, ezért a zenei személyiség, az egyéni elő
adásmód válik lényegessé. Olyan sajátos hangra vágyik, 
m in t amilyen Perlmané. A  jazz és a cigányzene is érdekli, 
a kamarazene szintén fontos számára.
Balázs Jánossal gyerekkoruk óta ismerik egymást, többször 
játszottak együtt; úgy érzik, azonos hullámhosszon van
nak. Most a B író Csilla irányíto tta  Starlet M usic 
Managementhez is együtt szerződnek. Tudják ugyanis, 
mennyire lényeges a profi menedzsment, hiszen annak 
ellenére, hogy számos versenyen arattak sikert, itthon  
alig ismerik őket. Pedig mindketten fontosnak tartják, 
hogy a magyar közönség előtt is rendszeresen pódiumra 
lépjenek. A  karrierépítés terén pedig úgy tervezik, a 
következő időszakban minél több versenyen kell e lindu l
n iuk. Nem feltétlenül a győzelmek, hanem a kapcsolatok, 
a koncertmeghívások miatt.
Balázs Jánosnak ősszel Chopin-lemeze jelenik meg, 
októberben a New York-i magyar konzulátuson játszik, de 
Kálla i Ernővel is adnak közös hangversenyt a tengeren
túlon. Emellett Albanyban, majd a brüsszeli magyar 
intézetben muzsikál, februárban pedig a Szegedi 
Szimfonikusokkal. Kállai Ernőre újabb zenei versenyek 
várnak New Yorkban és Olaszországban, januárban pedig 
a Művészetek Palotájában lép fel. ■

A Starlet hivatalos honlapja:
www.starlet.hu
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KLASSZIKUS

A  kamarazene adottság kérdése

Borsos Kata és Q. Horváth László hegedűsza
kos zeneakadémiai hallgatók számára a zené
lés csúcsát a kvartettezés jelenti. Szerintük -  a 
tévhittel ellentétben -  nem a szerényebb képes
ségűek döntenek a kamara- vagy a zenekari 
muzsikálás mellett, hanem azok, akik saját 
megítélésük alapján nem születtek szólistának.

G ö rö m b e y  G . Szilárd

Bár mindketten szülői akaratnak engedelmeskedve kezd- 
tek el zenét tanulni -  László „vesztét” túlzott virgoncsága 
okozta mégis első látásra beleszerettek mostani hang- 
szerükbe. M indketten későn érő típusok, így játékos- 
sportos gyermek- és kamaszéveik próbára tették a szülőket 
és a tanárokat. A  mesterek — Tardos Lászlóné, Rákosiné 
Fodor Júlia, Németh Zsuzsanna, Petőfi Erika — állhatatos 
munkájának köszönhetően végül átlendültek a holtpon

ton: a konzervatóriumban egyszer és mindenkorra 
elköteleződtek a zenészélet mellett.
Az elsőre sikerrel teljesített fe lvételit követően Kokas 
Kata lin , Kelemen Barnabás, valam int Kertész István 
tanítványai között ta lá ljuk Őket. M ive l életpálya-képük — 
középpontban a kamarazenélés szeretetével -  már a Zene
akadémia megkezdése előtt pontosan kialakult, így az 
intézmény a nagyfokú önállóságra szorítás mellett főként 
a célja ik eléréséhez vezető utak fellelésében segíti őket. 
Ennek részeként hozták létre a tizenöt-tizenhat tagú 
A n im a  Musicae (A  zene lelke) Kamarazenekart, amely
nek ötletadója Rolla János, névadója Dukay Barnabás. 
Döntésük hosszú távra szól: ellent kívánnak mondani a 
szólistaközpontú képzésnek, miközben a bennük rejlő te
hetségüket akarják hasznosítani. Ú jra kiemelik: ez nem 
gyengébb adottságok, hanem megközelítés kérdése. 
Egyikük sem szereti a gyakorlás magányosan tö ltö tt 
hosszú óráit, miközben mindennél többet jelent számukra 
a csoportos muzsikálás közösségi élménye, amelyen ke
resztül megmutatkozhat a zene közösségformáló ereje. 
Á llításukat legutóbbi eredményeik is alátámasztják: Kata 
megnyerte a Kovács Dénes Emlékverseny egyetemi tago
zatának első díját, a Kovács család valam int a Halász 
A lapítvány különdíját, miközben a Mozart-díjból is része
sült. A  László vezette vonósnégyes eközben a Weiner Leó 
Országos Kamarazenei Verseny vonósnégyes kategóriájá
nak első helyezését megosztva, míg a versenyen a legjobb 
Weiner-előadás különdíját egyedüliként szerezte meg. A  
fia ta l zenészek helyzetét tapasztalataik szerint leginkább a 
„túltermelés” határozza meg, a haknizgatást, külföldi 
megélhetési zenélést elutasítják. G. Horváth László el
határozta: ha tanulmányai befejezése után már csak azért 
tudja elővenni a hangszert, hogy azzal pénzt keressen, in 
kább c iv il pályára lép. Legtöbb idejüket a zenekar 
menedzselése emészti fel: ők másolják és ragasztják a ko t
tát, foglalják a koncerttermeket, mivel szponzoruk, segít
ségük egyáltalán nincs. Úgy vélik, mindez hosszabb távon 
a minőség rovására is mehet. A  fiatal művészek az egyete
met megelőző hegedűkurzus óta egy párt alkotnak. Egy
más legavatottabb kritikusai, bár néha nehéz elfogadni a 
másik szájából a hibákat. Mindez nem állja útját szeptem
berre tervezett esküvőjüknek. Bár az időpont megvá
lasztása kérdésessé teszi László kvartettjének részvételét a 
brnói versenyen, a Gyanógeregyére szervezett kama
razenei tábort feltétlenül megtartják ■

Zeneszerzőverseny
A M ű v é s z e te k  P a lo tá ja  és a B u d a p e s t M u s ic  C enter, a C o n c e rto  B u d a p e s t és a z  ÜMZE K a m a ra e g y ü tte s  k ö z re m ű k ö d é s é v e l, a H u n g a ro fe s t 
K la ssz  Z ene i Iroda  tá m o g a tá s á v a l m e g h ird e t i az Új Magyar Zenei Fórum 2011 zeneszerzőversenyt. A p á ly á z a t n y ito t t  m in de n  o ly a n , 
m a g á t m a g ya rn a k  v a lló  ze n eszerző  s zá m á ra , ak i m é g  n e m  tö ltö t te  be a n e g y v e n e d ik  é le té v é t.  Pá lyázn i n a g y z e n e k a r i és k a m a ra - 
e g y ü tte s re  íro t t  m ű v e k  k a te g ó r iá já b a n  le h e t. A v e rs e n y  s z e rv e z ő i ebben  az é vb e n  L iszt Ferenc m u n ká ssá g a  e lő t t  k ív á n n a k  t is z te le g n i,  
s z ü le té s é n e k  k é ts z á z a d ik  é v fo rd u ló ja  a lk a lm á b ó l. A z e n e s z e rz ő k tő l e zé rt o ly a n  p á ly a m ű v e k e t v á rn a k , a m e lye k  té m á já t  L iszt m ű v é s z e te  
v a g y  sze m é ly isé g e  ih le t te .  Nevezési határidő november 8., részteles pályázati feltételek: www.bmc.hu,www.mupa.hu.
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Mindentudó ház
A debreceni Kölcsey Központ
Tizenháromezer négyzetméteren, Kölcsey Ferenc egykori lakóházá
nak közelében épült fel Kelet-Magyarország legkorszerűbb hang
verseny- és konferenciaközpontja, ahol az elmúlt négy és fél évben 
számos külföldi és hazai világsztár lépett fel. Makray Balázzsal, a 
„kis Müpa” programjaiért felelős Főnix Rendezvényszervező 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

Várkonyi Tamás

Kelet-Magyarország legnagyobb kulturális és konferencia- 
központja 2006 februárjában nyitotta meg kapuit. Nagy
termének nézőtere hétszázötven személyes; a négy, úgy
nevezett szekcióteremmel egybenyitva 1170 ember is 
elfér. A  kiváló akusztika m ellett a legmodernebb stúdió- 
technika szolgálja a házat, sót a lehetó'ségeket jelentó'sen 
szélesíti, hogy külön stúdiója is van, a Bösendorfer 
Imperial hangversenyzongorának is helyet adó nagyterem 
azonos színvonalú berendezéseivel.
„Évente 150-200 ezer látogatónk van — idézi a sta
tisztikát Makray Balázs —, mintegy hetvenöt százalékuk 
debreceni, a fennmaradó rész fővárosi, ille tve  Deb
recenhez viszonylag közel fekvő városok kultúrakedvelő 
közönsége. Nonprofit K ft. vagyunk, száz százalékban 
Debrecen tulajdona, eddig éves költségvetésünk körül
belül felét a város adta. Most ez az arány — az önkor
mányzat nehéz anyagi helyzete miatt -  változik: a városi 
támogatás mintegy harmadával csökken. Feladatunk a 
Kölcsey Központ üzemeltetése és ellátása programokkal, 
de hozzánk tartozik a Főnix Csarnok, az A po lló  Mozi, 
illetve az Arany Bika szállodában található Bartók Terem 
is. Ezen kívü l mi bonyolítjuk le azokat a programsoroza
tokat, amelyeket a város közgyűlési határozatban ír elő; 
ezek száma évente tizenegy és huszonegy között változik.

Kiváló akusztika mellett a legmodernebb stúdiótechnika szolgálja a házat

Forrás: Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.

Ilyen például a Debreceni Tavaszi Fesztivál, a Debreceni 
Jazz Napok, a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny, a 
Katonazenekari Fesztivál, az Irodalm i Napok sorozata, a 
Virágkarnevál vagy a Költészeti Napok. A  Kölcsey 
Központ kétfunkciós: a szekciótermeket, a báltermet, a 
nagytermet bérbe adjuk konferenciák, tudományos 
ülések, cég- és termékbemutatók céljára, miközben 
ugyanezen terekben kulturális rendezvényeket is szerve
zünk. E két terület között úgy ke ll egyensúlyoznunk, 
hogy se a kultúra, se az üzleti bevételi érdekek ne sérül
jenek. Ez eddig m inden évben sikerült.”
Az intézmény hasonló, m int a budapesti Művészetek 
Palotája -  csak a régió keresletéhez igazítja a kínálatot - ,  
műfaji palettája is rokon fővárosi „nagy testvérével” : 
komolyzenei, világzenei, jazz, táncos eseményeknek ad 
helyet, valamint irodalmi és színházi előadásoknak. 
„V idéki rendezvényszervező központok között csak ve
lünk van a Művészetek Palotájának élő szerződése arról, 
hogy egymást támogatjuk, együttműködünk -  ez néhány 
rendezvényben már meg is nyilvánult -  mondja az ügy
vezető igazgató. — Nem jelentünk egymásnak konkuren
ciát, de az ő segítségükkel és együttműködésükkel tudjuk 
mutatni, hogy Budapesten kívül is van magas, minőségi, 
kultúrát közvetítő és befogadó létesítmény. A  kü lfö ld i 
világsztárok közül fellépett már it t  Dee Dee Bridgewater, 
Cesaria Evora, Diane Reeves, Rhoda Scott, George 
Duke, Chick Korea, Branford Marsalis, Bobby McFerrin, 
A l  D i Meola, M ike Stern és a Kronos Quartet. A  magyar 
nagyságok közül Rost Andrea, Bogányi Gergely, Kelemen 
Barnabás, Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, Schiff András, 
Szakcsi Lakatos Béla, Vásáry Tamás. Az év második 
felében is több világhírű művész teszi/tette tiszteletét: 
augusztus 21-én Bobby McFerrin lépett fel, december 7- 
én pedig a norvég szaxofonos legenda, Jan Garbarek az 
ind ia i ütőhangszeres fenoménnal, T rilo k  Gurtuval vezeti 
a hallgatót izgalmas hangzásvilágba. H

A Kölcsey Központ honlapja:
www.kolcseykozpont.hu
A Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. honlapja:
www.fonixinfo.hu



ERKEL, MAHLER 
ÉS LISZT BELVÁROSA

Szeptember 5.
EGÉSZ NAPOS ZENÉS KORZÓ AZ ANDRÁSSY ÚTON
K ö z r e m ű k ö d ik  tö b b e k  k ö z ö t t :  S z i la s i  A le x ,  S z o k o ta y  B a lá z s ,  N a g y  P é te r ,  

C s a lo g  G á b o r ,  M o c s á r i  K á r o ly ,  S á r ik  P é te r ,  Ö k r ö s  O ttó

Szeptember - december
KULTÚRTÖRTÉNETI BESZÉLGETÉSEK AZ ÍRÓK BOLTJÁBAN

A  k ö n y v e s b o lto k b a n  m á r  

k a p h a tó  a z  E r k e l - M a h le r  Év 

h iv a ta lo s  k ia d v á n y a , 

a 1 9 -2 1 .  s z á z a d i k u l t ú r t ö r t é n e t i  

„A n d rá s s y  ú t i - k a la u z ”

A  b e s z é lg e té s e k  r é s z tv e v ő i t ö b b e k  k ö z ö t t :  B a t t a  A n d r á s ,  K o v á c s  S á n d o r ,  

S a ly  N o é m i,  M á c s a i  J á n o s ,  W e l t m a n n  N ó ra

Szeptember - október
LISZT ÉVET BEHARANGOZÓ KONCERTEK A PÁRIZSI NAGYÁRUHÁZ 
LOTZ TERMÉBEN
F e l lé p :  M o c s á r i  K á r o ly ,  H e g e d ű s  E n d re

1

Szeptember - december
ALMA MAHLER SZALON A PETŐFI IRODALMI MÚZEUMBAN
K ö z r e m ű k ö d ik  t ö b b e k  k ö z ö t t :  H a lm a i  K a ta l in ,  N é m e t h  J u d i t ,  S im o n  Iz a b e l la ,  

P á p a i E r ik a

November -  december
ROMANTIKA A 19. ÉS 20. SZÁZADBAN -  Kamarazenei fesztivál a Chopin-, 
Mahler-, és Dohnányi-évfordulók alkalmából az MTA Roosevelt téri Dísztermében
K ö z r e m ű k ö d ik  t ö b b e k  k ö z ö t t :  V á r jo n  D é n e s , P e r é n y i  M ik ló s ,  S te v e n  I s s e r t is ,  

R a d o s  F e re n c ,  N é m e t h  J u d i t

2011. január
G. MAHLER: DAL A FÖLDRŐL -  koncert a Magyar Állami Operaházban
K ö z r e m ű k ö d ik :  A n g e l ik a  K i r c h s c h lä g e r ,  M ic h a e l K ö n ig  

V e z é n y e l:  F is c h e r  Á d á m

További információ: www.erkel-mahler.hu és www.klassz.org nka m &
AnuMHö hungarofest"
SZAZAD

□  klassz
klassz zenei iroda ktassz.org
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Kulturális korzó és irodalmi szalon
Erkel, Mahler és Liszt egyaránt a fókuszban

JUBILEUMOK / ZENEKARI KÖRKÉP

Sokrétű, speciális program várja január végéig 
három jeles évfordulóhoz kapcsolódva Buda
pesten a zenebarátokat. 7\ Hungarofest Klassz 
Zenei Irodája szervezője és koordinátora a 200 
éve született Erkel Ferencet ünneplő események
nek. Liszt Ferenc és a magyar komponistához 
másként, de szorosan kötődő Qustav Mahler is 
a fókuszba kerül.

Albert Mária

Csaknem féléves, összehangolt sorozat kezdődik szeptem
ber 5-én, és tart 2011. január 25-ig, amelynek szerkezetét 
úgy állították össze, hogy a két jubilánst, Erkelt és Mahlert 
egyformán hangsúlyosan mutassák be, de már a 2011-es 
Liszt-bicentenáriumra irányítsák a figyelmet -  mondta el 
a Gramofonnak Erdődy Orsolya, a Klassz Zenei Iroda ve
zetője. Ezért is választották az Erkel, Mahler és Liszt belvá
rosa címet. Érdekessége a sorozatnak, hogy szinte kizárólag 
az Andrássy út mentén vagy közelében álló intézmények
ben zajlik, ezáltal nemcsak ünnepeiteket, hanem a kor 
pezsgő kulturális életét, kiemelkedő alakjait is megismer
heti a közönség.
Már a vasárnapi, szeptember 5-i nyitány rendhagyó, a 
Nike-futás után az Andrássy út lezárva marad a Bajcsy- 
Zsilinszky út és az Oktogon között. A  szakasz zenés ku ltu 
rális korzóvá alakul, nyitva tartanak az éttermek és kávé- 
házak, a könyvesboltok. Kiállításokat lehet nézni, illetve 
zeneszó közben kényelmes nyugágyakban olvasni, vagy 
írókat hallgatni, amint kedvenc műveikből olvasnak fel. 
A  Hungarofest sikeres akciója, az Olvasóliget is ideköl
tözik erre a délelőttre, a Lengyel Intézetben pedig 
Chopin-zene hallható. Kihelyeznek hat zongorát, hat 
színpadot. Mindegyik saját témát kap, az egyik az Erkel- 
kortársakat vonultatja föl, a másikről korabeli szalonzene 
szól. De lesz huszadik századi és jazzpódium is. Délután 
hatkor avatják fel a Magyar Á llam i Operaházban Gustav 
Mahler szobrát, majd évadnyitóként Mahler II. szimfóniá
ja csendül fel, Fischer Ádám vezényletével.
Szeptember 10. és 13. között Erkel-napokat szervez a Fil
harmónia Budapest Nonprofit K ft. a Károlyi-palotában, az 
elmaradó Erkel Nemzetközi Operaverseny helyett. A  je
lentkezők közül többen mégis pódiumra léphetnek 
szeptember 11-én, a Himnusz komponistájának híres ope
ráiból énekelnek az Erkel jun ior című programon.
A  sorozat első koncertjén, szeptember 10-én, pénteken az 
Erkel és kortársai esten a Honvéd Férfikar lép fel Strausz 
Kálmán vezényletével, hegedűn Szecsődi Ferenc, zongo
rán Kassai István a közreműködő. A  szombat este az iroda-

Pi nagyszabású koncertsorozatban lép fel a világhírű csellista, Steven Isserlis is

lomé, bár Erkel-dalok is elhangzanak: a Pesti Magyar Szín
ház tagjai Petőfi Sándor, Kölcsey Ferenc, Katona József és 
Vörösmarty M ihály verseit és leveleit olvassák fel. Szep
tember 12-én, vasárnap reggeltől amatőr és profi sakkozók 
jutnak asztalhoz, hiszen Erkel híresen jó sakkozó volt (lásd 
cikkünket a 66. oldalon). Szeptember 13-án este Erkel 
hősnői címmel ad koncertet Medveczky Adám  vezényle
tével a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara és a 
Nemzeti Énekkar.
A  kiemelt események között első helyen az M T A  díszter
mében négy estén hallható, novemberi és decemberi kon
certeket em líti Erdődy Orsolya. A  Romantika a XIX. és 
XX. században című műsort Várjon Dénes zongoraművész 
szerkeszti. Három világhírű csellista szerepel ebben a soro
zatban, Steven Isserlis, Christoph Richter és Perényi M ik 
lós. Várjon és Simon Izabella mellett a zongoristák közül 
Rados Ferencet emeli k i és a két dalénekest: Bátori Évát 
és Németh Juditot. A lm a Mahler dalai a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban is elhangzanak (lásd keretes írásunkat a 10. 
oldalon). A  programot Magyar Á llam i Operaházban zár
ják 2011. január 25-én. Fischer Ádám a Dal a Földről 
című alkotást vezényli. Nagy öröm, hogy női szólistaként 
a világhírű mezzót, Angelika Kirchschlagert nyerték meg, 
a férfi szólamot Michael König énekli.

További információ:
www.klassz.org
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Jubileumok
ölelésében

A Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar és a Nemzeti 
Énekkar 2010-2011-es sze
zonjának első szakasza 
jubileumok köré szervező
dött: megemlékeznek Erkel 
Ferenc születésének 200., 
Liszt Ferenc születésének 
200., illetve halálának 125. 
évfordulójáról, miközben a 
negyedszázados Nemzeti Ének
kart is koncertek sorozatával 
köszöntik.

Görömbey G. Szilárd

A  december végéig tartó időszakkal kapcsolatban Kocsis 
Zoltán, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója 
elmondta: az egyre csökkenő források m ia tt éppen legiz
galmasabb terveikről ke lle tt lemondaniuk. Kifejezetten 
sajnálja, hogy a pénzhiány m iatt egyre kevésbé lehet
séges — a korábbi gyakorlathoz hasonlóan — a zenekarral 
éppen fe llépő szólistának szólóestet is szervezni. Ez idén 
is egy esetben, Szergej K rilo v  fellépése kapcsán valósul
hatott meg, ennek ellenére úgy véli, s ikerült minden
képpen vállalható, érdekes és kihívást je len tő  programot 
összeállítaniuk.
A  főzeneigazgató kiemelkedő alkalomnak tartja az em
líte tt művész szeptember 25-i fellépését, amelyen Bartók 
Hegedűversenyét szólaltatja meg a zenekarral. Egy nappal 
később az Uránia Nemzeti Filmszínházban adnak közös 
estet, amelynek műsorán Beethoven G-dúr (op. 30 no. 
3), valam int két A-dúr (az op. 12 no. 2 és az op. 47-es, 
Kreutzer) szonátája szerepel. Hasonlóan izgalmas zenei 
csemegét ígér Gyenyisz Kozuhin (képünkön) november 
26-i budapesti vendégjátéka is. A  Kocsis Zoltán szerint az 
ösztönt és intellektust bámulatosan ötvöző művész a 
Szófia k irá lynő  nevét viselő Zeneművészeti Főiskola 
Dm itrij Baskirov által vezetett világhírű zongora tanszé
kén tanult, és a semmiből előbukkanva nyerte meg idén 
a brüsszeli Erzsébet királyné versenyt. Előadásában Buda
pesten Prokofjev II. zongoraversenyét ha llha tjuk majd. 
November 11-én Erkel Ferenc születésének 200. évfor
dulójára emlékeznek a Bartók Béla Nem zeti Hang- 
versenyteremben, a koncert a főzeneigazgató reményei 
szerint hozzájárul ahhoz, hogy Erkel végre az ő t megillető 
helyre kerüljön, és megkapja a legnagyobb, egyéni hangú 
és határozott identitású zeneszerzőknek kijáró elismerést.

Az 1985-ben alapított Nemzeti Énekkart már húsz eszten
deje dirigáló karnagy, Anta l Mátyás az évad eseményei 
közül mindenképpen említésre méltónak tartja a kórus 
születésnapi koncertje it is magában foglaló Klemperer- 
bérlet alkalmait. Az előbb ismertetett, szeptember 25-i 
hangversenyen Liszt két alkotását szólaltatják meg a zene
kar kíséretével. Felcsendül a ritkán játszott, a karnagy által 
a szerző legdrámaibb, legtömörebb és legizgalmasabb kom
pozíciójának tartott, tenorszólóra, kórusra és zenekarra írt
13. zsoltár, illetve a Longfellow költeményeinek fel- 
használásával készült, az alvilág erőit legyőző harangokat 
megéneklő mű, A  strassburgi katedrális harangjai.
A  bérletsorozat következő estjén, október 21-én az A n ta l 
Mátyás szerint a „zenetörténeti csoda” címre esélyes 
kompozíció, Berlioz Faust elkárhozása című oratóriuma 
hangzik el, Kocsis Zoltán vezényletével; a Nemzeti Ének
kar mellett fellép a Honvéd Férfikar és az MR Gyer
mekkar. A  sorozat záróestjén, december 9-én Verdi 
Requiemje hallható, A  Nyugat lánya-produkció kapcsán 
már megismert k iváló karmester, Carlo Montanaro ve
zényletével.
M ár zajlanak a jövő  évi Liszt-koncertek előkészületei is. 
Az ünnepi esztendő hivatalos megnyitója január 22-én 
lesz, ekkor a Magyar fantázia, a Koronázási mise és az 
A m it a hegyen hallan i című alkotások csendülnek fel. A  
Nemzeti Filharmonikusok együttesét az a megtiszteltetés 
is érte, hogy Bartók és Liszt muzsikáját tolmácsolhatja az 
Európai Unió soros elnökségének átvétele alkalmából 
Brüsszelben, majd ezt követően a Vatikánban is.

További információ:
www.filharmonikusok.hu
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KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP

Egy sikertörténet állomásai
Qyermeklemezt is készít a Fesztiválzenekar
A független kiadó, a Channel Classics gondozásában először 2004-ben látott napvilágot BFZ- 
felvétel, Rahmanyinov II. szimfóniája került a korongra. Körner Tamás igazgató azt mondja: 
a kapcsolat kezdettől felhőtlen, az elégedettség kölcsönös.

AM

„Lemezeink átütő nemzetközi sikerében nem kis része van 
a kiadónak” -  jellemzi a Channel Classics és a Budapesti 
Fesztiválzenekar viszonyát Körner Tamás igazgató. A  
repertoárt a kiadó vezetőjével közösen dolgozza k i a zene
igazgató, a Channel Classics m indig messzemenően 
respektálja, hogy Fischer Iván karmesteri fantáziáját 
milyen művek lohbantják lángra. „Nem emlékszem, hogy 
e bő fél évtized alatt bárm ikor is kompromisszumra 
kényszerültünk volna” -  fűzi hozzá. Meg
jegyzi, az elismerő kritikák általában meg
említik, hogy a kiadó milyen merész, mert 
az úgynevezett mainstream repertoárt is 
hajlandó újra felvenni. Beethoven VII. 
szimfóniájából nyilván százféle kapható, a 
2008-as BFZ-lemezt mégis m in t újdonságot 
üdvözölték a szakírók, 
méltányolva a 
friss hangzást, a 
másféle megköze
lítést és azt, hogy 
Beethoven mellé, 
a kort felidézendő 
egy-egy W ilms-,
Rossini- és Weber- 
kompozíció került.
„Összehangoltan 
dolgozunk: ha Ja
pánban koncerte
zünk, ha Kínában, a 
Channel Classics kellő számban és választékban 
eljuttatja a helyszínre a lemezeinket, legyen m it dedikál
n i” -  részletezi Körner Tamás.
Az év hátralévő részében még három BFZ-újdonsággal 
találkozhat a zenebarát. Dvorák V II. szimfóniája mellé az 
Amerikai rapszódiát társították. A  Channel Classics 
pedig átvette a Philipsnél készült V III. és IX . szimfónia, 
valamint a Szláv táncok felvételeit -  így szép Dvorák- 
sorozat formálódik. A  két utóbbi anyag nem egyszerű 
licenszvásárlás, mert -  m in t minden Channel Classics- 
kiadvány — ez is szuper audio, SACD formában jelenik 
meg. A  kiadó és az együttes nagy ívekben gondolkodik, 
nemsokára a boltokba kerül például Beethoven IV . és VI. 
szimfóniájának friss felvétele is.

Az egyik évben készült anyag a másik esztendőben 
jelenik meg -  jelzi az igazgató. Schubert „nagy” C-dúr 
szimfóniáját a Budapesti Búcsú után (amelyen szintén

megszólaltatták) rögzítették a Művészetek Palotájában, 
ahol a 2011. februári Schubert-maraton zárókoncert
jeként ismét elhangzik. E CD-n a „desszert” az Ö t német 
tánc lesz.
„A  fe lve tt anyagok között különlegesség egy gyerekle
mez” — emeli ki Kömer Tamás. A  zenei anyag a Kakaó- 
koncertek struktúrájához igazodva az ifjú  közönségnek 
szóló, és ma a már nemcsak Budapesten, hanem kü l

fö ldön is élvezhető sorozat leg
érdekesebb momentumait mutatja 
be. Ennél az összeállításnál fontos a 
gyerekek animálása, Fischer Iván 
összekötőszövege. „Ez kis nehézséget 
is okoz a kiadónak, hiszen meg kell 
oldania, hogy a Nagy-Britanniában 
forgalmazandó felvételről angolul, a 
Németországban kaphatókról né

metül szóljon a szöveg, és 
természetesen magyar verziót 
is tervezünk.”
„M in t említettem , a kon
certek, turnék és CD-k műso
ra szoros összhangban áll. A  
karácsonyi, Müpa-beli hang
versenyünkön csupa Stra- 
vinsky-kompozíció hangzik el, 
többek közt két emblematikus 
alkotás, A  tűzmadár-szvit és a 
Tavaszi áldozat — ezeket szeret
nénk az est után rögzíteni.”
A  Schubert-maraton után, már

cius elsején osztrák, német, belga, holland és francia tu r
néra indul a BFZ. Az út hét állomásán, majd Budapesten 
háromszor ugyanaz a program hangzik el. Wagner-operák 
részletei: a Siegfried-idill, a Tánnhauser-nyitány és a 
bacchanália, A  nürnbergi mesterdalnokok előjátéka, Az 
istenek alkonyából Siegfried rajnai utazása és a gyászin
duló, valamint a hatalmas, több m in t húsz perces záróje
lenet, amelynek énekes szólistája a vendégjátékon és 
Budapesten a k itűnő  énekesnő, Petra Lang. A  sorozat 
után ezt az anyagot veszi fel a Channel Classics számára a 
Budapesti Fesztiválzenekar. ■

Az együttes honlapja:
www.bfz.hu
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2010. november 6., 7.

Donizetti: Szerelmi bájital
A Magyar Telekom támogatásával 

Vígopera két felvonásban -  félig szcenírozott előadás

2010. november 14.

Orgona-párbaj
Thierry Escaich (Párizs), Fassang László (Budapest)

2010. november 15.
LISZT ÉS A ZONGORA A MAGYAR TELEKOMMAL

„Liszt és Schumann" 
Mocsári Károly zongoraestje

2010. november 22.

Sanghaj! Szimfonikus Zenekar
Közreműködik: Mélodie Zhao -  zongora 

^  Vezényel: Muhai Tang

2010. december 6.
* \  \  LISZT ÉS A ZONGORA A MAGYAR TELEKOMMAL

„Liszt és Itália" 
jandqjenő zongoraestje

'  a*  2010. december 12.

' Sinfonia Varsovia
Közreműködik: Farkas Gábor- zongora 

Vezényel: George Csicsinadze
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KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP

Egymásba kapaszkodó
fogaskereke

Keller 7\ndrás személyén keresztül három 
nagy magyar muzsikus szellemisége ha
tározza meg a Concerto Budapest munkáját. 
7\ zeneigazgató által képviselt, kamarazene 
alapú zenekarépítés meghozta gyümölcsét, 
de talán sokan kíváncsiak arra, mit jelent ez 
a műhelymunka a gyakorlatban. Környei 
Zsófia koncertmestert kértük meg, vezessen 
a színfalak mögé.

•fr Várkonyi Tamás

Keller András m in t egykori növendék három legendás 
személyiség tanításait kapcsolja az együtteshez. Végh 
Sándor nyomán az egységes vonóshangzásra törekednek, 
Rados Ferenc jó  néhányszor beül próbára, és tanácsaival 
segít, Kurtág György, a zenekar fővédnöke szintén jelen 
van a mindennapi munkában -  ha csak közvetve is, 
hiszen ő és Keller András között szoros munkakapcsolat 
alakult k i az elmúlt évtizedekben. M ió ta  Keller a művé
szeti vezető', a zenei igény is megváltozott a zenekar ber
keiben. „A  művek alapos megismerése nélkül nem beszél
hetünk interpretációról -  mondja Környei Zsófia. — A  
próbafolyamatot felfedezó'útnak is tekinthetjük. Jó he
lyen, jó  időben belépni, tisztán intonálni, együtt játszani 
— ez még kevés, a művészet ezen tú l kezdó'dik. Az első' fázis 
a szólampróbáké: különválik az elsó'hegedű, a második 
hegedű, a brácsa-, a cselló- és a bó'gó'szólam, és egyedül 
dolgozza k i a kényesebb állásokat. A  következő' fokozat, 
amikor a vonósok már együtt próbálnak, ezzel pár
huzamosan szokott zajlani a fúvóspróba, amelyet Lakatos 
György vezet. Ezeken az alkalmakon a szólamok közti 
összjátékot lehet jó l gyakorolni. Ha m indenki kidolgozot- 
tan játssza a maga zenei anyagát, a fogaskerekekéhez ha
sonló mechanizmus jön létre: külön-külön forognak, de 
egymást is segítik, eló'relendítik a mozgásban. Ez szellemi 
és fizikai odaadást, teljes személyes részvételt kíván m in- 
denkitó'l. Nem ritka, hogy minden szólamból egy-egy mu-

Keller András, Környei Zsófia és Juniki Spartakus koncertmesterekkel

zsikus összeül, és kvintettben végigjátssza a teljes művet -  
ez azért hasznos, mert ily módon jobban érezzük a ránk há
ruló feladat súlyát. A  legfelső' lépcsőfok a tu tti próba, ami
kor a teljes zenekar együtt játszik. Nálunk hosszú próba
folyamatok vannak: ennek köszönhetően a koncertre 
megérik bennünk a zene, szinte vérünkké válik. Főiskolás 
éveim alatt, amikor huszonkét évesen az együttes koncert
mestere lettem, több idősebb kolléga mondta: majd meg
látod, egy-két év, egy-két tíz év, és belefáradsz, megtörsz, 
alábbhagy a nagy akarás és lendület... Nem lett igazuk.” 
Környei Zsófia a Concerto Budapest szárnyai a la tt mű
ködő Végh Filharmónia koncertmestere is. Ez a csapat 
abban különleges, hogy vonósnégyesek tagjai alkotják; 
többek között a Keller-, az Akadémia, a Nádor, az Auer, 
a Somogyi-kvartett, valamint a Weiner-Szász Kamara- 
zenekar és a Concerto Budapest muzsikusai. A  majdnem 
másfél évtizede koncertmesteri tisztséget ellátó 
művésztől azt is megtudjuk, hogy az elmúlt időben a 
zenekar életét anyagi gondok nehezítették, de az együttes 
példamutató morális tartással viselte a megpróbáltatá
sokat. Nem mondtak le koncertet, nem változtattak meg 
műsort. „Több m int száz muzsikus képes vo lt sokszor 
ellenszolgáltatás nélkül játszani. A  zenekar fejlődését 
nem törte meg, nem vetette vissza a nehéz anyagi 
helyzet; szólistáink is mögénk álltak, például Kocsis 
Zoltán, G idon Kremer, Ránki Dezső. Az új zenekari 
menedzsment feladata egyebek között azt elérni, hogy az 
anyagi háttér is biztos legyen; ne csak a Concerto 
Budapest fenntartója, hanem a társadalmi szerepvállalás 
jegyében más vállalatok és az állam is vegyék k i részüket 
az együttes finanszírozásából.” H

A zenekar hivatalos honlapja:
www.concertobudapest.hu
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NIKUS ZENEKAR
ei Esték Bérlet 2010/2011

2010. OKTÓBER 4. HÉTFŐ 19 ÓRA 
CSAJKOVSZKIJ: RÓMEÓ ÉS JÚLIA - 

NYITÁNYFANTÁZIA  
CSAJKOVSZKIJ:

ROKOKÓ VARIÁCIÓK, OP. 33 
BEETHOVEN:

IV. (B-DÚR) SZIMFÓNIA, OP. 60

m is k o l c i  Sz im f o n ik u s  z e n e k a r
CSELLÓ: MÉREI TAMÁS 
VEZÉNYEL: LUKÁCS ERVIN

2010. DECEMBER 16. CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA
KAMARAKONCERT

POULENC: SZEXTETT 
R. STRAUSS: B-DÚR SZVIT, OP.4 
G a b r ie l e  Sz o n á t a  
By r d : Ea r l  o f  O x f o r d ’s m a r c h  
U jj V ik t o r  G é z a : Sz e x t e t t  
H á n d e l : T ű z ij á t é k - s z v it  
PARKER: A LONDO NERIN NEW YORK

KÖZREMŰKÖDNEK:
A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
FA- ÉS RÉZFÚVÓSAI 
VEZÉNYEL ÉS ZONGORÁZIK:
KOVÁCS LÁSZLÓ

2011. FEBRUÁR 21. HÉTFŐ 19 ÓRA 
JAN ClKKER: SPOMIENKY  
LISZT: A -D Ú R  ZONGORAVERSENY  
W EINER: C SO N G O R  ÉS T Ü N D E  -  

SZVIT

KASSAI FILHARMONIKUS ZENEKAR 
ZONGORA: MATE) ARENDÁR1K 
VEZÉNYEL: KOVÁCS LÁSZLÓ

2011. ÁPRILIS 11. HÉTFŐ 19 ÓRA 
BARTÓK: I I .  HEGEDŰVERSENY 
DVORAK: V I I .  (D-MOLL) 
SZIMFÓNIA, OP. 70

M is k o l c i Sz im f o n ik u s  z e n e k a r  
H e g e d ű : Pa t r íc ia  k o p a t c h in s k a j a  
VEZÉNYEL: KOVÁCS LÁSZLÓ

2010. NOVEMBER 18. CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA 
CSAJKOVSZKIJ: M O ZA R TIA N A ,

OP. 61 (IV . ZENEKARI SZVIT) 
MOZART: HÁROM KONCERTÁRIA 

(VORREI SPIEGARVI O D IO  K. 418, 
ALMA GRANDE E NOBIL CUORE 

K. 578, C H ’IO M I SCORDI Dl TE 
K. 505)

CSAJKOVSZKIJ: IV. (F-MOLL) 
SZIMFÓNIA, OP. 36

MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
ÉNEK: CRISTINA PARK 
VEZÉNYEL: MARCO BALDERI

2011. JANUÁR 20. CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA
„A RAJNA KINCSE”

SCHUMANN: I I I .  (ESZ-DÚR) 
„RAJNAI" SZIMFÓNIA, OP. 97 

WAGNER: NÉGY ZENEKARI RÉSZLET 
(TANNHÄUSER- NYITÁNY, 
PARSIFAL -  ELŐJÁTÉK, ISTENEK 
ALKONYA -  GYÁSZINDULÓ ÉS 
FINÁLÉ)

MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
VEZÉNYEL: H AM AR  ZSOLT

2011. FEBRUÁR 17. CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA 
P U C C IN I: PILLANGÓKISASSZONY

CSO-CSO-SZÁN: GONZÁLEZ M ÓNIKA 
SUZUKI: GÉMES KATALIN 
PINKERTON: FEKETE ATTILA 
KATE: MARKOVICS ERIKA 
YAMADORI: REZSNYÁK RÓBERT 
SHARPLESS KONZUL:
K Á LM Á N D I M IHÁLY 
GORO: ROZSOS ISTVÁN 
BONZO: MOLNÁR ZSOLT 
CSÁSZÁRI BIZTOS: NÉMETH GÁBOR

MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
MISKOLCI CARDINAL MINDSZENTY 
KÓRUS
CANTUS AGRIENSIS KAMARAKŐRUS 
VEZÉNYEL: KOVÁCS JÁNOS

2011. MÁRCIUS 3. CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA 
KAM ARA K O N C ER T

G ABRIELI: C A N ZO N A  
H Á N D E L: Z A D O K T H E  PR IEST-  

KORONÁZÁSI H IM N U S Z

J. S. Ba c h : h - m o l l  m is e  -
C U M  SANCTO SPIRITU  

MOZART: AVE VERUM CORPUS 
WAGNER: L O H E N G R IN  -  I I I .  
FELVONÁS ELŐJÁTÉK 
WAGNER: LO H E N G R IN  -

Elsa  b e v o n u l á s a  a
KATEDRÁLISBA  

BARTÓK: M A G Y A R  KÉPEK 
GÖRET: SOUFFLES 
D . GILLESPIE: A  N IG H T  IN  T U N IS IA

So l t i Gy ö r g y  R é zf ü v ó s  Eg y ü t t e s  
MŰVÉSZETI VEZETŐ:
SZENTPÁLI ROLAND

2011. MÁRCIUS 31. CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA 
ZOM BOLA PÉTER: V. SZIM FÓ N IA  
M OZART:

B-DÚR HEGEDŰVERSENY K. 207  
LISZT-WEINER: H-MOLL SZONÁTA

M is k o l c i s z im f o n ik u s  Z e n e k a r  
H e g e d ű : Sö ó s  M á té  
VEZÉNYEL: KOVÁCS LÁSZLÓ
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A bérletek megvásárolhatók a Filharmónia Khl. irodájában (3525 Miskolc, Kossuth u. 3.. tel.: 46/505-656). 
A koncertek helyszíne a Művészetek Háza (3525 Miskolc, Rákóczi utca 5., tel.: 46/508-844).

A műsor- és a szereplőváltozás jogát fenntartjuk! • wWw.mso.hu jts* a

MISKOLCI
SZIMFONIKUS

ZENEKAR



KLASSZIKUS

Opera Szombathelyen
Műfaji bővítés a Savaria Szimfonikusoknál
Régi vágya válik valóra a zongoraművész-karmester Vásáry Tamásnak a következő szezonban: 
ő vezényli a Carment Szombathelyen. Ősztől ugyanis a Savaria Szimfonikus Zenekar szimfonikus 
és kamarazenei sorozata mellett operabérletet is indít.

Réfi Zsuzsanna

ZENEKARI KÖRKÉP

Tiszteletbeli elnök-karnagyként irányítja a munkát a 
Savaria Szimfonikusoknál Vásáry Tamás, aki ősszel már a 
második évadot kezdi az együttesnél. A  következő szezon 
nagyrészt az ő elképzelései alapján épült fel, a programot 
együtt tervezték meg Mérei Tamás igazgatóval. Vá lto
zatos műsort játszik az együttes, a kínálatban M en
delssohn, Brahms, Grieg, Kodály, Mahler, Orbán művei 
is helyet kaptak; a vendégek között Anna T ifut, Onczay 
Csabát, Alexandre Batyt és Farkas Gábort egyaránt meg
találni. Vásáry Tamás fontosnak tartja, hogy a fiatal 
tehetségeket fellépési lehetőséghez juttassák.
Az első közös szezonról így vélekedik: „Nagyon örülök, 
hogy a zenekar mindenre nyitott, amit mondok, vagy 
amit kérek. Még az ellen sem tiltakoztak, hogy megvál
toztattam az ülésrendet: az elsőhegedű mellett ülnek a 
csellisták, mellettük a brácsa, szemben velük a második 
hegedű. Pedig a zenekarok ragaszkodni szoktak az évtize
des beidegződéseikhez. Erezhető a fejlődés, kiváló koncer
teket adtunk az elm últ szezonban — ezt DVD-felvételek 
dokumentálják - ,  Mérei Tamás k itűnő ötletekkel irányít
ja az együttest. Az első évet azért kértem, hogy eldönt
sem, tudok-e a zenekarral folyamatosan együttdolgozni; 
ezt három tényezőtől tettem függővé. Az első a pénz, 
hiszen nem mindegy, hogy az együttes mekkora büdzsével 
rendelkezik; nem akarom, hogy emiatt legyen megkötve 
a kezem. Remélem, ősszel megnyugtató válaszokat kapok. 
A  másik kérdés az volt, hogyan lehet az együttessel dol
gozni -  erről már az előbb szóltam. A  harmadik nagy kér
dést az opera műfaj repertoárba építése jelentette. N a 
gyon szeretem a zenés színházat, de eddig úgy hozta az 
élet, hogy kevés lehetőséget kaptam. Most Mérei Tamás
sal egyetértésben elindítottunk egy operabérletet; bízunk 
abban, hogy megfelelő helyszínt is találunk, és nem csak 
koncertszerűén tudjuk majd előadni darabokat. A  Don 
Carlos, a Pillangókisasszony és a Don Giovanni kerül 
színre, én a Carment vezénylem novemberben, fiatal éne
kesekkel. Bizet operája zseniális darab, sokat dirigáltam a 
Rádiózenekar élén is, és mindig megállapítom, különleges 
mű. Szombathely egyébként is izgalmas város, amelynek 
nagy előnye, hogy közel fekszik az osztrák határhoz, így a 
magyar kultúrát is terjeszthetjük.”
Az Ifjúsági Világzenekar kapcsán megemlíti, hogy július
ban rendkívül tehetséges fiatalokat sikerült összegyűjteni. 
Nagyszerű szólistákra talált, világszínvonalú produkciók

Vásáry Tamás elnök-karnagy: „A zenekar mindenre nyitott, amit kérek”

is létrejöttek az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári 
Akadémiáján, Debrecenben. „M inden próba és koncert 
előtt öt percet együtt meditáltunk. Otven éve jógázom, 
januárban Indiában tökéletesítettem tudásomat egy 
neves mesternél. A  meditáció le lk i eszköz, segít abban, 
hogy bármi történjen is, az ember mindig megtalálja az 
egyensúlyát.”
Vásáry Tamás emellett versenyeken is ismerkedik a fiatal 
tehetségekkel, sok-sok felkérés után ugyanis végre néhány 
megmérettetésen zsűrizést válla lt. Élvezte, hogy képet 
kapott arról, milyen a mai fiatal művészek viszonya a mu
zsikához. Emellett ebben a szezonban a szombathelyiekkel 
is több koncerten lép pódiumra, október 2-án például a 
Művészetek Palotájában adnak Beethoven-estet.

A Savaria Szimfonikusok hivatalos honlapja:
www.sso.hu
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A BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR
ŐSZI HANGVERSENYEIBŐL

Szeptember 10. és n . 19.45
Szeptember 12.15.30 Bartók Béla

Nemzeti Hangversenyterem

Mahler Ünnep
Melis László: AION'PSIA (Dionysia) -  a Mahler Ünnep 
felkérésére írt mű -  bemutató 
Mahler: 7. (e-moll) szimfónia 
Vezényel: Fischer Iván

Az NKA és az Osztrák Kulturális Fórum támogatásával

Szeptember 24. és 27.19.45
Szeptember 26.15.30 Bartók Béla

Nemzeti Hangversenyterem

Brahms: 1. (d-moll) zongoraverseny, Op.15 
Bartók: Román tánc zenekarra, Sz 47a, BB 61 
Bartók: Concerto, Sz 116, BB 123 
Vezényel: Fischer Iván 
Közreműködik: Schiff András (zongora)
Szeptember 2 4 -én és 2 7 -én a HVG Kiadói Zrt. 
támogatásával

Október 24.17.00 BFZ székház

Vasárnapi kamarazene
Jan Dismas Zelenka: g-moll triószonáta két oboára, 
fagottra és continuóra, ZWV 181/4 
Mozart: Esz-dúr kürtkvintett, K.407 
Brahms: C-dúr zongoratrió N0.2. Op.87.
Közreműködik: Salvi Nóra (oboa), Malomvölgyi Márta 
(oboa), Tallián Dániel (fagott), Lévai László (nagybőgő), 
Balog Zsolt (csembaló), Szőke Zoltán (kürt), Rácz József 
(hegedű), Haják Krisztina (brácsa), Porzsolt György 
(brácsa), Eckhardt Éva (gordonka), Iván Tímea (hegedű), 
Mód Orsolya (gordonka), Nagy Péter (zongora)

Október 30. és november 1.19.45 
Október 31.15.30 Bartók Béla

Nemzeti Hangversenyterem

Orosz est
Csajkovszkij: Rómeó és Júlia -  nyitány-fantázia 
Rachmaninov: Rapszódia egy Paganini-témára, Op.43 
Sosztakovics: 15. (A-dúr) szimfónia, Op.141 
Vezényel: Mihail Pletnyov 
Közreműködik: Stephen Plough (zongora)

Szeptember 25.14.30 és 16.30 BFZ székház

Kakaókoncert 
Műsorvezető: Fischer Iván

Az E.ON Hungária Zrt. támogatásával

November 7.14.30 és 16.30 BFZ székház

Kakaókoncert 
Műsorvezető: Fischer Iván

Az E.ON Hungária Zrt. támogatásával

November 18. és 19.19.45 Bartók Béla
November 20.15.30 Nemzeti Hangversenyterem

Lengyel est
Moniuszko: Bajka (Tündérmese) -  nyitány-fantázia 
Chopin: 1. (e-moll) zongoraverseny, Op.11 
Szymanowski: 2. (B-dúr) szimfónia, Op.19 
Vezényel: Antoni Wit 
Közreműködik: Yundi Li (zongora)
November 1 8 -án a Napi Gazdaság Kiadó Kft., 
november 1 9 -én a PrintXBudavár Zrt., valamint 
november 2 0 -án a Lengyel Intézet támogatásával

Jegyek vásárolhatók a BFZ titkárságán
(1036 Budapest, Lajos u. 48-66., Buda Square Irodaház C/5; telefon: 489-4332), 

az ismert jegyirodákban, valamint a www.jegymester.hu oldalon.



K o r n y e z c i o e n

Új otthont avat a Pannon 
Filharmonikusok -  Pécs

Különleges évad előtt áll Pécs szimfonikus 
zenekara: decemberben nagyszabású ünnep
ségsorozattal avatják fel a város új, kitűnő 
akusztikájú, ezer főt befogadni képes kon
certtermét. A z új helyszín a Pannon Filhar
monikusok otthona lesz, és az együttes felel 
majd a terem komolyzenei programjaiért is.

Várkonyi Tamás

A  Pannon Filharmonikusok komoly eredménye és sikere, 
hogy hat éve telt házas bérletet rendez Budapesten, a 
Művészetek Palotájában. A  koncerteken a hallgatóság 
hetven százaléka törzsközönségnek tekinthető  -  most e 
mintegy ezerötszáz zenebarát előtt megnyílik a lehetőség, 
hogy ne csak a fővárosban, hanem Pécsett is hallhassa az 
együttest: kétszáz évnyi aktív zenekari kultúra után el
készül Pécs modern, ezer fő t befogadni képes hangver
senyterme. Az épület nemcsak koncerthelyszínként fog 
szolgálni, hanem a zenekar székházaként is. A  hang
versenytermen kívül az együttesnek öt saját próbaterme 
lesz, a nagyzenekari ugyanolyan stúdiótechnikával felsze
relve, m in t a nagyterem, tehát akár i t t  is készíthetnek 
majd felvételeket.
Nem könnyű évadot kezd a zenekar, mert a költözés és a 
művészi munka feladatait párhuzamosan ke ll ellátni. 
Komoly szerepe lesz az együttesnek, hiszen nemcsak m int 
„lakó” vesz majd részt a ház életében, hanem m in t a szim
fonikus koncertek rendezője, szervezője is. Horváth Zsolt 
igazgató elmondta: partnerségre törekednek az ország 
azon zenei intézményeivel, ahol komoly munka folyik, 
különösen a Művészetek Palotájával. „Lesz olyan projek
tünk — mondja - ,  m int az egyetemistáknak szóló Valentin 
napi program, vagy az operabálhoz hasonló rendezvény.

A  zenekar eddig kizárólag a Pécsi Nemzeti Színház opera
produkcióiban ve tt részt zenés színházi előadásban, de az 
új hangversenyteremben saját, félig szcenírozott opera
produkciókkal is előállhatunk majd. A  színpad- és a 
nézőtér-rendszer átalakítható, tehát a terem tökéletesen 
megfelel több funkció ellátására.”
A  sokszínűség megmarad, de bizonyos irányokba -  ha úgy 
tetszik, a populáris műfajok felé — nyitnak. „Biztosan töb
bet foglalkozunk például filmzenével -  folytatja Horváth 
Zsolt —, hiszen komoly bevételi kötelezettségünk van, a 
közönséget be ke ll hozni a koncertekre. Ennek ellenpólu
saként a ház üzleti terve megköveteli azt, hogy három- 
négyhetente olyan hangverseny legyen, amelyen világ
h írű  vendégművész játszik a közönségnek, és amely ezáltal 
nemcsak regionális érdeklődésre tarthat számot, hanem 
az ország más pontja iró l is vonz érdeklődőket. Szeretnénk 
ugyanakkor, ha ez a hely alkotóházként, kísérleti műhely
ként is működne, ha például kortárs zeneszerzők ideszok
nának, it t  dolgoznának velünk. A m i a hátrányunk, az 
előnyünk is: m ivel nem lesz mindennap hangverseny -  
erre nincs kereslet Pécsett - ,  a kiváló akusztikában szabad 
a pálya a kísérletezésre. Ki lehet próbálni dolgokat, fe l
venni, visszahallgatni, változtatni, a művet szinte együtt 
írn i a zenekarral.”
Az épület üzemeltetője a Zsolnay Orökségkezelő N o n 
p ro fit Kft. lesz, a szakmai működtetésért, programszerve
zés komolyzenére vonatkozó részéért a zenekar a felelős. A  
muzsikusokat alig é rinti e változás — az együttes évi ötven 
koncertet köteles adni Pécs új hangversenytermében —, a 
zenekar menedzsmentjének azonban jelentősen bővülnek 
a feladatai. „Ez szervezeti átállást is je lent -  tájékoztat az 
igazgató - ,  ráadásul ennek az új infrastruktúrának a mű
ködtetésére a város m in t tulajdonos új formát gondolt el 
(vállalkozó közintézet), amelyre egy 2009-es törvénymó
dosítás révén van lehetőség. Az eddigiekhez képest jóval 
nagyobb gazdálkodási, működési szabadságot biztosító in 
tézményi formában kell tehát átszerveznem a zenekart. 
Mindez precedens értékű lesz az országban.”

A Pannon Filharmonikusok hivatalos honlapja:
www.pfz.hu

GRAMOFON 2010. ŐSZ

Fo
rrá

s:
 P

an
no

n 
Fi

lh
ar

m
on

ik
us

ok



HANGOKKAL 
BESZÉLÜNK

FISCHER ANNIE BÉRLET
MOZART és Moz'Art 
Thália Színház

METAMORFÓZISOK
utazás a szecesszió világába 
Olasz Intézet

KARAJAN BÉRLET
Művészetek Palotája

CONCERTO
I U D A P E S T

2010/2011
ÉVAD BÉRLETEI

RICHTER BÉRLET
Művészetek Palotája

M ANÓ  BÉRLÉT
Zeneház

PINO KKIO  BÉRLÉT
Zeneház

|  DZSOPATÁN ÉS GÁSZTONFILD
Nemzeti Múzeum

Bérletvásár az ismert jegyirodákban!
További információ a w w w .C O n ce rto b u d a p e s t.h u  weboldalon 
vagy a (06- 1) 215-5770  -es telefonszámon

A Magyar Telekom támogatásával T



KLASSZIKUS

A bernsteini m inta
A Budafoki Dohnányi Zenekar öt bérletsoroza
ta közül a Megérthető zene című ismeretter
jesztő családi bérlet a legnépszerűbb. Ennek 
tematikáját követi, de fiatalabb korosztálynak 
szól a Zelinka Tamás és Hollerung Qábor által 
vezetett, gyerekeknek szóló koncertsorozat, a 
Zeneértő leszek és a Megérthető zene junior, 
amelyeknek szintén népes a törzsközönsége 
Budafokon.

• >  Gramofon

A  sorozatoknak köszönhetően a fiatalok már óvodás ko
ruktól kezdve értő közönségként hallgatnak egy-egy elő
adást, hiszen az ő szemszögükből közelítve, gyereknyelven 
ismertetik meg velük a hangszerek titokzatos világát, a 
komolyzene mélységeit. Az első és második osztályosok
nak ingyenesek az előadások, a nagyobbak pedig általá
ban családostul jönnek, ami kedvezményes bérletre jo
gosít. „A z ismeretterjesztő koncerteken m indig a 
bernsteini m intát követem, amelynek két fontos eleme 
van. Elsősorban az, hogy a magyarázat m indig a zenei 
nyelv lényegi elemeiből indul ki, nem kényszeríti a hall
gatót a bonyolultabb fogalmak elsajátítására. Másod
sorban, nem titkoltan válla lok egyfajta triv ia litást, azaz 
hétköznapi módon közelítem meg a zenei gondolatokat, a 
kor emberének fogalmi rendszerébe beilleszthető módon. 
Ez azt je lenti, hogy a hallgató, anélkül, hogy szakmai is
meretekkel rendelkezne az előadott zeneműről, beavatot
tá válik” -  mondja Hollerung Gábor. „Rendkívül fontos, 
hogy az ismeretek átadója társnak tekintse a közönséget. 
A  cél nem a lexikális tudás átadása, hanem az élmény fel

ZENEKARI KÖRKÉP

ismerésének és átélésének képessége. Én nagyon hiszek a 
Bernstein-, Pernye András- és Földes Imre-féle ismeret
terjesztésben, mely szerint felvilágosítás nincsen, csak 
beavatás van. A  közönség ezáltal »újrahasznosítható« é l
ményt kap tőlünk; ha úgy tetszik, a zenei folyamat része
sévé válik.”
Beer Ágnes, a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és 
Általános Iskola énektanára, a sorozat látogatója: „Ének
tanárként örömmel tapasztalom, hogy a sorozat az iskolai 
tananyagra is épül, ráadásul én is sokat tanulok belőle. 
Felidéz már elfelejtett emléket, vagy rámutat olyasmire, 
amire eddig nem figyeltem. Énekórán tudatosan készü
lünk egy-egy koncertlátogatásra, az élményeket pedig u tó
lag mindig megbeszéljük. Ilyenkor általában nagyon fáj a 
szíve annak, aki valamiért nem tudott o tt lenni a többiek
kel. De megesett már az is, hogy olyan sikere vo lt egy 
szombati produkciónak, hogy legközelebb annyian vo ltak 
kíváncsiak a műsorra, hogy nem fértünk be a nézőtérre.”  
A  következő évad is várja a legkisebbeket a hangszerbe
mutatókon, valamint érdekességekkel szolgál a 10—14 
éves korosztály számára: műsoron lesz például a Szent- 
ivánéji álom, amely egy tündértörténethez írt kísérőzene, 
mesés zenei megjelenítéssel; az Á lla to k  farsangja, ami 
burkoltan az emberi jellemek karikatúrája; lesznek kórus- 
művek, amelyek életképeket mutatnak be különleges ze
nei eszközökkel; emellett felcsendül Prokofjev meséje, a 
Péter és a farkas, amelyben alapvető zenei karaktereket 
lehet megismerni; és a program része lesz Britten variáció
sorozata egy Purcell-témára, közismert nevén a Fiatalok 
zenekari kalauza, amelynek lényeges eleme a hangszerek 
vetélkedése-bemutatása, egymásra találása. A  fiatalok 
emellett a könnyedebb műfajokba is betekintést nyerhet
nek majd a Budafoki Big Band segítségével.

A Budafoki Dohnányi Zenekar hivatalos honlapja:
www.bdz.hu

Társnak tekinteni a közönséget -  Hollerung Gábor és a zenekar a Megérthető zene egyik előadásán
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„Kétszáz éve európai”
A 200 éves Pannon Filharmonikusok hangversenysorozata 
a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben

2011. január 21. péntek, 19.30 
Eötvös Péter: Seven 
Liszt: Faust-szimfónia, S. 108 
Vezényel: Peskó Zoltán
Közreműködik: Patricia Kopatchinskaja -  hegedű, 
Balczó Péter -  tenor, Honvéd Férfikar 
(Karigazgató: Strausz Kálmán)

2011. március 4. péntek, 19.30
Webern: Passacaglia, op.1
Mahler: Kindertotenlieder (Gyermekgyászdalok)
Dohnányi: 2. (E-dúr) szimfónia, op.40
Vezényel: Bogányi Tibor
Közreműködik: Komlósi Ildikó -  mezzoszoprán

ÚJ bérletvásárlóknak:
Bérleteink 2010. május 18-tól megvásárolhatók a Művészetek Palotájában, a Rózsavölgyi 
és a CULTUR-COMFORT jegyirodában, valamint az ismert jegypénztárakban, 
vagy megrendelhetők a www.jegymester.hu és a www.pfz.hu weboldalakon.

2011. április 8. péntek, 19.30 
Krzysztof Penderecki: 2. szimfónia 
Sosztakovics: 6., h-moll szimfónia, op. 54 
Vezényel: Krzysztof Penderecki

2011. május 20., péntek 19.30
Haydn: D-dúr („A csoda”) szimfónia, Hob. I:96
Kurtág György: ...quasi una fantasia...
Mahler: 1., D-dúr („A titán”) szimfónia 
Vezényel: Vass András 
Közreműködik: Csalog Gábor -  zongora

PANNONZU1 1  
FILHARMONIKUSOK

H  Művészetek 
Palotája

Budapest

&
JEGYMESTER

V A 7 f S
/

ÉRDI^TAMÁS
és a BUDAPESTI VONÓSOK

koncertje
A ZENE VILÁGNAPJÁN 

_^^££óber ^ jé n  19 órakor

III. Kiskorona u. 7. Telefon: 250-0288 
www.obudaitarsaskor.hu  

ww w.jegym ester.hu



KONCERTAJÁNLÓKLASSZIKUS

Másfél hónap alatt két világ
h írű  zongoraművész lép fel a 
Bartók Béla Nemzeti Hangver
senyteremben, A  Zongora bérlet 
keretében. Piotr Anderszewski 
(felsó' képünkön) nem eló'ször 
játszik az ó't -  nem az ereiben 
csordogáló magyar vér m iatt -  
kedvelő' hazai közönség eló'tt.
Szeptember 30-án Bach két angol 
szvitje között koncertteremben 
ritkán hallható Schumann-ciklu- 
sokat ad eló'. Az egyik, az 1845-ben 
komponált Hat kánonikus etűd 
érdekessége, hogy a bachi ellenpontmú'vészet ihlette a 
szigorú polifónia jegyében, valamint az is, hogy eredeti 
formájában különleges hangszerre, pedálsorral ellátott 
zongorára íródott. A  zenetörténeti párhuzamokkal, 
rímekkel színesített műsorok jellemzó'ek a negyvenegy 
éves zongoraművészre: az idén évfordulós zeneszerző' 
egyik utolsó kompozícióját, az eló'adók által szintén 
elhanyagolt Gesänge der Frühe ciklust is megszólal
tatja.

Anderszewskit egy másik kelet-európai, a nála 
két és fél éves fiatalabb, tizenéves korától a világ 
koncerttermeit járó Jevgenyij Kisszin (alsó 
képünkön) követi a Művészetek Palotája szín
padán. Az orosz művész teljes egészében évfor
dulós szerzó'k jegyében állította  össze műsorát. 
Nem állnak tóié távol az erőpróba jellegű meg
mozdulások, rendkívüli teherbíró képességével 

ezeket könnyen abszolválja. November 
17-i szólóestjén is 
részeltet ilyesmiben: 
Schumann m ellett a 
nevével alighanem 
legszorosabban össze
kapcsolódott a lkotó, 
Chopin négy balladáját 
szólaltatja majd meg, 
amely alkotások egyen
ként is a zongorairo
dalom technikailag leg
igényesebb művei közé 
tartoznak.

Folytatódik a világsztár éne
kesek látogatássorozata a M ű
vészetek Palotájában. Cecilia 
Bartoli, Philippe Jaroussky és 
Andreas Scholl után, október 
22-én napjaink egyik vezető' 
tenorja, lan Bostridge (felső 
képünkön) teszi tiszteletét, 
hogy az egyeduralmon levő 
kasztráltak mellől a X V III. szá
zadban eló'-eló'tűnő trónbitorló 
tenorok művészetéből nyújtson 
ízelítőt. Műsorát a kor „három 
tenorja” -  Francesco Borosini,
Annibale Pio Fabri és John Beard -  emlé
kének ajánlja, akiknek az akkori sztárzene
szerző, Georg Friedrich Fländel áriák sorát 
komponálta, természetesen az ő páratlan 
technikájukat hangsúlyozó virtuóz elemekkel 
teletűzdelve. Napjaink alighanem legta- 
nultabb énekesét -  Bostridge a bölcsészet
tudományok terén is jeleskedett -  a két
szeres Grammy-jelölt zenekar, az 1990-ben 
alapított és Fabio Biondi vezette Europa 
Galante kíséri.

Zenés színpadokon diadalmaskodó „testvére” , az 
1973-ban Peruban született Juan Diego Flórez 
(alsó képünkön) december 7-én, a Budapest 
Kongresszusi Központban először lép fel Magyar- 
országon. Műsorán Rossini, Donizetti, Be llin i 
áriái csendülnek fel, a húszéves Failoni Zenekar 
közreműködésével, Alessandro V ite lio  vezényle
tével. Flórez, akinek 2007-ben tartott esküvőjére 
a perui elnök és Mario Vargas Llosa is hivatalos 
volt, a m ilánói Scalában hetvenöt éves hagyo
mányt tö rt meg, amikor Az ezred lánya című 
Donizetti-operában az A h ! Mes amis kezdetű, 

kilenc magas C-s áriát -  a kirob
banó sikerre való tekintette l -  
meg merte ismételni. Ezzel azt 
kockáztatta, hogy a dalszínház ve
zetősége e lt ilt ja  a további ottani 
fellépésektől. Az igazgató urak en
gedékenyek voltak, aznap minden 
idők egyik legjobb jegybevételét 
könyvelhették el. A  kilenc C-s ária 
bravúrduplázását Flórez 2008-ban a 
Metropolitan Operában is megis
mételte.

38 GRAMOFON 2010. ŐSZ Az összeállítást készítette: Várkonyi Tamás
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KLASSZIKUS

Id i l l i  alkotás
sal, Beethoven 
H a to d ik já v a l 
érkezik a Bar
tók Béla Nem
zeti Hangver
senyterembe a 
Francia Nem
zeti Zenekar. 
Sztárkarmeste
rük, a M ilánó
ban született, 
V  e l e n c é b e n  
debütált, majd

chicagói (Lyric Opera) és New York-i operaházakban (Metropolitan) 
dirigált Daniele G atti (képünkön) október 28-án kontrasztáló alkotást, 
Stravinsky ma is megdöbbentően avantgárd Tavaszi áldozat című tabló
sorozatát szerkesztette a koncert második felébe. Az általa 2008 óta 
vezetett zenekarról annyit érdemes tudni, hogy nem rossz. Bővebben: 
Gatti olyan elődök után került a zeneigazgatói székbe, m in t Charles 
Munch, Sergiu Celibidache, Lórin  Maazel, K urt Masur és Charles Dutoit. 
A  Francia Rádió kebelében működő' zenekar repertoárján hangsúlyosan 
szerepelnek XX. századi francia művek, de a Beethoven-szimfőnia nyilván 
az előbb fe lsorolt karmester-legendák keze alatt is számtalanszor 
megszólalt, és az akkori betanulás nem m últ el nyom nélkül. Az európai 
zenekari tradíciók tisztelőinek mindenképpen a koncerten a helyük.

K ö z é p k o r i

h a n g s z e r c s o d á k

Az elektrofon hangszerek történetét 
bemutató est után fo lytatódik Mandel 
Róbert sorozata a Művészetek Palotá
jában. Ezúttal nem a közelmúlt és a je 
len, hanem több évszázados instrumen
tum ok állnak majd a középpontban; 
elfeledettek, később tökéletesítettek, 
ragyogó pályát befutottak. Annyi biz
tos, hogy olyan hangok-hangzások 
tö lt ik  majd be a Fesztivál Színház terét, 
amelyekkel nem gyakran találkozni. 
Több különlegessége is lesz a műsor
nak, például, hogy két változatban is 
megszólal: gyerek- és felnőttverzióban 
is. A  hangszercsodákat és gyönyörű 
zenéket világhírű  kü lfö ld i vendég- 
művészek és k iváló hazai előadók szó
la lta tják meg. M andel Róbert például 
organistrumon, symphonián, trum - 
scheiton játszik. Hogy milyen hangsze
reket takarnak e nevek?
Találkozunk október 17-én.

szeptember 26. 
Uránia Filmszínház

F o tó : A ra d i P é te r , 1

hegedű:

SERGEJ KRYLOV
zongora:

KOCSIS ZOLTÁN

i l h a r m ó n i a  2 0 1 0  ő s z  

é r  l e t  — =*•

október 8 . 
Thália Színház

STRASBOURGI
ÜTŐEGYÜTTES

október 14. 
Szent István Bazilika

CAPILLA FLAMENCA
művészeti vezető: Dirk SnellíngS

Az előadások 19.30 órakor kezdődnek.

november 3. 
MÜPA

FESTIVAL STRINGS 
LUCERNE

vezényel: ACHIM FIEDLER
zongora:

GOTTLIEB WALLISCH

B érle tek  vá ltha tók: F ilharm ónia Budapest N onpro fit Kft. V II., Kazinczy u. 2 4 -2 6 . valam int az is m e rt jegyirodákban.

^  NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM nka BUDapesT I FRANCIA 
FINTÉZET b . 0 = !  |g $ %  e i t  ^

E L V E T I A

w w w .filharm oniabp.hu
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KLASSZIKUS SALZBURGI BESZÁMOLÓ

Nem közepes, 
nem unalmas

Különlegességek a salzburgi 
Pünkösdi Fesztiválon
7\ Pünkösdi Fesztivál szervezése Riccardo 
Muti elképzelésein alapul, ám aki slágerdara
bokat vár, csalódik. A  nyárelő a régizenéé, 
sok barokk muzsikával, de Mozarttal is. Muti 
ötéves projektje a nápolyi barokk mesterek 
muzsikáját mutatja be koncertek és operaelő
adások formájában.

Mozart és Jommelli azonos című oratóriuma, a Megszaba
d íto tt Betulia (Betulia liberata) á llt idén a májusi műsor 
középpontjában. Ehhez csatlakozott barokk hegedűest, 
Hasse zenés játéka, kóruskoncert, valam int filmvetítés.
A  fesztivált a Mozart-oratórium szcenírozott változata 
nyito tta . M uti szerint a tizenöt éves Mozart alkotása ren
dezés után kiált. A  Juditha triumphans, Metastasio szö
vegével, a kis Wolfgang első itáliai útja után keletkezett. 
Mozart nem sokkal korábban találkozott a nápolyi isko
la kiemelkedő' zeneszerzó'jével, az akkor már idó's 
Jommelli mesterrel Nápolyban. U tóbb i huszonhét évvel 
azelőtt, 1743-ban írt oratóriumot ugyanerre a szövegre, 
művét még halála után is nagy sikerrel játszották Európa- 
szerte.
Mozart ebben az időszakban természetesen az olasz opera 
hatása alatt állt, így nem csoda, hogy az azione sacra 
műfajába sorolt alkotása számos teátrális elemet tartal
maz, követve a b ib lia i „horrortörténetet” . Holofernes 
támadó seregétől egy h ithű, gyönyörű özvegy menti meg 
a várost: bejutva a táborba, a lerészegedett csapatvezért 
egyszerűen lefejezi. A  jelenetekben észlelhető feszült
séget, a karakterek változatosságát Mozart zenéje zseniáli
san ábrázolja (képünkön Michael Spyres, Ozía szerepé
ben). Jommelli muzsikája visszafogottabb, líraibb, az 
oratorikus előadás igazi szakrális zeneként jelenik meg. A  
szöveget a kor egyik legnépszerűbb librettistája, Pietro 
Metastasio írta. K iváló karakterformálása, jó l érthető 
textúrája, a konfliktushelyzetek ma is izgalmas ábrázolása 
a három-négytucat Metastasio-librettó jellegzetessége, 
így nem csoda, hogy e szövegeket mintegy négyszáz zene
szerző zenésítette meg 1720 és 1835 között.
G iu liano Carmignola olasz hegedűművész Sonata da 
camera címmel adott hangversenyt. Csembaló, lant, ba
rokk cselló közreműködésével vezette el a hallgatókat a 
nápoly i iskola színes hangszeres világába. Porpora, 
Matteis, Geminiani, Barbella ritkán hallott, teatralitást 
sem nélkülöző virtuóz darabjait mutatta be, megidézve az 
itá lia i barokk kor hegedűs sztárjait. A  Les Arts Florissants 
kóruskoncertjén, egykori tenorjuk, Paul Agnew vezetésé
vel Alessandro Scarlatti, Leonardo Leo, Antonio  Caldara 
a capella egyházi m űveit hallhattuk. A  kórus teljesít
ménye lázba hozta a közönséget.
A  vendégek között a népszerű olasz Europa Galante zene
kar is szerepelt, a barokk hegedűmuzsika egyik fenegyereke, 
Fabio Biondi vezetésével. Értékes ritkaságot hoztak ők is: a 
Nápolyban élt Johann Adolph Hasse Pyramus és Thisbe 
cím ű zenés játékát. B iondi nagy energiával, szokásához 
híven hegedűvel a kézben irányította virtuóz együttesét. 
Kockázatos vállalkozás teljes zenei sorozatot ennyi 
kuriózumnak szentelni, még akkor is, ha a művészeti igaz
gatót Riccardo M utinak hívják. A k i azonban ott vo lt a 
koncerteken, sem közepes, sem unalmas zenét nem ha ll
hatott. ■

A Salzburgi Pünkösdi Fesztivál hivatalos honlapja:
www.salzburgerfestspiele.at

40 lA M M ifrin  2010. ŐSZ
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KLASSZIKUS

A Nagy Világszínház 
városa
Kettős jubileumot ünnepel idén Salzburg: az 
Ünnepi Játékok alapításának kilencvenedik és 
a Grosses Festspielhaus megnyitásának ötvene
dik évfordulóját. Öt hétre jelen idejűvé vált a 
múlt, miközben további nagyszerű produk
ciókat mutattak be, hang- és képhordozókon 
megörökítve azokat a jövőnek.

Fittler Kata lin  / Salzburg

A  játékok m ind komplexebb kínálatán belül rendre 
megkülönböztetett figyelem ju t az operáknak. Gounod 
Rómeó és Júliája a 2008-as év nagy sikerének felújítása. 
A kkor a várandós Anna Netrebko he lye tt N ino 
Machaidze lopta be magát a nézők szívébe Júliaként -  
idén felváltva énekelték e szerepet. Rómeóként Piotr 
Beczala és Stephen Costello hódított. Yannick Nézet- 
Séguin vezényletével a Mozarteumorchester méltó 
kíséretről gondoskodott -  a kanadai karmesternek 
köszönhetően elh itető erővel kelt életre a történet, 
atmoszférateremtő megjelenítésben, a Felsenreitschule 
kivételes hatású környezetében.
Gluck Orfeuszának interpretációtörténetét új értékes 
adattal gazdagította az eredeti olasz nyelvű verzió idei 
előadása. A  mindössze három szereplőre redukált történet 
élményt adóan jelent meg a Grosses Festspielhaus szín
padán. Euridicét a város szülötte, Genia Kühmeier 
jelenítette meg, Orfeuszként Elisabeth Kulman remekelt 
a Riccardo M u ti vezényelte produkcióban. (Ám orként a 
bajor Christiane Karg társult hozzájuk.) Kulman csodála
tos; a szopránból mezzóra és altra váltás sikeressége már 
önmagában is kivételes hangi adottságokról tanúskodik. 
Ehhez járult a szerepformálás autonómiája — ahogyan 
megélte a történetet, egyúttal megvilágította a glucki 
zenedráma korszakos jelentőségét is. Élő, a szó legneme
sebb értelmében modem művet hallhattunk.
Hogy R ichard Strauss Elektrája elementáris erővel 
hatott, az énekesek szuggesztivitásán túl a látványvilág
nak is vo lt köszönhető, s it t  nemcsak a rendezésre gondo
lok. A  fényhatások megvilágító erejű alkalmazása 
lehetetlenné tette, hogy kívü lá llóként kövessük a 
tragédiát. S aki már látta „civilben” Iréné Theorin t 
(Elektra), Waltraud Meiert (Clytemnestra) és Eva-Maria 
Westbroeket (Chrysothemis), nemcsak elismeréssel 
adózik a maszkmestereknek, hanem megerősödik h ité
ben, hogy szükség van a hatásos, elhitető erejű színpadi 
megjelenésre. Theorin  lélektanilag felépített szerepfor
málása, a k ifo rro tt drámai szoprán tökéletes hangi perfek- 
ciójával: felejthetetlen.

Gluck Orfeuszának címszerepében Elisabeth Kulman -  megvilágította a mű 
korszakos jelentőségét Fotó: Hermann és C lärchen Baus / Salzburger Festspiele

Ugyancsak felejthetetlen Patricia Petibon Lulu-alakítása. 
(Az énekesnő árialemezéről a 72. oldalon olvasható k r it i
ka.) Berg születésének 125., halálának 75. évfordulóján 
emlékezetes előadás született Vera Nyemirova ren
dezésében, Dániel R ichter színpadképeivel. Az előadás 
másik erős figurája Schigolchként Franz Grundheber, aki 
a színpadon magától értetődő természetességgel valósítja 
meg mindazt, amire mesterkurzuson növendékeit tanítja; 
szerepformálása a m indenkori jelenlét, az interpretáció 
magasiskolája. Több szerepben láthattuk a holland mez
zoszopránt, Cora Burggraafot, aki Gounod operájában, 
Rómeó apródjaként vívásával is elismerésre méltó te l
jesítményt nyújtott.
Az egy-egy modern szerző zenei v ilágát bemutató 
Kontinent sorozat idei kiválasztottja Wolfgang Rihm vo lt 
— a sorozaton túlmenően, a fesztivál egyik legrangosabb 
eseményének számított Dionysos című operafantáziájá
nak ősbemutatója. L ib re ttó já t Nietzsche-szövegekből 
á llíto tta  össze a szerző — a mozaikképekből kialakított 
hangzó ikonosztáz első hallásra nyilvánvalóvá tette: 
továbbíródik az operatörténet. ■

2 0 1 0 . ősz 41GRAMOFON



KLASSZIKUS KÖNYV

SOLYMOSI TARI EMŐKE: KÉT VILÁG KÖZT 

Beszélgetések Lajtha Lászlóról 
Hagyományok Háza, 342 oldal

Jelképes című könyvet tart kezében az olvasó:

Két világ közt. Aki valamennyire tájékozott a XX. 

századi magyar zene történéseiben, pontosan 

ezt gondolhatja Lajtha Lászlóról: zenéjét és 

életútját tekintve két világ között élt. Igen. a „har

madik magyar" -  ahogyan Bartók után szabadon 

az őt szerető francia művésztársak emlegették -  

számos alkalommal kényszerült váltani és válasz

tani egymástól fényévnyire elhelyezkedő világok, 

életformák között. Legyen az a számára lefegyver- 

zően könnyed és természetes váltás a világvárosok 

elegáns értelmiségi körei és a paraszti közösségek 

világa között, a sármos, kedves humorú úriember 

modora és a szarkasztikus, kioktató, jobb esetben 

mogorva professzori póz között, vagy életének talán 

legnehezebb döntése, amikor 1948-ban a külföldi 

élet szabadságának és sikereinek feladásával hazatért 

a kommunista rendszer számára ellenséges körülményei közé. 

Viszontagságos, igazi XX. századi karriertörténetet, egyben egy régi vágású 

„erős egyéniség” karakterrajzát tárja elénk ez a beszélgetéskötet. Kortársak 

emlékeznek Lajtha Lászlóra, a családtagra, művészre, barátra, mesterre, feje

zetenként logikusan strukturálva; a kötet szerkesztője. Solymosi Tari Emőke 

mintegy húsz éven keresztül készítette az itt közreadott beszélgetéseket. 

A kortárs visszaemlékezések, szubjektivitásuk mellett, legalább olyan doku-

mentumértékűek lehetnek, mint egy szerzői 

memoár. Mert melyik emlékirat nem szubjek

tív? (Itt az emlékezet, o tt az ego szépít.) A 

modern kutatási módszerek között életsze

rűsége miatt népszerű „oral history" gyakran 

semmi mással nem pótolható információkhoz 

juttatja a kutatót.

A kérdező árnyalt és változatos következe

tességgel, fáradhatatlanul teszi fel partne

reinek ugyanazokat a kérdéseket: egy gazdag 

és fajsúlyos zeneszerzői életmű kialakulása, 

sorsa és jövője izgatja. A beszélgetőtársban 

élő Lajtha-kép, a mester saját kompozícióiról 

való ritka megnyilatkozásai, a kommunista 

hatalomhoz fűződő viszonya, zenéje v i

szonylagos mellőzöttségének megélése és 

okai. A válaszok meg is lepnek, meg nem 

is. Az ok lehet okozat is. Lajtha életútjának 

mérföldkövei, polihisztori sokoldalúsága, 

igényessége, szigorúsága, egyenessége, 

ugyanakkor személyiségének már-már anekdotikusan érdes jegyei sok m in

denre választ adnak.

A komoly tudományos apparátussal (jegyzetanyag, név- és zenemű-mutatók) 

ellátott kötet a szerző második. Lajthának szentelt könyve. Lebilincselően 

érdekes olvasmány, mely többedmagával szépen mutat gyarapodó Lajtha-pol- 

cunkon, a Lajtha-művek szintén bővülő hangfelvételei mellett. Vegyük le a 

polcról!

Qyenge Enikő

S o ly m o s i  Tari Emőke

mi

Két világ közt
Beszélgetések lajtha Lászlóról

KARL AAGE RASMUSSEN:
SZVJATOSZLAV RICHTER 

Rózsavölgyi és Társa, 398 oldal

A dán zeneszerző és bevallottan hobbi

zenetörténész olvasmányos -  ám nem különö

sebben mély és bevilágító erejű -  Richter-életraj- 

zot írt. Váratlan adatokkal nem rukkol elő, s a 

régieket sem mutatja be radikálisan más megvilá

gításban. Néhány megállapítása azonban igazán 

frappánsra és elgondolkodtatóra sikeredett, mint 

például az, hogy „a Richter-mítosz a maga módján 

a zene mítosza” , és ez a mítosz telítve van a zene 

rejtvényeivel és problémáival. Miközben Richter 

szédületes pályájáról, életművéről, koncertél

ményeinkről (ha vannak) és felvételeiről beszélünk, 

gondolkodunk, tulajdonképpen a zene leglényegibb 

és éppen ezért szükségszerűen titokzatos vonásaival 

kerülünk szembe. Az ő zongorázásából nyert 

tapasztalat alapvető módon járult hozzá a zenéről 

való tudásunkhoz, művészete a XX. századi zene 

történetének ugyanolyan súlyú fejezete, mint a legnagyobb zeneszerzői élet

művek. Valószínűleg ez a felismerés vezethette Rasmussent, amikor belevá

gott az életrajz megírásába. A zene alapvető kérdéseit óhajtotta körbejárni 

Richter ürügyén, ám ez a szándék sajnos csak szándék maradt. Az ígéretes 

elvi felütés után egy hol érdekesebben, hol laposabban elmesélt életrajz-

epizódjainak sorjáztatásába kezd, melyben sok 

redundáns elemmel találkozhatunk, ráadásul 

ahogy haladunk előre, egyre több oda-visszaugrás 

és anekdota tarkítja a lineáris elbeszélést. Két -  a 

Richter-életrajzhoz képest aránytalan, a tárgyalt 

téma szempontjából azonban elnagyolt -  fejezet 

is beékelődik a szövegtestbe, egy Prokofjev- és 

egy Sosztakovics-„esszé". A harmadik Richter- 

kortárs zeneszerzőről, Benjamin Brittenről is sok 

szó esik, ám Rasmussen úgy érezhette, hogy 

róla kevésbé részletes portré is kielégíti az 

olvasó kíváncsiságát. A biográfus érezhetően 

érdeklődik a sztálini és poszt-sztálini korszak 

zeneművészete és kultúrpolitikája iránt, nem 

rejti véka alá azt sem, hogy hatottak rá 

Szolomon Volkov Sosztakovics-biográfiái 

(szimpatikus, hogy az olvasót tájékoztatja e 

biográfiák tudományos hitelességével szem

ben felvetett aggályokról). Volkovra emlé

keztet az is. ahogy a különböző tényadatok 

közötti űrt igyekszik kitölteni, hol pszichologizáló, hol fantázia 

szülte, hol regényes elemekkel, valamint hogy beleszeret egy-egy metaforájá

ba. Rasmussent leginkább a „Vándor”- a „Nomád” - metafora ragadja el, néha 

hajlamos e metafora túldimenzionálására. Összességében azonban a könyv jó 

beszélgetőtárs -  aki kicsit is foglalkozott már Richterrel, a saját kérdéseit hall

hatja viszont. Molnár Szabolcs
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2010/2011
M ű v é s z e t e k  P a lo t á ja ,  F e s te t ic s  P a lo t a  ( B u d a p e s t ) ,  

B a r t ó k  E m lé k h á z ,  G ö d ö l l ő i  K i r á l y i  K a s t é ly  d í s z te r m e

Grigory Sokolov Evgeny Kissin

A  Zongora 2010/2011- Művészetek Palotája
Bérletek és jegyek megrendelhetők a jakobikoncert@gmail.com e-mail címen.

Piotr Anderszewski -  2010. szeptember 30., Evgeny Kissin -  2010. november 17. 19.30 
Kocsis Zoltán -  2010. december 8. 19.30, Grigory Sokolov -  2011. március 7. 19.30 

Ránki Dezső -  2011. április 18. 19.30, Mitsuko Uchida- 2011. május 16. 19.30

A  „Koncert 3 3 ” valamennyi hangversenyére 10% kedvezménnyel lehet jegyeket vásárolni,
ha közvetlenül a jakobikoncert@gmail.com e-mail címen rendelik meg jegyeiket.

Látogasson el honlapunkra:

www.jakobikoncert.hu
Koncertek világsztárokkal, kedvezmények a gyerekekkel érkezőknek 
Kérjük, jelentkezzen be a fenti e-mail címen, ha szeretne hírlevelet kapni 

valamennyi „KONCERT 33” hangversenyről.

A  koncertek közreműködői a 2010/2011 -es hangversenyszezonban:
Evgeny Kissin, Grigory Sokolov, Mitsuko Uchida, Piotr Anderszewski,
Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, Vásáry Tamás, Szokolay Balázs (zongora),

Szabadi Vilmos, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Baráti Kristóf, Bánfalvi Béla (hegedű), 
Onczay Csaba, Fenyő László (gordonka), Csáki András (gitár),

Tokody Ilona (szoprán), Xavier de Maistre, Marie-Pierre Langlamet, V igh Andrea (hárfa), 
Budapesti Vonósok, Liszt Ferenc Kamarazenekar, Ewald Quintet, Excanto együttes

A hangversenyek főszponzora:

m y m

m a g y a r  v i l l a m o s  m ű v e k

Támogatók:

NÉPSZABADSÁG
A tájékozottság magabiztossá tesz.

DANUBIUS HOTELS 
GROUP

nka
Nemzeti Kulturális Alap

K á r p á t i a
í k  É T T E R E M  É S  SÖ RÖ ZÖ



KLASSZIKUS HANGLEMEZ / DVD

WOLKENSTEIN: DALOK 

Andreas Scholl -  ének 

Shield of Harmony

LANG LANG ZONGORAESTJE 
a bécsi Musikvereinban 
Beethoven, Albéniz, Prokofjev, Chopin 

művei: Lang Lang -  zongora • • • O O

SCHUMANN: DALOK 

Dietrich Fischer-Dieskau -  ének 

Hartmut Höll -  zongora

Bestseller biztosan nem lesz Andreas Scholl mégoly 

igényesen kivitelezett új szólóalbuma. Garancia erre a 

szerző, a XV. század első felének titokzatos figurája, a 

világutazó trubadúr, Oswald von Wolkenstein szemé

lye és műve. A lézengő ritter megtestesítője: nemcsak 

nagyhatalmú nemesek és gazdag polgárok asszonyait 

kívánta meg, de még a politikába is bele-belekavart. Ez 

ügyben Magyarországon is többször megfordult, de 

egy bizonyos XXIII. János nevű ellenpápa ügyében is 

eljárt; üldözött és vadásztak rá, békék és háborúk múl

tak fumigálkodásain -  és ennek a hébe-korba doku

mentált élet-mítosznak állandó eleme a minden tör

ténés mellé odapattintható „állítólag” .

Scholl, a jelen kor legérettebb kontratenorja ráadásul 

több szívszerelem-legyet is ütne e lemezzel: saját, 

Kiedrichben telt gyermekkora, a templomi Chorbuben 

gregorián szerepléseinek emléke, apja helye a karza

ton, elhunyt nővére mint a ritka kóruslányok egyike. 

Plusz von Wolkenstein kora reneszánsz vágánssága. 

Száz feletti a fennmaradt dalok száma, közülük a leg

híresebbel indít Scholl: a strófikus Es fügt sich a ked

ves téma, az utazás jegyében fogant. A kíséret ízlés 

szerinti, az egész albumon a Shield of Harmony nevű 

régizene-együttes tagja penget ezt-azt. Néha tényleg 

nem egyszerű megmagyarázniuk, mit miért használ

nak. Például az előbbi, versszakonként poroszoktól 

oroszokig sok-sok országot bemutató dal szövege 

említ hegedűt, trombitát, dobot és sípot, ők zenei 

megfontolások miatt mégis hárfát használnak, azt is 

csak diszkréten. Úgyis Scholl álomszép éneklése a lé

nyeg. Aki pedig sokallná az üveges pianók, a melegen 

vibráló középláge lágyságát, az megkapja a minne- 

sängeri kontrasztot is, méghozzá a falzettista saját, 

teljes funkciós baritonjával.

Ókovács Szilveszter

Harmónia Mundi -  Karsay és Társa
HMC902051

Lang Lang számos formátumban (CD, DVD, Blue- 

ray, LP) megjelentetett koncertfelvétele idén március

ban készült a bécsi Musikvereinban. Különös, de a 

program gerincét adó két Beethoven-szonáta (C-dúr, 

op. 2 no. 3; op. 57) mintha nem tartozna a legsike

rültebb műsorszámok közé. A piano-játék Lang egyik 

erőssége, ilyen szép hangokat legutóbb talán 

Pollimtól hallottunk, s a lassú tételekben bőven mu

tat is belőlük, a megformálás egésze mégis idegen- 

szerűen hat. Olvasata kissé betű szerinti, a sforzatók 

és marcatók zenei értelme helyett mintha azok szótári 

alakját jelenítené meg, ahogy a trilla is tartalmatlan az 

Appassionata elején. Bár egyes témák megrajzolása 

finomnak mondható, másoké viszont, különösen a 

periódusoké, szögletesnek tűnik, a nagyobb formai 

egységek irányában mintha egyre hiányozna a nagy, 

átfogó gondolat. Ez leginkább a kadenciáknál szúr 

szemet: a befejezések gyakran modorosak, esetlege

sek, poéntalanok. Nem így Albéniz. A huszonnyolc 

éves kínai nagyon „érzi” ezt a zenét, bár dinamikailag 

felfelé nivellál: a kottában szereplő sokszoros piano 

gyakran mezzofortévá erősödik, ami betudható a 

koncerttermi körülményeknek. Az album legütősebb 

és leginkább az előadóra szabott darabja a VII. Pro- 

kofjev-szonáta. Virtuóz első, bensőséges középső, 

vulkanikus zárótétel, tiszta, világos, néhol túlartikulált 

előadás, ami árt a folyamatok kibontakozásának, 

mégis világos szerepeket teremt az egyébként szikár 

textúra rétegei között. A ráadás Chopin-füzér viszont 

maga a tévedés. Az Asz-dúr etűdben (az op. 25-ös 

sorozatból) minden ütem külön dráma, hektikus, af- 

fektált, már-már ömlengés. Képzavarral élve, ez a zene 

Lang számára kínaiul van. Nem csoda, ha a nagy 

Asz-dúr polonéznél (op. 53) a négyvonalas c húr nem 

bírta tovább, s legott elhangolódott. Szabó Barna

Sony Masterworks
88697726892

Májusban ünnepelte a zenei világ Dietrich Fischer- 

Dieskau nyolcvanötödik születésnapját. A méltatások 

a XX. század hangjának, balzsamos-bársonyos bari

tonnak, a legnagyobb élő dalelőadónak nevezték. A 

Hänssler Classic duplaalbuma (DVD+CD) precízen 

igazolja az elismeréseket. A DVD jóvoltából a sze

münk láttára alakul, érik az interpretációs folyamat. A 

szinte karnyújtásnyi közelség, a kéz finom játéka, a 

test harmonikus mozgása, amint az énekes együtt 

lélegzik a zenével. Leckét ad a dalértő nézőnek, hogy 

mit jelenthet a dinamika, a moduláció, milyen kifeje

zést lehet egy pianóval és egy falzett pianóval elkülö

níteni. Ám az előadó ember, és nemcsak művész. Ez 

abban is tetten érhető -  hiszen élő koncertfelvételről 

van szó - ,  hogy az első néhány dalban a magas 

hangok némelyike sprődre (keményre, szálkásra) si

kerül. Noha a koloratúrák finom gurulása, a szép 

mélységek, a regiszterek törésmentes kötése mind az 

orgánum tudatos és magas fokú karbantartására utal. 

Elmélyült munkafolyamat végeredményével találko

zunk, amelynek során teljesen övéivé váltak az 

Eichendorff- és Kerner-dalok (is). Hogy milyen lebilin

cselő ismeretanyag birtokosa (háromezer dalt tud, 

mondta el egy riportfilmben), azt a ráadásdalok is 

jelzik. Bonuszként a CD-n balladákat olvas föl, hát

borzongatóan drámaian. Schumann és Liszt után a 

Theresienstadtban elpusztított Viktor Ullmannéit, 

megmutatva, miként képzeli a szó és a zene leg

nemesebb rokonságát. Albert Mária

Hänssler Classic -  Karsay és Társa
DVD 93.906

JELMAGYARÁZAT

★  ★ ★  ★  *  
•  • • • •

•  • •O O
•  • o o o
•  o o o o

Remekmű
Kiváló
Jó
Átlagos
Elfogadható
Gyenge
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A  buda fok i D o hn án y i Zenekar 
F o r t is s im a  bérletének első előadása

10l | .  november 9. kedd, 19:30 
Művészetek Palotája

Händel:

M e s s i á s

Sharon Rostorf 
Megyesi Schwartz Lucia 

Kálmán László 
Kálmán Péter

B u d a p e s ti A k a d é m ia i K ó ru s tá rs a s á g  

k a m a ra k ó ru s a

Vezényel:
1'oilerung Gábor

Bővebb információ: www.bdz.hu

BPRfversenyeket és a Zenekar tevékenységét támogatják: 
Judafok-Tétény Budapest X X II. kerület Önkormányzata, 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap

STRATÉGIAI MÉDIA- 
P A R T N E R E IN K

Jegyek kophoiók o Müpa jegypénztáraiban (1095 Budapest, Komor Marcell u 1.. tel.: 555-3300 és 1061
Budapest. Andrássy út 28.. tel 555-33101, valamint az ismert jegypénztárakban
Online jegyvásárlás: www mupa.hu
A Mupa szakmai támogatója a Liszt Akadémia
ISO 9001:2000

Chopin összes 
zongoraműve 
Bogányi Gergely

2010. november 27., 10.00-22.00 
2010. november 28., 11.00-22.00 
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

metrspol ™ Q Q

★  ★ ★ ★ ★Művészetek
Palotája
Budapest



KLASSZIKUS HANGLEMEZ

/TRAVIN/Ky | R E V M U A /
/IMÓN BOLIVÁRUL 

yOUTH ORCHE/TRA O ÍvÍHEZUEI

G U /T A V O  \

STRAVINSKY: TAVASZI ÁLDOZAT 

Simon Bolivár Ifjúsági Zenekar 
Karmester: Gustavo Dudáméi •  •  •  •  O

A Beethoven-. Csajkovszkij- és Mahler-szimfóniák 

nagy sikerű felvétele után Dudáméi és zenekara új 

erőpróba után nézett. S mert alább nem adták, 

mindjárt a legnagyobba fogtak. Ezen a Caracasban 

készült koncertfelvételen az előadók eddig megis

mert valamennyi erényüket megcsillogtatják, az 

energikusságot, a pontosságot éppúgy, m int a fi

nom részleteket a kamarajátékban. Előadásuk fris

sessége már az első partitúraoldalakon megmutat

kozik. A kezdő tempo rubato meglehetősen 

giusto hat, s általában, a koncepció a zenei sorok 

strófikusságát. a szakaszosságot a szokásosnál 

sokkal inkább kiemeli. Az orgiasztikus részek im

ponálóan erőteljesek, néhol kissé nyersek, a hang

zás egésze azonban mintha nem lenne eléggé 

összeérett, a rétegek szerepei mintha nem volná

nak mindenütt világosak, ahogy az ütők. különö

sen a timpani súlya is szinte mindvégig aránytalan 

-  ez könnyen lehet a hangtechnikus hibája is. 

Egészében mégis dicséret illeti a fiatalokból álló 

együttest, mely ezzel a produkcióval kétségkívül 

felsőbb osztályba lépett. Csalódást kelt viszont a 

korong másik, az 1940-ben elhunyt mexikói 

Silvestre Revueltas négy részes zenekari darabja, a 

Maják estéje (La noche de los mayas). Az éjszaka 

gondolatkörére épülő tételek meglehetősen tartal

matlanok. és még ennél is rosszabbul megformál

tak. A szerző gyakori ismétlései a semmi körül fo

rognak, mintha csak saját ötlettelenségét próbálná 

palástolni, s még kevesebb bennük az evolúció, 

ami valamiféle csúcspontig repítene bennünket. 

Bár itt-ott hallunk izgalmas polimetriát, tempóvál

tásokat, színes hangszerelést, akciószegénysége 

mégsem annyira üdítő, mint inkább dühítő, s 

különösen a Sacre után hat bántóan semmit

mondónak. Szabó Barna

Deutsche Grammophon -  Universal
002894778775

M A N U E L DE FALLA 
EL SOMBRERO DE TRÉS P ICO S

p e d ro  h a l f f t e r /o rq u e s ta  f i la r m ó n ic a  de g r a n  c a n a r ia

DE FALLA: A HÁROMSZÖGLETŰ KALAP 

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 

Karmester: Pedro Halffter •  •  •  •  O

A négyszögletű dobozban A háromszögletű kalap 

teljes anyagának új felvétele található. A Gyagilev 

Orosz Balettje számára a korábbi El corregidory la 

molinera című, kamarazenekarra készült balettből 

nagyzenekarra átírt Manuel de Falla-darabot haj

danán Pablo Picasso díszleteivel mutatták be 

Londonban. A zeneszerző nem érezte magát elég 

felkészültnek a vezénylésre, így a bemutatót 

Ernest Ansermet dirigálta, aki jóval később lemez- 

felvételt is készített belőle.

A Kanári-szigetek Filharmonikus Zenekarát ezúttal 

a fiatal spanyol Pedro Halffter vezető karmester ve

zényli. Az előadás kidolgozott, szélsőségektől 

mentes, a tempók nyugodtak, mégsem lassúak. 

Az interpretáció kerüli a vulgarizmus veszélyét, 

ami az ilyen attraktív, extrovertált darabok ese

tében mindig valós fenyegetést jelent. A kon

kurencia sem kicsi: ha nincs is sok lemez a teljes 

balettről, Ansermet mellett García Navarro és a 

hasonlóan parádés művekben otthonos Rafael 

Frühbeck de Burgos, Charles Dutoit, Jesús López- 

Cobos, Enrique Bátiz, Enrique Jorda készítettek 

felvételeket. A korábbi szólisták egy része is jelen

tős, Teresa Berganzával vette fel Ansermet és Na

varro, mellette Victoria de los Angeles és Florence 

Quivar is lemezre énekelte. Ezúttal Marina Rodri- 

guez-Cusí viszi a szólót, ízlésesen, a kontextusba 

illő mérsékeltséggel. A lemez nem különleges ol

vasattal, meglepő fordulatokkal, hanem egyenlete

sen magas színvonalával vív ki elismerést, aho

gyan kellő hangzásbeli differenciáltsággal és 

hangulatfestéssel rajzolja elénk a darabot. A War

ner Classics spanyol leányvállalata által kiadott 

lemez külön érdekessége a zongorára írt Négy 

spanyol darab Montanesa Cándido Alegría-féle 

zenekari átirata. Zay Balázs

Warner Classics &  Jazz -  Magneoton
I 5144201502

SATIE: ZONGORAMÜVEK 

Anne Queffélec -  zongora

A felvételt még azelőtt készítette a Virgin Classics, 

hogy az EMI megvásárolta volna. Remélem, az egy

kori katalógus sok rég hiányzó darabja megjelenik 

majd a Premium sorozatban. Az amúgy remek Aldo 

Ciccolini Liszt Ferencénél kevésbé érzi Erik Satie sa

játos világát, Reinbert de Leeuw pedig túlzottan el

vonatkoztat tőle, kezei közt szétesik, elhalványul a 

zene. A Decca-lemezével máig élenjáró Pascal Ro

ger után így alighanem Anne Queffélec a legjobb, 

lemezről hallható Satie-előadó. Sosem értettem, 

miért ignorálja e különc szerző művészetét annyi 

nagy zongorista, néhány kivételtől eltekintve csak

nem mindenki, aki nem francia, vagy francia kötő

désű. Queffélec nemcsak a két nagy sorozat (Gym- 

nopédies, Gnossiennes) világát ragadja meg jól, 

hanem a számos más darabból (Embryons 

desséchés. Je te veux) is megannyi értéket mutat 

fel. Az Első gnossienne széles dinamikai skálán 

mozog, sok benne a fel-le mozgás. Annak ellenére 

kiváló, hogy kicsit pattogósabb az ideálisnál. A Má

sodik hangja puha, sok benne a pasztelles szín. A 

Harmadik is lágyabb, kevésbé éles, színekben gaz

dag. A Negyedik is introvertált, ez után azonban 

vált Queffélec: az Ötödik elevenebb, a Hatodik már 

igazi schumannos zárásként jelenik meg. Az Első 

gymnopédia lassabb, mint Roger lemezén, de nincs 

messze az ideálistól. Legjobban a Harmadik friss, 

tiszta előadása sikerült. A darabok különös karakte

rét Roger mindenkinél jobban ragadta meg, ugyan

akkor Queffélec sosem jár messze ettől, s amikor 

eltávolodik is, mindig hoz valami pluszt, szélesebb 

dinamikai skálát, legtöbbször több lágysággal, több 

színnel. Nem veszti el Satie mechanikus, élesebb 

kontúrú szürrealista világát, de Debussyének finom 

átmenetekkel teli hangzásába, impresszionista 

árnyalásába rejti azt. Zay Balázs

Virgin Classics -  EMI
50999 686159 2 3
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A Roland egyedülá lló  d ig itá lis  m odellezési technológiáján alapul 
a legújabb processzor, am ely  a basszusgitár hangzások összes fontos 
alko tóe lem ét képes modellezni. A három új fe jlesz tésű  DSP chip 
te ljesítm énye és az új, innovatív funkciók együttesen biztosítják 
a basszusgitárosok számára a szabad „hangépítést", amelynek csak 
a képzelet szab határt.
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Képviselet: Roland East EuWpe Kft. 2045 Törökbálint, FSD Park 3. 06 23 338-041 
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KLASSZIKUS HANGLEMEZ

LE CONCERT SPIRITUEL XV. LAJOS KORÁBAN
Le Concert des Nations
Karmester: Jordi Savall •  •  •  •  •

A Concert spirituel hangversenyek 1725-ben abból 

az igényből születtek, hogy nagyböjt idején -  amikor 

Párizs legfontosabb színházaiban az operajátszás 

szünetelt -  se szakadjon meg a zenei események 

sora. A helyszínt a Tuileriák-palotában találták meg. 

a közönség a nagypolgárság, kisebb mértékben a ne

messég és az utazó külföldiek soraiból került ki. A 

műsorokon kezdetben elsősorban vallásos művek 

(motetták, oratóriumok) szerepeltek, de a hangsze

res zene divatos műfajai (szólódarabok, concertók, 

concerto grossók) is helyet kaptak. A francia zene

szerzők művei mellé a közönség és a kor divatja 

csakhamar odavonzotta az olaszokat is és később 

Európa legnépszerűbb szerzőit.

Jordi Savall és a Concert des Nations együttes leg

újabb vállalkozása a Concert spirituel hangversenyek 

XV. Lajos korabeli (1725-1774) repertoárjának meg- 

idézése, egy képzeletbeli koncert műsorának össze

állításával, Három nációhoz tartozó zeneszerző -  

Corelli (op. 6 no. 4-es concerto grosso), Telemann 

(két zenekari szvit és egy concerto viola da gamba-, 

fuvola- és flauto dolce-szólókkal), Rameau (progra- 

matikus hangszeres tételek a Les Indes galantes-ból) 

-  műveiből válogattak, mindhárman bőséggel képvi

seltették magukat zenéjükkel a koncertsorozatban. 

Az előadás remek, de bővebben is lehetne jellemez

ni, szuperlatívuszokat halmozva... Igen, minden tétele 

koncepciózusán érdekes, áttetsző, mégsem vékony 

szólamvezetéssel, a vonósok nemcsak jól artikuláltam 

de telten, szonórusan szólalnak meg. a continuo-rész- 

leg hangszer-összeállításában és hangzásában is válto

zatos, a fúvósok tisztán(l) és szép hangon játszanak. 

A zenehallgatás nagy pillanatait élhetjük át. Pazar ki

állítású booklet, szép képanyaggal, kissé bőbeszédű 

zeneszerzői életrajzokkal, ám a korszak eseménysorá

nak hasznos ismertetésével. Qyenge Enikő

Alia Vox -  Karsay és Társa
AVSA 9877

HÁNDEL, W . CROFT: ZENE AZ  

UTRECHTI BÉKEKÖTÉS TISZTELETÉRE 

Holland Bach Társaság Zenekara és Kórusa 

Karmester: Jós van Veldhofen

KUSSER: KÉT SZERENÁD 

A DUBLINI UDVAR SZÁMÁRA 

Aura Musicale
Művészeti vezető: Máté Balázs

A spanyol örökösödési háborút lezáró, 1713-as 

utrechti béke a diplomácia diadalaként vonult be a 

politikatörténetbe. A területi igényekkel fellépő 

nagyhatalmak, Spanyolország, Franciaország, a 

Habsburg Birodalom és Anglia között megkötött 

békeszerződés átrajzolta Európa térképét, ezzel 

egyensúlyi helyzetet teremtve a kontinensen, lát

szólag mindenki megelégedésére. Azt nem tudjuk, 

hogy a holland nagyvárosba látogató uralkodók 

tényleg a békés kompromisszum szándékával ér- 

keztek-e. Számunkra sokkal inkább úgy tűnik, 

hogy a békekötés az utrechti vendéglátók ügyessé

gét dicséri, akik színes kulturális programokat szer

veztek, érdekes látnivalókkal, koncertekkel szóra

koztatták a külhoni delegációkat. Az utrechti 

fesztiválhangulat a béke ígéretének jegyében Ang

liában is több nagyvárosra átterjedt. A megegye

zést Londonban, Oxfordban és Dublinban parádés

világi eseményekkel, egyházi hálaadó szertartá

sokkal ünnepelték. Ebből az alkalomból több kora

beli muzsikus komponált ünnepi zenét saját elha

tározásból vagy uralkodói felkérésre, vagyis az 

utrechti békekötésnek zenetörténeti jelentősége is 

számottevő. Jóllehet a béke 300. évfordulóját Euró

pa 2013-ban ünnepli, már az idén találkozhatunk 

olyan felvétellel, amely e jeles esemény tiszteletére 

komponált korabeli műveket vonultat fel.

Händel Te Deumát és Croft nagyszabású zenekari

vokális Ódáját a világ egyik leghosszabb ideje mű

ködő régizenei együttese, az 1921-ben alapított 

Holland Bach Társaság Zenekarának és Kórusának 

értő, érzékeny előadásában hallgathatjuk meg. Az 

interpretáció a neves zenetudós-karmester, Jós 

van Veldhoven felfedezéseit is szervesen beépíti. 

Különösen William Croft művének megszólaltatá

sa jelenthetett kihívást, amelyet korábban sem 

koncertteremben, sem hangfelvételről nem lehetett 

hallani, A Westminster Abbey egykori orgonistájá

nak kompozícióját van Veldhoven bányászta elő a 

Bodleian Library gyűjteményéből. Az Óda egyrészt 

az utrechti megegyezésnek állít emléket, másrészt 

-  az autográf címfelirata szerint -  Croft mestermun

kája, amellyel Oxfordban doktori címet nyert. Az 

albumon szereplő másik mű, Händel Te Deuma a 

zeneszerző angliai pályafutásának első igazi sikere. 

Az évszámok alapján még hannoveri állásában, 

ám valójában már Londonban komponálta a királyi 

udvar megrendelésére. A műben Händel saját ze

nei stílusát az angol tradíciókkal ötvözi. A Te 

Deum előadására reprezentatív körülmények kö

zött került sor a Szent Pál-székesegyházban, a 

Cecília-napi szertartás részeként.

Különös, hogy az utrechti békekötés egy pozsonyi 

származású komponistát is megihletett. A 

XVII—XVIII. század fordulóján bámulatos európai 

karriert befutó Johann Sigismund Kusser működé

sének csúcspontján, a dublini alkirály udvarának 

zenemestereként kapta a felkérést két színpadi 

serenata komponálására: az első a II. Vilmos em

lékére rendezett ünnepségen hangzott el, a másik 

az utrechti béke alkalmából. A Hungaroton felvéte

lén szereplő két mű rekonstruálására Máté Balázs 

és együttese, az Aura Musicale vállalkozott. A kí

sérőfüzet szerint a legizgalmasabb problémát a 

hangszerelés jelentette, például annak megfejtése, 

mi lehet a tamburino. Nemcsak ezért a válaszért 

érdemes megszerezni a felvételt: Kusser mél

tánytalanul mellőzött életműve itthon még felfede

zésre vár. Qilányi Qabriella

Channel Classics -  Karsay és Társa
CCS SA 29610 (Holland Bach Társaság)

Hungaroton Classic
HCD 32633 (Aura Musicale)
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KLASSZIKUS

WERNER ÉS ALBRECHTSBERGER MÜVEI 
Authentic Quartet

•  • • O O

ALBRECHTSBERGER:
ASZTALI ZENÉK FUVOLÁVAL 
Savaria Baroque 

Karmester: Németh Pál

Johann Georg Albrechtsberger nevét oly sokszor 

emlegeti a zenetörténet, hogy korszakos művész

nek hinnénk, miközben előadói jelentősége ugyan 

orgonistaként, egyházzenészként kétségtelenül 

megáll (lásd a folyton nyegle Mozart feltűnő tiszte

lettel fogalmazott kiszólását: „hát, Hássler távolról 

sem egy Albrechtsberger!"), „korszakossága” 

azonban nem művészként, inkább komponista

nemzedékek ellenpont-tanáraként igaz. Műveit 

hallva megannyi tüchtigre szerkesztett stílusgya

korlat kerül elénk, amely a megrendelésfüggő napi 

kézírás-gyakorlatnak inkább szülötte, semmint új 

ötletet fialó múzsacsókoknak. De hogy ezt elmond

hassuk, lemezre kell játszani Albrechtsberger kama

raműveiből: míg mások friss invencióval a bevett 

stíl törésén, megújításán gondolkodtak, addig ipar- 

kodásával ki és hogyan tartotta a mainstream ha

gyományt? Most két friss korongra is kerültek 

Albrechtsberger-ritkaságok. Mindkét album a Hun

garoton gyakorlatába illő first recording (és auten

tikus) felvétel, az elsőnek külön érdekessége a te

matika: gyakorlatilag kéttételes templomi szonáták 

közreadása különböző műfaji jelzések alatt (vonós

négyes, szonáta, fúga). Az sem mindennapi, hogy 

ezúttal egy Széchényi Könyvtárból kikért Al- 

brechtsberger-kézirat is megszólal: e sematikus fú

gának végén kibukkan ugyanannak a koráinak az 

uniszónója, amelyet a lassú tételben bachi mintára 

dolgoz fel, övez fel a zeneszerző (Christus ist ersta

nden)! Az Autenthic Quartet feltűnő intenzitás 

nélkül, inkább simulékonyan, a kismesteri oeuvre- 

hez idomulva szól, és afelett is sajnálkoznunk kell, 

hogy megannyi allegro moderato jelzésű fúga 

„pusztán” előírás szerint hangzik el. így a lemez

műsor változatossága csorbát szenved: a másfél 

száz hasonló Albrechtsberger-tételpárból jó  lett 

volna néhány virtuóz, lehengerlő fúgát is szemez

getni. A kvartett programjának első fele egy másik 

művésznek, a Haydn előtt Eszterházán szolgáló 

Gregor Joseph Wernernek állít emléket. Werner 

életének ugyancsak hetvenhárom évét jó  negyven 

esztendővel korábban pergette, mint Albrechtsber

ger, az emberöltőnyi különbség mégsem érzik mű

vein. Werner korábbi, még a hercegi család alkal

mazásában szerzett oratóriumainak nyitány-átiratai 

ezek a kéttételes darabok, figyelemreméltó fúgabő

vítményekkel. Belső történésekben, finom disszo

nanciákban s azok oldásában még gazdagabb mu

zsika is ez, mint az Albrechtsbergern: nem csoda, 

ha Haydn maga proponálta és szerkesztette is előd

je szonátaköteteinek bécsi kiadását!

A Savaria Baroque pedig alapító-karnagyának 

szólóját kíséri: Németh Pál fafuvolája puha, tömör 

hangon, kifogástalan eleganciával abszolválja az 

Albrechtsberger-programot, partnereként, egy par

tita erejéig Vigh Andrea hárfaművész játéka is hall

ható. Negyven év „táfelmuzikjait” öleli fel az al

bum, de tán az etiketthű fuvolaszó és a sokszor 

szomorkás hangvétel teszi, hogy a szórakoztató 

jelleg mégsem túl erős bennük. A korabeli hát

térzenék sora itt is többféle címke alatt fut: partiták 

mellett notturno. divertimento és kvintett is előfor

dul. (Egy azonban biztos: a rokokó legnépszerűbb 

táncát, a menüettet tartalmaznia kell mindnek.) A 

lemezt záró, immár a XIX. századba átcsúszott 

kvintett alatt pedig a tanári tudás avulásán, az 

érdeklődés beszűkülésén morfondírozhatunk: 

Mozart halála után tíz évvel, miközben Beethoven 

már második szimfóniáján dolgozik, sokra tartott 

kontrapunkt-mesterük miféle posztbarokk kom

pozíciókat zárt magára... Ókovács Szilveszter

Hungaroton Classic
HCD 32653 (Authentic Quartet)

Hungaroton Classic
HCD 32647 (Savaria Baroque)

MESSIAEN
HARAWI • QUAÍIJOR POUR LA FIN DU TEMPS ■ VINGT RFGARDS 

KRAUZF. OUATUOR POUR LA NAISSANCF

CGREGOR
C H A R L O m  R IED IJK. MADELEINE M ITCHELL 

CHRISTOPHER VAK KAMPLN. DAVID CAMPBELL

4CD soundcircus

MESSIAEN MÜVEI 
Joanna MacGregor -  zongora

A Glenn Gould-i nyomvonalon haladó Joanna 

MacGregor a kortárs brit művészeti élet egyik legsok

oldalúbb muzsikusa: klasszikus és jazz-zongorista, 

karmester, rádiós rendező, a Bathi Nemzetközi Zenei 

Fesztivál igazgatója, pedagógus, egyetemek és művé

szeti akadémiák tiszteletbeli professzora. 1998 óta 

saját kiadója, a Sound Circus égisze alatt készíti fel

vételeit. melyeket újabban a Warner (Magyarorszá

gon a Magneoton) forgalmaz. Ezen a négylemezes 

kiadványon a régebben és mostanában rögzített, 

összes Messiaen vonatkozású felvétele helyet kapott. 

Messiaen negyvenes évekbeli termésének jellegzetes 

darabjai mellett a kortárs lengyel komponista, 

Zygmunt Krauze Quatuor pour la Naissance című 

1985-ös kompozíciója is megszólal, Messiaen híres 

kvartettjének párdarabjaként. MacGregor kiváló part

nerekkel dolgozik együtt a korrektül megszólaltatott 

kamaraművekben: Charlotte Riedijk (szoprán), 

Madeleine Mitchell (hegedű), David Campbell (klari

nét), Christopher van Kämpen (cselló). A Harawi -  

Chant d'amour et de mórt című dalciklus felvétele 

valódi unikumnak számít, MacGregor előadói karak

terének teljes mélységét azonban csak a Vingt 

regards sur l'enfant Jésus kétórás ciklusában ismer

hetjük meg. Játékmódja, a billentésben és az időzíté

sekben érzékelhető spontaneitása, kedvező össz

hatást alkot Messiaen végtelenül szigorú és szikár 

kifejezőeszközeivel. Nagyszerűen emeli ki a ciklus 

minden atmoszférikus elemét, a kiszámíthatatlan ter

mészetességé madárcsivitelést, a forgószélszerű ro

hamokat, az időtlenné növelt pillanatokat, a kozmi

kus távolságokat, a fény-árnyék-effektusokat. A 

lemez meggyőző tanúságtétel amellett, hogy a 

„cross-over pianist” kategóriája nem feltétlenül 

intellektuális fegyelmezetlenséget jelent, hanem 

széles látókört. Veres Bálint

Warner Classics & Jazz -  Magneoton
2564 68393-2
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KLASSZIKUS HANGLEMEZ

SHIELD: TRIÓK
Szabadi Trió I M O O

Nem kevesebb, mint hét azonos műfajú alkotást so

rol egymás mellé Szabadi Vilmos hegedűművész 

triója (Kovács Szilvia -  brácsa, Újházy Gyöngyi -  

cselló). El nem tudom képzelni, hogyan lehet ihle

teden muzsikálni ennyi hasonló felállású műben 

(nyilván sorozatban vedék fel), valamint azt sem, 

hogy a hallgató örömmel és élvezedel figyeli végig a 

huszonegy tétel összesen 63 percnyi zenéjét. Az 

sem biztos, hogy értékes műkupacba nyúlt Szabadi 

Vilmos, hiszen a karrierjét hajóépítő legényként kez

dő, és a Király zenésze cím birtokosaként 1829-ben 

elhunyt William Shield pasticciók „alkotójaként" 

szerzett rangot a maga korában. Az idézőjel ennek a 

színpadi műfajnak a természetéből fakad: innen- 

onnan összeszedett tételekről van szó, saját zenék

kel kiegészítve. No, de halljuk, mi szól a korongon! 

A trió hangképzése, hangütése nem azé a koré, 

amelyben a művek íródtak. Az akkordreccsentés a 

mértéktelen vibrato, a túlzott lassítás ebben a stílus

ban modor, sallang, a zene ellen való. Ez a zene egy

szerű, de könnyen érdektelenné válik, amint erősza

kot tesznek rajta, amint csinálni kezdik, amint 

romantikus mázzal öntik le. E stilisztikai tisztátalan- 

ság, félreértelmezés miatt nem tudom szeretni a le

mezt, pedig Szabadi kiváló muzsikus, és két társa is 

az. Hihetetlenül kényes műfajról van szó, talán még 

a vonósnégyesnél is kényesebbről, hiszen minden 

hang világosan érzékelhető a zenei szövetben. Ez 

egyébként a felvétel értéke: a muzsikusok általában 

tisztán játszanak, a három szintet (hegedű—brá

csa—cselló) ugyanakkor jólesne kiegyenlítedebben 

hallani, vagy legalábbis az alsó kettőt bátrabban 

megmutatni, amikor ezt a meglepően változatos 

zene igényelné. A kamarazene alapja és lényege a 

zenészek reagálása egymás játékára. Ezen a felvéte

len ezt is hiába keressük, de a humor sem lel táp

talajra. Várkonyi Tamás

Hungaroton Classic
HCD 32669

VANHAL: GORDONKA VERSENYEK 

Sinfonietta Pannonica
Szabó Péter -  gordonka •  •  •  •  O

H A Y D N
Concertos fo r Harpsichord &  V io lin
S T fcFA N O  M O N T A N  A K  I

A C C  A D E M  I A H 1 Z A N T I N A
O T T A V I O  D A N T O N É

HAYDN: VERSENYMŰVEK 

Accademia Bizantina
Karmester: Ottavio Dantoné •  •  •  •  O

Nem könnyű Mendelssohn, Brahms, Csajkovszkij, 

Dvofák versenyműveinek csillogásától meglátni az 

őket megelőző korszak -  az övéiket kiérlelő -  alkotá

sait, És máris itt vagyunk, a bécsi klasszika értékíté

letének kellős közepén, a szélsőségektől mentes ka

rakterek, a hármashangzat-felbontások, az alig 

néhány akkordot variáló harmóniavilágnál. 2010-ből 

nézve-hallgatva mindehhez bizony el kell feledkez

nünk az elmúlt bő két évszázadról, annak minden 

zenei „vívmányáról” . És ne minősítsünk alkotókat, 

fogadjuk el, hogy ők azt gondolták, amit megírtak, 

úgy, ahogy megírták. Reménytelen vállalkozás ilyen 

időtávból értékelni. Vagyis: próbáljuk meg Vanhal 

muzsikáját is szépnek hallani, annak ellenére, hogy 

az utókor a Haydn-vonal mögé sorolja. Egy kortárs 

esztéta, Schubart például azt írja, hogy Vanhal a leg

jobb zeneszerzők egyike, alapos tudás, egyéni stílus, 

jó  ízlés birtokában, harmóniákat és dallamokat 

okosan, belső átéléssel kombinálni tudó készséggel. 

Milyen érdekes: a lemezt indító, hangneménél fogva 

néhol robusztus, erőteljes C-dúr gordonkaverseny 

után megszólaló A-dúr mennyire más! Milyen ke

cses, milyen lágy, milyen törékeny, már-már lassúté- 

tel-szerűen lírai, tele éneklő dallammal. Ami az elő

adást illeti, az A-dúr mű mintha kevésbé ért volna 

be. Nemcsak a szólista hangszerét elhagyó fel

tűnően sok hamis hang miatt merül fel e gyanú -  

sokszor kényesen magas fekvésben kényszerül ját

szani, szólama hallhatóan nehezebb, mint a C-dúr 

műben hanem azért is, mert a dallamoknak nem 

volt idejük gesztusokká érniük. Szólócselló és zene

kar versengése nem elég élő, inkább papíron maradt 

párbeszédhez hasonlítható. Az együttes erre a felvé

telre -  de további tervekkel a zsebben -  verbuváló

dott, ehhez képest meglepően egységesen szól. Több 

zenekar tagjai álltak össze, Ábrahám Márta és Szabó 

Péter vezetésével, utóbbi művész a prágai Nemzeti 

Múzeumban találta meg a műveket, sőt két tételben 

ö pótolt egy-egy brácsa-, illetve kürtszólamot. A fúvó- 

sok-vonósok aranyát nagyszerűen sikerült eltalálni, a 

hangzás is kellemesen csengő. Végre egy felvétel, 

amelyen nem azt hallja az ember, hogy „na, belép

tek a kürtök” , hanem diszkrét hangzásgazdagodást 

tapasztal. Ha pedig meghallgatja ezt a lemezt, el

mélyed a stílusban, és eszébe sem jutnak azok a 

sztereotípiák, amelyek a lemez meghallgatása előtt 

oly csábítón kellették magukat.

Mert persze nem Haydn-, Mozart-, Beethoven-szerű 

zeneszerzők nyelve jelenti a stílust -  ők sokkal 

messzebbre mernek menni, mint ami a kor nyelve

zetében elfogadott. Itt van például Haydn három 

versenyműve egy olasz társaság lemezén. A sláger 

D-dúr csembalóversennyel, a szintén nem ismeret

len G-dúr hegedűversennyel és az F-dúr hege- 

dű-csembaló-kettősversennyel. A régizene-játék kli

sékké csontosodott, intézményes keretek között 

tanított előadói rutinjaival, amelyek háttérbe szo

rítják az egyéni kezdeményezőkedvet. Ezen a felvé

telen például a rezek a fentebb hivatkozott mértékte- 

lenséggel lépnek be, de szó sincs arról, hogy rossz 

előadás lenne. Az eszköztár -  még ha a rutin hatja 

is át a rögtönzőszellem helyett -  jóval gazdagabb, 

mint Szabó Péterék lemezén, a zenekar is nagyobb, 

a hangzás impulzívabb, színesebb, a gesztusok me

részebbek, pontosabban kivitelezettek. Persze az 

összehasonlítás nem helytálló: az olasz együttes 

mögött eddig több mint húsz lemez áll -  többször 

kísérték Andreas Schollt a barokk, preklasszika, 

klasszika régi motorosai ők. Bravúrosan oldják meg a 

cincogó csembaló, telt hangú hegedű együttjátékát 

a zenekarral: előbbi instrumentumot a koncertmes

ter Stefano Montanari, utóbbit a karmester Dantoné 

kezeli. Várkonyi Tamás

Hungaroton Classic
HCD 32635 (Vanhal)

Decca Classics -  Universal
478 2243 (Haydn)
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KLASSZIKUS

LIVE
Rozmán Lajos -  

klarinét
Martin Tchiba -  

zongora

CLARINETTO
DIABOLICO

Budapesti
Klarinétkvartett

A kortárs zene magyarországi hívei Rozmán Lajost 

régóta úgy ismerik, mint jelentős kamarazenei vál

lalkozások kezdeményezőjét/résztvevőjét. Legfris

sebb felvételén egyik újabb kamarapartnerével, 

Martin Tchiba zongoristával alakított duójának élő 

koncertfelvételeiből hallgathatunk meg egy válo

gatást, az összhatás azonban egyáltalán nem sze

melvényízű, hanem valódi koncerthangulatot 

idéz. A Martin Tschiba körültekintően részletes 

kommentárjaival ellátott program első felében a 

svájci Rudolf Keltenborn és a csillogó tehetségű 

fiatal német szerző, Jörg Widmann darabjai mel

lett Károlyi Pál és Jeney Zoltán egy-egy műve ka

pott helyet; a második részben Sáry László és Sáry 

Bánk kompozíciói szólalnak meg, közöttük a duó 

számára komponált Áthallások, ami a lemez erő

teljes zárlataként is nagyszerűen funkcionál. VB

Nyolc magyar zeneszerző egy-egy alkotása hall

ható a lemezen, nem egy mű ezek közül az 

együttes felkérésére született. Izgalmas a hang

szer-összeállítás, talán nincs olvadékonyabb, ho

mogénebb a kIarinétkvartettnél. El kell ismerni, 

hogy Szepesi János, Reé György, Mayer László, 

Pápai Ákos művészete mondatja ki a hallgatóval 

ezt a megállapítást. A dinamika, a hangszín, a 

szólamarányok jól kidolgozottak. Ne hanyagoljuk 

el a szerzőket sem: Hidas Frigyes, Kovács Zoltán, 

Madarász Iván, Fekete Gyula, Brünauer Tibor, 

Takács Jenő, Dubrovay László és Gyulai Gaál 

János hallhatóan élvezetes játszanivalóval látta el 

az 1995 óta együtt muzsikáló négyest; vállaltan 

nem örök érvényű remekművekkel, hanem a tet

szetős zenék halmazába utalandó örömzenékkel.

V T

Telos Music Records
TLS 095

Hungaroton Classic
HCD 32658

SUGÁR MIKLÓS: 
LÜKTETÉSEK

CSAPÓ GYULA 

MÜVEI
Rivka Golani -  brácsa 

MR Szimfonikusok 

Karmester: Tihanyi 
László •  •  • • •

Irigylésre méltó Sugár Miklós munkakedve. Már a 

negyedik szerzői lemeze látott napvilágot a Hunga

rotonnál; jelen korongon tíz mű hallható, akusz

tikus és elektroakusztikus egyaránt, a 2000 és 2007 

közötti időszakból. Nem mindegyiken érzem, hogy 

a közlés elviselhetetlen szükségessége eredménye

ként született, egyik-másik talán jobban kikövetel

né magának a figyelmet fele terjedelemben. Az 

elektronikát alkalmazók bizonyára többet mutatnak 

magukból tágas térben, a hangszórókat egymástól 

távol elhelyezve. A szerző számos elektroakuszti

kus alkotását hallottam, mégsem ismerem Sugár 

Miklóst. Talán túl sok a közvetett elem, a gépi köz- 

beiktatás. Az álarcot az Eckhardt Gábor játszotta. 

2006-ban írt öt zongoraetűdben veszi le. E nosz

talgikus, melankolikus, majdhogynem neoromanti- 

kus tételekkel kell kezdeni a lemez hallgatását. VT

Ez a felvétel a Kanadában élő Csapó Gyula a 2000-es 

években írott két nagylélegzetű művét tartalmazza, s 

nyugodt szívvel állítható, hogy a magyar kortárs 

zene közelmúltbeli lemeztermésének kiemelkedően 

jelentős darabja. Csapót mindig is érdekelték a figu

rális és atmoszférikus, az akusztikus és elektroni

kus, valamint a reális és hiperreális hangzások ösz- 

szefüggései. Az emberi hangokkal manipuláló, 

térbe komponált szalagkompozíció, a Nagy iniciálé, 

valamint a kitűnő Rivka Golani számára komponált, 

2009-ben az Év Komolyzenei Műve címet elnyert 

brácsaverseny (Versenymű brácsára és változó 

környezetre) komplementer módon Csapó izgalmas 

munkásságának teljes keresztmetszetét felmutatják. 

E tekintetben a korong a mai magyar zene egyik 

legérdekesebb alkotójának műhelyébe invitáló 

bevezetésnek sem utolsó. VB

Hungaroton Classic
HCD 32656

Hungaroton Classic
HCD 32665

A WARNER MUSIC 
KLASSZIKUS 
ÚJDONSÁGAI 

O P E R A  S O R O ZA T
Julia Migenes, 
Plácido Domingo, 
Ruggero Raimondi 
Vezényel:
LÓRIN MAAZEL

|2  CD
... . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -2564 582961

BIZET: CARMEN

Janet Baker, 
Elisabeth Speiser, 
Elizabeth Gale 
Vezényel: 
RAYMOND 
LEPPARD

Í2C0
75646682893 

GLUCK: ORFEUSZ ÉS EURIDIKÉ

AZ ÖT NAGY MOZART-OPERA
NIKOLAUS HARNONCOURT 

VEZÉNYLETÉVEL

Cosifantutte 3® 256
Margiono, Ziegler, Cachemaille, van der Walt

Don Giovanni 3CD 256469125
Hampson, Polgár, Gruberova, Alexander, Blochwitz

Figaro házassága 3CD 2564 6
Hampson, Margiono, Bonney, Scharinger, Lang

Szöktetés a szerájból 2 cd 2564
Salminen, Kenny, Watson, Schreier, Gahmlkh

A varázsfuvola
Salminen, Gruberova, Bonney, Blochwitz

VERDI: TRAVIATA
Gruberova, Shicoff, Zancanaro, RIZZI
2 CD 2564688278

DEBUSSY: PELLÉAS ÉS MÉLISANDE
Yakar, Tappy, Huttenlocher, JORDAN
3 CD 2564688001

WEBER: ABÜVÖS VADÁSZ
Orgonasova, Schäfer, Wottrich, HARNONCOURT
2 CD 2564691252

w w w .w arnerclassicsandjazz.com
Magyarországon terjeszti 

a M agneoton.
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KLASSZIKUS

HÄNDEL: CONCERTO 

CROSSÓK. OP. 3 

Bázeli Kamarazenekar 
Deutsche Harmónia Mundi -  

Sony Music
88697575202 • • • • •

Ezzel az új lemezzel a Julia Schröder 

vezette kamarazenekar kiemelkedik 

korunk régizenei együttesei közül. A 

Riccardo Primo és egy árialemez 

után az op. 3-as concerto grossók 

tolmácsolása az első, tisztán 

hangszeres Hándel-felvételük. Sza

badon kezelik a kiadói ötlet szülte, 

korábbi Händel-müvek tételeiből 

kompilált concerto grosso-ciklus da

rabjait, a concertók sorrendjét itt-ott 

megcserélve. Sőt a hatodik darab 

utolsó tételének hangszerelését is 

átalakítva, azért az érdekes ellentét 

kedvéért, amely a szólócsembaló és 

-orgona(l) alternatív megszólaltatá

sából adódik. A concertino csoportot 

fafúvós hangszerek (kiváló hangú, 

tisztán játszó oboák, blockflőték, 

fagottok) alkotják. Jó tempók, élet

teli, áttetsző, de testes artikuláció és 

elegánsan hajlékony dallamformálás 

jellemzi a tolmácsolást, amelyet 

igényes, ötletes booklet egészít ki.

QyE

YSAYE: SZÓLÓSZONÁTÁK 

Rachel Kolly d’Alba -  hegedű 

Warner C. &  J. -  Magneoton
2564 68385-5 •  •  •  •  O

Ysaye hat szonátája Paganini Cap- 

riccióinak párja, de azoknál kevésbé 

attraktiv muzsika. Éppen ezért nehe

zebb is formába önteni. Máig 

hiányzik a definitiv felvétel, nagy 

kár. hogy például Itzhak Perlman

2010. ŐSZ

nem vette fel. Rachel Kolly d'Alba 

előadása korrekt, átgondolt, de 

technikailag nem lenyűgöző. A hu

szonkilenc éves svájci művész te

hetséges hegedűs, ám fakó hangon 

játszik, és interpretációjából hiány

zik az egyéni megformálás. Maxim 

Vengerov évekkel ezelőtt felvett a hat 

szonátából négyet, fényes hegedű

hanggal, szabadon kezelve a dalla

mokat, a formarészeket. Valahol a 

kettő között látom az ideális elő

adást. Kolly d'Alba lemezének erénye, 

hogy a darabok egyes szakaszait vi

lágosan elkülöníti egymástól, de mi

vel alapjában véve bravúrdarabokról 

van szó, megnyerőbb hegedűhang

ra, nagyobb virtuozitásra, kifejezőbb 

formálásra lenne szükség. ZB

HANGLEMEZ

RAVEL, DEBUSSY, DUTILLEUX:
VONÓSNÉGYESEK
Arcanto Quartett -  Karsay és
Társa
HMC 902067 ★ * ★ ★ ★

Közhely, de ismételjük át, mert 

mintha el-elfeledkeznének róla le

mezkiadók: az olyan felvételeknek 

van értelme, amelyek azért készül

nek, mert a zenészeknek mondani

valójuk van a rögzített művekről. Ha 

mintapéldát kellene hoznom erre a 

definícióra, ezt a lemezt említeném. 

Antje Weithaas, Daniel Sepec, 

Tabea Zimmermann és Jean-Guihen 

Queyras négyesének oly sok, lénye

ges és új mondanivalója van a há

rom francia szerző kvartettjéről, 

hogy az ember néhol nem ismer a 

darabokra. Tegyük hozzá: nemcsak 

mondanivalójuk van, technikájuk, 

intelligenciájuk is. Szólista kvalitású 

muzsikusokról van szó. akik csipet 

csapattá tömörülve a csillagokat is le 

tudják hozni az égről (ötöt bizto

san: az értékeléshez). így vonósné- 

gyesezhetett anno Haydn. Mozart, 

Dittersdorf és Vanhal. Sőt, van egy 

gyanúm: így azért még ők sem. VT

BARTÓK, KURTÁG, LIGETI 
MŰVEI
Cuarteto Casals
Harmonia mundi -  Karsay és
Társa
HMC 902062 • • • • O

A XX. századi magyar vonósnégyes 

irodalmának gyöngyszemeit össze

gyűjteni egy lemezen nem új gon

dolat, még ha ezúttal egy kiváló 

spanyol együttes határozott is így. 

Bartók Negyedik vonósnégyese, 

Ligeti Métamorphoses nocturnes al

című első kvartettje és Kurtág 12 

míkrolúdiuma kézenfekvő és meg

kérdőjelezhetetlen választás. Való

ban jó példáját nyújtják annak, amire 

a lemez címe is utal: tudniillik, hogy 

a modern kamaraműveket átható va

riációs technika maga is milyen gaz

dag variabilitással rendelkezik. Mind 

az egyes kompozíciók stílusbeli 

egyediségei, mind hangzásbeli át- 

csapásaik és hangulati váltásaik ma

radéktalanul az előadók tudatos 

kontrollja alatt jutnak érvényre, az 

interpretációk technikai kifinomult

ságára nem lehet panasz. A tökéle

tesre polírozott előadás azonban 

néhol kissé távolságtartónak hat.

VB

Kín

TELEMANN, GRAUPNER, 
VIVALDI
VIOLA D AMORE- ÉS OBOA 

D’AMORE-VERSENYMŰVEI 
Bell'arte Salzburg 

Berlin Classics -  Karsay és Társa
OOI67I2BC • • • • O

Szerelmetes hangú oboák, mélyhe

gedűk, harántfuvolák szerepelnek 

ezen a lemezen, sőt a két Graupner-

darabban, mely egyúttal világelső 

felvétel is. a ma már jobbára csak 

lexikonokból ismert ősklarinét, a 

chalumeau is szerepet kap. Izgalmas 

előadás minden tekintetben, a tem

pók. a karakterek, a díszítések, dina

mikai váltások, sőt vibratók értelmes 

és ízléses középúton állnak, vagy 

ügyesen oszcillálnak az extravagan

cia és visszafogottság között. Bár a 

különleges hangzást a különleges 

hangszerek mellett a különleges ba

rokk hangolás, ezen belül a néhol 

kissé bizonytalan vonósintonáció is 

biztosítja, a játszanivaló rétegei 

minden szereplő számára egészé

ben jó l helyükre kerülnek. Szép 

felvétel. SzB

LISZT: BELLINI- 
ÉS VERDI-PARAFRÁZISOK 

Giovanni Bellucci -  zongora 

Warner C. Er J. -  Magneoton
2564 69074 4 8 • • • • O

Lisztet jó l játszani kevesek kiváltsá

ga. Sokan igyekeznek, de zavaró 

hiányosságok árnyékolják be elő

adásaikat. Ez a lemez meglepetés. A 

pianisztikus teljesítmény nem ma

rad el a művek támasztotta igény

től, a játék nem merül ki a megvaló

sításban. Nemcsak a virtuozitás, az 

elképzelés is nagy léptékű: Bellucci 

íveket játszik, nem a pillanatra hall

gat: kerüli a szélsőségeket, a megle

pő megoldásokat. Hasonló kom- 

paktsággal közelíti meg Lisztet, 

m int Barenboim a Dante-szonátá- 

ban. Interpretációi szabályosak, de 

nem merevek, fő jellemzőjük az 

áramvonalasság. Ebben emlékeztet

nek Barry Douglas hasonlóképpen 

polírozott, fegyelmezetten virtuóz 

előadásaira. Szertelenség nem, de a 

szép éneklés, a bel canto jellemzi a 

két Bellini-parafrázissal kezdődő, 

majd négy Verdi-átirattal folytatódó 

lemezt.

ZB
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DIE ZAUBERFLOTE • THE M A G IC  FLUTE
Daniel Behle *  Marlis Petersen *  Daniel Schmutzhard *  Sunhae Im
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The Preludes & Fugues
A le x a n d e r M e ln ik o v
piano

't r

Beethoven
Complete piano concertos 

Pau Lewis BBC Symphony Orchestra 
Jifí Bélohlávek

Kapható a nagyobb hanglemezboltokban, a kiem elt budapesti A L E X A N D R A 1 könyvesházakban

es az alexandra^hu webáruházban.

Magyarországon forgalmazza a Karsay és Társa Kft.



KLASSZIKUS HANGLEMEZ

GENFI ZSOLTÁROK
Corvina Consort 
Győri István -  lant 
Magyar Kultúra Kiadó
HCD4I 7 • • • • O

Öt zsoltárdallam hat egykorú szerző 

feldolgozásaiban, az egyszerű har

monizálástól (Goudimel) a nagyobb 

igényű polifóniáig (L’Estocart, Swee- 

linck). egyenként öt-hat változat 

egymásutánjában. A szvitszerű 

blokkok felépítése az egyszerűtől 

halad az összetett felé, a mindig 

máshol következő lantfeldolgozás 

(Valiét) jól színesíti a sort. Több dal

lamért cserébe némelyik darabról 

talán szívesen lemondanánk, a hu

szonhat rövid számot tartalmazó 

korong a végére kicsit egyhangúvá 

válik -  ezt a köztes szünetek fino

mabb kihallgatásával lehetett volna 

tán némileg kompenzálni. A szép, 

összecsiszolódott hangok egészé

ben arányos együtthangzássá ösz- 

szegződnek; kár az apróbb intoná

ciós bizonytalanságokért, különösen 

a zárószám végén. SzB

BRAHMS: KÓRUSMŰVEK 

Arnold Schoenberg Kórus 

Karnagy: Erwin Ortner 
Warner C. &  J. -  Magneoton
2564 68240-4 •  •  •  •  •

Kóruskedvelőknek való igazi cseme

ge a bécsi kórus Brahms-felvétele. 

(A Lieder und Romanzen sorozat

ban Köröndi Anna szép szoprán

szólóját is hallhatjuk.) Többségük

ben a cappella művekről lévén szó, a 

darabok az énekkari művészet pró

baköveinek számítanak, puritán ki

alakításuk „mindent mutat". Az alap

vetően akkordikus textúra szigorúan 

pontos intonációt, színes kórus

hangzást igényel, a teljes dinamikai 

spektrum birtoklását, különösen a 

suttogóan finom befejezéseknél. A 

majd' negyven éve alapított kórus 

világos, más együttesekhez képest 

könnyedebb színe tökéletes, per

gőén pontos szövegmondással pá

rosul. Talán csak a nagyobb dina

mikai ellentéteket lehet hiányolni a 

remek tolmácsolásban, így -  ha sza

bad ilyen jól hangzó közhelyekben 

gondolkodni -  a darabokban benne 

rejlő észak-német súly és komorság 

időnként a bécsi kedélyesség felé 

tolódik. De hát baj ez? QyE

VERDI: REQUIEM 

Gächinger Kantorei 
Stuttgarti Rádiózenekar 
Karmester: Helmuth Rilling 

Hänssler Classic -  Karsay és 
Társa
CD 98.606 • • • • •

Hozzászoktunk Verdi Requiemjének 

operas, de legalábbis nagyszabású, 

vastag ecsetvonásokkal felfestett, 

romantikus tolmácsolásaihoz -  iga

zából nem is volt ellenünkre, hiszen 

a darab arcéle romantikus opera- 

komponistához méltó. Mégis jó 

tékony változatosságként hat ezen a 

felvételen, ahogyan korunk egyik 

legtapasztaltabb oratórium-karmes

tere, visszafogva kórusának dinami

kai skáláját és énekeseinek vibrató- 

ját, súlyt helyezve a pattogóan 

pontos szövegmondásra és a jól 

artikulált, világosan „beazonosít

ható” zenekari hangzásra, megmu

tatja letisztult, ám korántsem steril 

felfogását a műről. Az énekes szólis

ták (Luba Organosová, Anke Von

dung, Alfred Kim, Carlo Colombara) 

csodás operai hanggal rendelkez

nek, de intonációjuk, formálásuk 

éppen a szükséges mértékben tud 

összecsiszolódni. QyE

DVORAK: STABAT MATER 

Csajkovszkij Szimfonikus 
Zenekar 
Bolsoj Kórus
Karmester: V . Fedoszejev 

Warner C. &  J. -  Magneoton
2564 68326-7 •  •  •  O O

Antonín Dvofák életének tragikus 

időszakában, három gyermekének 

elvesztésekor komponálta monu

mentális Stabat materét. Az életmű 

legszemélyesebb, legsötétebb tónu

sú alkotása talán Verdi Requiemjé- 

hez fogható. A tíz változatosan 

hangszerelt és összeállított tétel -  

vokális szólókvartettől a kórus-ze

nekar együtteséig -  az elsőn és az 

utolsón kívül tematikailag is füg

getlen; a darab ívének megrajzolása 

kivételesen nehéz feladatot ró kar

mesterre és előadóra. A dirigens -  

mint a szláv-orosz előadói hagyo

mányok hiteles követője -  sikerrel 

fogja össze és^formálja egésszé a ré

szeket, viszont a finom megoldások 

hiányoznak az interpretációból. A 

szuggesztív, nagyszabású, drámai 

tabló a hangsúlyos, ennek erejét a 

koncertfelvétel még jobban kiemeli.

QQ

BACH: KANTÁTÁK
Monteverdi Kórus 

English Baroque Soloists 

Karmester: J. E. Gardiner 
Soli Deo Gloria -  Karsay és 

Társa
SDG 168 • • • • •

Hosszú órákig el lehetne hallgatni 

ezeket a földöntúli szépségű muzsi

kákat. Hat műről van szó, a 162., 

49., 180., 109., 38. és 188. kantátá

ról, amelyeket egy genovai és egy 

greenwich-i templomban adtak elő, 

s egyúttal rögzítettek a 2000-ben le

bonyolított monumentális vállalko

zás keretében. A koncerteket doku- 

mentáló-megörökítő lemezsorozat a 

végéhez közeledik. Az albumról 

nincs mit mondani -  majdnem töké

letes ez is. A „majdnem” az énekes 

szólistáknak szól, például az operai 

hangvételtől búcsúzni nem tudó, a 

szöveget a kórusénál (!) erőtleneb

ből exponáló Magdaléna Kozená- 

nak, de erről a majdnemről nem is 

érdemes ebben a kontextusban to

vább beszélni. A hangzó csodát ap

rólékos-személyes Cardiner-ismerte- 

tő, valamint a művek szövege 

egészíti ki. VT

GOLDBERG
VARIATIONS
JOANNA

BACH: GOLDBERG-VARIÁCIÓK 

Joanna MacGregor -  zongora 

Warner C. &  J. -  Magneoton
2564 68393-3 •  •  •  •  •

A felvételhez mellékelt érdekes kísé

rőszövegében a művésznő arról ír, 

hogy a Coldberg-variációkat mintegy 

két évtizedig nem merte eljátszani, a 

darab körül kialakult előadói hagyo

mány egyszerűen túl nagy kihívás

nak bizonyult. Két okból is fontos, 

hogy beszél erről a lelki gátról. Egy

felől így felkínálja a kritikusnak a le

hetőséget. hogy megannyi csodála

tos Goldberg-felvétel után óvatosan 

lelkesedjék. Másfelől viszont arra is 

lehetőséget teremt, hogy ha mégsem 

tud megállni a lelkesedés küszöbén, 

akkor legalább képes legyen szavak

ba foglalni azt a benyomását, hogy 

miért érzi ezt az előadást -  különö

sen a lassú tételeket -  átütő erejű

nek. Úgy tűnik, hogy a húszéves ha

logatás gátszakadást eredményezett 

a zongorista számára, minden hang

ból az tetszik ki, hogy nem az elő

adói hagyományra figyelve, hanem 

közvetlenül a darab által megszólítva 

játszik. VB
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OPERARÉSZLETEK NÉGY 

HEGEDŰN 

Les Quatre Violons 

Warner C. &  J. -  Magneoton
2564 68399-8 1 1 * 0 0

Négyen hegedülnek, de mintha vo

nósnégyes próbáján lennénk, ahon

nan késik a csellista. A brácsaszín 

még csak-csak jelen némely felhang- 

dúsabb vonásnál, de egy mégoly 

kiváló és korhűn frazeáló hegedűs 

sem képes a gordonka támasztó ér

zetét adni. Ennek híján a különben 

eminens zeneiséggel vezetett Les 

Quatre Violons reminiszcenciái is 

soványak. Mind a Varázsfuvola-, 

mind a Rameau-átdolgozás korabeli, 

ám kétszólamú átiratok bruttósítása, 

mégsem tud túllépni a néhai Szokol- 

rádió hangzásán. Hiányérzetet kelt 

még. hogy -  opera-feldolgozásokról 

lévén szó -  nem találni a színpadi 

szereplők karakterét a hegedűjáték

ban, még jelzés szintjén sem. így pe

dig csak szolid asztali zene, ízléssel 

vitt táncsorozat marad e lemez: en

nél még a duóátiratok nagyfogyasz

tói. a muzikális családok szalonjai is 

érdekesebbek lehettek. ÓSz

HOMMAGE TO JANE 

BATHORI
Dawn Upshaw -  ének 

Warner C. &  J. -  Magneoton
2564 68399-5 • • • • •

Jane Bathori, a múlt század első har

madának legfontosabb francia kor- 

társzene-énekese -  nevével ellentét

ben -  semmilyen magyar vonást nem 

hordozott. De kitűnt zongorajátéká

val (Carl Loewe óta nem adtak önkí- 

séretes dalestet), elméleti könyveivel

HANGLEMEZ

(Debussy előadásmódja), memóriá

jával is (másfél óra alatt tanulta meg 

Ravel teljes Seherezádéját). Egy 

szintén nagy egyéniség, az amerikai 

Dawn Upshaw teljes párizsi dalestet 

szentel azon műveknek, amelyeket 

Bathori előadott és inspirált. Nem 

kopírozást hallunk ott sem, ahol 

lenne összehasonlítás: Satie üde Há

rom dala vagy Milhaud andalító Zsi

dó verseinek első kompozíciója 

Bathori előadásában is fennmaradt. 

Upshaw a kristályos, élvezettel ejtett 

francia szövegre és a játékosságra 

helyezi a súlyt: néha túlnyitott, 

elasztikus szopránján hol macskás 

nyújtózással terülnek el, hol tűhe

gyes ugrándozással kelnek életre a 

posztimpresszionisták. ÓSz

STRAVINSKY PULCINELLA

STRAVINSKY: PULCINELLA 

Chicagói Szimfonikusok 

Karmester: Pierre Boulez 

CSŐ Resound -  Karsay és Társa
901 920 • • • • O

A zenekarok egyre nagyobb szám

ban megjelenő saját kiadványai hí

gítják a komolyzenei lemezpiacot, 

de akadnak köztük értékesek. Ilyen 

ez az album is. Semmiben nem ma

rad el egy lehetséges stúdióalternatí

vától, hangzása ideális, árnyalt, sehol 

semmi zaj. Boulez tudatosan nem 

szubjektív zenei megközelítéséhez 

illik a Stravinsky neoklasszikus kor

szakába átvezető balett. A Pulcinella 

több „régi" zeneszerző darabjára 

nyúlik vissza, de az új tárgyilagosság 

példája. Boulez 2009-es megkö

zelítése is kellően hűvös -  mintha 

Pulcinella. Pimpinella, Florindo, 

Cloviello és a többiek a Petruska 

szereplőinek mintájára megelevene

dett bábuk volnának. A hűvös olva

sat azonban nem egykedvű, a szín

kezelés finom, amiben e kiváló 

zenekar tagjai jó  partnerei a dirigens

nek. A lemez nem marad el Abbado 

hajdani felvételétől sem. ZB

WEBERN:
ZENEKARI MÜVEK 

Staatskapelle Dresden 

Karmester: G. Sinopoli 
Warner C. &  J. -  Magneoton
2564 68399-3 • • • • •

Ez a bő évtizede Teldec-lemezként 

egyszer már közzétett Webern-in- 

terpretáció Giuseppe Sinopoli tragi

kusan megszakadt munkásságának 

egyik gyöngyszeme -  kétség sem fér 

hozzá, hogy méltó az újramegjele- 

nésre (ezúttal az Apex budget- 

sorozatban). Sinopoli, aki kezdetben 

maga is szerialista zeneszerzőnek 

készült, értő módon vezeti végig a 

hallgatót Webern teljes zenekari 

termésén, a korai tú lfű tött roman

tikus daraboktól az esszenciális 

gesztusokra redukált expresszio

nista műveken át a szigorúan csil

logó dodekafon kompozíciókig. A 

hét mű tolmácsolása egytől egyig 

kifogástalan, de a lemezt az teszi 

igazán izgalmassá, ahogyan egy 

stílusváltásokon keresztül kialakuló 

életmű egészét teszi érzékelhetővé. 

A Staatskapelle Dresden ideális part

ner a feladathoz, Webern összes 

stíluskorszakát anyanyelvi szinten 

beszélik. VB

BRAHMS:
B-DÚR ZONGORAVERSENY 

Nicholas Angelich -  zongora 

Frankfurti Rádió Zenekara 

Karmester: Paavo Järvi 
Virgin Classics -EMI 
5099926634920 • • • • •

Egészen varázslatos hangzású le

mez. Nicholas Angelich a magán

szólammal beleolvad a zenekarba.

de nem húzódik háttérbe. Kiegyen

súlyozott, harmonikus hangzásra, a 

színárnyalatok ideális keveredésére 

összpontosítva játszik, már-már 

Rahmanyinov középső zongoraver

senyeinek világát idézve. Alapve

tően lágyan és puhán, de a mélyebb 

regiszterekben a hangszer testes 

zengésében rejlő kifejezési lehetősé

gekkel is élve. A lágyságra és hang- 

festésre koncentráló előadásmód az 

első három tételben jobban érvénye

sül, a negyedik inkább azért jó, mert 

nem bontja meg az egységet. A har

mónia folytatódik: az op. 76-os 

Brahms-zongoradarabokban a B-dúr 

zongoraversennyel közös vonásokat 

emeli ki a negyvenéves amerikai 

művész. ZB

VERSENYMŰVEK
Channel Classics -  Karsay és
Társa
CCS SA 30310 • • • • O

Az 1977-es keltezésű Első hegedű- 

verseny és Penderecki egyik legfris

sebb kompozíciója, a Kürtverseny 

hallható a lemezen. Nem vagyunk 

egyformák, a nagy alkotók meg plá

ne nem, de Ligeti egyedi hangú, újí

tó szellemű -  általam nem szeretett 

-  Kürtversenyéhez képest hatványo

zottan epigonnak tűnik a hetvenhat 

éves lengyel mester. Az ő kürtverse

nyét -  alcíme szerint Winterreise, 

azaz Téli utazás -  bárki megírhatta 

volna, azzal a feltétellel, hogy na

gyon magas szinten birtokolja a 

hangszerelés, a zenekari írásmód 

fortélyait. Nem túlzás: mintha Pen

derecki visszabújt volna Mahler kö

pönyege alá. A démoni, játékos ka

rakterek, a zenekar hangzása 

unos-untalan az évfordulós szerzőt 

juttatják eszünkbe. A krakkóiak fan

tasztikus színvonalú együttessé 

fejlődtek, a szólisták is elsőrangúak.

VT
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túl nagy
ambíció

veszélyes lehet!

Andreas Scholl
éneklésről, tanításról, 

zenei kultúráról

A

Händel műveiből összeállított koncertet adott 
az előző évad finisében, a Művészetek Palo
tájában a német kontratenor, Andreas Scholl. 
A z esemény után az énekes hangsúlyozta: a 
koncerttel és a Bartók Béla Nemzeti Hangver
senyteremmel is maradéktalanul elégedett.

Görömbey G. Szilárd

Gramofon: Egy interjúban kiemelte, hogy szólóénekesnek 
tartja magát, aki alkalmanként operaprodukciókban is 
szerepet vállal. Ennyire fontosnak tartja a különbséget? 
Andreas Scholl: Imádok operát énekelni, mégis elsősön 
ban szólistaként határozom meg magam. Operát énekelni 
számomra elsősorban logisztikai problémát jelent. Ha 
részt vállalok egy produkcióban, akkor nyolc-tíz hétre el 
ke ll hagynom az otthonom, ahol az élet nem áll meg. így 
születésnapokat, ünnepségeket mulasztok, ráadásul meg 
ke ll oldanom a hátrahagyott ügyeim intézését is. Vár a

lányom, az élettársam, számos 
barátom, nemrég hazaköltöz
tem a szülővárosomba, ahol 
o tthon  lenni számomra 
sokat jelent. Ezért legfel
jebb kétévenként vállalok 
operaprodukciót, és ezzel 
az ütemezéssel teljesen 
elégedett vagyok. Persze 
az is lehet, hogy néhány 
év múlva már évenként 

kettőben akarok fellépni. K i tudja...?

G.: Tartózkodása érdekes, mert korábbi nyilatkozata szerint 
egy operaelőadás alapjaiban változtatja meg egy-egy áriáról 
alkotott elképzelését. E ritka alkalmak énekesként ilyen sokat 
nyújtanak önnek?
A. Sch.: Nekem énekesnek lenni jelent sokat. Ügy 
vélem, m inden koncert rituálé — tekintsük bár spirituális
nak - ,  olyasmi, amit nem tudunk tudományos eljárá
sokkal igazolni, bizonyítani. M ié rt távozunk o ly boldogan 
a koncert után? Persze ráfoghatjuk mindezt az endorfi- 
nokra, akkor azonban kihagyjuk a számításból a kollek
tiven átélt élmény hatását. A m ikor a pódiumon állva 
Bachot énekelek, a zenén keresztül szeretnék a közön
séggel kommunikálni, és ehhez elő kell állnom a saját 
ötleteimmel. Állandóan kérdéseket teszek fel: m it akart 
ezzel Bach? Kiknek énekelek és miről? M i tö rtén ik a 
műben? M i történt utána és előtte? Ideális esetben a kom
ponista, a zenekar és az énekes, a karmester és a közönség 
a koncert révén olyan állapotba kerül, olyan élményt ad, 
ami ideális esetben eléri a komponista eredeti elképzelő-
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CÍMLAPSZTORI ZENÉS SZÍNHÁZ

seit. Meggyőződésem: a zenei élmények célja, hogy 
emberileg jobbá tegyenek, lelkileg magasabb szférába 
emeljenek m inket. Arra sarkallnak, ahhoz adnak 
impulzusokat, hogy gondolkodjunk és dolgozzunk 
magunkon.

G.: 71 k ö rn y e z e t m é g s e m  íg y  m ű k ö d h e t ,  h is z e n  n e m ré g  c s a ló 

d o t ts á g á n a k  a d o t t  h a n g o t . . .

A. Sch.: Ez így tú l általánosítóan hangzik. Az nem helyes, 
hogy a fiatalok el vannak ájulva a manapság divatos zenei 
casting- és reality show-któl. Ezek m ind azt sugallják, 
hogy nehéz, hosszadalmas és fáradságos munka nélkül, 
könnyű úton is eljuthatunk a csúcsra. Ez életveszélyes, 
mert azt gondolhatják, ha tehetségtelen vagyok is, még 
lehetek híres! Sőt nem is akarnak tehetségesek lenni, 
küzdeni, tanulni, hiszen ha a képernyőn látható tehet
ségtelen idióta híres lehet a „produkciójával” akkor ő 
m inek tanuljon?! Persze egy igazi casting show sosem 
lenne népszerű, hiszen a fiatalok azt mondanák: Jézus, 
dehogy akarok én rátermett és híres lenni, hiszen akkor 
mennyit kellene dolgoznom érte! Ráadásul mindez kihat 
a zenei életre, a fiatal előadóművészek fellépéseire is, 
amelyek sokszor semmiben nem 
különböznek egy-egy casting 
show színvonalától. A m it hal
lok, az gyakran förtelmes; a 
legrémesebb, hogy olykor az 
előadó is elhiszi, valójában 
kiemelkedő!

G.: A  z e n é t a  le lk i  neve lésse l, a z  

ig é n y e s s é g g e l e le g y í tő  e lk é p z e lé s e it m i ly e n  h a té k o n y s á g g a l  

tu d ja  á ta d n i  t a n í tv á n y a in a k  a  b á z e l i  S c h o la  C a n to ru m b a n ?  

A. Sch.: Jelmondatom: „A  tú l nagy ambíció veszélyes 
lehet; haladj lépésről lépésre, de ne aggódj sokat!” -  
minderre saját káromon jöttem rá. Sokat aggodalmaskod
tam a hangom, a tehetségem m iatt, rendre megkérdő
jeleztem a képességeimet. A  tanulóknak persze papolha
tok erről órák hosszat, csak a megtapasztalt tudás 
változtatja meg Őket. Igyekszem tehát a tapasztalataimat 
zenei módszerbe sűríteni, amelynek magva, hogy mindig 
légy felkészült, tudd, miről énekelsz, azt próbáld kitalálni, 
amit a komponista akart, és soha ne azt, amit te. Az 
előadást m indig egy csendes p illanatta l indítsd, de utána 
soha ne az éneklés helyes módszerére, az alapelvekre gon
dolj, mert ha a fentieket teljesítetted, azok maguktól 
működő egységgé állnak össze — m in t az alkímiában. 
A m ikor első ízben azt m ondják: „Most megvolt, 
éreztem!” , arra biztatom Őket, hogy próbálják újra és újra 
előhívni az érzést, mert az éneklés nem a technikai ele
mekről és az egyéni készségekről szól. Ida így lenne, elég 
lenne lemásolnom, hogy veszi egy profi énekes a levegőt, 
m it kezd az arcizmaival, m ilyen pozíciót vesz fel. Ez nem 
segítene, mert az éneklés nem kívülről befelé halad, 
hanem belülről kifelé. Ha tehát az előzőket jó l csináltad, 
azonnal állj meg, jegyezd meg ezt az érzést, és próbáld újra

és újra előállítani. Húszszor nem sikerül, háromszor igen. 
M inél többször lesz pozitív élményed, annál biztosabb, 
hogy a végén csak kisétálsz a pódiumra, és anélkül éne
kelsz helyesen, hogy az elvekre gondolnál.

G.: A z  ö n  s z á m á ra  m in d ig  e g y é r te lm ű  v o lt ,  h o g y  é n e k lé sse l 

f o g la lk o z ik  m a jd ?

A. Sch.: Csak húszéves koromban döntöttem így. Addig 
a világ legtermészetesebb dolga volt számomra kórusban 
énekelni, napi rendszerességgel énekórákat venni, de 
gyerekként vagy tinédzserként soha nem gondoltam, 
hogy operaénekes leszek. Még akkor sem, amikor el
kezdtem Bázelben tanulni. Úgy éreztem magam, m in t egy 
ufó, semmit nem tudtam a zenéről, a zeneelméletről. 
Am ikor aztán három kollégám előadásában végighallgat
tam M onteverdi Lamento della Ninfa című madrigálját, 
azt éreztem: te jó isten, ez az a hely, ahol nekem lennem 
kell!

G.: M e g  k e l le t t  k ü z d e n ie  a z  e lő í té le te k k e l,  á l t a lá n o s í t á s o k k a l? 

Ö n s z e r in t  m i  a z  o k a  a  k o n t r a te n o r o k  i r á n t i  tö r e t le n  é rd e k 

lő d é s n e k ?

A. Sch.: Szerencsére ezzel 
védett környezetben, egy kórus 
ölelésében szembesültem, kép
zett mester kezei között. Az 
iskolai kórusban néhányan 
kinevettek, a templomiban 
azonban sosem. A m i a népsze
rűséget ille ti: a hangfajunk 
újdonság, régóta nem hallható, 

szokatlan, és áthágja a hagyományokat, amelyek szerint a 
nők magas, a férfiak mély hangon énekelnek. Ezek a sza
bályok a kontratenoroknak köszönhetően most megvál
toztak, ami mélyebb hatásokkal is jár. Szerintem ugyanis 
elsősorban emberi lények vagyunk, és minőségünk is 
először emberi, csak utána jön a férfi vagy női. Ha 
kilépünk a pódiumra, elsősorban olyan emberként tesszük 
ezt, aki képes átváltoztatni a férfi minőséget nőivé, illetve 
mindezt férfiként megjeleníteni. Ez nem travesztia, de 
kell, hogy az emberiesség, az emberi természet megmu
tatásáról szóljon. Hiszem, hogy e ttő l sokan pozitív 
impulzusokat nyerhetnek. Még ma is sokan vélik, hogy 
egy rég látott barátot tú l hosszan ö le lni egyet jelent a 
homoszexualitással. A m iko r a lányom négyéves volt, a 
zenére rögtön táncolni kezdett. Próbálja meg ezt ön egy 
koncertteremben, azonnal mentőt hívnak! A  kontra
tenorok talán abban segítenek, hogy ne foglalkozzunk 
olyan sokat azzal, m it gondolnak más emberek, tudatta
lan módon talán ettől olyan népszerűek.

G.: T u d o m á s o m  s z e r in t  ö n  ze n e i m in d e n e v ő .  L e g ú ja b b ,  

O s w a ld  v o n  W o lk e n s te in  a lk o tá s a it  fe ld o lg o z ó  le m e z é n e k  

c ím e : S o n g s  o f  m y s e lf. U ta l  e z  a r ra  is, h o g y  a  X IV - X V .  

s z á z a d b a n  a lk o to t t  W o lk e n s te in  z e n é je  és s z e m é ly is é g e  is  

k ö z e l  á l l  ö n h ö z ?

„7\ zenei élmények célja, hogy 
emberileg jobbá tegyenek, 

lelkileg magasabb szférába 
emeljenek minket ”
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A. Sch.: Mondhatjuk, hogy igen, de ezek kissé 
Andreas Scholl dalai is. A m iko r elolvastam az élet
történetét, átnéztem a dalait, azt éreztem: ez a férfi a 
mi időnkben is élhetett volna. Az ő nehézségei, 
kalandjai, félelmei bármely ma élő férfi élettörténetét 
leképezhetik — egy bizonyos kor után minden férfi 
úgy érzi, elrontotta az életét, és elkezd család és 
megállapodottság után vágyódni. Majd amikor m ind
ez megvan, attól kezd el rettegni, hogy kimarad a ka
landokból. Ezek a pszichológiai mozgatórugók bár
mely korban érvényesek. Ugyanakkor a zeneszerző 
személyisége bizonyos értelemben véve egyáltalán 
nem szimpatikus, hiszen sokszor volt közönséges és 
erőszakos. A m i különösen érdekessé teszi őt számom
ra: ő az első komponista, aki magáról szerez zenét. A  
nyugati civilizációban talán ő  az első, aki önmagát fe
jezte ki a muzsikán keresztül, aki nem követte a zenei 
konvenciókat. Addig a minnesängerek lefektették a 
szép hölgyeknek írandó dalok szabályait. Néha va
lóban komoly érzelem mozdult meg alkotásaikban, 
mégis azt ke ll mondanunk, hogy a legtöbbször egy 
rituálé szabályait követték lépésről lépésre. 
Wolkenstein az első, aki megtöri a hagyományokat: 
arról és úgy ír, amiről és ahogyan akar. (Andreas 
Scholl új lemezéről a 44. oldalon olvasható kritika -  
szerk.).

G.: A korong a Harmonia Mundi kiadásában látott 
napvilágot, mielőtt ön visszatért volna a Deccához. Miért 
döntött így?
A. Sch.: Elsősorban azért, mert arra gondoltam, hogy 
énekesként m i a legjobb számomra. A  lemezekkel 
nem keresek sok pénzt, ugyanakkor a CD annak a rek
lámja is, am it a teremben művelek. Ha elvállalok egy 
koncertet, szeretném, ha sokan lennének. A  Har
monia M undi megbecsült cég, köztudott, hogy nem 
ad ki kommersz lemezeket -  tulajdonképpen a klasszi
kus zene csúcsát képviseli. A  koncepciójuk becsü
lendő és értékelendő, de énekesként azt is szeretném, 
ha a lemezcég segítene növe ln i a közönségem lét
számát. A  Harmonia Mundi legfeljebb segített volna 
megőrizni a jelenlegi táboromat, így hatvanéves 
koromra le tt volna megbízható törzsközönségem, akik 
minden lemezemre vevők lettek volna. Én azonban 
hiszem, hogy egy művészeti cégnek segítenie ke ll az 
előadóművész elképzeléseinek m inél szélesebb körben 
történő terjesztésében. Nem crossoverről beszélek, de 
ha a cég nagyobb reklámkampányt vállal, az k iha t a 
lemezeladásokra, a közönség létszámára is. Ez vo lt az 
egyszerű ok, amiért áttértem. Ez nem jelenti a koráb
bi kiadóm kritiká ját, de felmértem, hogy nemcsak arra 
van szükségem, hogy a lemezeimet elhelyezzék a 
boltokban, hanem kell némi marketing is. ■

Andreas Scholl hivatalos honlapja:
www.andreasschollsociety.org



E rke l Ferenc

Bánk bán
Karmester: Héja Domonkos 

Rendező: Césare Lievi 

Főszereplők: Rost Andrea, Pánczél Éva, 

Bándi János

n o v e m b e r  7- m á rc iu s  2 2 .

Lukács Gyöngyi

W ie rd l F s /te r

2010.
d e c e m b e r  12.

2010.
s z e p te m b e n i t .

B r e t !  G á b o r

F eke te  A t t i la

Ferdinand H ero ld  -  
Frede rick  A s h to n

A rosszul őrzött lány
Karmester: Török Géza 

Koreográfus: Sir Frederick Ashton

R ich a rd  W agner  í
x  1  •  MűvészetekLohengrin Bodope« 1

Karmester: Fischer Ádám

Rendező: Marton tászló ;

Főszereplők: tamillá Nylund, Petra Lang,

Buchard Fritz, Perencz Béla, Fried Péter

A rr ig o  Boito

Mefistofele
Karmester: Kovács János

Rendező: Kovalik Balázs

Főszereplők: Létay Kiss Gabriella, Fekete Attila,

Bretz Gábor

R ic h a rd  W agner

A  bolygó hollandi
Karmester: Fischer Ádám 

Rendező: Kovalik Balázs 

Főszereplők: N.N., Perencz Béla, Fried Péter

2011.
m á rc iu s  18. 

■ U / a  S zínház

W olfgang A m adeus M o z a rt

Ascanio Albában
Karmester: Fischer Ádám 

Rendező: Parditka Magdolna és 

Szemerédy Alexandra 

Szereplők: Wierdl Eszter, Fodor Gabriella,

Schöck Atala, Brickner Szabolcs

2011.
) a n u a r 2 3 .

M á r ta  Is tván  ÜH
Csodálatos mobilvilág
Karmester: Szennai Kálmán 

Rendező: Szikora János 

Szereplők: Frankó Tünde, Fülöp Zsuzsanna, 

Derecskéi Zsolt, Ambrus Ákos, Tóth János

G iuseppe Verdi

Macbeth
Karmester: Győriványi Ráth György 

Rendező: Szinetár Miklós 

Főszereplők: Lukács Gyöngyi, Alexandru Agache, 

Fried Péter

Dés László -  
Venekei M a r ia n n a

20 1
április

A vágy villamosa
2 9  Karmester: Kesselyák Gergely 

Koreográfus: Venekei Marianna

Fekete G yula

Excelsior! U Ä
Karmester: Kesselyák Gergely

Rendező: Gothár Péter

Főszereplők: Kertesi Ingrid, Frankó Tünde,

Mester Viktória, Fekete Attila



ZENÉS SZÍNHÁZ YBL-PA LOTA

Isten és a Sátán alkuja
Boito Mefistofeléjének premierjével indul az évad
A szeptember 5-én kezdődő 127. operaházi évadban szokatlanul korán, szeptember közepén 
tartják az első premiert, Arrigo Boito Mefistofele című operáját mutatják be. Cesare Lievi Bánk 
bán-rendezése elmarad, a születésnapi előadást egy Erkel-gála előzi meg november 6-án. Másnap 
a friss kutatások alapján revideált verziót koncertszerűén adják elő.

Gramofon

Hét opera- és két balettpremierre számíthat a közönség a 
Magyar Á llam i Operaház Budapest 2010-2011-es szezon
jában. Márta István Csodálatos mobilvilág! cím ű új műve 
(részletek a 13. oldalon) és az ünnepi Erkel-előadások 
után Fischer Adám vezényletével Mozart opera seriája, az 
Ascanio Albában kerül színre. Visszakerül a repertoárra -  
Kovalik Balázs új rendezésében és természetesen új 
szereposztásban — Wagner operája, A  bolygó hollandi.
A  Budapesti Tavaszi Fesztivállal közös produkcióban 
ó'sbemutatót láthatnak az operabarátok, Fekete Gyula 
Excelsior! című alkotását, amelyet Liszt Ferenc születésé
nek 200. évfordulójára írt az operaszerzőként is sikeres 
komponista. Verdi Macbethje szintén új ruhába öltözik. 
A  szezont a Lohengrin-premier zárja, amelynek színhelye 
a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, a produkció a 
Művészetek Palotájával közös és a Budapesti Wagner- 
napok keretében jön létre.
Az évad első bemutatójának alkotója a költő, regényíró, 
karmester elsősorban librettistaként ismert, neki köszön
hető például Verdi két időskori remekművének — az 
Otellónak és a Falstaffnak — a szövegkönyve. A rrigo 
Boito (1842-1918) az olasz romantikus kultúra egyik leg
izgalmasabb és legsokoldalúbb személyisége volt, zenemű
veinek értéke korántsem éri el librettóinak színvonalát. 
A  Faust-téma, amely nemcsak őt, hanem Liszt Ferencet, 
Gounod-t, Busonit, Berliozt is megihlette, nagyszabású 
alkotássá vá lt Boito kezében (is). Szünetekkel (bevonult 
katonának) majd fél évtizedig dolgozott Mefistofele című 
operáján. A  darab az 1868. március 5-i milánói premieren 
rútu l megbukott. A  napot legendás fiaskóként emlegeti az 
utókor. Boito dirigált, mivel nem szerzett karmesteri 
gyakorlatot, a zenekar össze-vissza játszott, rosszak voltak 
az énekesek. Az előadás elviselhetetlenül hosszadalmassá 
vált, jóval éjfél után, fél kettőkor fejeződött be. Hosszú, 
depressziós időszak után az 1875-ös bolognai bemutatóra 
Boito átdolgozta operáját, Faust bariton szerepét például 
tenorra írta át, és it t  a mű hatalmas sikert aratott. Az egy
kori bukásban — a sikerületlen előadás mellett — az is köz
rejátszhatott, hogy a fiatal zeneszerző nagyratörő cé lt tű 
zött k i maga elé: operájához Goethe Faustjának m indkét 
részéből merített, és nagy gondot fordított az alapmű 
filozófiai, eszmei rétegének megragadására is. Ebben e ltért 
m ind Berlioz, mind Gounod Faust-feldolgozásától, de

A Boito-opera címszerepét Bretz Gábor alakítja

figyelmen kívül hagyta az olasz közönség konvencionális 
operai elvárásait. A  címadás is sejteti, hogy Boito a 
Goethe-drámából elsősorban Isten és a Sátán fogadására, 
és nem Faust és Mefisztó szerződésére irányította figyel
mét. A  m ű töredezett, epizodikus szerkezete, víziószerű 
fantasztikuma, a dramaturgiai sablonok meghaladása a 
Mefistofelét ízig-vérig modern operává avatja, melynek 
színpadra segítése mindenkor izgalmas kalandnak számít 
-  írja az évad műsorfüzetében a rendező. A  címszerepet, 
Mefistofelét Bretz Gábor énekli, a szólam Saljapintól 
kezdve máig a basszusok fontos és kihívást je lentő feladata. 
Faustot Fekete Attila , Margherita-Helena kettős szerepét 
Létay Kiss Gabriella, Wagner-Nereót Boncsér Gergely, 
Marta-Pantalist pedig Pánczél Fva alakítja. A  premiert 
Kovács János vezényli, a színpadkép Anta l Csaba munká
ja, a kosztümöket Benedek M ari tervezi, a koreográfus 
Venekei Marianna.

A Magyar Állami Operaház Budapest hivatalos honlapja:
www.opera.hu
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forrás: Opernfestspiele Sankt Margarethen

Sankt Margarethen, Ausztria. Van, akinek 
1989: Páneurópai Piknik, szögesdrót, ideigle
nes határnyitás, több száz NDK-s menekülése a 
szabad világba. Másoknak átjárható határ, 
lankás burgenlandi borvidék, operajátszótérré 
átalakított római kori kőfejtő, és a látványossá
gra érkező, békés tekintetű polgárok áradata.

Túri Gábor / Sankt Margarethen

Jó érzékű üzletemberek — köztük az Esterházy-borászatot 
és az egész birtokot igazgató Stefan Ottrubay -  Wolfgang 
W erner intendáns irányításával 1996-ban Verdi 
Nabuccójával indították útjára a szentmargitbányai nyári 
szabadtéri operafesztivált, amely mára szezononként két
száz ezer nézőt vonzó kulturális vállalkozássá nó'tte k i ma
gát. A  magyar határtól pár kilométerre fekvő' kis község 
m elletti katlan — amely más zenés eseményeknek is he
lyet ad -  szinte kínálta magát a színházi előadásokra. 
(Korábban passiójátékokat tartottak itt.)  A  magas kőfal 
tövében emelt óriási színpad, a hatezer érdeklődőt be
fogadó nézőtér és a kulináris szolgáltatások (kapható 
Varázsfuvola-menü is) mind a rendkívüliség élményét 
igyekeznek megteremteni. A  magyar nyelven is olvasható 
weblap, a reprezentatív műsorfüzet meg is hozta az ered
ményt, július közepétől augusztus végéig huszonkilenc 
estén te lt házak előtt zajlottak az előadások.
A  varázsfuvola 1999 után másodszor szerepelt a fesztivál 
repertoárján. A  programban eddig négy szerző műveit 
játszották. Verditől a Nabucco, az A ida, a Traviata és a 
Rigoletto, Puccinitől a Turandot, Bizet-től a Carmen, 
Mozarttól A  varázsfuvola és a Requiem hangzott el a kő
fejtőben. A  hatalmas tér persze eleve meghatározza a mű
sorválasztást: ez a helyszín nem kamarajátékra, nem

finom lélekrajzra, nem a szereplők közötti viszonyok ár
nyalt ábrázolására, hanem széles ecsetvonásokkal meg
festett tablókra, hatalmas méretű és hatású díszletekre, 
sok szereplőt mozgató, látványos jelenetekre alkalmas.
Az előadást rendezőként, díszlet- és jelmeztervezőként is 
jegyző Manfred Waba elsősorban a látvány tekintetében 
határozta meg a produkciót (lásd fenti képünket). A  kö l
tő i realizmus osztrák képviselőjeként tisztelt alkotó olyan 
— egyiptomi, görög, római -  történelm i korokat és az 
európai ember tudatában élő mesevilágot megjelenítő 
eklektikus díszlettel töltötte k i a teret és a hegyoldalt, 
olyan pirotechnikai eszközöket alkalmazott, amelyek a 
X V III. században a daljátékoktól és a népi komédiáktól 
elvárt varázslatos világot idézték elő. A  színpadot uraló, 
szétnyíló, indákkal befont, háromarcú oroszlánfej és a 
mögötte feltáruló palota a jó és a rossz küzdelmének, a va
lóság és a képzelet játékának fantáziadús keretét 
teremtette meg. Rendezőként Waba kevesebb eredeti 
megoldást alkalmazott, az operajátszás reprezentatív, 
hagyományos gyakorlatához tartotta  magát.
Az előadói gárda széles nemzetközi összefogásról tanúsko
dott. A  zenei vezető/karmester a holland Koen Schoots, 
a karigazgató a román Robert Dániel Radoias vo lt, a szín
pad szélén felépített teremben láthatatlanul muzsikáló, 
több romániai városból verbuvált együttes az A rad i Fesz
tiválzenekar és -Kórus nevet viselte, a színpadi figurákat 
kettős-hármas-négyes szereposztásban alakító énekesek 
Ausztriától Olaszországon át Grúziáig számos országból 
érkeztek. Sarastrót a látott estén a tekintélyes Walter 
Fink, az Fj királynőjét az új orosz csillag, Jekatyerina Ba- 
kanova, Paminát Kristiane Kaiser, Taminót a Budapesten 
is ismert Alekszej Kudrija, Papagenót Thomas Wein- 
happel énekelte. A  humorral fűszerezett előadást nagy 
tetszéssel fogadta a közönség, a záró tűzijáték pedig öröm- 
ünneppé varázsolta az estét. A  honlapon már megte
kinthetők a Carmen 2012-ben következő előadásának 
tervei.
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A kaméliás hölgy -  Juronics módra
A Traviata versenyszereplői Szegedre tartanak
A z Armel Operaverseny és Fesztivál kedvéért műsort változtat a Szegedi Nemzeti Színház: Verdi 
Traviatájának tavaszi premierjét előrehozza októberre. A darabot Juronics Tamás rendezi. 
A koreográfus, a színház és a Szegedi Kortárs Balett művészeti igazgatója Kecskeméten a Háry 
János, Szegeden A kékszakállú herceg vára színrevitelével operarendezőként is letette a névjegyét.

Gramofon

A  változás é rin ti a Krakkói Operát, a versenyszereplők -  
Maria Pakhar (Violetta), Balczó Péter (Alfredo), Sergio 
Foresti (Germont) — nem a lengyel együttessel, hanem a sze
gedivel készülnek föl a döntőre. (Módosul a New York-i 
rendező személye is, Vidnyánszky A ttila  helyett Harangi 
Mária viszi színre Thomas Pasatieri A  sirály című operáját.) 
Juronics Tamásnak nem lesz ugyan módja hat hónapos 
felkészülésre, ám hiszi, gyorsított tempóban, intenzív 
munkával megvalósíthatja mindazt, ami a Traviatával 
kapcsolatban érdekli. Balczót kérte föl a tervezett szegedi 
előadásokra, ő t tehát hallotta, a többiekről még csak 
DVD-t látott. Az eredetileg márciusra kitűzött produkció 
koncepciója, a díszlet- és jelmeztervező marad (Kentaur), 
Készéi Bori és Kónya Kriszta énekli a repertoárelőadások
ban V iolettá t, Alfredo Balczó és Vadász Dániel lesz, az 
idősebb Germont pedig Cseh A n ta l és Kelemen Zoltán. 
M iért is érdekli Juronics Tamást a Traviata? M i az, amit 
az eddigi rendezésekben nem látott, kivéve W illy  Decker 
salzburgi produkcióját, amelyet bizonyos mértékig etalon
nak tart. „Marguerite Gautier története gyönyörű, és ta
lán mondhatom, az opera hősnőjéé, Violettáé még szebb. 
Izgat Dumas felvetése. A  kaméliás hölgy című regényé
ben azt firtatja , vajon mi becsülendőbb: ha valaki kísérté
sek nélkül, tisztességgel éli végig az életét, vagy ha a szen
vedés, a megaláztatás legsötétebb mélységeit megjárva 
képes e lju tn i a megtisztulásig?”
I t t  egy kurtizánról van szó — hangsúlyozza. Szerinte az 
operaelőadásokban leegyszerűsítve ism ertetik meg

A DÖNTŐ MENETRENDJE
November 3., 4-: a Den Nye Opera (Norvégia) előadása

Vaage: Veslefrikk (ősbemutató); rendező Alföldi Róbert, verseny
szereplők: lulia Vacaru, Alexander Polkovnyikov 

November 6., 7.: a Divadlo Josefa Kajetána Tyla 
(Cseh Köztársaság) előadása

Tutino: A  lakáj (magyarországi bemutató); rendező Ludék Golat. ver
senyszereplők: Camille Dereux, Peter Furlong, Alekszej Bogdancsikov 

November 9., 10.: a Szegedi Nemzeti Színház előadása 
Verdi: Traviata; rendező: Juronics Tamás, versenyszereplők:
Maria Pakhar, Balczó Péter, Sergio Foresti 

November 12., 13.: a Dicapo Opera Theatre (USA) előadása 
Pasatieri: A  sirály (európai bem utató); rendező: Harangi Mária, ver
senyszereplők: Molly Mustonen, Haja Zsolt. Beverly O ’Regan Thiele 

November 15., 16.: a Debreceni Csokonai Színház előadása 
Prokofjev: A  tüzes angyal (magyarországi bemutató); rendező: Silviu 
Purcárete, versenyszereplők: Cristina Baggio, Cseh Antal 

November 17.: díjátadó gála
Közreműködik: Pannon Filharmonikusok -  Pécs

Balczó Péter a Traviata férfi főszerepét alakítja a döntőben

V io le ttá t a nézővel, olyan nőként, aki odatartozik az úgy
nevezett jobb, az előkelő társadalmi szférába. Pedig a re
génybeli alak, Marguerite Gautier parasztlány volt, akár
csak valóságos m odellje, Marie Duplessis. Igaz, jó  
képességei révén hamar elsajátította a szabályokat, 
mégsem vált az ú ri körök részévé. Nagyon érdekes 
párhuzamokat lát a mai korral: „Könnyű találni Marie- 
Marguerite-Violetta típusú, ünnepelt »celeb« lányokat. 
És a társadalom bizonyos része ma sem, velük sem érin t
kezik a hétköznapokban -  ez foglalkoztat engem.” 
Visszatérve a salzburgi előadásra, abban is kevesli a 
„kurtizán-vonalat” ; V io le ttá t divatos piros ruhájában 
kiem elik egyedüli nőként, de nincs meg a társadalmi 
környezet. Juronics nem absztrakcióval közelíti meg a szü- 
zsét, ahogy például a balettjeiben szokta, hanem realista 
eszközökkel, és természetesen mai, modern formában. 
A  regénnyel a megjelenése, az operával az első megszóla
lása pillanatában kortárs alkotásként találkozott a közön
ség, ő  is jelen idejű, kortárs előadást kíván létrehozni. A  
Traviata helyett tavasszal Juronics Tamás Kecskeméten 
játszott Háry János-előadásának újrarendezését veszik 
műsorra.

További információ:
www.arm el.hu
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Erkel Ferenc,

a sakkmester
Erkel rajongott a sakkért. A z  1830-as 
évek derekán Pestre szerződött a 

Pesti Városi Német Színház, majd 
a Pesti Magyar Színház kar
nagyának, és első dolga volt, 
hogy felkeresse a sakkélet 
törzshelyének számító Wurm 
Kávéházat, amelyet a kor legki
válóbb játékosa, Szén József 
rendszeresen látogatott.

Lindner András

V a jd a  Á rp á d  sakkmester a 
zeneszerzőre emlékező, 1960-ban 
a Magyar Sakkélet folyóiratban 
közölt írásában arra hívja fel a 
figyelmet, hogy Erkel m indig 
megfontoltan és különösen lassan 
játszott. A  korabeli krónikák arról 
is beszámolnak, hogy a nagy te
kin té lyű  zeneszerző' kedvét lelte a 
kibicelésben is: mások játszmáit 
figyelte, néha saját észrevételeit is 
hozzáfűzte a partikhoz. A  máskü
lönben zárkózott Erkel barátai 
körében — bár csak kis tételben -  
szívesen vállalkozott fogadásokra, 
vagyis egyes játszmaállások kimene
telének megtippelésére is. V idor 
Zsigmond, a Pesti Sakk-kör alapító 
tagja ezzel kapcsolatban úgy em
lékezett, hogy a Wurmban általában 
20 krajcár vo lt a fogadási tétel.
Erkel már 1843 és 1845 között részt 
ve tt annak az eló'bizottságnak a 
munkájában is, amely a Pest—Párizs levelezó'mérkó'zés 
játszmáinak egyes lépéseire kidolgozta az elemzéseket. (A  
Pesti Sakk-kör és a Café de la Régence-ban működő 
Párizsi Sakk-kör közötti, 2:0-ás magyar sikerrel végződött 
meccsről van szó.) Az 1850-es évek elején már 
egyértelműen az ország második legerősebb sakkozójának 
számított Szén mögött, akinek halála után (1857) Erkel 
le tt az első.

Mindeközben számos zenész is
merőse és jó  barátja értetlenül f i 
gyelte Erkel különös vonzalmát a 
sakkozás iránt, Ábrányi Kornél 
neki is szegezte a kérdést: vajon 
miért áldoz sok időt a bábok 
mozgatására? Erkel állítólag azt 
válaszolta: „H a sakkozom, leg
alább nem ke ll a zenészekkel 
zenéről társalognom.” A  sakkjá
tékban megerősödött Erkel ha
marosan a kü lfö ld i versenyekről 
diadalmasan hazatérő Szén 
méltó ellenfelévé vált, őt több
ször megadásra kényszerítette. 
Egyik emlékezetes partijukból 
színpadi táncjáték, pantomim is 
született. A  Hölgyfutár 1853. 
február 2-i számában közölt 
színlap tudósít a 81 húzásból 
álló Sakk-játék előadásáról, 
„egy e végre készült s a sakk

asztalt képező emelvényen, összesen 40 élő alak 
által. ( ...)  A  zenekart Ellenbogen A do lf vezérlendi. 
Táncrendezők: Perrel és Perron.”
A  Himnusz és jelentős operák megalkotója utolsó n y il
vános sakkpartiját negyvennyolc évesen, 1859. január
jában játszotta; V ido r emlékei szerint ezt követően már 
nem is bocsátkozott fogadással járó komoly küzdelembe. 
A  tartózkodásnak valós oka rejtve maradt. A  fantázia
dúsan játszó Erkelt ké t külföldi versenyre is meghívták.
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Noha már tú lju to tt sakkozói pályafutásának csúcsán, 
nem emiatt ta rtózkodott a nemzetközi megméret- 
tetősektől -  inkább a zeneéletbeli elfoglaltságaira h iv a t
kozással hárította el a meghívásokat.
Erkel azonban nemcsak jeles játékosként írta be nevét a 
magyar sakktörténetbe, hanem a pesti sakkélet fó- 
szervezőjeként is, hiszen mintegy három évtizeden át, 
1865 és 1893 között ő tö ltötte be a Pesti Sakk-kör e lnö

k i tisztét. A  népes Erkel családból, apjukhoz hasonlóan 
a fiúk is vonzódtak a zenéhez és sakkozáshoz egyaránt. 
A  karmester Gyula például 1892-ben megalapította az 
Újpesti Sakk-kört, amelynek elnöke is le tt, Lajos pedig 
apja m elle tt a Pesti Sakk-körben jeleskedett annak t i t 
káraként, illetve választmányi tagjaként. Elekből kö
zepes sakkozó lett, László viszont kilógott a sorból, az ő 
sakkozói működéséről nem maradt fent adat.

Frangois-André Danican Philidor vakszimultánt játszik

HIRES k o m p o n is t á k  h a t v a n n é g y  m e z o n

A zenész famíliába született, francia Franpois-André Danican 

Philidor (1726-1795) különleges komponistaképességeit már 
gyermekkorában megcsodálhatták; számos hangszer virtuóz já té

kosaként operáival szerzett magának nevet. Angliában már kora 

legkiválóbb sakkozójaként üdvözölték, amikor 1747-ben 8 :1 -re le

győzte a legendás szír sakkozót, az aleppói Stammát. Halhatatlan
ná lett mondása a gyalogok erejéről, miszerint „a gyalog a sakk 

lelke". Vakszimultán világrekorder is vo lt — említi Papp Márió 100 

híres ember 100 sakkjátszmája című, 1997-ben kiadott könyvében. 

Sakkmegnyitást is elneveztek róla, ez a Philidor-védelem.
A sakkimádó zeneszerzők közül Robert Schumann a legismertebb. 

Gyakran ült lejátszani a Neue Zeitschrift für Musik munkatársával, 

Hermann Hirschbachhai. A fiatal Johannes Brahms, Schumann 

protezsáltja arra a kérdésre, hogy m it tanult mentorától, szelleme
sen azt válaszolta: „a sakkjátékon kívül semmit.” Schumann egyik 

írásában viszont párhuzamot von zene és sakk között: „a király

nőnek (dallam) van a legnagyobb hatalma, de a döntés a királyé 

(harmónia)."
A  XX. századi sakk-kedvelő zeneszerzők sorából 

Arnold Schönberg emelkedik ki. Ő az 1920-as 

években négy játékosra kitalált egy 10-szer 10-es 

táblán 36 figurával játszandó sakkvariánst, és el

nevezte koalíciós sakknak. Amikor a német 

világbajnok, Emmanuel Lasker meglátogatta, 

mégsem mutatta meg neki, inkább eltitkolta, 

mondván, „ez éppoly rémes lenne Laskernek, 

m int számomra egy zenemű tőle."

Egy másik nagyság, Szergej Prokofjev 1914-ben

■ n

Schumann utazó sakktáblája

David Ojsztrah és Szergej Prokofjev gyakran sakkoztak együtt

Pétervárott partikat játszott Raul Capablanca kubai nagymesterrel, 

akitől előbb ugyan kikapott, de másnap, sötét színekkel legyőzte a 

későbbi világelsőt. Mihail Botvinnik az 1945 utáni többszörös 

szovjet világbajnok is váltott néhány partit vele. és megemlítette 

Prokofjev kedvelt sakk-játékvezetési 

metódusát, amelynek szerinte az vo lt a 

lényege, hogy pontosan előkészített 

támadásokat vezetett, ugyanakkor kevés 
figyelmet szentelt a védekezési taktikák

nak. A komponista leggyakoribb part
nere a vele azonos szinten játszó David 

Ojsztrah hegedűművész volt. 1940-ben 

annak eldöntésére vívtak páros meccset, 

hogy a szovjet országos sakkbajnokság 
bankettjén ki adjon majd koncertet a ját

ékosok tiszteletére.

A zeneszerzőként elfeledett Koessler- 

tanítványt, az 1907-től a budapesti Nép
színház karmestereként tevékenykedő, 

majd pályáját 1910-től Kolozsvárott 

folytató Bródy Miklóst (1877-1949) az 

első világháború előtt az egyik leg

erősebb magyar sakkozóként tartották 

számon. U tóbb a román olimpiai sakk

csapatnak többször is a legjobb pont

szerzője vo lt.
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Bécsbóí
vezet út 
Bayreuthba

7\ schönbrunni kastélyszínház 
nem túl gyakori előadásainak szín
lapján sok a magyar név. Nem 
véletlenül. 7\z egykori udvari színház 
a Bécsi Zenei és Előadóművészeti 
Egyetem (Universität für Musik und 
Darstellende Kunst Wien) házi 
színháza, itt rendezik a 
hallgatók tanévzáró és 
vizsgaelőadásait.

Az egyetem nyolcvan-százfős opera tanszakán meg
közelítően húsz a Magyarországról érkezett fiatal. A  felvé
tel vizsgához kötött, bár a nyelvtudás és a helyismeret 
hiánya akadály, többségük mégis helytáll, nemcsak a fe l
vételin, hanem később is. Becsülik őket, értékelik, hogy 
igen jó zenei alapképzettséget hoznak magukkal. M in 
denki büszkesége, ha valaki közülük nagyobb elismerés
ben részesül. M in t most Fodor Bernadett: a negyedéves 
mezzoszoprán idén nyáron Bayreuthba kapott meghívást, 
személyesen Dame Gwyneth Jonestól, a mesterkurzusára. 
A  világhírű énekesnő néhány hónappal korábban Bécs- 
ben hallotta énekelni Bernadettet, sőt rövid ideig dolgo
zott is vele, és a jelek szerint úgy találta, érdemes foglalkoz
n i a magyar lánnyal. Fodor Bernadett Pápán nevelkedett, 
majd Győrben tanult. A  négy győri évben Dobi-Kiss 
Veronika tanította, sokat köszönhet neki -  mondja. 
Szerencséje van, Bécsben is azonnal rátalált arra a tanár
ra, akivel nagyszerűen tud dolgozni. Gabriele Lechner 
2006-ban o tt vo lt a felvételi vizsgáján is. A  bécsi egyetem 
hallatlan előnye a rugalmasság. Nem mindenki marad 
meg ugyanis az első professzoránál. Tarjányi Tamás pél
dául váltott. Jó döntés volt, a másodévet most záró ifjú  te
nor így találta meg az igazi mestert, aki mellett biztosan 
fejlődhet. A  kecskeméti születésű fiatalember érettségi 
után a budapesti Színművészeti Egyetemre került, Ascher 
Tamás osztályában végzett. Még m indig csak huszonkét 
éves volt, és úgy érezte, mást is szeretne. Felvételizett, és 
bekerült a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Aztán 
egy szép napon szerencsét próbált Bécsben. A  felvételi 
vizsga akadályát elsőre vette. Még nagyobb szerencse érte, 
amikor megpályázta és megkapta a Polgár Krisztina Em- 
lékalap egyszeri, nagyobb összegű támogatását. Szívesen

mesélnek az egyetemükről, napi elfoglaltságukról, a 
hangulatról, arról a szellemiségről, amely ezt a nevezetes 
intézményt áthatja. Emlegetik a különbségeket is. Tel
jesen más például a szolfézs, am it i t t  tanítanak. Más a dal
lamírás, eltér az összhangzattan. De azok a magyarok, akik 
stabil zenei előképzettséggel jönnek, hamar ledolgozzák a 
hátrányokat.
Fodor Bernadett friss élménye most Bayreuth, a mester- 
kurzus és a váratlan pluszlehetőség. Gwyneth Jones két 
előéneklést is szervezett számára. A  Festspielhausban Eva 
Wagner-Pasquier volt a „közönsége” . Mentora szerint tet
szett a két ária, amit előadott. Éva Wagner azt kérte, 
küldje el életrajzát a titkárságának. A  második előéneklés 
Frankfurtban lesz, ahova a jelenleg éppen A  nürnbergi 
mesterdalnokokat vezénylő Sebastian Weigle hívta  meg. 
O Gwyneth Jones vendégeként hallgatott bele a mester
kurzusba — így ismerte meg. Rajongva mesél Jonesról, akit 
nagyszerű pedagógusnak tart. Tanítványának elmondta, 
hogy anno ő  is így, ilyen segítséggel ju to tt el előéneklésre 
a Festspielhausba. Bernadettnek már több szerep jutott, 
énekelt Indiában Szuzukit a Pillangókisasszonyban (fenti 
képünkön), és A  kékszakállú Juditját a Kastélyszín- 
házban. Az idén tavasszal pedig a címszerepet Giancarlo 
Menotti A  médium című operájában. Tamás még nem 
tart itt, de kolléganője sikere számára nemcsak öröm, 
példa és remény is. M it szeretnének? Énekelni, opera- 
szerepeket alakítani, de hogy hol, az a jövő  titka. Az 
énekesi pálya nehezen tervezhető, jöhet egy nagy kiugrás 
-  k i nem álmodozik ilyesmiről? Bécset azonban nem azért 
választották, mert ugródeszkának tartják, sokkal vonzóbb 
az itten i légkör, a professzor-diák kapcsolat, a kisebb 
leterheltség. ■
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DVD ZENES SZÍNHÁZ

BARTÓK: A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA 

Elizabeth Lawrence. Robert Lloyd -  ének 

Londoni Filharmonikusok 

Karmester: Fischer Ádám • • • O O

ROSSINI: A SEVILLAI BORBÉLY 

Battle. Dara, Nucci -  ének 

Metropolitan Opera Zenekara 

Karmester: Ralf Weikert • • • O O

o P u s ’ .’ A R T t

t ,,, Mozart LaClemenza 
cli Tito

MOZART: TITUSZ KEGYELME 

Prégardien, Graham. Naglestad -  ének 

Párizsi Opera Zenekara 
Karmester: Sylvain Cambreling • • <

Szép feladat lenne egy fiatal és a színház iránt is fo

gékony zenetörténész számára az utóbbi három

négy évtized Kékszakállú-előadásait összevetni. A 

képrögzítés gyors fejlődésének eredményeképp ez 

részben a dokumentatív felvételek és megjelent 

DVD-k segítségével megoldható. Másfelől, ha valaki 

elszánná magát, minden évadban találna a világ va

lamelyik sarkában új produkciókat. Érdekes lehet, 

hogy egy-egy interpretátort hányszor és milyen mó

don foglalkozat(ott) a remekmű. Kovalik Balázs pél

dául a Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon hat év 

különbséggel két különböző verziót állított szín

padra, miközben a budapesti Operaházban is meg

rendezte a darabot. Most a Warner adja közre 1988- 

as felvételét, amelyen a Londoni Filharmonikusokat 

Fischer Ádám vezényli, Elizabeth Lawrence énekli 

Juditot, Robert Lloyd pedig a Kékszakállú herceget. 

Fischer Ádámot -  mondhatni -  pályája kezdetétől 

foglalkoztatja Bartók műve. A film keletkezésének 

esztendejében vette CD-re Marton Évával és Sámuel 

Ramey-vel az Állami Flangversenyzenekar élén. Na

gyot ugrunk: 2009 őszén „duplázott" a darabbal az 

Operaházban, és 2010 tavaszán Amszterdamban 

Jelena Zsidkovával és Bretz Gáborral. Nem mintha a 

„magyar operát, magyar zenekarral" szlogen önma

gában érvényesíthető lenne, de a két, ugyanabban 

az évben készült anyag közül a magyar együttes szól 

gazdagabban a dirigens pálcája alatt. Lloyd hangban 

és tartásban szinte ideális Kékszakállú, Elizabeth 

Lawrence (bár díjat kapott e munkáért) véleményem 

szerint félreértelmezi a kortárs előadásmódot, 

vinnyogó-sikoltozó stílusa sokat ront a produkción. 

Dennis Marks képi világa tűrhetetlenül ósdi, az 

ember várja, vajh mikor jelenik meg a képernyőn 

Lugosi Béla, a vámpír... A lbert Mária

Warner Classics &  Jazz -  Magneoton
5051865705222

John Cox pofonegyszerű Sevillai borbély-produkciója 

1988-ra, jelen televíziós közvetítés idejére már beette 

magát a Metropolitan Opera repertoárjába. Rendsze

resen fellépett benne Kathleen Battle, az újvilágbéli 

Rosinák Roberta Peters- és Anna Moffo-vonalának 

képviselője, tőről metszett szubrett, jó  magassággal, 

koloratúrkészséggel. Nehéz elképzelni a Righetti és 

Malibran sugárútján szélesen haladó Marilyn Florne-t 

ugyanitt: márpedig többször hozta ezt a repertoárt a 

színházi élet. Ez a Sevillai a Met bútorraktár- és 

jelmeztár szagú darabjaihoz képest is földhöz ra

gadt. (A  díszlet oly valóságos mór palota, hogy el is 

laknánk benne egy nyarat.) Rendezőnk láthatóan mást 

nem tű zö tt ki, mint elmesélni avíttas spanyol törté

netét, amin csakis azért mulatunk, mert nagy olasz 

énekes színészek játsszák elénk a commedia deli’ 

arte legjobb/legrosszabb hagyományainak jegyében. 

Az alapeset Enzo Dara, minden opera buffák szem- 

üveges-dudaorrú-pókhasú gyámja, aki az utolsó 

finálék táján képes esendőnek és szánandónak is 

mutatni figuráját. Éneklésről kevés szó esik nála: ha

darni és kiabálni tud, maradék fegyvere a viccesnek 

szánt túl-falzett. (Rá sem ért volna Fülöp királyként 

busongani. harminc évig a legnagyobb házak zsú

folták tele naptárát vígoperai előjegyzésekkel.)

Akik vokális mesterei az előadásnak a negyvenes, 

csinos Battle mellett: a hősbariton Leo Nucci Figaró

ként és az amerikai tenor, Rockwell Blake, Utóbbi 

szintén felülkalibrálása az operai Alva-hagyomány- 

nak, viszont nem szépelgő, hanem potens fiatalem

ber érzetét kelti, és nem mellesleg mutatja, hogyan 

kell hangot indítani, abbahagyni, testes matériával 

kolorálni. Blake tényleg világszám: így lesz szá

munkra a darab címe: A New York-i tenor...

Ókovács Szilveszter

Deutsche Grammophon -  Universal
00440 073 4022

Bevallom, most láttam először ezt a DVD-t, bár ö t 

éve rögzítették, ám a mai magyar operajátszás egyik 

fő dilemmája -  modern legyen vagy hagyományos -  

aktuálissá teszi ajánlását. Nézésekor személyes 

emlékek százai rohantak meg. Serviliaként ebben a 

darabban debütáltam a Bécsi Operaház színpadán. 

Ugyanaz a Sylvain Cambreling dirigált, aki ezt a pro

dukciót is jegyzi. Az énekesnők bámulatos technikai 

tudása indított rá. hogy másodszor és harmadszor is 

megnézzem a felvételt. Közben, úgy hiszem, meg

találtam az egyszavas választ is a nagy dilemmára: 

jó  (de írhatnám nagy betűvel: JÓ) operaelőadást 

kíván a néző. Nem avantgárdot vagy hagyományo

sat, hanem komplex operaestet. Átgondolt, végig

vezetett rendezést. Gyönyörű a tiszta lelkeket 

szimbolizáló hófehér díszlet, a tett és a lelkiismeret 

képei. Vagy az egy szál fehér gyertya, amely a Titus 

által őrzött morálnak a konfliktusok közepette is je 

lenlévő igazságát jelképezi. Meghatározónak tartom 

most is, mint anno Bécsben. a Cambreling által 

irányított minőségi Mozart-interpretálást. A második 

felvonás híresebbnél híresebb áriái világszínvonalon 

szólalnak meg: a sokszor koncertpódiumokon is fel

hangzó Vitellia-ária, amely csodálatos duett a szop

rán énekesnő és a zenekari zenészek nagykövete, a 

szólóklarinétos közt, egyértelműen meggyőz m in

ket. hogy nem halt ki a Mozart-stílus tudománya. 

Susan Graham színészi adottsága, őszintesége, drá

mai előadásmódja remek énektechnikával párosul. 

Fantasztikus élmény, mi mindent kezd a rendező 

házaspár Ursel és Karl-Ernst Flelman egy fehér 

dobozzal, három falán három ajtó -  színpadképpel. 

És végül arra biztatom az olvasót, engedje át magát 

a rejtély mozarti megfogalmazásának: milyen is az 

esendő ember. Bátori Éva

Opus Arte -  Mevex
O A  0942 D
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ZENES SZÍNHÁZ DVD

ALFANO: CYRANO DE BERGERAC 

Domingo, Radvanovsky -  ének 

Orquestra de la Comunitat Valenciana 
Karmester: Patrick Fournillier • • • • O

Alfano neve nem tizenhárom saját operája révén 

maradt fönn, hanem mert Puccini vázlatai alapján 

befejezte a Turandot zárójeleneteit. A  zeneszerző- 

pedagógus 1877-ben született, 1954-ben halt meg, 

oly korban élt, amely legkevésbé sem nevezhető át

menetinek, és ő mégis átmeneti szellemű fia volt 

ennek a kornak. Átmeneti a témaválasztása, a 

zenei stílusa, amely a XIX. századot és a XX. elejét 

köti össze, anélkül, hogy új utat jelö lne ki. Azért a 

teljes feledés méltánytalan lenne az utókor 

részéről. Életművében jelentős szerepet játszik a jó 

előadásban okkal elővehető opera, a Cyrano de 

Bergerac.

Az elmúlt években Plácido Domingo úgy értékelte, 

elénekelhetné a címszerepet, így több helyen ki

tűzték a darabot. A  Naxos, amely m ost kezd DVD- 

ket is megjelentetni, kollekciójában a valenciai 

Palau de Les Arts Reina Sofiában 2007-ben készült 

felvételt kínálja. Elengedhetetlen, hogy a spanyol 

Müpáról ne ejtsünk egy-két szót: a Turia partján 

álló kortárs építészeti remeket Santiago Calatrava 

tervezte, a ház zeneigazgatója a nyitás óta Lórin 

Maazel, i t t  működik Domingo egyik „perfecciona- 

ment" nevű képzési központja. Nos, a Cyrano 

zenéje átmenet Puccini és Debussy között. A lírai 

kettősök bensőségesek, a tömegjelenetek hatáso

sak, jó  mesterember munkája a mű. Domingo re

mekel, hévvel alakít egy vesztest, annyi diadalmas 

férfi után. Rod Gilry méltó partnere De Cuiche sze

repében. A Roxane-t játszó Sondra Radva- 

novskyban két énekes lakik, néha éles és vibráló a 

hangja, máskor, főként ha lírizál, megindító. A sal- 

langtalan, pontos rendezésért a lengyel Michal 

Znanieckié az elismerés. íme, egy kelet-európai, 

akinek sikerült... A lbert Mária

Naxos -  Mevex
2.110270
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Nemcsak az énekes rajongói, valamennyi opera- 

fan üdvözölheti, hogy a Plácido Domingo leg

nagyobb szerepeit gyűjteményesen közreadó 

W arner újra négy DVD-s, m egfizethető árú do

bozzal jelentkezik. A tavalyi Puccini-box után itt 

a Verdi-műveké, és ezúttal rögtön mellécsoma- 

golta tik az interjú-film is, amely épp e három 

operából szemezget. A főhős, a hetven felé kö

ze lítő  tenorsztár hosszan, készséggel válaszol az 

O te lló-, Ernani- és Manrico-élményeivel kapcso

latos faggatózásra. Figyelemre érdemes produk

ciók a legjobb házakból: Covent Garden, Scala és 

a bécsi Opera egy-egy előadása sorjázik a koron

gokon.

Az Ernámról Domingo sommás véleménye, hogy 

sürgősen be kellene emelni az első osztályú reper

toárba. és Riccardo Muti pálcája a la tt egy 1982-es 

Luca Ronconi-rendezés támasztja alá ezt az inten

ciót. Mélybordóban csillog Mirella Freni: aligha le

hetne nála perfektebb művészt Elvira bravúrszóla

mára szerződtetni, a közeli képek énekleckékkel 

érnek fel. Freni akkori férje, a már kissé kásásra ko

rosodott Nyikolaj Gyaurov viszi az apai basszus

szerepet -  az archetipikus baritonszólam pedig az 

ab ovo mélyregiszter nélküli Renato Brusoné, aki 

azzal teszi atipikussá a kérlelhetetlenség sémáját, 

hogy ágálás helyett szívhez szó ló legatóval képes 

Elvira iránti vágyát megvallani. Domingo számára 

-  O tellóé mellett -  ez a másik Verdi-szerep, 

amelyben végül öngyilkos lesz a tenor. Ernaniként 

is a férfias-hősies magatartás je llem zi, és bár szű- 

kebb hangjaiból jó  párat találn i, énekes-színészi 

érése o ly  magasra juttatta, hogy személyében 

revelatív művész van jelen. M uti és zenekarának 

frissessége meggyőz minket az Ernani érdemtelen 

elnyomatásáról is.

PLÁCIDO DOMINGO: 
LEGNAGYOBB SZEREPEIM 

Verdi: Otelló, Ernani, A trubadúr 
Karmester: Plácido Domingo, 
Solti György, Riccardo Muti, 
Herbert von Karajan

A z Otellóé kedvetlenebb este, tíz évvel későbbről: 

a pálmát egyértelműen Kirí Te Kanawa Desdemo- 

nája viszi el, Szergej Lejferkusz keskeny Jagója 

csalódást keltő. Solti György szokás szerint felső

fokon motivált irányítása mellett Domingo cím 

szerep-formálása kevésbé erőteljes, fáradtabb és 

borúsabb, m int más O telló-film jein.

Herbert von Karajan bécsi visszatéréséről Jósé 

Carreras azt írta. hogy az Ausztriára rég megsértő

d ö tt maestro árokba lépésekor soha nem hallo tt 

hangorkán dübörgött fel: Manricót akkor Luciano 

Pavarotti énekelte. Egy évvel később ugyanaz a 

fe lfo ko zo tt várakozás, de a Trubadúr-szerep

osztás változott: már Domingo a fókuszban. 

Karajan saját rendezése kliségyűjtemény, egysze

rű, festett hátterek e lő tt tom bol az operai rutin: 

borzalmas parókák, posztó-mellvértek és m úzeu

mi gesztusok mindenfelé. Raina Kabaivanszka, az 

egyik legtechnikásabb énekesnő siralmasan in 

diszponált, Leonórája bizonytalan, éles és feszí

te tt. Ereje teljében v iszon t a kvintett többi tagja: 

Jósé van Dam Ferrando-jelenete mintaszerű, nem 

csak dörgés, hanem a ballada adekvát pontjain líra 

is jellem zi: Piero Cappuccilli bő torkú ádázt alakít, 

ille tve magát adja, de Karajannak épp erre van 

szüksége Luna grófhoz, a Fiorenza Cossottoé pe

d ig  nem hangilag, hanem összhatásában szeplő

te len  teljesítmény. A harm inchét esztendős 

Dom ingo ekkor már a csúcson: hatalmas tenorja 

v iru l, mentes a nazalitástól, és felveszi ennek az 

egzaltált, jelenetcsomókra és tablókra hulló darab

nak a ritmusát. Színpadi jelenléte a sekélyes tám o

gatás ellenére -  sőt: ellenében -  példás. Ábrázolja 

a té te lt, amely szerint: ha stílusosan és intenzíven 

énekelnek el egy szerepet, abból alakítás lesz. 

Végül egy bon mot a minőségi interjúkorongról: 

az emberek minden magasabb hangot „magas c- 

nek" hallanak. Ezért is énekeljük mi, a magas c-vel 

nem bíró tenorok h-val, b-vel, vagy a Manrico- 

szerep természetes határát jelentő a-val a strettát. 

így aztán mindenki elégedett. A doboz tartalm át 

szemlézve mi is azok vo ltunk.

Ókovács Szilveszter

Warner Classics &  Jazz -  Magneoton
50-51865-8871-2-6
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G  I. V N I) K B O I H N K

FIVE OPERAS B  GLYNDEBOURNE 

MAURICE SEND AK

KNUSSEN/SENDAK
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RAVEL

X&nfant et les óortíleges&£Beure 6spagnole
PROKOFIEV
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Talán emlékszik az olvasó -  a Gramofon is 

megemlékezett róla -  a Glyndebourne-i Opera- 

fesztivál 2009 nyarán vo lt hetvenöt éves. Az elő

adások egy szezonban m integy 85 ezer nézőt 

vonzanak. Ez a szám inkább a minőségi publikum 

minden szempontból magas minőségű „kiszolgá

lására” . semmint az európai nézőrekordok meg

döntésére utal, nemcsak most, hanem az 1934-es 

alapítástól kezdve. A szervezők a híres vendégek 

meghívása mellett különlegesen biztos érzékkel 

fedezték föl a tehetségeket, egészen korán fellép

tették például Kiri Te Kanawát, nemrég sztárt fa

ragtak Denielle De Nieséből, teret adtak W illiam  

Christie-nek, hogy az ismeretlen barokk operák 

iránti érdeklődést itt is felkeltse. Stíluskorszakokat 

teremtettek, és ha nem is jártak sokáig a kijelölt 

úton, ha még jobban járhatóra leltek, azért az elő

zőt nem tagadták meg, és értékeit, m int valami 

múzeumi gyűjteményt, gondosan őrizték. Ezért 

adhatja közre Knussen. Ravel és Prokofjev műveit 

Maurice Sendak díszleteiben az NVC Arts és a 

W arner Classics and Jazz.

Az idő sajnos tagadhatatlanul eljárt Sendak világa 

fö lött. Az illusztrátor-meseíró ugyan Brooklynban 

született 1928-ban, de gyökerei a szülei révén 

Közép-Európához, Lengyelországhoz kötik. A 

negyvenes évek a W a lt Disney Stúdió diadalévei 

voltak, a gyermek Sendakot is elbűvölték a Disney- 

filmek, a bájos mókuskák, a hosszú szempillájú 

őzikék, az emberarcú természet. Tanulmányai 

után. 1950-től önálló könyvillusztrátorként dolgo

zott. később elkezdett meséket is írni -  biográfiája 

pályájának még több fontos irodalmi és művészeti 

kapcsolatára kitér, ezek taglalására itt nincs hely. 

Az ö t opera három DVD-korongon került az al

bumba. Az elsőn Sendak szövegére O liver

ÖT GLYNDEBOURNE-I OPERA:
KNUSSEN, RAVEL ÉS PROKOFJEV 

MŰVEI MAURICE SENDAK 

DÍSZLETEIBEN
•  • • O O

Knussen komponált két darabot. Knussen, a John 

Lambert és részben Britten-tanítvány b rit kom

ponista Where The W ild  Things Are című tö rté 

netre elég „barátságtalan" zenét írt. Igaz, a sztori 

hőse. Max, igazi rosszcsont, aki éppoly kegyetlen 

és hisztis, m in t a következő lemez főszereplője, 

Ravel Gyermeke. Éjszakai, álombéli ka lando

zásaiban a rossz gondolatok életre kelnek, és meg- 

gyötrik a fiút. A  másik kisopera, Higglety Pigglety 

Pop! főszereplője Jennie, a kedves Sealyham ter

rier -  amilyen erőlte tett zeneileg és a háttérrajzok, 

rémfigurák tekintetében az első, olyan hum oros és 

derűs a díszletképek és állatfiguráknak ö ltözö tt 

emberszereplők játéka és a muzsika is ebben az 

epizódban. Nemcsak a kísérőfüzet, a fesztivál 

honlapján ta lá lható archívum is igazolta: az 

előadások valóban szerepeltek a repertoáron 

1985-ben.

Majdnem telitalálat Ravel A gyermek és a varázs

lat című művének megvalósítása, a képi trükkök, a 

teáskannának, karosszéknek beöltöztetett szerep

lők értékét persze megemeli a történet (Colette 

szövege) és a zene minősége. Ezt a produkciót a 

Londoni Filharmonikusok kísérték 1987 szeptem

berében, Simon Rattle (még Sir nélkül) vezény

letével. Megjegyzendő: a karmester tavaly berlini 

zenekarával újra lemezre vette Ravel lírai alkotását. 

Ezen a korongon A  pásztorára szerepel még, corn- 

media dell' arte-ihletésű megfogalmazásban. A 

zenekar azonos, de Sian Edwards dirigálja, a zenei 

teljesítmény becsületes, az énekeseké szintén.

A csattanót Prokofjev a fesztiválon 1982-ben elját

szott műve adja: A  három narancs szerelmese. Ez 

egyesíti a film  és színpadi látványtrükköket az 

igazi commedia deli' arte-stílussal és annak orosz, 

vásári változatával. A  Londoni Filharmonikusokat 

Bemard Haitink vezényli, friss, pattogó ritm usokat 

diktál, és finoman árnyalja a lírai momentumokat. 

M intha ama (pásztor)óra összevissza járna -  ez a 

produkció jóval közelebb van a mához, m in t az 

előző kettő, pedig Frank Corsaro jegyzi m ind 

három rendezést.

A lbert M á ria

Warner Classics &  Jazz -  Magneoton
50-51865-5668-2-3

VERDI: FALSTAFF
Purves, Christoyannis, Lemieux -  ének
Londoni Filharmonikusok
Karmester: Vladimír Jurowski • • • • •

Tavaly Richard Jones rendezésében mutatták be Verdi 

Falstaffját -  itt vagy befejezzük a recenziót, vagy bele

nyugszunk abba, hogy csupán vázlatos számadásra 

lehet módunk. A  nézőt hatalmas faliszőnyeg fogad

ja, amelyre óriási öltésekkel W indsor látképét hímez

ték, minden felvonáskezdet előtt három gyerek ölt 

még egy-kettőt gigagobelinbe. Fölgördül, és egy jel

legzetes brit fogadó belseje tárul föl, a korát nem ér

demes firtatni, a szigetországban állnak és működ

nek a félezer éves sörözők és fogadók. Középen, az 

1940-es évek divatja szerinti kétsoros öltönyében 

Falstaff írógépet püföl... A látvány megadja az elő

adás karakterét, Fordék kertje jellegzetes angol vete

ményes, Nanetta a kelkáposzta leveleit és nem egy 

virág szirmait tépkedi, hogy megtudja, vajon Fenton 

tényleg szereti-e. Időnként formaruhás iskolások és 

katonák masíroznak át a káposztasorok között: 

Nagy-Britannia háborús készültségben. Mrs. Quickly 

egyenruhában keresi föl Falstaffot, a lovag Alice Ford 

meghódítására indulva, gyarmati zubbonyt és sortot 

ölt. A kísérőfüzetben egyszerűen U ltzként feltünte

tettjelmez és díszlettervező Jones állandó munkatár

sa, idén a Macbeth-előadást jegyzik. Pompás és fi

nom ötletek tarkítják a Falstaffot. A közeli képek 

sejteni engedik, hogy a Cambridge-i King’s College

ban nevelkedett, daliás Christopher Purvist rafináltan 

kitömték. Az átlagos operabarátnak a szereposztás

ból legfeljebb Tassis Christoyannis neve ismerős, 

Don Giovanni vo lt a BFZ előadásán a Müpában. Min

denki a helyén van, az üde fiatal szlovák szoprán, 

Adriana Kucerová (Nanetta) vagy az orosz Dina 

Kuznyecova (Alice). Vladimir Jurowski, a Londoni 

Filharmonikusok és az énekesek lakatlan szigetre is 

elviendő élvezetes, teljes produkcióval örvendeztetik 

meg a nézőt. Albert Mária

Opus Arte -  Mevex
OA 1021 DVD
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ZENES SZÍNHÁZ DVD / HANGLEMEZ

MOZART: FIGARO LAKODALMA 

Fischer-Dieskau, Evans, Sciutti -  ének 

Karmester: Lórin Maazel

•  • • O O

Dietrich Fischer-Dieskau májusban töltötte be a 

nyolcvanötöt, előkotorták hát az osztrák televízió 

1963-ban készült Figaro lakodalma-filmjét. A fiatal, 

épp csak harminchárom esztendős Lórin Maazel diri

gál. Vezénylése céltudatos, sallangtalan, kemény: egy 

vígoperához túlontúl rigid. Tempói sistergősek, a bé

csi együttes nem is mindig tudja egy ütemre szedni a 

lábát karnagyával, a hangzás száraz, szétszólnak a 

vonósok, nincs tere a fáknak -  mindaddig, míg az 

első, ágymérő-duettre szét nem nyílik a Kleines Fest

spielhaus függönye. Ma már nem így mikrofonoznak, 

kivédik a hangzó terek okozta változásokat, de örül

jünk, hisz mégis pompásan zengő színpadon zajlik 

az előadás. Képileg úgyse lesz sok vigalom. Mintha 

tiltva volna Rudolf Sellnernek, hogy bármi eredetit 

vigyen a játékba: szokványbohózat szintjén játszatja 

a darabot, amelynek jelentésrétegeit pedig nem eszté

táknak kell felfedezni, kiböknék azok a gyanútlan 

sznobszemeket maguktól is. A szereplőgárda köztes: 

már nincs o tt Schwarzkopf és Seefried, de még nem 

jö tt meg Prey, Mathis vagy Janowitz. így a brit 

Geraint Evans imitálja a ruganyos címszerepet, pedig 

könnyebb lenne már Bartolónak maszkírozni. Mégis: 

van indulat az alakításban, van zsír a torokban, és vir

tuózán tudja szólamát. Párja, a csinos Graziella Sciutti 

zárt szájjal énekli az ötvenes-hatvanas évek nyávogós 

Mozartját. Akkor a legjobb, ha tálján lendülettel szá

jai -  ilyenkor levetkőzi dámás tartását, amely Susanna- 

ként amúgy is csak útjában volna a tűzről pattant 

formálásnak. Milyen a már akkor is ünnepelt Fischer- 

Dieskau? Zseniális, m int mindig, ha Almavivát énekel 

-  de félre innen elfogultság: hol van még az ő fejcsó

váló, pukkancs grófjából is a tizenöt évre következő 

Ponnelle-film dúvadja! Ókovács Szilveszter

VAI -  Mevex
VAI DVD 4519

HÄNDEL: ORLANDO 

Dumaux, Merced, Fumas -  ének 

La Grande Écurie et la Chambre du Roy 

Karmester: Jean-Claude Malgoire
•  • • O O

Öröm a historikus előadásmódot egykor kiemelkedő 

CBS Masterworks-felvételekkel alakító Jean-Claude 

Malgoire új produkcióit felfedezni a M ozart utolsó 

kamarazenei művéről, az Üvegharmonika-kvintettről 

elnevezett K6I7 cég kínálatában. Malgoire már ko

rán sokat tett Händel évszázadokon keresztül poro

sodó operáinak népszerűsítéséért. A  kilencvenes 

években Christopher Hogwood és W illiam  Christie 

vezényletével lemezen megjelent Orlandót egyetlen 

előadáson rögzítették 2008-ban. M int hajdanán, 

Malgoire muzsikálása most is ízléses, kellemesen 

laza. Ha nem is igazán különös, de erőItetettségtőI 

mentes, ami nem jellemzi minden úttörő historikus 

kollégáját. Az ugyancsak Händel operái terén jeles

kedő Alan Curtis stílusa áll hozzá közel ebben a te

kintetben. Sajnos az Orlando átlagszínvonala csak 

jó, nem kiváló. Nincsenek nagy hibák, de hol a fi

nomság? Ez elsősorban az 1966 óta működő La 

Grande Écurie et la Chambre du Roy zenekarra érvé

nyes, amelytől jóval többet vártam. Christophe 

Dumaux remek címszereplő, ízes, hangja majdnem 

nőies kontratenor, így a majdnem férfias Marijana 

Mijanovic érdekes ellenpárja. Nevét szívesen látnám 

gyakrabban. Rachel Nicholls szoprán egyszerre 

jelenít meg mélyebb hangot és szubrettes színt 

Dorindaként. Az Angelicát alakító Elena de la 

Merced egyenes, tiszta, elég testes szoprán. Jean- 

Michel Fumas kontratenor szárazabb Medoro. Alain 

Buet átlagos, kissé levegős Zoroastro. Jobb volna 

nem egy estén, hanem a régi gyakorlat szerint szép 

nyugodtan, kidolgozottan, stúdióban rögzíteni az 

ilyen ritkán elhangzó barokk operákat, amelyekben a 

zenekari szövet és az énekhang kidolgozottsága 

elsődleges szempont. Zay Balázs

K617 -  Karsay és Társa
K 617221/3

72 GRAMOFON 2010. ŐSZ

ROSSO -  OLASZ BAROKK ÁRIÁK  

Patrícia Petibon -  ének 

Velencei Barokk Zenekar 
Karmester: Andrea Marcon

★  ★  ★ ★ ★

Extravagáns lemez ez, ne várjon senki disztingvált 

trillázást. Eleve nagydob puffanásával, csörgődob és 

kasztanyetta lüktetésével indul, hogy azután lant

ütések dominálta Sartorio-ária nyíljon, és a hang

szerek közé primus inter pares alapon pörögjön be 

Patricia Petibon mosolygó szopránja. Miközben vir

tuózán leénekel minden fioritúrát és futamot, sokkal 

többet is tesz. Érezni hangjában a puszta indulatot, 

amely zenei jegyeket fakaszt: néha beszél, máskor 

szó szerinti suttogásig diminuál -  Petibonnál amúgy 

is betű szerinti minden. Almirenája tényleg hüppög- 

ve sír, Cleopatrája valóban kétszázas vérnyomással 

hisztizik. Nem a partitúra-hű barokk ária-jelenet kerül 

elénk, hanem Mademoiselle Petibon jelenetet ren

dez. Teheti, hisz vadócsága nemcsak üde színfolt a 

régizene szinte még háborítatlan világát egyre in

kább felfedezni vágyó énekesek között. A francia 

művésznő Luluként, Zerbinettát énekelve vagy 

Constanze maskarájában is öntörvényűnek hat. 

Közben mégis pányvázza a taktus, a ritmus, de csak 

az: gyakran még az intonáció is alárendeltetik a pri- 

mér indulatnak. Túlzásnak mégse érezzük, végtére 

miért is ne lehetne a visszatérések motorikusságát 

felfokozott, láttató erejű énekléssel oldani? Ami sok, 

az talán a kadenciák. zárlatok uniformizálása. Per

sze. káprázatos a tonika háromvonalas, remek kisikí- 

tása, az onnan kikanyarodó szuperkoloratúrák ma

gas F-ig, G-ig felnyúló gyémántgirlandja, de ezt a 

különös tehetséget igazi, az áriák motívumvilágát 

tükröző, így kevésbé csereszabatos improvizációkkal 

tovább lehetne aknázni. Mindegy, hogy hasogatjuk 

a Velencei Barokk Zenekar tépett vonószőreit -  való

színűleg csak nehezünkre esik kijelölnünk a felső ke

retszintet: a csillagos ötöst. Ókovács Szilveszter

Deutsche Grammophon -  Universal
477 8763



ZENÉS SZÍNHÁZ

HŐSÖK ÉS GAZEMBEREK 

VEZETŐ FÉRFI OPERASZEREPEK

•  • o o o

Ritkán vagyok ilyen rossz véleménnyel lemezről. 

A részletek legtöbbje igen jó , A llen, Bergonzi, 

Carreras, del Monaco, Domingo, Fischer-Dieskau, 

Gyaurov, Kaufmann. Merrill, M ilnes, Moll, Protti, 

Pavarotti, Ramey, Terfel, van Dam énekel, Kara

jan, Solti, Bonynge, Colin Davis, Chailly, Abbado, 

Bartoletti, Gavazzeni, Pritchard vezényel.

A baj a koncepció teljes hiánya. Éppenséggel le

hetett volna a címeknek megfelelő anyagot is 

összehozni. Vagy úgy, hogy tényleg hősök állja

nak szemben gazemberekkel, ami több  opera ese

tében nem le tt volna könnyen megvalósítható, de 

szép anyag jöh e te tt volna össze így is. Vagy úgy, 

hogy a Decca. illetve a mára teljesen beolvadt 

egykori Philips gazdag katalógusából vezető 

operaénekes férfiak szélesebb körét vonultatja fel 

a kiadvány.

A Lohengrinből és az Andrea Chénier-ből csak a 

címszereplőket halljuk, Telramundot és Gérard-t 

nem. Jobb, am ikor legalább két szereplő tűnik fel 

egy műből, persze legtöbbször a hős-gazember 

kategóriákba aligha behelyezhető m ódon. A fel

vételek kora sem egységes: az e lm últ ötven év. Ez 

már nem a lemezgyártás hőskora, hanem a ha

nyatlása.

Persze ha szinte  mind kimagasló előadások, mi a 

baj a Rigoletto, Bohémélet, Don Giovanni, A sze

relmi bájital, Faust, Lohengrin, A z  álarcosbál, A 

varázsfuvola, Parasztbecsület egyvelegéből alko

to tt keverékkel? Természetesen autóban utazva jó 

ez. De attól a cégtől, amely nemrég -  nem is jog

talanul -  „th e  Opera company” -ként emlegette 

magát, ez kevés.

Zay Balázs

CHARPENTIER: 
DÁVID ÉS JONATÁN 

Esswood, Jacobs -  

ének; Karmester: 
Michel Corboz

I M O O

ERKEL RÉSZLETEK 

ERKEL FERENC 

OPERÁIBÓL

Corboz szokatlanul dinamikusan vezényel, a vala

melyest kisrádió-hangú felvétel végig eleven. Hang

fajok terén érdekes, mára különösen problematikus 

mű ez. Dávid és Az endori boszorkány haute-contre 

szerepét két remek kontratenor. Paul Esswood és 

René Jacobs énekli. Jonatán ugyanakkor szoprán, itt 

Alliot-Lugaz. Sault Huttenlocher énekli, akit Corbo- 

zon és Rillingen kívül sajnos kevesen foglalkoz

tattak. A kisebb szerepekben is hallunk nagyokat: 

Soyer, Le Roux. A szólisták éppen csak az előtérben 

vannak, ami illik az olyan előadáshoz, amelyben a 

drámai elem ízléses érzékeltetése dominál. Noha 

végig színvonalas és megragadó a zene, a változa

tosság nem jellemzője. Az először 1982-ben meg

je len t felvétel erénye, hogy a historikus megvalósítás 

talaján nem vesztette el a megelőző időszak ha

gyományos előadásmódjának értékeit. ZB

Warner Classics & Jazz -  Magneoton
2564 68289-6

A korábban megjelentek és a mostani Erkel-váloga- 

tás összevetéséből kitűnik, hogy lesöpörve már a 

padlás: a létező lemezgyári felvételek mind k in t van

nak. Pedig a nemzeti opera megteremtőjének kijárna 

egy rendes, sztereóban hangzó összkiadás is, nem 

műkedvelők, hanem a magyar operaélet legkiválóbb

jainak közreműködésével. Tán a kritikai kottakiadás 

után erre is nyílik mód. Tudjuk, hogy a legutóbbi 

Hungaroton-felvétel is lassan harmincéves -  itt Sass 

Sylvia fájdalmasan hullámzó nívójú La Grange- 

jelenetével idézik. Necces szalagok is befértek a 

hiánygazdálkodásba, mégis hálásak lehetünk a két 

nagy mű melletti Dózsa-, Bátori-, Brankovics- és 

Névtelen hősök-részletekért -  és Ágay Karola 

(Melinda), Ilosfaly Róbert (Bánk), Radnai György 

(Tiborc) vagy Orosz Júlia (Gara Mária) hallatán a 

hála csak fokozódik. ÓSz

Hungaroton Classic
I HCD 32620

GLUCK: ORFEUSZ 

ÉS EURIDIKÉ 

Baker, Speiser, Gale 

-  ének; Karmester: 
Raymond Leppard 

t l t O O

-v- -

DÉNES
GULYÁS

fiit «Pl

NAGY MAGYAR
ÉNEKESEK
Gulyás Dénes -  ének

A tem pó gyorsabb az általam ideálisnak tartottnál. 

Orfeusz kezdő felkiáltásaiban és aztán több helyütt 

árnyaltabb is lehetett volna a még mindig le

nyűgöző Janet Baker éneke, akinek utolsó színpadi 

produkciójához kapcsolódott e lemezfelvétel. Kár, 

hogy nem korábban rögzítették vele a szerepet, 

am ikor hangja intaktabb volt. A  napjainkban mél

ta tlanul ignorált Raymond Leppard így is kitűnően 

vezényel, az előadás feszes, és ami legnagyobb po

zitívum a: a zenekar és a kórus hangzása egyaránt 

szép, fény-árnyék-játékban gazdag. Noha pályája 

végén járt, Baker éneklése ebben a kontextusban 

igen szép. A két szoprán nem kiemelkedő, de jó, 

több felvételtől eltérően ezúttal Euridiké, és nem 

Á m or szólama hangzik líraibban. Az apróbb fenn

tartások ellenére is Leppardé a mű legjobb felvételei 

közé sorolható. ZB

Csaknem húsz éve várta a még Ferencsik János 

vezényletével felvett portrélemez, hogy megtalálják a 

raktárban. Donizetti-műsor vo lt a bakelit A  oldalán, 

Verdi a B-n -  most hozzáválogatták a Hunyadi két 

címszerep-részletét és más ínyencségeket is. Az ária

sor rámutat, hogy Gulyás Dénes kezdetektől a 

szikrázó hangadás rabja, hatalmas és metsző spinto 

hang az övé. Elementáris muzikalitás jellemzi, nem 

csoda, hogy tizenöt éven át a legnagyobb házak 

hívták szerte a világban. Ahogy az Ella mi fu rapita 

kezdetű háromrészes jelenetben a testtel énekelt 

mezzopianókat alkalmazza, vagy ahogy Nemorino 

románcában gazdag hangi árnyalatokkal tud szo- 

morkodni, az a pálya csúcsán meglévő lírai érzéket 

dicséri. Egy Salieri-részletben bravúros magassága 

csillan, Rinuccióként pedig kicsattanó vidámsága 

nyűgöz le. Kötelező tenorlemez. ÓSz

Decca Classics -  Universal
478 2346

W arner Classics &  Jazz -  Magneoton
2564 68289-3

Hungaroton Classic
HCD 32681
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JAZZ FEATURE

A duózás 
művészete

7\ jazzben nemes hagyományai vannak a 
szaxofon-zongora duónak. Ezt a formát viszi 
tökélyre, egyúttal meg is újítva a hagyományt, 
a középgeneráció két csodálatos, világhírű 
muzsikusa, Joshua Redman és Brad Mehldau. 
Ősszel Budapesten játszanak.

Z ipernovszky Kornél

A  zongora és a szaxofon hangja jó l egészíti k i egymást, 
olyannyira, hogy a ritmusszekció nélküli zongora is pom
pásan alátámasztja a szaxofon szárnyalását; és szerepcseré
re is alkalmasak. A  duó művészi szintre emeléséhez persze 
az is kell, hogy a két művész tökéletesen ismerje egymást, 
megsejtsék egymás legkisebb rezdüléseit, irányváltásait. 
Az sem árt, ha generációs és zenei tapasztalataik nagy
jából egybevágnak, és azokra hasonlóan reagálnak. M ind
ezek a feltételek adottak annál a duónál, amelyet méltán 
várhatunk a legmagasabb művészi színvonalra. Két régi 
zenésztárs, a 41 éves Joshua Redman szaxofonos, és a 
negyvenet nyár végén betö ltött Brad Mehldau zongorista 
játszik együtt a Művészetek Palotája hangverseny- 
termében, november 25-én. Pályájuk kezdete óta tekintik 
egymást partnernek. Redman első, csak saját kom
pozícióiból összeállított szólólemezén, a Moodswingen 
Mehldau zongorázott. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a 
kvartett másik két tagja azóta ugyancsak felkerült a listák 
tetejére, ugyanis Christian McBride bőgősről és Brian 
Blade dobosról van szó. Mehldau egy hajszállal később 
indult, az ö  bemutatkozó lemeze 1995-ös. Ú tja ik  már az 
idei duókoncert-sorozat e lő tt újra összefonódtak. Redman 
a Highway Rider című, ez idő szerint legutolsó Mehldau- 
opus egyik legfontosabb szólistája. Az új lemez turnéján 
kívül már tavasszal kettesben is útnak indultak európai és 
amerikai koncerthelyszínekre, ennek a roppant sikeres tíz 
napnak a folytatása aktuális novemberben.

A Harvardtól a Village Vanguardig

Hogy Redman végül tenorszaxofonos le tt, különös 
történet. Apja, sőt apjának felmenői is híres jazzelőadók 
voltak, bár Dewey Redman (1931-2006) Joshua születé
sével egy időben végleg elköltözött tőlük. A kko r éppen 
Ornette Colemannel játszott, Magyarországon pedig 
egyszer Ke ith  Jarrett-tel szerepelt. Joshua m űvelt édes
anyja viszont gondoskodott fia tehetségének kibontakoz

tatásáról. Ritkán, általában turnék alkalmával San 
Franciscóba látogató apja is hatással vo lt rá, főleg leme
zeit hallgatta. Tízéves korában döntött a szaxofon mel
lett, és már középiskolás kvartettje is professzionális ke
retek között kapott munkát. De a végig kitűnő tanuló 
Redmannek más tervei voltak: osztályelsőként azonnal 
fe lvették a Harvardra, orvos akart lenni. Nyilván az is 
vonzotta, hogy Bostonban az ottani akadémiák m iatt 
intenzív zenei életre számíthatott, viszont továbbra sem 
gyakorolt, csak néha fellépett Delfeayo Marsalisszal vagy 
az iskolai zenekarral. A  nyári szünetekben viszont sok ta
pasztalatot szerzett, apjával már nyilvánosan is együtt 
játszhatott. Kitüntetéses alapdiplomájának megszerzése 
után felvették a Yale jogi karára, de egy évet halasztott, 
Brooklynba költözött, négy muzsikussal vett k i közös 
lakást, és ezúttal fejest ugrott a zenébe. Apjával és jam 
sessionökön játszott, fürdőit a New York-i jazzéletben, 
mindennap gyakorolt. Ilyen előzmények után egy csapás
ra következett be az áttörés: első le tt az 1991 végi tehet
ségkutatón, a Nemzetközi Thelonious M onk Jazz- 
szaxofon-versenyen.
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A  Warner Brothers lemezcég azonnal szerződést ajánlott 
neki. Kvartettjéhez a zongorista Kevin Hays és a dobos 
Gregory Hutchinson mellett egy veterán, Charlie Haden 
társult. A  következő projektben aztán nehézsúlyúak méh 
le tt bizonyíthatott: Haden mellett Pat Metheny és B illy  
Higgins lettek partnerei, akikkel már hosszabb turnéra is 
indulhatott. Ekkor következhetett az első kollaboráció 
Mehldauval. Játéka az évek során inkább keményedett, 
kezdeti, klasszikusokon csiszolódott stílusába egyaránt 
keverednek édes és fanyar ízek, melyekkel mélyrétegeket 
tud megszólaltatni és lenyűgözően tud kommunikálni.

Intellektuális billentyűs

M íg Redmanből feltartóztathatatlanul tö rt elő a tehetség, 
hiába akart sokáig c iv il pályát választani, Mehldau-t 
hatéves korában beíratták zongorára, és amikor négy év 
m úlva családja Floridából Connecticutba költözött, 
tanulmányai csak még intenzívebbé váltak. Tanárai és 
mesterei között a tanulóévek alatt o tt találjuk Jimmie 
Cobbot, Fred Hersclvt, Kenny W em ert és Junior Mance-t.

Alkata Redmanéhez hasonlóan erősen intellektuális, 
ezenkívül a kitartás, az alaposság, sőt a tökéletességre 
törekvés is mindkettejükre jellemző. Mehldau a német 
romantika nagy rajongója, művész-értelmiségi alapállás
sal, de ez nem akadályozza abban, hogy a kilencvenes 
évek popzenéje (főleg grunge előadók) dallamait 
teremtse újjá, hogy az is felismerhető legyen saját stílusá
nak építőelemei között. Redmannel közös első munkája 
után adta k i bemutatkozó lemezét. A  Redmannel is dol
gozó Charlie Haden, sőt Pat Metheny is partnerévé 
fogadta, Lee Konitz, M ichael Brecker, Wayne Shorter, 
Charles Lloyd és John Scofield is meghívta az évek során. 
De saját stílusának kiépítésére nagyon tudatosan 
törekedett: A r t of the T rio  című ötlemezes ciklusával 
(1996—2000), melyben Larry Grenadier és Jorge Rossy 
voltak partnerei, óriási csodálatot váltott ki. 
Hangvételének összetéveszthetetlensége, expresszivitása 
miatt Mehldau-t Jarretthez is szokták hasonlítani. Tény, 
hogy m indketten a B ili Evans-féle iskola alapján indultak 
el, de Mehldau hangszerelései, például a Largo című, első 
kamarazenekarral felvett anyagán jelentősen más irányba 
mutatnak. Egyéni módon sajátította el a N irvana vagy a 
Stone Temple Pilots hangzásvilágának egyes elemeit is. 
Zenéjét a Tágra zárt szemek, a M illió  dolláros hotel, a 
Színésznő a feleségem és a Változatok a házasságra című 
filmekben is hallhatjuk.

Art of the duo

Redman és Mehldau a szaxofonos korszakalkotó, 
Timeless Tales (For Changing Times) című 1998-as 
lemezén is együttműködött — Blade-del és Larry 
Grenadier-vei kvartettben. A  Highway Rider, a legújabb 
közös munka viszont Mehldau lemezeinek sorába illesz
kedik, amelyen a kamarazenekari hangszerelések részben 
a Largót idézik. A  Guardian híres kritikusa, John Ford- 
ham szerint viszont az új anyag olyan jó l sikerült, hogy az 
ugyancsak népszerű Largo csak előtanulmánynak te
kin thető  hozzá képest. Mehldau pikareszk darabjai je l
lemzően a sok utazás, turnézás érzéseiből táplálkoznak. A  
tavaszi duóturné tapasztalatai alapján számíthatunk rá, 
hogy a Highway Rider anyagából több szerzeményt is 
műsorra tűznek. Ezek között nemcsak a zongorista kom
pozíciói lesznek ott, hanem rocksikerek és jazzstandardek 
is, akár a Timeless... darabjai, m int a Love For Sale, vagy 
a Summertime. Redman az A l l  About Jazz zenei portál
nak nyilatkozva meleg szavakkal méltatta Mehldau-t, 
m int az egyik kedvenc zenészét: „Nem is tudom, játszot
tam-e valaha olyan muzsikussal, aki így hallgatja a part
nerét, és ilyen mélyen érzi a zenét. Pontosan tudja, érzi, 

'hogy m it ke ll játszani, m it a legjobb játszani, bármelyik 
pillanatban.” H

További információ:
www.joshuaredman.com
www.bradmehldau.com
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Fesztiválkóstoló -  Jazzforum Budapest
Nem, nem új kezdeményezésről van szó! 7\ címben szereplő fővárosi programsorozat korábban 
Budapest Jazz Fesztivál néven vált a műfaj rajongóinak zarándokhelyévé. 7\z alapértékek idén 
sem változnak.

•fr MátéJ. György

Hans Lüdemann zongorista -  partnere Sébastien Boisseau bőgős és Déjan Terzic dobos lesz

A  fesztivál hétéves története alatt m indenki megszokhat
ta, hogy különböző, elsősorban IX. kerületi helyszínek 
várják az érdeklődőket, a jazz példátlan sokszínűségét is 
érzékeltetve -  eltérő karakterű helyszíneken. Míg azon
ban a korábbi években a legnagyobb érdeklődésre számító 
hangversenyek zömét a Közraktár utcában álló sátorban 
rendezték meg, addig idén három fő  helyszínen zajlanak 
majd a művészeti események: a Művészetek Palotája 
Fesztivál Színházában, a Trafó Kortárs Művészetek 
Házában, valamint a város szívében található Budapest 
Jazz Clubban. A  kiemelt helyszíneken rendezett progra
mokat ezúttal is kávézókban ta rto tt kamarakoncertek, 
családias hangulatú örömzenélések egészítik ki.
A k i végigtekint a fesztivál első hét évének program
listáján, világosan láthatja, hogy a szervezők mindig is 
gondosan egyensúlyoztak a zenei irányzatok között, a 
m indenkori fesztiválprogramban egyaránt helyet kaptak a 
hagyományos mainstream jazz, a szabad, kísérletező 
improvizatív zene, valamint a főként elektromos hangsze
reket felvonultató fusion jazz képviselői. A  műfaj vete
ránjai fiatal tehetségekkel játszottak egy színpadon. S ami 
még ennél is lényegesebb: a jazz hazai képviselői (időseb
bek és fiatalabbak, „befutottak” és pályakezdők) szintén 
sokszor kaptak lehetőséget arra, hogy kü lfö ld i sztárokkal 
közösen lépjenek fel.
A  Jazzforum Budapestre látogatók -  ez biztosan állítható — 
idén is gazdag zenei élményekre számíthatnak. A  nyitó-

és zárónapon (szeptember 8. és 12.) a 
Művészetek Palotájában rendeznek 
hangversenyeket, a két időpont kö
zött pedig a Trafó, a Budapest Jazz 
Club, valam int a Pinceszínház és a 
Ráday utcai kávéházak várják az ér
deklődőket. Elsősorban három ország 
jazzművészei lépnek majd a pódiu
mokra: magyarok, belgák és spanyo
lok -  a közelgő közös EU-elnökség 
okán. A  dús programok közül nyolc a 
BMC lemezbemutató koncertje lesz. 
Rögtön a nyitóeseményen egy ma
gyar-spanyol kvartett lemezbemu
tatóját hallhatjuk. A  zenekart Oláh 
Kálmán irányítja, kísérője Szandai 
Mátyás, va lam int Perico Sambeat 
szaxofonos és Marc M iralta dobos. A  
Modern A r t  Orchestra ugyancsak 
spanyol vendégművészekkel kiegé

szülve ad hangversenyt. A  Trafóban a francia Pulcinella 
formáció zenél a magyar Dzsindzsa trióval, aztán az Ozone 
nevű francia-magyar társulás lép fel, melyben Lukács 
Miklós és Spányi Emil képviseli hazánkat. M indkét csa
pat lemezbemutatóval készül.
Míg W inand Gábor, Szakcsi Lakatos Róbert és Gadó 
Gábor együttese belga vendégekkel egészül ki, a Grencsó 
Kollektíva amerikai szólistát fogad (Lewis Jordan). 
Lukács M iklós és Kovács Ferenc a free-világban jó l ismert 
Michael Vatcher dobossal és két másik holland művésszel 
alkot közös session-zenekart, T ó th  V iktor triója pedig a 
fesztivál alkalmából belga és svéd muzsikusokkal bővül 
kvartetté.
A  kelet-európai jazz barátainak se lesz okuk panaszra, 
hiszen Szabó Dániel zenekarában ezúttal a híres lengyel 
trombitás, P jotr Wojtasik fúj majd. Bacsó Kristóf és Bolla 
Gábor szaxofonosok szintén nemzetközi együttesekben 
játszanak a Jazzforum Budapesten. A  fesztivál egyik leg
érdekesebb eseményét a zárónapon rendezik a Művé
szetek Palotájában. Először a Lüdemann Trio lép a Feszti
vál Színház színpadára, aztán Dresch Mihály és Szandai 
Mátyás ad koncertet két amerikai világklasszissal, a 
zongorista Lafayette G ilchris tte l és a dobos Hamid 
Drake-kel. ■

További információ:
www.bm c.hu
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QB. Special Providence [markó Rdäm -  dob; Kertész ÍTlárton -  gitár; Cséry Zoltán — zongora, billentyűs 
2, 00 hangszerek; Fehérvári Rttila -  basszusgitár]

Tóth Viktor Tercet [Tóth Viktor — szaxoFon; Szandai mátyás — nagybőgő; Jeszenszky György -  dob]

15. Tarlqa [Dresch ITIihály -  szaxofon; Said Tichiti -  gembri, ének;
2100 Halmos Rndrás -  dob; Kovács Ferenc — hegedű, trombita, ének]

□ avid Senglbarjan Trio [David yengibarjan -  accordion; Bata István -  basszusgitár;
Badics mark — dob]

22. Ágoston Béla és a Gabona [Rgoston Béla -  ének, szaxofon, duda; műser Rdäm — harmonika, duda; 
2100 ÍTlazura János -  tuba, Geröly Tamás Sándor — dob; közreműködik: Dely Robert -  elektromos gitár]

Grencsú Blú Kollektíva Feat. Lewis Jordan [Jazz és Költészet] [Grencso István -  szaxofon 
és Fúvús hangszerek; Hans van Vliet — pózán; Benkő Robert — nagybőgő; miklós Szilveszter — dob]

29. Egri-Plutú flcktív Electric Basses [Eg ri János — basszusgitár; Horváth Plútó JűzseF -  basszus- 
2,-0D gitár; Balogh Roland — gitár; Balogh Zoltán -  zongora, szintetizátor; Jelinek Emil „Emilio” -  dob, ének]

2 0 1 0 .  O K T O B E R

□ 6. Kéknyúl Hammond Band [Badics fTlárk -  dob; fivéd János -  tenor szax; Bognár Rttila — pózán; 
2, 00 Jász Rndrás — alt szax; Szűke Barna — gitár; Premecz mátyás -  Hammond orgona]

Smárton trió [Sütő marton -  gitár; Kovács Zoltán — bőgő; G. Szabű Hunor -  dob]

13. Dresch Quartet
21.00

20 .

be írn ia  t j a

NEW YORK
— JRZZGÖDDR
KONCERTSOROZAT

Craig Taborn [USR]
Craig Taborn -  zongora; Thomas fTlorgan 
-  basszus; Gerald Cleaver -  dob 
Szakcsl Trió

27. Triton [Vázsonyi János — szaxofon; Premecz mátyás — orgona; Kardos Dani — gitár; magyar Bori -  ének; 
2100 Said Tichiti — ének, gembri; Bata István — basszus; Badics fTlárk -  dob]

T e l.: +36  20 2013 868  

u iL u u j.g o d o rk lu b .h u  u u u ju j.v ila g v e le je .h u

R i l n f t n d a é
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Magyar jazzmustra Debrecenben
'Artist in residence' program,  fiatal nemzedékek,  zenei sokszínűség

7\ Debreceni Jazznapok az idén lép 39. évébe, 
Magyarország legrégibb, folyamatosan mű
ködő jazzfesztiválja, a szeptember 2-5 . között 
zajló idei seregszemle a magyar jazzt, azon 
belül is a fiatalabb korosztályok zenéjét helyezi 
előtérbe.

Gramofon

A  fesztivál új kezdeményezése az ’artist in residence’ (k i
emelt vendégművész) státusz bevezetése. A  megtiszteltetés 
elsőként az Amerikából hazatelepült Tommy V ig  vibrafo- 
nos-dobost éri, aki három napon három formációban 
mutathatja be művészetének oldalait: fellép saját kvin
tettjével, amelyben felesége, M ia Kim énekel; szólis
taként közreműködik a vérbeli swingzenét játszó Joe Fritz 
együttesében; végül a he ly i Melódia 
Bigband vendége lesz.
A  fesztiválon meghatározó erőkkel, d íj
nyertes előadókkal képviselteti magát a 
magyar jazz fiatal nemzedéke. A  fúziós 
zenét játszó Finucci Bros együttesben elő
ször szerepel Debrecenben Balogh Roland, 
a 2009. évi montreux-i gitárverseny győz
tese. Nem járt még a jazznapokon Oláh 
Dezső, a 2009. évi Junior Prima-díj nyerte
se sem, aki a klasszikus zenét és a jazzt ö t
vöző szeptettjével mutatkozik be. Tőlük 
gyökeresen eltérő zenei világot képvisel a 
fiatal közönség körében rendkívül népsze
rű Barabás Lőrinc Eklektric, amely nap
ja ink különböző populáris zenei irányzatai
nak sajátos, az improvizációnak is tág teret 
nyitó szintézisét teremtette meg.
A  „vissza a gyökerekhez”  jelszó lehetne a 
Fata Morgana fantázianevet viselő alkalmi 
társulás mottója, amely Maloschik Róbert rádiós szerkesz
tő  kezdeményezésére kifejezetten a fesztiválra szervező
dö tt debreceni, ille tve  környékbeli muzsikusokból. 
Közülük a legismertebb Subicz Gábor, aki a Modern A rt 
Orchestra szólistájaként, lemezek közreműködőjeként és 
saját zenekarának élén figyelemre méltó pályakezdést 
mondhat magáénak.
S ha már a helyi erőkről van szó, meg kell em líteni a fesz
tivá l állandó közreműködőit, a Debrecen Dixieland Jazz 
Bandet és a Debrecen Jazz Groupot. A  stiláris sokféleség 
jegyében kapott meghívást a seregszemlére a manouche 
jazz tradíciójába illeszkedő H ot Club o f Hungary és a 
Berklee-n végzett Czírják Csaba gitáros modern main 
stream jazzt játszó kvartettje.

A  jazznapok műsorát két kitűnő énekes színesíti. A  M a
gyarországon élő kubai Elsa Valle ezúttal Hermanos nevű 
együttesével kubai gyökerekből táplálkozó afro-jazzt ad 
elő. Ugyancsak első ízben szerepel a fesztiválon Kozma 
Orsi; a sikeres szólókarríert kezdett énekesnő állandó 
kvartettjével legutóbbi, Hide and Seek című albumának 
anyagát mutatja be.
A  magyarokon kívü l két külföldi együttes is szerepel a 
jazznapok műsorában. Az új európai jazzt képviselő 
M ikko  Innanen szaxofonos napjaink fin n  jazzéletének k i
emelkedő személyisége. 2008-ban ő  érdemelte k i a legje
lentősebb finn elismerést, a Finn Jazz Szövetség Yrjö- 
d íjá t. Eddig m integy húsz lemezen közreműködött 
zenekarvezetőként vagy szólistaként. Olyan zenészekkel 
játszott együtt, m in t John Tchicai, Han Bennink, Juhani 
Aaltonen, Joe Fonda vagy Herb Robertson.

Zbigniew Namyslowski, a lengyel jazz nagy öregje a jazz
napok visszatérő, m indig szívesen látott sztárvendége. 
Egyéni stílusa a lengyel góral népzenét és a hard bopot 
szintetizálja sajátos hangzásvilágával. Több m in t 80 
korong őrzi játékát, saját lemezeinek a száma a negyven
hez közelít.
A  39. Debreceni Jazznapok legtöbb hangversenyét az 
idén is a Baltazár téren rendezik, ahol a jamboree közön
sége díjtalanul élvezheti a produkciókat. Namysíowski 
koncertjére a Kölcsey Központban kerül sor, míg az éjsza
kai zenélések helyszíne a szomszédos Perényi 1 Zenei 
Klub. ■

További információ: w w w .fon ix in fo.hu
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Művészetek
Palotája
Budapest

Élmény! Minden tekintetben.

★  ★ ★ ★ ★

www.mupa.hu

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
19.30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
19.30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterei 
19.30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem 
20.00
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Bártól Béla Nemzi 
Hangversenyterei 
19.30

2010. október 5.

Eleftheria Arvanitaki

2010. október 8.

Nitin Sawhney; Mitsoura

2010. október 9.

Snétberger Ferenc

2010. október 15.

Piaf hangja -  Jil Aigrot

2010. november 12.

Natacha Atlas

2010. november 25.

Joshua Redman -  
Brad Mehldau Duo

2010. november 30.

Söndörgo 15
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Hunka Róbertról tudható, hogy High-End-rendszereket forgalmaz, és a Hunnia Records kiadót 
vezeti. Ezen kívül nem sok más információt ad közre magáról a zenekedvelő nagyközönség 
számára. A Qramofon szeretné jobban bemutatni őt és „szerelmeit”.

Bércesi Barbara

Gramofon: J\ Hunnia Records honlapján nem olvasható 
szinte semmilyen tudnivaló rólad, és általában is mintha 
tudatosan a háttérbe húzódnál. Miért van ez így?
Hunka Róbert: Nem én vagyok a fontos, hanem ami 
elkészül akár egy C D  vagy DVD formájában. Az reprezen
tál valamit, ennél többet nem érdemes közölni.

G. : Hadd kíváncsiskodjak mégis: például hogyan kerültél a 
zene közelségébe?
H. R.: Szokványos történet az enyém. Kisfiú voltam, o tt 
á llt az Orion rádiónk, néztem rajta a varázsszemet, h a ll
gattam a zenét, közben nagyanyó süteményét ettem. 
Am ikor már le tt magnóm, elkészítettem az elsó' felvé
telemet, aztán sorban a többit, amelyeket szerettem volna 
m inél jobb minőségben visszahallgatni. Az Orion után 
jö tt a Videoton, majd a külföldi márkák, az ember egyre 
jobb hangfalat, erősítőt szeretett volna, és végül beszip
pantotta ez a spirál.

G.: Vagyis téged a puszta hangzás is erősen megérintett, nem 
csak a zene maga.

H. R.: Számomra a legfontosabb a megszólaló hang által 
keltett örömérzet. Néha még az is másodlagossá vá lik, mi 
szól. Szerintem ez valamiféle ősi dolog lehet, hiszen sok 
olyan zene létezik, aminek nem a szépsége vagy in te llek
tuális tartalma adja az értékét, hanem akusztikailag hat 
hasonlóképp érzéki módon, m in t amilyen élményt ad egy 
finom étel, jó  bor vagy a napsütés a bőrömön.

G. : Zenehallgatóként ezek szerint nem alakultak ki nálad 
stiláris vagy műfaji preferenciák?
H. R.: M ondhatjuk ezt, igen. Látszik is a lemezeinken, 
hogy ezerfélék. Nem vagyok tervező típus. A m i 
megtetszik, am iből „szerelem”  lesz, az tud megszületni 
m in t hangzóanyag is. Ez a fájdalmasan szép a zenében, 
hogy a p illanatban létezik; ami egyszer elhangzik, az 
úgy soha többé nem fog. Hátborzongató belegondolni, 
hogyan hangozhatott, ahogy Bach csembalózott vagy 
fortepianózott. Néhány szerencsésnek megadatott őt 
hallani m ondjuk a Tamás templomban, de azok a 
hangok elszálltak. Ezért fontos szerintem, hogy zenék, 
színházi produkciók felvételen legyenek megörökítve,
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mert a könyvvel vagy film m el ellentétben illékony 
kincsek.

G.  : É rtem , h o g y  m in d ig  v o n z o t t  a  h a n g  m in t  a k u s z t ik a i  

é lm é n y , d e  a z  a z é r t  n e m  t r iv iá l is ,  h o g y  v a la k i  H ig h -E n d -re n d 

s z e re k  fo r g a lm a z á s á v a l  k e z d je n  fo g la lk o z n i .

H. R.: Ahogy említettem, egyre jobb hangfalakon és erő
sítőkön szerettem volna viszonthallani a számomra fontos 
zenéket, egy idő után aztán annyi hangfal és erősítő gyűlt 
össze nálam, hogy vállalkozásba kezdtem. Ez így persze 
egyszerűen hangzik, de ez a történet lényege.
Sok évvel ezelőtt tudomást szereztem a Dynaudio nevű 
dán cégről, amely manufaktúraszerűen működik, kis szé
riában készítenek m indent saját kezűleg, high tech m inő
ségben. Tölük vásároltunk hangszórókat, amelyekhez ma
gunk építettünk hangfalakat, és meg voltunk róla 
győződve, hogy sokkal ügyesebbek vagyunk, m int a dá
nok. Aztán beláttuk, hogy ez nem így van, így importálni 
kezdtük a Dynaudio hangfalait. Majd jöttek erősítők, 
CD-játszók Új-Zélandról, Angliából, újabb hangfalak 
Franciaországból, és így tovább. Eleinte Hi-Fi-állványo- 
kat gyártottunk, azokat szállítottuk k i, és értük cserébe 
érkezett az országba az első N A D  CD-játszó szállítmány. 
Mindez még a nyolcvanas évek elején történt.

G.  : A  k ö v e tk e z ő  is m e r t  e p iz ó d , h o g y  ú t já r a  b o c s á to t ta d  a  

H u n n ia  R e c o rd s  k ia d ó t  2 0 0 6 -b a n .  A  le m e z k ia d á s n a k  m ily e n  

e lő z m é n y e i v o l t a k ?

H. R.: A  legelső felvétel, amelyre biztosan emlékszem a 
G anz-M ÁVAG  Művelődési Házban készült egy Philips 
sztereó magnóval. Babos Gyula, Orszáczky Jackie, Kőszegi 
Imre játszották a Jagger-féle Satisfactiont. Aztán jö tt a 
Syrius és még sok-sok más koncert, de ez akkoriban csak 
hobbi volt. Más idők jártak: még nem vo lt kiírva, hogy 
nem szabad fényképezni, hangfelvételt készíteni, az elő
adók inkább örültek neki, ha valaki megörökítette a fel
lépésüket. Ez a hobbi aztán elhatalmasodott -  meglett a 
stúdió, és boldogok voltunk, hogy a zene megszólalásától 
kezdve végig tudjuk követn i az alkotói folyamatot. Tehát 
megint csak a hang öröméhez kanyarodtunk vissza.
S ha már le tt stúdió, elhatároztuk, legyen kiadó is, hogy a 
felvételeink tartalmukban, hangzásukban és külső megje
lenésükben is az általunk elvárt minőséget képviseljék.
A  céget egyébként a fiammal ketten visszük, de sok segítő 
dolgozik velünk. Küronya Miklós hangmérnök mindent 
megtesz azért, hogy úgy szóljanak a lemezek, ahogyan én 
szeretném, Gál Krisztián kiváló grafikusművész alkotja 
meg a lemezborítókat.
Az első kiadványunk Tzumo Improvisations című albuma 
lett. A  Márványteremben hallottam őt zongorázni szóló
ban, szerelem vo lt „első játékra” . Egy hétre rá már a 
stúdióban játszotta fel a lemezanyagot.

G.  : M in d e n  ese tb e n  s z a b a d  k e z e t a d s z  a  m ű v é s z e k n e k ?

H. R.: Eleinte az történt, hogy meghívtam az általam 
megkedvelt muzsikust, és szabadon rendelkezésére bocsá

tottam időt és eszközöket egyaránt, de én is tanulok, meg
tapasztaltam, hogy jó és rossz oldala is van a rám jellemző 
„szerelmetes” hozzáállásnak. Van ugyanis, aki igényli, 
hogy irányítsák, nem m indenki érzi jó l magát, ha teljes 
szabadságot kap.

G.  : B e s z é ltü n k  ró la ,  s t i lá r is a n  m ily e n  v á l to z a to s  a  k ia d ó  

k a ta ló g u s a . M e n n y ire  h a l lg a to d  m e g  m á s o k  ta n á c s a i t  a  p ro 

d u k c ió k  k iv á la s z tá s a k o r ? M a g a d  d ö n te s z ?

H. R.: Ez szerelem. Semmit nem tervezek el, amit egy 
adott pillanatban fontosnak, a szívemnek kedvesnek ér
zek, abból lesz lemez. Ha a körülmények, hangulatok épp 
máshogy alakultak volna, talán másmilyen lemezeket ké
szítettünk volna.

G.  : Ért m á r  b í r á la t  a  v á la s z tá s a id  m ia t t ?

H. R.: Álta lában alig érkezik visszajelzés. Szomorúnak 
tartom, hogy m i it t  Magyarországon szinte egyáltalán 
nem kommunikálunk egymással. Montreux-i és más ver
senygyőztes művészeink vannak, akik a világ bármely 
színpadára bárki után fölállhatnának, aztán megjelenik 
velük egy lemez, és senkit nem érdekel. Ismerjük a lemez
piac állapotát, nem számítunk az eladási mutatók számot
tevő növekedésére, de érthetetlen, hogy te lt házas, sike
res lemezbemutató koncertek után is legfeljebb egy-két 
lemezt vesznek. Ma már inkább úgy tekintem a CD-t, 
m int egy névjegyet: a művész ezt nyújthatja át magáról.

G .  : A m e ly e n  a z  E M I ló g ó ja  s z in té n  j ó  a já n ló le v é ln e k  b iz o 

n y u lh a t .  H o g y a n  j ö t t  lé tre  v e lü k  a z  e g y ü ttm ű k ö d é s , és h o g y a n  

é r in t i  a  H u n n iá t  a z  E M I k iv o n u lá s a  M a g y a r o r s z á g r ó l?

H. R.: Szekeres Judit ügyvezető igazgató nem várt, óriási 
lelkesedéssel vágott bele a közös munkába, mindvégig jól 
tudtunk együttműködni. A  két cég közti kapcsolat első
sorban nem az EMI-nak vagy a Hunniának fontos, hiszen 
tudjuk, milyen kilátásai vannak a lemezterjesztésnek. Az 
előadóknak fontos, hogy EMI-os lemezzel tudhassák ma
gukat ajánlani fesztiválszervezőknek, klubtulajdonosok
nak, ami hatékonyabb lehet, m in tha csak a Hunnia már
kanév szerepel a CD-n. Bízom benne, hogy megmarad a 
kooperáció.

G .  : M ily e n  ú ja b b  k ia d v á n y o k r a  s z á m í th a tu n k  a  H u n n iá t ó l?

H. R.: Előkészületben van egy Alegre Corréa—Horváth
Kornél-duólemez, amelynek az anyagát a magyarországi 
koncertkörúton rögzítettük, a Hammondárium, vagyis 
Gyémánt Bálint, Kaltenecker Zsolt és Martonosi György 
D irty  című lemeze, egy különleges kiadvány az Esterházy 
Trióval, és hamarosan elkészül Bállá Zsolt berlin i rabbi, 
illetve a Kardos Dániel, David Yengibarjan, M onori 
András és Szalai Péter alkotta kvarte tt közös, a szombat 
liturgikus énekei köré épülő produkciója. ■

További információ:
www.hunniarecords.com
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Megy a ja zz  Kanizsára
Kanizsában régmúltú jazzhagyományok élnek, melyeknek része a Kanizsa 
Nemzetközi Jazz- és Világzenei Fesztivál. Az október 8—9-én zajló ren
dezvény izgalmas kétnapos kalandnak ígérkezik olyan előadók koncert
jeivel, m int Kozma Orsi, Balázs Elemér, Tátrai Tibor, a Djabe vagy a Besh 
o Drom. Hallhatunk tehát majd érzékeny vokális jazzt, world-jazzt, elegáns 
rockos-latinos gitárfutamokat és eklektikus világzenei témákat. A  fesztivál 
külföldi vendége lesz a szerb Stepko Gut, aki kvintettjével balkán dallamo
kat fúj, és a zongorista-énekesnő A m ina  Cludine Myers, aki triójával a 
tengerentúlról hoz majd soult és vaskos blues dallamokat.

További információ: www.kanizsaikultura.hu

Őszi H  EJ-ek
A  Hétfő esti jazz sorozat szeptember 27-én a legváltozatosabb műfajok 
határait feszegető Borlai Gergőt á llítja  a Fesztivál Színház színpadára, aki 
legújabb szerzeményeit mutatja be barátaival, Dresch Mihállyal, O láh 
Tzumo Árpáddal és Tátrai Tiborral, valamint francia vendégeivel, a 
gitáros Nguyén Lé és a basszista Hadrien Feraud, ille tve  Ladányi Andrea 
táncművész közreműködésével. A  következő estén, október 18-án a mo
dem elektronikus fúziós jazzé lesz a főszerep, amit a Szendőfi Péter által 
vezetett Fusio Group előadásában hallgathatunk, sok markáns groove-val 
telve, míg november 8-án hasonló, mégis egész más stílusokba kalauzol az 
énekes Fábián Juli Jazz R iff nevű együttese, akiknek érzékeny vokális 
témáiból nem hiányoznak a feszes tempójú riffek. Vendégük a marokkói 
lantművész, Chaouki Smahi lesz.

nekünk  fú j

Chris B o tti neve elsősorban talán a 
populáris műfajok kedvelői számára 
cseng ismerősen, hiszen a trombitás 
karrierje elmúlt évtizedeiben olyan 
előadók oldalán játszott, m in t Sting, 
Paul Simon, Joni M itc h e ll, vagy 
Michael Bubié. Pedig B o tti a jazz 
világában is letette a névjegyét, és 
olyan nagy sikerű produkciókat alko
tott, m in t például a 2001-es Night 
Sessions című albuma, vagy a hat 
évvel ezelőtt számára igazi kiugrást 
hozó W hen I Fall In  Love, amely a 
legnagyobb példányszámban eladott 
amerikai instrumentális jazz-hang- 
hordozó lett. A  művésszel október 
13-án tö lthetünk el egy könnyed 
szórakozást ígérő estét a Budapest 
Kongresszusi Központban.

További információ: www.mupa.hu További információ: www.danubiusmusic.com

A z Irakere ‘Plugged in at Müpaf
alapítója
Budapesten
Chucho Valdés saját 
bevallása szerint az W S t ^
első zenész volt, aki | B  |
csapatával a hét-
venes években Dizzy, \ r -
Clifford Brown és ~  Ih** ~mm
Charlie Parker játé- 
kát a tánczenével
ötvözte a kubai zenében. Ma már hat Grammy-díjat és gazdag életművet 
mondhat magáénak a latin jazz ragyogó zongoristája, aki november 15-én 
muzsikál nekünk a MüPa Bartók Béla Hangversenytermében. A  közel het
venévesen is lenyűgözően virtuóz, stílusokat és hangulatokat könnyedén 
váltogató művész a kubai tradíciókat és a szabad szellemű jazzt ötvözi 
muzsikájában, és sok különféle projektben vállal aktív szerepet. Chuchót 
ez alkalommal bőgőn, dobokon, ütőhangszereken, szaxofonon és trom 
bitán kíséri zenekara, melyben húga, Mayra Caridad Valdés énekel.

November 4—7-ig remekbe szabott kis 
elektronikus fesztivál kerekedik a Mű
vészetek Palotájában: négy zenekar 
hozza el a közönségnek a stílus legfris
sebb áramlatait -  sokszorosan jazzbe 
mártva. Barabás Lőrincék itthon ta
lán a legizgalmasabban kalandoznak a 
dub, a hip-hop, az acid, a French 
house és még ki tudja hány modem 
stílus világában. Velük indul a prog
ram, majd másnap a norvég future jazz 
fenegyereke, Bugge Wesseltoft csa
patának fellépésével folytatódik. Ma
gyarország egyik legismertebb elektro- 
pop csapata, a Neo is i t t  lesz a 
harmadik estén, utolsóként pedig 
Harcsa Veronika, Kaltenecker Zsolt, 
Gyémánt Bálint és Andrew J. titkos 
kollaborációja, a Bin-Jip játszik.

További információ: www.mupa.hu További információ: w ww .m upa.hu

A z összeállítást készítette: Laczkó Krisztián
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Ifjú dobos meleg szívvel -
s

Benkó Ákos
7\ Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen idén 
végzett huszonhét éves dobos már diákko
rában kivívta a szakma és a közönség elis
merését rugalmas, figyelmes, fantáziadús játé
kával.

Pallai Péter

A  felvidéki kis faluban, Marcelházán született szerény, 
szőke, mosolygós fiatalembert gyerekkorában liangszerek 
vették körül, hála vendéglátó-zenész édesapjának, kinek 
pincéje egyben a zenekar próbaterme volt. Ákos már hat
éves korában beleszeretett a basszusgitárba, de a szülőik 
ragaszkodtak hozzá, hogy zongorát tanuljon. A  nem 
akarásnak nem csak nyögés, de sírás lett a vége, és három 
év után a szülök is belátták, hogy a gyerekre ke ll hagyni a 
választást. Akkorra már menthetetlenül beleszeretett a 
dobba, amellyel tanítómester nélkül vo lt kénytelen 
boldogulni. Ákos Bergendyékért, a Skorpióért, a U riah 
Heepért, a Deep Purple-ért és hasonló rockegyüttesekért 
rajongott. 1999-ben került először Budapestre, ahol egy 
jazz-rock dobversenyen bekerült az elődöntőbe. Az édes
apját akkoriban nemrég elveszített fiatal zenésznek ez for
dulópontot jelentett. „Nagy változást hozott az életem
ben, amikor Bányai Lajos bácsi m in t kívülálló zsűritag 
odajött hozzám a verseny után. Azt mondta, látja rajtam, 
hogy a dobolás az életem, és látja azt is, hogy m indent 
egyedül értem el, és nagyon nagyra értékeli, hogy ilyen 
szintre eljutottam. Felajánlotta, hogy attól kezdve bár
miben segít.”
Ákos három éven keresztül magántanítványként já rt át 
Szlovákiából Bányai Lajoshoz, aki megszabadította 
néhány rossz beidegződésétől. Nem hibának tekintette  
ezeket, s azt tanácsolta tanítványának, ne irtsa k i ma
gából, csak tegye félre, és ha majd egyszer úgy érzi, mégis 
hasznára válhatnak, hát vegye újra elő Őket. Bányai Lajos 
ismertette meg a kamasz rock-dobossal a jazzt. K iváltképp 
Coltrane játékát találta lenyűgözőnek. „Coltrane-ben azt 
a bluest éreztem, am it az ember magában keres. Nem  a 
technika kötött le, hanem az érzés, hogy ez a zene nem az 
agyából, hanem a szívéből jön.” így nem meglepő, hogy 
Ákosnak saját hangszerén mindmáig E lvin Jones az 
etalon. Arra törekszik, hogy az ember ne csak pontosan 
kiüssön minden hangot -  amit, természetesen, szerinte is 
tudni kell - ,  de létrehozza azt a vibrálást, amelyben az 
időértékek, úgymond, dallamokban oldódnak fel.
Benkó Ákos alig vo lt tizenhét éves, amikor édesapja után 
elveszítette Bányai Lajost is. Á m  szerencséjére ekkor 
összehozta a sors a szerb szaxofonossal, Djordje Radi-

savljeviccsel, akinek fe lv idéki magyar édesanyja egy 
közeli faluban élt. Tőle kezdte elsajátítani a jazzelméletet, 
és rajta keresztül ju to tt el Ákos Baló Istvánhoz, aki 
tanítómestere lett, és akit apja helyett apjaként tisztel ma 
is. Hozzá já rt át Szlovákiából Pomázra éveken át. 
Küzdelmes évek következtek. Ákos éjszakákat átvirraszt
va, néha gitárosként is vendéglátózott a megélhetésért. 
Derűs, pozitív természetének köszönhetően ebben is csak 
a jó t látta, a hasznos gyakorlást, hiszen, m in t mondja, a 
rock’n ’roll-számokban is szvingelni kell. Közben elvégezte 
otthon az építészeti szakközépiskolát, de elhatározta, hogy 
felsőfokú tanulmányait zenei téren folytatja. Hat évbe 
telt, míg felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
re. „Emlékszem, bementem a zongoravizsgára, és mindent 
tudtam — egyetlen dolgot kivéve. El kellett volna titko l
nom, de én lelkiismeretes, naiv kisgyerek, előadtam, hogy 
az nem megy, s így a dobhoz már nem is ülhettem. Meg 
kellett tanuljam, itt p icit másképp működnek a dolgok.” 
Benkó Ákos most a mesterképzés előtt áll. Noha a jazz 
ma már nála a fő irány, idő rő l időre szeretettel tér vissza 
a rockmuzsikához. Szabad idejében a természetet járja 
kerékpáron, vagy lélektannal kapcsolatos könyveket 
búj, mert meggyőződése, hogy a zenei történések köze
pette kevés figyelmet szentelünk a lelki-szellemi aspek
tusoknak. Ákos számára pedig lélek nélkül nem létezhet 
zene.
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JA Z Z JAZZTÖRTÉN ET

K i tud többet a török jazzéletróV
Sokan tudják: Simon Qéza Gábor az életét tette fel arra, hogy a ja z z  múltját és jelenét kutassa. 
Tevékenysége oly sokrétű, hogy azokat felsorolni is nehéz. 2010-ben két fontos új irányt is vettek 
törekvései, ezekről kérdeztük.

Bércesi Barbara

Ez év januárjában a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
O tpacsirta utcai Zenei Gyűjteménye felkérésére, a 
könyvtárra l szoros együttműködésben in d u lt útjára 
Simon Géza Gábor ismeretterjesztő előadássorozata, mely 
a kortárs jazz legkülönfélébb arcait mutatja be a honi 
közönség számára jazzszempontból „kevésbé evidens” 
országok és városok jazzé létének zenés ismertetésével. Az 
amerikai jazzről és annak jó l ismert előadóiról ez alkal
makkor nem esik szó, hiszen CD-ikkel még „a drogériák 
polcai is tele vannak” . Egy másik szempont az anyag 
összeállításakor az volt, hogy a bemutatott előadók leme
zei a könyvtárban kölcsönözhetők legyenek. E feltétel te l
jesítése érdekében Simon Géza Gábor és a Jazz Oktatási 
és Kutatási Alapítvány maga is gyűjteménye több darab
já t e ljuttatta a könyvtárba, ahol így egyedülállóan színes 
jazzkínálat gyűlt máig össze. Könyvtár és előadó céljai 
megegyeznek: minél többen látogassanak el a könyvtár
ba, s az előadás meghallgatása után m inél többször térje
nek vissza kölcsönzőként is.
Az előadássorozat eddigi témái közt szerepeltek a többi 
közt a skandináv, a lengyel, a török, az azerbajdzsáni, a 
spanyol/katalán és az 1970 előtti magyar jazzélet jellem
zői. „Nagy meglepetés és öröm volt számomra, hogy már 
az első estre annyian eljöttek, ahány emberre jó esetben 
az ötödik alkalommal számítottunk volna, ráadásul alkal
manként 25-30 fős törzsközönségünk alakult k i” -  ecseteli 
Simon, milyen sikernek örvend a sorozat. Szomorúságai

GRAMOPHONE-ANNO

Ki hinné, hogy havilapként tud működni egy portál, mely kora

beli sellaklemezekkel kapcsolatosan közöl híreket? A Gramo- 

phone-anno erre vállalkozik, mely főként a dr. Marton Gyula és 

dr. Bajnai Klára által létrehozott több tízezres Marton-Bajnai 

Gyűjteményről és annak egyes darabjairól közöl érdekességeket. 

Tudható, hogy a Marton-Bajnai házaspár felajánlása nyomán 

létrejött Pécsi Hangtár Alapítvány fő célkitűzése 1988-ban a 

Nemzeti Hangtár megalapozása volt, a tavalyi év elején módosí

tották az alapító okiratot, immár új kuratóriumi tagok kezelik az 

anyagot, az archívumot pedig Csobánkára költöztették. A por

tálon gyönyörű lemezcímkék, -tasakok, tűsdobozok és korabeli 

újsághirdetések fotói láthatók, illetve olvashatunk egykori kriti
kákat, archív híreket, tanulmányokat -  három nyelven - ,  s egyre 

bővül a diszkográfiák és egyéb kiadványok listája is.

További információ: www.gramophone-anno.eu

közé tartozik azonban, hogy a jazzszakma szinte semmi
lyen mértékben nem képviselteti magát ezeken az alkal
makon. A k i viszont eljár ide, egyre nagyobb érdeklődés
sel hallgatja Sim on szavait és a zenéket, melyek — ha már 
élő zene nem szólhat a helyszínen — a lehető legjobb m i
nőségben hallhatók a Dankó Péter és a Penna Poor Kft. 
által fe lállított high-end hangrendszeren.
A  sorozat szeptember 16-án folytatódik az Otpacsirta 
utcában, az első őszi előadás címe „M usso lin itó l 
Mussoliniig” — vagyis a Mussolini-éra jazzéletének bemu
tatásával kezdődik, és a vezér fia, a 2006-ban elhunyt 
Romano Mussolini jazz-zongorista életművének vázolásá
val zárul. Az olasz est után a további hónapokban 
Hollandia, Japán és az év végén, kakukktujásként, 
Hamburg jazzéletéről tudhat meg érdekességeket a közön
ség. A  program 2011 nyaráig készen van, de több évre ter
veznének -  ha a lehetőségek engedik.
Térben viszont máris lehetőségük nyílik terjeszkedni: ez 
év őszétől már a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtárában is folytatódnak az előadások, a téma pedig 
a jazz és az irodalom kapcsolata — szintén országokhoz köt
ve. Terítéken lesz Németország, Ausztria, Csehország, 
Magyarország, Anglia, Am erika és Franciaország. To
vábbi jó h ír egyrészt, hogy az esteken a könyvtár kávézó
jában az előadásokat élőzene egészíti ki, mely főként a 
helyi erőknek ad lehetőséget a bemutatkozásra, másrészt 
a kecskeméti Katona József Könyvtár is érdeklődik a bu
dapestihez hasonló előadássorozat iránt. ■

További információ: www.jazzkutatas.eu
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JEROEN DE VALK:
CHET BAKER
A LÍRAI HANGÚ JAZZTROMBITÁS 

Silenos, 2010; 268 oldal

Ha létezik könyv, amelyik elriasztja olvasóját a 

jazztől, hát ez az. Nem a szándéka, hanem a tár

gya m iatt. Chet Baker m indent egyesített magá

ban, ami taszíthatja azokat, akik a külsődleges je 

gyek (é le tm ód, szokások, viselkedés) alapján 

alkotnak véleményt erről a zenéről. Egész életét a 

kábítószerek rabságában tö ltö tte , többször ü lt 

börtönben, a halál kiszolgáltatott függőként 1989- 

ben, 59 évesen érte (máig tisztázatlan, hogy ki

ugrott, vagy kiesett hotelszobájából). Különös, hogy 

önsorsrontó magatartása ellenére mégis mindenki a 

kivételes képességű, kedves, bohém művésznek ki

járó tisztelettel és szeretettel emlékezik alakjára.

James Deanre emlékeztető, jóvágású trombitásként, a 

W est Coast stílus lírai képviselőjeként az ötvenes 

évek Amerikájában sztárként ünnepelték, de függősége, botrányos élete, ke

zelhetetlen természete és hosszú kihagyásai m iatt a hatvanas évekre szinte 

teljesen leírták, elfelejtették. Felső fogait egy utcai támadás során elvesztette, 

úgy tűn t, végleg befellegzett karrierjének. Hihetetlen akarattal mégis újra meg

tanult játszani hangszerén, újjászületése, vagy inkább pályájának a szerző 

szerint jelentősebb, második szakasza a hetvenes években választott hazájá

hoz. Európához kapcsolódott. Hányattatásai ugyan ekkor sem értek véget, de

a sok szenvedés igaz művészetté nemesedett 

játékában. Zenei képzettség híján ösztönös 

tehetségére hagyatkozott, és legjobb pillanatai

ban azon nagy művészek közé emelkedett, akik 

előadás közben teljesen azonosulnak a zenével, 

és az érzelmek sűrített kifejezésével képesek 

minden hangnak jelentőséget adni.

Jeroen de Valk holland újságíró fe ltárt adatokra 

és kortársak visszaemlékezéseire épülő könyve 

nem tudom ányos értekezés, hanem Chet 

Baker zűrzavaros életének letaglózó krónikája, 

ellentmondásos jellemének árnyalt rajza. A 

trombitás iránti csodálata és elfogultsága 

nem akadályozza meg a szerzőt abban, hogy 

kíméletlen őszinteséggel tárja fel Baker 

személyiségének legmélyebb bugyra it -  

m iközben az esendő ember képmása 

mögött a csodás játékra képes művészét is 

megjeleníti. Néhol ugyan túlságosan el

merül a heroinnal fo ly ta to tt küzdelem taglalásában, 

de értően vonja meg a trombitás művészetének mérlegét. Különösen 

hasznosan segíti az olvasó tájékozódását a harmincoldalas diszkográfia, 

amely Baker lemezeinek rövid elemzésekkel alátámasztott értékelését adja. 

A gördülékeny fordítás Bérezés Tibor munkája; vajh, sikerülne egyszer meg

találni az olyan szak- és szlengszavak magyar megfelelőjét, m int az ambazsúr 

vagy a dzsánki (junkie).

Túri Qábor

SIMON GÉZA GÁBOR: MAGYAR RAGTIME 

KOTTÁK BIBLIOGRÁFIÁJA,
HANGFELVÉTELEK DISZKOGRÁFIÁJA 

1896-2009
Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány, 2009;
248 oldal

Simon Géza Gábor hatalmas gyűjtőmunkával elkészí

te tt biblio-diszkográfiája ámulattal tö lti el az embert: le

nyűgöző a felfedezés, hogy a Monarchia utolsó évtize

deinek Magyarországa milyen mértékben részese vo lt az 

európai kulturális vérkeringésnek. A  kotta- és lemezki

adványok tucatjai bizonyára semmivel nem maradnak el 

sem számban, sem minőségben az európai színvonaltól.

A biblio-diszkográfia abc sorrendben sorolja a leltárba 

került darabokat, majd azok kottakiadványait, illetve 

hanghordozókon megjelent változatait. Talán áttekinthe

tőbb lett volna külön a kotta és külön a hangzó kiadvá

nyok felsorolása. A leltárba vett darabok némelyike kom olyabb módszertani 

aggályt vet fel. Bár a szerző a bevezetőben tisztázza a válogatás szempont

jait, attól, hogy a címben szerepel a rag, illetve ragtime szó, még nem biztos, 

hogy kimeríti a ragtime stílus fogalmát. Ilyen például Irving Berlin igen 

nagysikerű, 191 l-es Alexander’s Ragtime Band című darabja: a szinkópák 

jelenléte önmagában nem tesz egy m űvet ragtime-má. Scott Joplin és kortár

sainak ragtime-darabjai többnyire multitematikus, háromrészes formákat 

alkalmazó, a szabályok szerint a tr ió  részben szubdomináns hangnembe mo

duláló darabok. Ezenkívül a ragtime nem él a blues elemeivel, sem pedig

improvizációval. Ezeket a kritériumokat a vá lo

gatásnál alapul kellett volna venni. Ezek szerint 

Jelly Roll M orton 1926-os Black Bottom Stomp 

című darabja, bár eleget tesz a m ultitem atikus- 

ság kritériumának, mégis csak jazzkom pozíció, 

és az általam ism ert kortárs előadásokban kivé

tel nélkül alkalmazzák az improvizációt. Ha

sonló a helyzet a N ick LaRocca jegyezte Tiger 

Raggel is. Ezt a darabot az Original Dixieland 

Jazz Band előadása óta kizárólag im provizá

ciókkal hallhatjuk, persze mindez más lehet 

egy kortárs szalonzenekar előadásában, de 

Benkóék is bizonyára éltek az im provizáció

val. A sort folytathatnánk. Amellett, hogy 

helyesnek tartom  a „ragesített” klasszikus 

darabok, indu lók, keringők felsorolását, a 

komolyzenei szerzők, Stravinsky vagy 

Petrovics Emil nyilvánvalóan a műfajra csupán utaló kom 

pozíció it külön felsorolásba kellett volna venni. Bár a jó  szándékot értem, Joe 

Murányi 1958-as New York-i, csupa amerikai muzsikussal készült, itthon  k i

adatlan, korai jazzrepertoárt tartalmazó felvételeit túlzás a hazai ragtime

felvételek közé sorolni. És ha már itt tartunk, a lemezfelvételek esetében talán 

szerencsésebb lett volna a szereplők felsorolása, amennyiben ismertek.

A  felsorolt módszertani tévedések dacára a gyűjtőm unka dicséretes, im po 

záns anyagot kap a kézbe az olvasó, melynek különösen az eredeti, háború 

e lő tti korszak számunkra ismeretlen szakasza roppant izgalmas.

Friedrich K ároly
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DRESCH MIHALY/LAFAYETTE 

GILCHRIST/SZANDAI MÁTyÁS/HAMID 

DRAKE: SHARING THE SHED

Az autentikus magyar etno-jazz legfontosabb 

képviselőjének több m int három évtizedes pályáján 

újabb jelentős állomás ez az album. Dresch Mihály 

szuverén stílusvilágába nem könnyen enged be má

sokat, ezért is muzsikált szinte kizárólag saját kvar

tettjével éveken keresztül. Az utóbbi években azon

ban alkalmanként vendégzenészeket is fogad, sőt ő 

maga is szívesen fellép más formációkban. Ennek a 

„nyitásnak" az eredménye ez a lemez: két magyar és 

két fekete amerikai zenész mesterműve.

A projekt létrejöttét elősegítette, hogy szinte min

denki mindenkivel játszott már korábban, elsősorban 

is a Médiawave fesztiválok alkalmával, ebben a fel

állásban viszont még sohasem szerepeltek. Szandai 

Mátyás hosszú együttműködése Dresch-sel közis

mert, de Drake-kel is évek óta játszik, és közös leme

zük is van. Gilchrist is ismeri a magyar fúvóst David 

Murray győri fellépése óta. Természetes, hogy a két 

amerikai számtalanszor játszott már együtt amerikai 

jazzszínpadokon. Most az őriszentpéterí pajtán osz

tozott egymással a négy rokoniélek muzsikus (erre 

utal az album címe), ahová a Mediawave jazzműso- 

rait áthelyezték. Talán a vendégek teszik: Gilchrist 

kompozíciói (valamint egy standard) megszólalása a 

Coltrane-kvartett legjobb pillanatait elevenítik fel; 

régen játszott ilyen „amerikaiasan" Misi. Nem hiába 

írták róla, hogy őt hallgatva megsejthetjük, miként 

hangzott volna Trane, ha magyarnak születik. 

Ugyanakkor tenor-, szoprán- és furulyajátéka saját 

kompozícióiban azt az összetéveszthetetlen 

Dresch-soundot hozza, ami miatt csodáljuk és sze

retjük. A zenei kölcsönhatás bizonyítékaként ezek

ben a számokban Gilchrist szinte Lukács Miklós cim

balomjátékát idézi -  hiszen ez a zene azonos 

gyökerekből táplálkozik. M árton A ttila

BABOS:
RAPSODIA

Nagy, kerek történet Babos Gyula Rapsodiája, amit 

már sejtünk a lemezborítóra pillantva, m ielő tt a ze

nét hallanánk. Babos gitárja a gyökér és a törzs, ami 

táplálja és megtartja a lombot, melyet fiatal zenész

társai terebélyesítenek, virágoztatnak ki. A  fa saját

juk is meg nem is. évszázadok óta őseik, a Kárpát

medence lakói érlelték gyüm ölcseit. Lehetne 

másmilyen, másként értékes, az ő fájuk ilyen. Van 

a számok közt magyarul és lovári nyelven énekelt 

ötnegyedes blues Veres Mónikának a csillagokig 

hatoló énekével. Van monumentális szvit, melyben 

az A Csitári hegyek alatt ősi motívumai többféle 

variációban, többféle modern lüktetéssel szólalnak 

meg jelezvén, hogy a múltbéli egy-ségek mára sok 

ágra oszlottak, de amíg e régi szépségek átsejlenek 

a szövevényen, addig nincs baj. (Mindeközben 

megtudjuk, hogy Pecek Lakatos Krisztián basszus

gitározása éppolyan lehengerlő, m in t bőgőjátéka, 

és Balogh László dobolása minden ízében helyén

való.) Van aztán itt több ballada is, megint két 

nyelven, újra meg újra megmutatva M óni hangjá

nak erejét, fényét, lelkének tüzét. Babos lírai énjét. 

A Tiri-dara című darab akár még a legjobb értelem

ben vett jazzslágerré is válhat, ilyenformán követi a 

Gelem-gelemet, a Nara-nannayt vagy a Chacho 

Romot -  és Szakcsi Robi megint nagyot játszik. 

Ebben, illetve az Amerre én járok című balladában 

visszatér basszusgitározni/bőgőzni Hárs Viktor. A 

kétrészes, záró Pavane első fele Babos és Orszácky 

Jackie utolsó közös fellépésének dokumentuma. 

Jackié énekli a Hess páva kezdetű magyar népdalt, 

társa gitáron kíséri; megáll a levegő. Majd az 

emlékezés a jelenbe nyúlik, a második részben a 

fiatalok bontják ki a témát -  íme ismét körbeértünk. 

S közben emelkedtünk. Bércest Barbara

BMC Records
BMC CD 174

Hunnia Records -  EMI
HRCD 1005
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THE STANLEY CLARKE BAND

Ez a cím nélküli lemez 1973 óta Stanley Clarke egyik 

legjobban sikerült albuma. Nagy csalódás volt a kö

zel hétéves szünet után, a kétezres évek elején ki

adott, agyonpromótált, de nagyrészt teljesen érdek

telen lemeze. Mára kiderült, hogy csak rákészült 

pályája egyik legerősebb szakaszára, amelynek leg

újabb példája ez az album. Fiatal zenésztársakat 

vett maga mellé, köztük a billentyűs zseni Hiromi 

Ueharát, akivel ez már a második közös lemezük. A 

régi társak közül egyedül Lenny W h ite  dolgozott az 

albumon, ezúttal társproducerként. A fiatalok jelen

léte hallhatóan nagy insp iráció t jelent Clarke 

számára, akinek játékában ugyanazt az energiát 

érezhetjük, mint amihez a hetvenes évektől kezdve 

hozzászokhattunk. A „gazdaságosság” , mellyel a 

komponálás során beosztja jellegzetes megoldásait, 

és az 1976-os School Days óta albumról albumra 

újrahasznosít belőlük egyet-kettőt számomra nem 

zavaró, egyszerűen azért, mert ezek a jazz-fusion 

történetének legjobb basszusriffjei. A múltidézés 

most amúgy is külön szerepet kap, amit a szám

címekkel is jelezni akartak: az I Wanna Play For You 

Too csak címében emlékeztet az 1979-es eredetire, 

a fusion fénykorának megidézésére pedig a legvic

cesebb példa minden kommentár nélkül: Larry Has 

Traveled 11 Miles And W aited a Lifetime For The 

Return O f Vishnu's Report. A z t mondanom sem 

kell, hogy a címben említettek egytől egyig a zené

ben is visszaköszönnek. Elegáns, könnyed, energiá

val teli és nagy kedvvel megcsinált munka. Egy

valam it nem értek: mindehhez hogyan sikerült egy 

ennyire zavaros és ízléstelen belső borítót kiválasz

tani, amelyből még a számok sorrendjét sem lehet 

kideríteni. Bár ez lenne a legnagyobb bajunk min

den megjelent lemezzel! Huszár Endre

Heads Up -  Karsay és Társa
HUCD 3161
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Programajánló november-december

Információ:
Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 
Tel.: 52/518-400

www.fonixinfo.hu

november 17. 19.00
ExperiDance: 
Boldogság 69:09
november 24.19.00
Koncz Zsuzsa
december 7. 19.00
Jan Garbarek 
Group feat. 
Trilok Gurtu
december 11.19.00
New York State 
Mass Choir
Jegyek kaphatók:
Kölcsey Központiéi.: 52/ 518-497, Főnix Csarnokiéi.: 52/ 505-397 
Apolló mozi Tel.: 52/ 417-847, Tourinform Tel: 52/ 412-250 
és az Interticket hálózatában www.interticket.hu
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BENJAMIN SCHAEFER: 
BENEATH THE SURFACE

___ ~~_______ 0

HANS LÜDEMANN/SÉBASTIEN 

BOISSEAU/DÉJAN TERZIC: ROOMS
TRIO ELF: 
ELFLAND

Kiváló formaérzék, átgondolt, a klasszikus zenében 

való jártasságot is mutató hangszerelések, az újítás

ra való tehetség és hajlam, vonzódás a romantika és 

az impresszionizmus egyes jegyei iránt -  ez az 

egész Európában figyelmet keltett új német jazz- 

generáció stílusának néhány jellemzője, A trend 

avantgárdjában nagyjából huszonöt és negyven 

közti zongoristák állnak. Schaeferre, aki még csak 

huszonnyolc, természetesen igazak a fent elmon

dottak. Ez már harmadik sorlemeze triójával, Robert 

Landfermannal és Marcus Rieckkel. A roppant sokat 

ígérő dm  szerint a mélyrétegekbe tarthatunk vele. 

Ezt a kitűzött cél csak részben tudják megvalósítani, 

de az eredményre így is büszkék lehetnek. A kilenc, 

tartalmas és jól felépített saját szerzeményből öt 

kamarahangszerekkel (brácsa, cselló, klarinét, illetve 

basszusklarinét) kiegészítve szólal meg. Bár a 

poszt-evansi trió egységként szorosan és jó l műkö

dik, a largo-szerű és bevallottan gyönyörködtető kis

együttes-számok adják a repertoár emlékezetesebb 

részét. Az első vagy a harmadik számot írhatta 

volna Oláh Kálmán is szextettjének vagy jellegzetes 

fafúvósainak. Schaefer sosem ad kamu címeket, vé

giggondolt, intellektuális gyökerű kompozíciók 

ezek, és amikor a groove vagy a harmóniai gazdag

ság szökkenti szárba őket, minden rendben van. A 

lendület és a hangulatfestő erő kicsit leül a címadó 

szám második felében -  talán pont a Léthét át

lépve? és a lassú darabok is szétesőbbek a kel

leténél. Sokkal meggyőzőbb, amikor kézen fogva 

vezeti a hallgatót, például a zöld papagájról elne

vezett számban. A második rész erőtlenebb, csak 

utóhang a hetedik darab, a nagyon kerek záró szám 

viszont mutatja Schaefer színházi és filmzene

szerzői tehetségét.

Zip e r n o u s z k y  K o r n é l

Hans Lüdemannról m in t a német zongoristák nem

zetközileg is jelentősnek mondható új, kreatív gene

rációjának egyik előfutáráról nemrég esett szó eze

ken a hasábokon. De igazságtalanság volna ő t most 

is ebben az összefüggésben tárgyalni, annyira egyé

ni úton jár. Ennek lényege egy alaposan kiérlelt 

pianisztikus felfogás, amely -  a digitális korban szü- 

gyig járva -  nem marad meg az analóg hangszer 

lehetőségein belül, ugyanis az elektronika segítsé

gével („virtuális zongora” ) hangszínben és főleg 

hangmagasságban a zenét eloldja az összes 

hangszeradta kötöttségtől. A nagy kérdés, hogy a 

bízvást forradalminak mondható újítás mennyire 

befogadható. Szerintem majdnem mindig. Először 

is Lüdemann elképesztő technikájú zongorista, de a 

lendület néha kicsit kibillenti -  no nem az egyensú

lyából, annál biztosabb, hanem legfeljebb az ívek 

nyugodt végigvezetéséből. Ahogy Brubeck, úgy 

technikás ő is, nagy fejszámolóművész -  bár a 

15/8-os kompozíció épp a dobosé. A trió, a Gadó 

révén kicsit már honosított Sébastien Boisseau 

bőgőssel és a balkáni páratlanokban otthonos Déjan 

Terzic dobossal teljesen egy hullámhosszon mo

zog. Ez a mozgás hajmeresztő kötéltánc, merengés 

vagy éppen poszt-pszichedelikus hatású cikázás. 

Még a moll-darabokban is van egyfajta lüktető, 

életerős, jövőbe néző jelleg. Lüdemann magyaráza

ta a lemez darabjaihoz, hogy a „szobák” egy 

kellemes vendégség helyiségei, hangulatai. Óriási 

változatosságot mutatnak az egyes darabok. Egy

két adaptáció kivételével a trió Lüdemann szerze

ményeire improvizál. A  „virtuális hangszer” ugyan 

néha elidegenít, de a zene végig magával ragadó, 

tele van meglepetéssel, izgalmas fordulattal, úttörő 

újdonsággal, amely tovább öregbíti a BMC hírnevét.

Z ip e r n o u s z k y  K o r n é l

A német tr ió  harmadik lemezének címével is kife

jezi, hogy sajátos zenei világát kívánja bemutatni 

a hallgatónak. Az ötéves bajor együttesnek való

ban sikerült eredeti és egyedi játékstílust kialakíta

nia. Referenciáim közül leginkább az Esbjörn 

Svensson T rióhoz hasonlítanám a Trio  Elf zenéjét. 

W alter Lang zongorajátéka lírai, letisztult, kevésbé 

jazzes, inkább klasszikus és könnyűzenei elemek

ből építkezik. A zongorahangzásra alkalmazott 

különböző effektek bolondítják meg és teszik iga

zán teljessé a hangzást, ezek fü lhallgatón ke

resztül még izgalmasabban szólnak. A dobos 

Gerwin Eisenhauer szintén effektezéssel és külön

leges technikák alkalmazásával ad legszívesebben 

drum and bass jellegű, olykor elektronikusnak 

ható pulzáló lüktetést a számoknak. Sven Faller 

bőgős soundja, kísérete és szólói képviselik leg

inkább a hagyományos jazzt a lemezen. Ha nem 

is feltétlenül járnak diszkóba, erősen érezhető a 

mai elektronikus és könnyűzenei m űfajok hatása a 

trió zenéjén. Meghatározó a már em lített drum 

and bass, és találkozunk még house, rock vagy 

pszichedelikus elemekkel is. A  stílusok effajta 

vegyítése már az első lemezükre je llem ző volt. A 

zene lendületes és egyszerre gyermekien könnyed 

marad -  a két első meghallgatáskor kellemesen el 

is bóbiskoltam  rajta. Emellett tartalmaz meglepe

téseket is, és erős hangulatteremtésre képes. Idei 

brazil tu rn é ju k  nyomán hívták meg M ilton 

Nascim entót, aki két romantikusabb hangvételű 

számba hoz dél-amerikai napsugarat énekével. 

Marco Lobo is vendégeskedik ütősként egy újsze

rűén lüktető vidám latin nótában. A  lemez köny- 

nyen fogyasztható, ajánlott baráti vacsorához, 

egyórás relaxálásra vagy figyelősebb hallgatásra.

S ü tő  M á r t o n

Enja -  Varga
ENJ-9556 2

BMC Records
BMC CD 176

Enja -  Varga
ENJ-9562 2
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KEVIN MAHOGANY 

=  TONY LAKATOS

KEVIN MAHOGANY -  TONY LAKATOS: 
THE COLTRANE HARTMAN FANTASY 

VO L I • • • • O

A legendás John Coltrane hatalmas örökséget ha

gyott az utókorra, zenéje fél évszázad elmúltával is 

nagy hatással van a jazzvilág számos muzsikusára. 

Coltrane sajnálatosan rövid pályafutása során első

sorban instrumentális zenét játszott, így annak 

idején nagy feltűnést keltett azzal a lemezzel, ame

lyet 1963-ban Johnny Hartman énekessel közösen 

készített. A lírai örökzöldek McCoy Tyner, Elvin 

Jones és Jimmy Garrison triójával. Hartman 

énekével. Coltrane és Tyner szólóival csodálatosan 

szólaltak meg, a lemez nagy sikert, elismerést ara

to tt. Közel ötven évvel később ez az LP inspirálta 

Kevin Mahogany amerikai énekest és európai ze

nésztársait arra, hogy felidézzék a különleges 

lemez atmoszféráját, és elkészítsék a folytatást. 

Kevin Mahogany nem ismeretlen a magyar közön

ség előtt, 2007-ben a Budapest jazz Orchestra CD- 

jén is szerepelt. Az új lemezt Tony Lakatossal kö

zösen készítették Németországban egy kiváló 

ritmusszekció közreműködésével, amelyben né

met és holland muzsikusok játszanak: Thomas 

Rückert zongorán, Henning Cailing bőgőn, 

Martijn Vink dobokon. Tony Lakatos teljesítmé

nyéről csak a legnagyobb elismerés hangján szó l

hatok: tenorszaxofon-szólói sziporkázók, szenve

délyesek, virtuózak, azt hiszem, maga Coltrane is 

gratulálna neki, ha megtehetné. Ugyancsak él

mény hallgatni a zongorista szólóit és a bőgős, 

dobos háttérmunkáját. Sajnos van egy gyenge 

pont az együttesben, aki miatt legfeljebb 4 pontos 

értékelés adható: az énekes Kevin Mahogany nem 

igazán átütő egyéniség, távol van attól, akit most 

példaként követni szeretne. Helyenként intonációja 

is kifogásolható. Egyébként élvezetes, nívós m ain

stream jazz ez, egyedül Tony miatt is érdemes 

megvenni a lemezt! Deseő Csaba

Skip Records -  Varga
SKP 9093-2

TONY LAKATOS -  FRANKFURT RADIO 
BIGBAND: PORGY &  BESS

Eredetileg Michael Breckernek szó lt a felkérés, neki 

készítették a hangszerelést Gershwin Porgy és 

Bess című operája alapján, ám a felvételre már 

nem kerülhetett sor Brecker 2007-ben bekövet

kezett halála m iatt. Nem sok szaxofonos él ma a 

földön, akinek át lehetett volna adni a feladatot, 

de amikor először olvastam a történetet e lemez 

előkészületeivel kapcsolatban, b iz tos  voltam 

benne, hogy Tony Lakatos tökéletesen helyt fog 

állni Michael Brecker szerepében. A z 1935-ben 

bemutatott Porgy and Bess állandó repertoárdarab 

a világ operaszínpadain, dalait ugyanakkor szinte 

minden jazzm uzsikus játssza, elég ha csak a köz

ismert Summertime-ra gondolunk. A z  egyik leg

szebb jazz-lem ez, amelyet teljes egészében a 

Porgy and Bess ihletett. 1958-ban készült: Miles 

Davis vo lt a szólista és Gil Evans a hangszerelő. 

Az új produkciót a svájci születésű német Jörg 

Achim Keller hangszerelte bigbandre és szóló te

norszaxofonra. A  dupla CD-n a ny itánytól a finá

léig szinte az egész opera zenéje hallható eredeti 

elképzelésű, ötletekkel teli, rendkívül magas szín

vonalú jazzátiratok formájában. A  Fankfurti Rádió 

19 tagú nagyzenekara úgy szól, m in t a valaha léte

zett legjobb amerikai bigbandek. A tagok némelyi

ke rövid szólókra is lehetőséget kap. valamennyien 

hibátlanul old ják meg a feladatokat. A  legnagyobb 

elismerés azonban a fő szólistát ille ti: Lakatos 

Tony ismét remekel, mély átéléssel és hatalmas 

virtuozitással játssza az ismert melódiákat, a 

hangszerelt részeket és az im prókat egyaránt. 

Tony immár sokadszor bizonyítja, hogy a legna

gyobbak között van a helye. M indent összegezve 

a dupla CD-n olyan rendkívüli p rodukciót hallha

tunk, amelyhez hasonló nagyon kevés készül 

manapság. Deseő Csaba

Skip Records -  Varga
SKP 9085-2
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Vitoria Suite
Jazz at Lincoln 
Center Orchestra 
with Wynton Marsalis
featuring Paco De Luda

METROPOLE ORKEST, JOHN SCOFIELD, 
VINCE MENDOZA: 54

SCHIEFEL/DAERR/LUKÁCS/SZANDAI: 
GONDELLIED IN THE SAHARA

I M O O

JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA: 
VITORIA SUITE

A M etropole Orkest a világ legnagyobb pro

fesszionális, magát jazz- és pop-nagyzenekarként 

aposztrofáló felállása. Ez praktikusan azt jelenti, 

hogy a megszokott bigbanden felül egy szinte 

hiánytalan szimfonikus zenekar is alkotója ennek a 

kivételes, 54 tagú formációnak. A zenekar vezetője 

az a Vince Mendoza, akinek már több lemezén is 

já tszo tt John Scofield a kilencvenes években. 

Mendoza kapcsolata a Metropole Orkesttel 1995 

óta tart, amikor először u tazott azzal a céllal a 

hollandiai Hilvesumba, hogy vezényelje az ott szé

kelő zenekart. Pontosan tíz évre rá, 2005-ben lett 

náluk vezető karmester. A lemezen két felvétel ki

vételével, amelyeknek Mendoza a szerzője, minden 

szerzeményt Scofield jegyez, a hangszerelések 

nagy részét pedig Mendoza készítette. Scofield 

kompozíciói ismerősek lesznek azok számára, akik 

hallották olyan korábbi albumait, m int az Überjam, 

a Groove Elation vagy a Hand Jive. A  hangszerelé

seken érezhető az a rutin, am it Mendoza a 

zenekarral dolgozva az évek során megszerzett. 

Pozitívumként kell megemlíteni Mendoza kitűnő 

arányérzékét: a ritmusszekcióhoz képest soha sem 

érezzük soknak a nagyzenekari tu ttika t. Az viszont 

nem mondható el a hangszerelésekről -  a Peculiar 

című számot és Mendoza saját darabjait leszámít

va - ,  hogy szervesen kapcsolódnának az eredeti 

kom pozíciókhoz. Scofieldon kívül, aki minden 

számban játszik szólót, természetesen más zené

szeket is hallhatunk improvizálni. A  zenekar tag

jaitó l -  szemben Scofielddal, aki évek óta nem volt 

ilyen kirobbanó formában -  jó  érzetű, de nem kü

lönösebben kimagasló szólókat hallhatunk. Paul 

van der Feen is csak azzal hívja fel magára a figyel

met, hogy igen erősen Kenny Garrettre emlékeztető 

módon fúj. Párniczky András

Sok mindent megéltünk már, és mindennek az 

ellenkezőjét is. Volt egykor a jazz, és van most a 

kortárs improvizatív zene, ahogyan Európában egy 

ideje nevezik. És létezik pop-punk-jazz-folk, m iként 

ennek a lemeznek a kiadói ajánlása fogalmaz. Az 

összetevők: egyfelől Bach, Mendelssohn, a Police 

és a Cure (+ Daerr) m int szerzők, másfelől Michael 

Schiefel (ének, elektronika), Carsten Daerr (zongo

ra, orgona), Lukács Miklós (cimbalom) és Szandai 

Mátyás (bőgő) m int előadók. És van a végtermék, 

kétes eredménnyel. Nem könnyű megmagyarázni, 

mi a jó  abban, ha az ember a zöld teához fekete 

teát, nescafét, cukrozott kakaót, krémport és mézet 

kever reggeli italként; pedig létező elegy, és még 

ideológia is gyártható hozzá. Esetünkben a Dresch- 

kvartett egyik fele ta lálkozott egy újabb keletű 

német duóval. A rendhagyó muzsikus- és hang

szertársítás kultúrákat köt össze, zenei világok, 

műfajok, stílusok közötti átjárást ígér. Négy kiváló 

zenész, a középpontban Schiefellel, akit egyszemé

lyes hangakrobataként vagy a Thärichens Tentett 

szellemes szólistájaként ismerhetünk. Hangja itt 

vékony, erőtlen, a falzettben kellemetlenül nyávo

gó; a relevánsabb zenei közegekben látványosan 

érvényesülő improvizációs technikája erőltetett 

játszadozásként, olykor önmaga (szándékolt?) pa

ródiájaként hat. A fantázia szabadon csapong, de a 

sok kérdő- és idézőjel m iatt az üzenet nem több a 

viszonylagosság érzékeltetésénél. Annyi poszt- 

modern és dekonstrukciós játék után ugyan mire 

való a gesztus, hogy úgy teszünk, mintha Bachot 

kifordítva játszanánk? A letűnőben lévő zenei és 

felfogásbeli eklektika kurzusjellegét Daerr és Lukács 

érzékeny együttműködése, kiemelkedő hangszeres 

teljesítménye sem képes igazán feledtetni.

Túri Qábor

W ynton Marsalis híres big bandje, a Jazz at 

Lincoln Center Orchestra története egy 1987-ben 

megalkotott jazzprogram ig nyúlik vissza, amelyből 

óriási siker született, s az együttes egy évtizeden 

belül a New York-i Filharmonikusokhoz hasonló 

jelentőségű zenekarrá nőtte ki magát a Lincoln 

Center intézményén belül. Az orkesztert azóta is 

zenei igazgatóként vezető trombitás eredetileg a 

Vitoria Jazz Festival huszonöt éves jubileumára 

komponálta azt a tizenkét tételes művet, mely 

most, jó  pár évvel később kerekedett korongra a 

JALCO előadásában.

A  duplalemezes V itoria Suite szerkezetét a tradi

cionális blues tizenkettes ütemrendszere inspirálta. 

Marsalis a műfaj impulzusaiból merítve, összekap

csolva fedezi fel két kultúra zenéjét: az észak-ame

rikai jazzt és bluest, valamint a hagyományos 

észak-spanyol, baszk folkmuzsikát és a dél-spanyol 

flamencót. A művész jazz iránti elkötelezettségét 

ismerve nem meglepő, hogy a két világ közötti 

széles vidékek bebarangolása helyett egyszerűen 

átemeli kedves stílusába a spanyol zene elemeit, 

atmoszféráját. M inden szám saját szerzeménye, 

melyekben visszatérő motívumok a flamencóban 

jellemző taps és kiáltozás, a jaleos. nem hatolunk 

azonban igazán mélyre a spanyol gyökerek men

tén. A hangszerelések csak néhol izzanak fel való

di mediterrán szenvedéllyel. Paco de Lucia vendég- 

szereplőként két alkalommal is feltűnik a lemezen, 

s az ő briliáns szólói is árnyalataiban színezik a 

hangulatot. Marsalis is mindössze három alkalom

mal szólózik, ám szerzőként annál inkább megcsil

logtatja tehetségét: szellemes és életteli big band- 

kompozíciókat hallhatunk, ragyogó előadásban, 

nagyszerű egyéni és összjátékkal, im provizá

ciókkal. Laezkó Krisztián

EmArcy -  Universal
14450

BMC Records
BMC CD 173

EmArcy -  Universal
2740490
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ROZSNYÓI PÉTER: 
AUTUMN WITCH

A DownBeat kritikusa, John McDonough meghatá

rozása szerint a „zenészek zenésze" olyan muzsi

kus. aki túl jó  a közönség számára. Ez a meghatá

rozás telitalálat a mi Rozsnyói Péterünk esetében 

is. A ragyogóan tehetséges és eredeti, fiatal 

veszprémi zenészt pályatársai és az elkötelezett 

jazzrajongók szűk köre is nagyon nagyra tartja, de 

számottevő közönségre legfeljebb csak akkor 

számíthat, amikor valamilyen nevesség, m in t a 

legutóbb Chick Corea előzenekarának az élén lép 

fel. Ennek az első albumának megjelenésére hu

szonnyolc éves koráig kellett várnia.

Rozsnyói Péter stílusa azonnal felismerhető. 

Jóformán egyedülálló abból a szempontból, hogy 

Jacques Loussier-val ellentétben ő nem Bachot 

jazzesítette, hanem a jazz t „bachosította''. És tette 

ezt jobban, ízlésesebben minden kortársánál, sőt 

az esetenként hasonló irányban tapogatózott Dave 

Brubecknél is. Ez roppant logikus építkezést jelent, 

amit ugyanakkor áthat a jazz spontaneitása és 

sodrása. A pulzálást erősíti Orbán György hibátlan 

bőgő- és Mohay András diszkrét, de annál hatá

sosabb dobjátéka. Rozsnyói muzsikája letisztult, 

érzelgősségtől mentes, de óriási érzelmeket hor

doz, akár csak Baché. Egy másik zenész, aki eszébe 

juthat az embernek, a néhai Lennie Tristano, de a 

mester, a legtöbb esetben, szárazabb vo lt magyar 

utódjánál. A modernitás és a hagyomány, az érze

lem és a sallangmentesség ötvözetének egyik leg- 

megindítóbb példája a Pray for mother (Imádkozz 

anyáért), az album nyitószáma, egyike a lemezen 

szereplő négy Rozsnyói-szerzeménynek. Manap

ság óriási és méltánytalan kényszer nehezedik a 

fiatal jazz-zenészekre, hogy komponáljanak is. Saj

nos sokuknak nem ez az erősségük. Rozsnyói Péter 

ezen a téren is kivételt képez. Palla i Péter

KETIL BJ0RNSTAD:
REMEMBRANCE

Hatvanhoz közeledve az emlékek egyre fontosabbá 

válnak. A skandináv jazz egyik nagy öregje -  aki 

kiváló szépíró és számos Godard-film zenéjének 

szerzője -  tizenegy, római számmal megjelölt em

lékezést fűzö tt láncba, melynek felvételére két ze

nésztársa közreműködésével mindössze egy napra 

volt szüksége. Jól mutatja ez is, hogy összeszokott 

trióról van szó, még akkor is, ha az ugyancsak 

norvég szaxofonos Tore Brunborg első alkalommal 

szerepel egy lemezen Bjarnstaddal: mindkettejüket 

több évtizedes munka köti össze az ECM egyik leg

meghatározóbb dobos ikonjával. Jón Christensen- 

nel. A Remembrance egyébként a zongorista 

nyolcadik lemeze a müncheni kiadónál, a korábbi 

felvételekhez képest jelentős változás, hogy se 

Terje Rypdal, se David Darling nincs a zenekarban. 

Az im provizációt sem nélkülöző, leginkább filmbe 

illő romantikus szvit sok meglepetést nem tartogat 

a Bjamstad világát ismerő fül számára, csakhogy 

éppen nem az újdonság az, amivel ez az univer

zum magával ragadja a hallgatót, hanem a nyu

godt, bensőséges melódiák, melyek végtelen tere

ket nyitnak a szemlélődés számára. Az emlékezést 

sokszor erősen áthatja a melankólia, hiszen a fel

idézett élmény már elmúlt, többé nem megismé

telhető -  ezt az érzést táplálja Brunborg meleg 

tónusú szaxofonjátéka is, mely ugyanolyan termé

szetes tisztasággal szól mindvégig, m in t a legutób

bi Lucid Grey című lemezén. Egyáltalán nem lenne 

meglepetés, ha pár év múlva Jan Garbarekhez ha

sonló hírnévre tenne szert a most még csak szű- 

kebb körben ismert tenoros. A dobokhoz pedig ke

resve se találhattak volna jobb embert, mint Jón 

Christensen, akinek rubato dobolása kiszámíthatat

lan pulzálásával teszi teljessé Bjornstad kompozí

cióinak megszólalását. Szabó Bálint

X-lmpress
X-lmpress 2010

ECM -  MusiCDome
ECM 2149

Magyarországon
forgalmazza

Varga István
(ist.varga@t-online.hu)
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FUSIO GROUP:
SOULFOOD

A Fusio Group indulásakor. 1992-ben (akkor még 

kvartettként) azt tűzte ki célul, hogy maradandót 

alkot a fúziós jazz irányzatának megszólaltatásával, 

s már maga a stílusválasztás is nyilvánvalóvá teszi, 

hogy izgalmas lehetőségeket kereső, határok 

nélküli zenélésre vágyó muzsikusok jöttek össze 

ebben az együttesben. A  csapat ars poeticája és 

karaktere tehát csaknem húsz éve érlelődik, s ezt a 

fejlődést alapvetően meghatározza az alapító 

dobos, Szendőfi Péter személyisége, hiszen nagy

részt ő a zenéik szerzője.

A Fusio Group egy évtizede stabil felállásban mű

ködik, és önállóan is sokféle utakon jártas mű

vészek alkotják (Elek István -  szaxofon. Kormos 

János -  gitár, Romhányi Áron -  billentyűk, Barabás 

Tamás -  basszusgitár, Szendőfi Péter -  dob). A ze

nekar ötödik lemeze a nemrég megjelent Soulfood, 

melyen lelkesítőén fejeződik ki a tagok egyénisége 

és főként a „szendőfis” fusion-jazzes kreativitás. A 

szerzői alkotókedv sokféle témákat és hangszerelé

seket szül. A  hangulatokat szabad rögtönzések 

pörgetik fel, sodró lendületű szaxofonfutamok, 

vaskos, to rz íto tt elektromosgitár-szólók és slappelő 

basszusok vibráló szintetizátoreffektekbe öltik egy

mást, miközben persze atombiztos, invenciózus 

dobjátékot hallhatunk. Az energikus, rockos tételek 

mellett húz a groove és lüktet a funky, néha 

elegáns váltásokkal pedig szolid soft-jazz dallamok 

úsznak be.

Természetes, hogy a muzsikustársak egyenrangú 

félként zenélnek, és üdítő, hogy milyen könnyedén 

és szabadon bánnak a kompozíciók kereteivel, mi

közben töretlen az egység, ami összefogja a korong 

változatosságát. A Soulfood sokszínűségének laza 

harmóniája emeli a leginkább a produkció lélektáp- 

értékét. Laczkó Krisztián

Tom-Tom Records -  MusiCDome
TTCD 137

BALOGH ROLAND: 
TW INS EFFECT

Nagy örömmel értesültünk a magyar jazz újabb 

nemzetközi sikeréről, amikor Balogh Roland tavaly 

megnyerte a Montreux-i Jazzfesztivál gitárverse

nyét. és ikertestvére, a zongorista Zoltán is elődön

tős lett ugyanott. „Élőben” is tapasztaltam, hogy te

hetséges, friss invenciókat felmutató muzsikusok, s 

bár megoszlottak a vélemények a januári Showcase- 

en nyújtott teljesítményükről, nekem tetszett a 

játékuk. Ezek után még nagyobb várakozással tekin

tettem debütáló lemezük megjelenése elé. 

Leszögezhetjük: az album meggyőzően bizonyítja, 

hogy nem véletlenül ítélte oda Rolandnak az első 

díjat a neves amerikai gitárművész, Lee Ritenour el

nökletével felálló zsűri. A  mindössze huszonöt éves 

testvérpár társai -  a már meglehetős hírnévre szert 

te tt Horváth „Plútó" József basszusgitáros és 

Bordás József dobos -  is fiatalok. Már csak koruk

ból adódóan is a groove-os, fúziós zene áll hoz

zájuk legközelebb, bár egyáltalán nem zárkóznak el 

a konvencionális bebop játéktól, sőt a népzenei fel

dolgozásoktól sem. ahogyan ezt fellépéseiken ta

pasztalhattuk. Az albumon persze a fúzió dominál. 

A m in t az már egy mai bemutatkozó lemezen dukál, 

a számok kétharmada a Balogh fivérek kompo

zíciója, meglehetősen érett és kidolgozott témák. A 

címadó darab (az ikrekre utaló Twins Effect) külö

nösen kiemelkedő, ebben része van Borbély Mihály 

szaxofonjátékának is. További egy-egy számban 

még Emilió és Rontó K itty is közreműködik.

Roland minden adottsággal rendelkezik ahhoz, 

hogy szép pályát fusson be. Megfontolandó azon

ban, hogy nem az adott időegységre eső hangok 

mennyisége, az öncélú virtuozitás, a túldíszítettség 

az igazi teljesítmény. A kevesebb olykor több, erre 

rengeteg példát találunk a műfaj hosszú törté

netében is. Márton A ttila

Gramy Records
GR-088

CSANYI ZOLTÁN-LATTMANN BÉLA 
QUARTET: A WALK ON THE BEACH

Mit érez az ember, ha a tengerparton sétál (már ha 

tapasztalt valaha ilyesmit)? Melegen süt a nap, 

puha a homok a lába alatt, a tenger kékje a végte

lenbe tart, összeér az éggel, nem létező messzeség

ben a vekkeróra, az íróasztal, a nagykörút meg a 

metróépítés zaja. Persze az utóbbiak adják a hét

köznapi valóságot, időről időre elszakadni tőlük 

üdítő érzés, sőt létszükséglet. Effajta érzést ad a 

Csanyi Zo ltán-Lattm ann Béla Quartet zenéje, 

melynek stílusa és minősége a résztvevő muzsiku

sokat ismerve egyaránt előre sejthető. Magas szín

vonalon játszott, latin ritmusokkal is egzotikusabbá 

te tt fúziós jazz szól a korongon, virtuóz megoldá

sokkal, sok-sok dallammal. A témák, melyek tú l

nyomórészt Csanyi, illetve Lattmann, valam int egy- 

egy esetben László A ttila  és Lamm Dávid 

szerzeményei, derűsek, követhetőek, mégis kacska- 

ringósak eléggé, hogy izgalmasak legyenek, Csanyi 

Zoltán billentyűs, aki 1987-től 2008-ig Amerikában 

folytatta pályafutását, s amíg még itthon vo lt, a 

László Attila vezette Kaszakő zenekarban játszott, 

egyéni harmónia- és dallamvilágot alkotott, im pro

vizációit élvezetes hallgatni. Néha itt is beúsznak 

kellemesen ismerős „kaszakős” hangulatok, kü

lönösen akkor, amikor László Attila játszik saját 

kompozíciójában - ,  illetve Horváth Kornél vendég- 

szereplése folytán. Lattmann Béla, aki társ-zenekar

vezető. megelégszik azzal, hogy -  ahogy ő azt 

szokta -  feszesen, figyelemmel és invenciózus 

módon kísér (érdemes akár csak miatta fejhallgatón 

követni a zenét), keveset szólózik, csak a záró. félig 

mókának szánt szám szól róla. Szendőfi Péter m ost 

is igazolja, hogy m iért ő az evidens választás egy 

ilyen irányultságú és igényű produkcióban. Emilió 

két tracken fokozza a hangulatot.

Bércesi Barbara

Tom-Tom Records -  MusiCDome
TTCD 140
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JAZZ HANGLEMEZ / DVD

RAY CHARLES:
ORIGINAL ALBUM SERIES

Ez a sorozat ö t eredeti LP-t tartalmaz CD-n: Ray 

Charles 1957 és 1961 között megjelent, az Atlantic 

cég által kiadott albuma szerepel a gyűjteményben. 

Közismert, hogy Charles az ötvenes évek elején-kö- 

zepén e lemezkiadónál alakította ki azt a stílusát, 

amely sikeressé tette. A negyvenes évek vége felé 

jazztrióval kezdett, de nevet mégis R&B-lemezeivel 

szerzett magának.

A gyűjtemény első, The Great Ray Charles albumá

val az Atlantic a jazzpiacon próbálta meg őt pozício

nálni. Ezek nagyszerű instrumentális felvételek, álta

lában héttagú együttesekkel, Ray, valamint barátja 

Quincy Jones hangszereléseivel. A következő, Ray 

Charles at Newport, a neves jazzfesztiválon készült 

1958-ban. Dave Fathead Newman és Hank Craw

ford szaxofonosok, valamint Marcus Belgrave trom 

bitás a fő szólisták Ray mellett, akit szaxofonosként 

is megcsodálhatunk itt. Jazzfesztivál ide vagy oda, 

ezek a darabok inkább R&B jellegűek. A következő 

album, The Genius o f Ray Charles egyik fele csodá

latos, meglehetősen Count Basie ízű big band ének

kíséreteket tartalmaz Quincy Jones, Ernie W ilkins, 

Ralph Burns, tehát a legjobbak hangszereléseivel. A 

lemez másik felében vonószenekari kísérettel balladák 

hallhatók Bob Brookmeyer néhány rövid szólójával. 

A  The Genius After Hours ismét instrumentális album, 

főként bluesokkal, de Fats Waller A in ’t  Misbehavin', 

vagy Gershwin The Man I Love című darabja is meg

található rajtuk. A  triófelvételeken Oscar Pettiford 

bőgőzik, és Ray Charles szinte Bud Powell-szerűen 

zongorázik. Az utolsó album, The Genius Sings the 

Blues 1953 és 59 közötti kislemez-felvételeket tartal

maz, melyeket akkor adtak ki, amikor Charles már 

távozott az Atlantic cégtől.

A  legjobb szívvel ajánlom e válogatást.

Friedrich Károly

Rhino -  Magneoton
79837

•  • • O O

Míg 2006-os Blue Note Sessions-albumán Nigel 

Kennedy partnerei többek közt olyan ünnepelt 

nemzetközi muzsikusok voltak, m int Ron Carter. 

Jack D ejohnette. Joe Lovanovagy Raul M időn, leg

újabb lemezén -  am int a 2008-as A  Very Nice Al

bumon is -  lengyel kvintettje szerepel. A  zenét 

hallgatva az első kellemes benyomás az, hogy 

abszolút csapatmunka jellemzi, a hegedűvirtuóz 

sztár szerényen, egyenrangú félként működik, egy

általán nem uralja a felvételeket. A  lengyel mu

zsikusok nagyszerűen helytállnak, semmi különös 

durranás nem történik, de becsülettel játszanak. 

Érdekes színfolt Boy George megjelenése a második 

tracken. Úgy látszik, az idő az egykori Culture Club 

énekesét is megérlelte, bár ifjúkorában is kedveltem 

zenéjét, most rekedtes hangjával, különösebb cico

ma nélküli énekével igazán kellemes színfoltja az 

albumnak. Megjegyzem, vibratójával nem mindig 

értek egyet. A  lemez kompozícióit egy kivétellel 

Nigel Kennedy jegyzi, a hangszerelésekkel egye

temben. Nem tú l komplikált, alapvetően modális 

zenét hallhatunk, néhány jó l elhelyezett váltással, 

mely fordulatok m indig akkor jelentkeznek, mielőtt 

a monotónia eluralkodna, Kennedy természetesen 

nagyszerű hangszeres, alig-alig érezni játékában a 

jazztől idegen kiejtésmódot, amin a vibrató és a 

frazeálás kezelését értem. Érdekes, ezek az idegen- 

ségek inkább a megírt részekben jelentkeznek. Az 

improvizációkban úgy játszik, mintha világ életé

ben jazzista lett volna, ráadásul főként a mély, 

illetve középregiszterben marad, ellenállva a magas 

hangok csábításának. Az utolsó „zúzós" darab ki

vételével az album kellemes, sajátos, egyéni hang

zást áraszt, amely első találkozásom vo lt Nigel 

Kennedy jazz-énjével. Kellemes meglepetést oko

zott. Friedrich Károly

EMI Classics -  EMI
608502

JAZZ 

HUNGARI- 
CUM: EARLY 

MODERN JAZZ 

IN  HUNGARY 

l-ll.

JAZZ HUNGARICUM
E A R L Y M O D E R N  JAZZ ,  «  
IN  H U N G A R Y  ' # ; •

A modernség fogalma a jazzben egy adott stílus, a 

bebop kialakulásához, a kort illetően pedig a negy

venes évek első feléhez kötődik. Az új nemzedék 

ekkor szakított a szórakoztatásra berendezkedett 

swing stílus formuláival, hogy a hangszeres tudásra 

és az improvizációra épülő, művészi magaslatokat 

megcélzó zenét hozzon létre. A  Pannon Jazz Kiadó 

Jazz Hungaricum sorozatának kilencedik és tizedik 

CD-je a modernséget az időpont, és nem a zene jel

lege felől közelíti meg. A harm incöt felvétel közé 

bekerültek olyanok, amelyek a negyvenes-ötvenes 

években készültek, de a swing játékm ódot képvise

lik (V ig  György, Tabányi Mihály, Myrna Bell) és 

olyanok is, amelyek az improvizáció hiánya miatt 

inkább jazzes hangszerelésű tánczenének tekint

hetők (Magyar Rádió Zenekara). Egy részük a 

Hungaroton félbeszakadt magyar jazztörténeti 

sorozatában is megjelent, de több olyan egyedi, 

magánkiadású, sőt a Szovjetunióban 1956-ban rög

zített szám szerepel az összeállításban, amely Ma

gyarországon még nem került forgalomba. Itt van

nak az első, legendás modernek (Radics Gábor, 

Zágon Iván, Szabó József. M artiny Lajos, Kertész 

Kornél) és a máig ható utódok (Kovács Andor, Pege 

Aladár, Lakatos Dezső, Körössy János, Deseő Csa

ba), de helyet kaptak a korongon vitatható felvéte

lek is (Jákó Jazz Combo, Atlas együttes). Tájékozó

dási pontok híján nem tudható, hogy a létező 

legjobb anyag került-e az összeállításba, avagy 

Simon Géza Gábor szerkesztő ízlését tükrözi a válo

gatás. A  felvételek technikai színvonala az elvisel- 

hetőtől a stúdióminőségig terjed, a borítók szövege 

sok következetlenséget hordoz magában. Az első 

CD inkább ismeretterjesztő funkció t tö lt be, a má

sodik több, ma is érvényes zenével lepi meg a hall

gatót. Túri Qábor

Pannon Jazz
PJ1069, PJ 1070
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JAZZ

Slam -  GyőrFree
SLAMCD52I • • • • O

Öröm teli hír, hogy ismét angol 

kiadó vette katalógusába Mezei 

Szilárd lemezét, jelen alkalommal a 

főként free ja z z t kiadó Siam 

Productions, hiszen kiterjedt kap

csolathálójával remélhetőleg még 

inkább be tudja ju tta tn i a vajdasági 

művészt a nemzetközi színtér vérke

ringésébe. Mezei oktettje a Tönkön 

alapvetően im prov iza tív  szabad 

zenét játszik, bár a szerzemények

nek vannak erősen strukturált részei 

is. Ennek ellenére meglehetősen ne

hezen emészthető a fo lk zenével és 

jazzel is erősen á tita to tt anyag, nagy 

odafigyelésre és koncentrációra van 

szükség ahhoz, hogy megtaláljuk az 

egyébként benne rejlő lenyűgöző 

szépséget. A lemez és a kompozí

ciók címét végigolvasva egyébként 

szembeötlő, hogy Szelevényi Ákos

hoz hasonlóan Mezei is előszeretet

tel használ egyszótagú címeket, 

talán ezáltal is utalva arra a gyökérre, 

arra az ősnyelvre, mely saját zenei 

világának is fundamentuma. SzB

FLY: SKY & COUNTRY 

ECM -  MusiCDome
ECM 2067 • • • • •

A  Fly trió annak ellenére, hogy Jeff 

Ballard dobos hívta életre a kilenc

venes években, kollektív formáció

ként működik, amelynek nincs meg

nevezett vezetője. Társai Larry 

Grenadier -  akivel gyerekkori bará

tok, és többek között Brad Meldau 

és Pat Metheny mellett alkottak már

közösen ritmusszekciót -  valamint 

a szaxofonos Mark Turner. 2004- 

ben megjelent első albumuk óta 

bevett szokás hogy mindhárman 

írnak darabokat a trió  számára, ez 

alól ez a lemez sem kivétel. A tagok 

nemcsak ebben, de a zenei folya

matokban is teljesen egyenrangúan 

vesznek részt. Turner egyébként 

nem sokkal a lemezfelvétel befe

jezte  után súlyosan megvágta két 

u jjá t, így úgy tű n t ta lán ez a 

mostani anyag lesz karrierje utolsó 

állomása. Szerencsére mára már 

tudható, teljesen fel fog épülni. Az 

ECM-nél most debütáltak ezzel a 

nem tipikusan a k iadót jellemző 

anyaggal. A végeredmény mély, 

izgalmas modern jazz. PA

JUDITH BERKSON: OYLAM 

ECM -  MusiCDome
ECM 2121 • • • • O

Igazából csupa jó  m ondható erről az 

új ECM-vállalkozásról. Üzletileg és 

esztétikailag merész döntés vo lt 

kiadni ezt a populárisnak semmi

képp se nevezhető hibrid zenét, 

melyben alaposan átgyúrt standar- 

dek (Cole Porter, Gershwin) és más 

„h o z o tt anyagok", így egy Schubert- 

dal, valam int rejtett Satie-reminisz- 

cenciák keverednek saját szerze

ményekkel. A szólóelőadásokból 

(ének, akusztikus és elektrom os 

zongora, Hammond-orgona, gép

zongora) jó l kiérezhető a brooklyni 

művésznő kötődése a zsidó kánto

rok énekmódjához, valam int a jiddis 

népdalokhoz. A zsidó zenei szálak 

ráadásul free jazzelemekkel szövőd

nek össze, s a müncheni kiadónál 

ismét egy olyan zongoristát üdvö

zö lhe tünk (ez Berkson második le

meze), aki összetéveszthetetlen 

egyediséggel kezeli a billentyűket. 

Berkson énekesnőként sz in tén  a 

még nem kitaposott utakat szereti 

járni. M /Qy

GERALD ALBRIGHT:
PUSHING THE ENVELOPE 

Heads Up -  Karsay és Társa
HUCD-31976 • • • O O

Kevés előadót ismerek, aki saját maga 

veszi fel szerzeményeit, és a hang

szerek többségén is olyan színvo

nalon játszik, mint Gerald Albright. 

Hirtelen csak Marcus Miller, Prince, 

esetleg Jan Hammer ju t eszembe. 

A lbright az alt-, tenor- és bariton

szaxofon megszólaltatása m elle tt 

billentyűzik, basszusgitározik, voká- 

lozik és az Akai elektronikus fúvós

hangszerén, az EWI-n is játszik -  ki

fogástalan minőségben. Hogy azért 

mégse one-man-show legyen az al

bum, arról olyan vendégek jelenléte 

gondoskodik, m int George Duke 

(zongora), Earl Klugh (gitár) vagy 

Ricky Lawson (dob). Talán csak a le

mez kissé fellengzős címadásával van 

bajom, mivel valójában itt szó sincs 

semmilyen határok feszegetéséről, 

egyszerűen csak egy gondosan elké

szített és jólfésült jazz-funk albummal 

van dolgunk, ami nem lebecsülendő 

eredmény. HE

THE JAZZ CHANNEL 

PRESENTS HERBIE HANCOCK 

Image Entertainment -  

Universal
0252716600 • • • • O

Amatőr dolog, hogy hiányzik a zene

kari tagok neve a DVD-ről; se felirat, 

se inzert, és össz-vissz egy extra, egy 

kurta Hancock-monológ. Ő legalább 

elsorolja: Cyro Baptista ütők, Terri 

Lyne Carrington dob, Ira Coleman 

bőgő, Eddie Henderson trombita. A 

fiatal tenoros, Eli Degibri nevének

írását így is sokáig kellett nyom oz

nom. Rajta kívül mindenki szerepelt 

a Gershwin's W orld  című megapro

dukcióban. amelynek ez afféle B- 

oldala lehetne. Viszont nem lehet 

panasz a stúdióra, pódiumra és m in

den egyéb körülményre -  azok töké

letesek, kicsit talán sterilek is. mivel a 

felvétel egy kábeltévé promócióját se

gítendő készült tíz éve W ashing

tonban. Talán ezzel magyarázható a 

műsor-összeállítás és a közönség 

hangsúlyozott afro-amerikai jellege, 

de ezzel a jazz maligánfoka csak 

nőtt: Gershwin- és Hancock-darabok 

mellett például a St, Louis Blues 

szólal meg. Házimozizásra javallott, 

mellékhatás nincs. ZK

SERGIO MENDES:
BOM TEMPO
Concord -  Universal
31575 M O O O

A pozitív megközelítés híve vagyok, 

de sajnos egyetlen zenekedvelő szek

ta nem ju t eszembe, amelynek ez az 

album örömet adna. Sergio Mendes a 

hatvanas években nagyon ügyesen 

ötvözte a bossa nova ritmusát és 

lágy dallamosságát az angolszász 

slágervilág sikereivel (lásd: Fool on 

the Hill). Később még tellett neki egy 

kifejezetten ütős „m élybrazil” al

bumra is (Brasileiro). Mára sajnos 

kifulladni látszik ez a zeneileg haj

danában szeretetre méltó ember. 

Ezen az albumon enyhén diszkósí- 

to tt, meglehetősen langyos változat

ban hallhatjuk jobb  sorsra érdemes 

brazil sztárok, m in t Gilberto Gil, 

Antonio Carlos Jobim, Jorge Ben 

vagy a felvételeken is szereplő 

Carlinhos Brown szerzeményeit, 

időnként lankadt rappel fűszerezve. 

Az egykori Ipanema lágy hedoniz- 

musa, a Cidade de Deus kőkemény 

latin-rapje és a legrosszabb késő ká

dári esztrádműsorok három széke kö

zö tt ül a földön a lemez. PP
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VILÁGZENE INTERJÚ

Népzenei katarzis
hat húron

■«*.* a*f

Beszélgetés Both Miklóssal

Holdvilágos címen a közelmúltban jelentette 
meg második albumát a 2004 óta működő 
Napra zenekar, amelynek frontembere, a 
Vágtázó Halottkémeket és a Barbarát 
is megjárt Both Miklós az első és ^  
egyetlen muzsikus a világon, akit 
gitárprímásként emleget a szakma. f j t
A z  együttes hatéves történetéről, a j*?
két album közé ékelődő Radnóti-pro- I f y g j  
jektről, az új lemezről és prímássá f  JH 
válásáról is beszél az autodidakta 
virtuóz, Both Miklós.

Bencsik Gyula

G ra m o fo n : M ily e n  v i lá g z e n e i m il iő b e n  a la k u l t  m e g  a  N a p r a  

2 0 0 4 -b e n ?

B oth  M ik ló s : Akkoriban nemigen voltam otthon az úgy
nevezett világzenében, mert ilyen jellegű zenéket nem 
nagyon hallgattam, se itthoniakat, se külföldieket. 
Komolyzenén és népzenén nőttem fel. Tehát nem azért 
léptünk elő a Naprával, mert inspirált bennünket a 
világzenei felhozatal -  talán éppen azért tudott meglepő 
lenni a m i felbukkanásunk, mert nem a meglévő közeg 
inspirálta.

G .: M i  v o l t  a z  a la p k o n c e p c ió ?

B. M .:  Óriási hatással vo lt rám Bartók, már akkor, amikor 
a magyar népzenéről csak az ének-zene oktatáson 
keresztül tudtam va lam it. M indenáron el akartam 
m élyülni Bartók világában, meg akartam ismerni a zenei 
motivációit. Miközben a zenéjével ismerkedtem, rájöt
tem, hogy el kell mélyednem a népzenében is, levettem 
hát egy Muzsikás-albumot a polcról. Ezek voltak a kezde
t i  lépések, a későbbiekben már saját gyűjtéseket 
végeztünk Erdélyben. Egyértelmű volt, hogy mindenkép
pen kelle tt a zenekarba legalább egy népzenész, aki 
gyerekkora óta foglalkozik az autentikus népi muzsikával, 
és olyan irányokat m utat meg számomra, ami a 
világzenében még feltérképezetlen. Ebben ketten is segít
séget nyújtottak nekem: Bobár „Boby” Zoltán har-

monikás és a hegedűn játszó Hegedűs Máté, akik hatal
mas mennyiségű zenei anyaggal és információval láttak el 
kezdetben. Fontos vo lt továbbá, hogy minden szám, amit 
megírtam, átmenjen egy népzenei szűrőn is, vagyis 
érdekelt, hogyan nyúl hozzá egy népzenész. Érdekes 
a lkotó i műhelymunka fe jlődö tt k i a messziről jö t t  
emberek találkozásából, amiben részt ve tt még 
Winterverber Csaba basszusgitáros, Pfeiler Ferenc dobos 
és Krámli Kinga énekes. Ma is velük alkotjuk a Napra 
zenekart.

G .: 2 0 0 4 -b e n  b e le k e rü lte te k  a  h a z a i  v i lá g z e n e i é le tb e . M ib e n  

p r ó b á l ta to k  m á s o k  le n n i, ú ja t  h o z n i  a  m á r  m e g lé v ő  fo r m á 

c ió k h o z  kép es t?

B. M .:  Meg ke ll hallgatni egy Napra-számot, szerintem 
hallható a különbség. A  zenekar gondolkodásmódja más. 
A  magyar világzene többnyire arról szól, hogy a meglévő 
népdalokat ilyen vagy olyan köntösbe öltöztetik az 
előadók, míg a Napra saját számokat ír.

G .: A  s z e m é ly is é g e d , z e n e i e lg o n d o lá s a id  és já té k te c h n ik á d  

m e n n y ire  n y o m ja  rá  a  b é ly e g é t a  z e n e k a r  egészére?

B. M .:  Valamennyi tag markánsan meghatározza a 
zenekar hangzását. Másfelől egyértelmű, hogy ez a fajta 
gitározási mód nagyban befolyásolja az együttes jellegét. 
Ide sorolnám azt a tényt is, hogy a klasszikus rockos felál-
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lást mintául véve, a zenekarban a ritmusgitár funkcióját a 
harmonika látja el.

G.: M iv e l  m a g y a rá z o d ,  h o g y  a  s z a k m a  és m á r  a  k ö z ö n s é g  is 

r á d  a g g a t ta  a g i tá r p r ím á s  s z ó ö s s z e té te l t? M i t ő l  m á s  a  

h a n g s z e r te c h n ik á d ,  m in t  a  tö b b i,  s z in té n  tehetséges g i t á r o s 

n a k ?

B. M.: A  véletlennek köszönhetően. M in t említettem, 
Bartókon keresztül jutottam el a népzenéhez. A m ikor 
eldöntöttem, hogy újszerű és egyedi dolgot akarok 
véghezvinni, szembesülnöm ke lle tt azzal, hogyan kellene 
a kettősséget feloldani: jövök egyfajta gitárzenéből, 
miközben másfajta muzsikából, a népzenében érem el már 
régóta a katarzisaimat. V o lt tehát egy hangszerem, amivel 
nem tudtam megközelíteni azt a zenét, amit a legjobban 
szerettem. Akkor, huszonöt évesen találtam ki, hogy 
elkezdek hegedülni tanulni. Viszonylag idősen kezdtem 
el, és koncentrált munkával sikerült elérnem, hogy 
megfelelően megszólaljon a kezemben a hangszer. A  
hegedűn nincsenek bundok, csak a mentális térképeden 
látod a hangokat és a félhangokat, teljesen máshogy van 
hangolva, m int a gitár, ezért úgy éreztem, gyorsítani 
tudom a hegedűtanulási folyamatot, ha a gitárt hegedűre 
hangolom, és azon skálázom. Gyakorlás közben észrevet
tem, hogy ebben számos lehetőség is rejlik. Aztán 
elkezdtem dallamokat is játszani a hegedűre hangolt 
gitáron, majd cseréltem, és a hegedűn gyakoroltam a 
hegedű-gitáros dolgokat. így, mintegy melléktermékként 
alakult ki a hangszertechnikám.

G.: /) 2007 -b e n  m e g je le n t,  ja j ,  a  v i lá g !  c ím ű  e lső  le m e z e te k  

s ik e ré b e n  m in d e n e s e tre  n a g y  s z e re p e  v o l t  e n n e k  a  s a já to s  

te c h n ik á n a k .

B. M.: A m i ezen a lemezen hallható, még azt tükrözi, 
ahogyan a népzene első revelációit éltem meg, o tt még 
sokkal jobban érezhető a népzene teljes jelenléte. 
Akkoriban a kalotaszegi muzsika határozta meg a m in 
dennapjaimat, de a mezőségi vagy a gyimesi zenét is 
említhetem, és bizonyos értelemben a magyar nótát is. 
Mostani, második albumunkon, a Holdvilágoson már 
kevésbé érződik a népzenei hatás. O lyan ez, m int amikor 
az ember egy katartikus információ birtokába jut, abban 
él, az látszik a felszínen is. Később, am ikor ez lenyugszik 
és elmélyül, már az egész belső a lko tó i rendszerét 
befolyásolja, viszont nem látszik/hallatszik feltétlenül 
m indig  a felületen. Valam i ilyesmi a Napra és a népzene 
viszonya.

G.: E ls ő  le m e z e te k re  is  s o k a n  fe l f ig y e lte k ,  v is z o n t  a z  ig a z i  

s z a k m a i e lis m e ré s t m in t h a  a  ta v a ly i  R a d n ó t i- a lb u m  h o z ta  

v o ln a  m eg.

B. M.: A  produkció a Hangzó H e likon  sorozatát 
szerkesztő Gryllus Dániel felkérésére született. Dani na
gyon ért hozzá, hogy különleges energiákat mozdítson 
meg emberekben, a Radnóti-album megalkotására engem 
kért föl. Bennem fel sem vetődött, hogy verseket dolgoz-

f l  Napra zenekar

zak föl, az én muzsikám m indig a zenéről szólt elsősorban, 
nem a szövegről. Úgy éreztem, nem tudok megfelelni a 
felkérésnek. Két hetet kértem, aztán egyszer csak bein
dult az alkotófolyamat. Néhány verssor annyira megfo
gott, hogy a zene már magától kezdett öm leni hozzá. 
Érdekes találkozás volt ez, mert Radnóti bizonyos szem
pontból megváltoztatta a zenémet, és ez engem is 
meglepett. Váratlanul érte a zenésztársainkat is, hogy a 
tempós naprás gyerekek végig lassú, pszichedelikus fest
ményt alkottak.

G.: 7) H o ld v i lá g o s  c ím ű  m á s o d ik  a lb u m o t  e g ye s  k r i t ik u s o k  

m á r  m e g e lő le g e z té k  a z  é v  le m e z é n e k .

B. M.: Szinte csak pozitív visszajelzést kaptunk. Ren
geteget dolgoztunk rajta, és úgy tűnik, mások is értékelik, 
hogy sokszínű forgatag jö tt létre saját dalainkból. Az 
album három száma még a régi Naprát idézi. A  törésvo
nal a Radnóti-lemez előtt és után írt számok között 
húzódik, mert teljesen más zenét kezdtünk el írni a 
Radnóti után. Meglepődtünk, hogy a groteszk gegnek 
szánt Tulipános című dalunk közönségsiker lett. Ter
mészetünknél fogva folyamatosan kísérletezünk, a közön
ség pedig k i van éhezve arra, hogy meglepjék. A  Hold
világoson hallható számok zömét kifejezetten elmélyült 
zenének tartom, és a dalszövegek szerepe is jóval nagyobb 
bennük, m in t korábbi számainkban. Az Erdő, erdő és a 
Hang a hangból című dalok már egyértelműen magukon 
viselik azokat a „sebeket” , amelyeket Radnóti e jte tt raj
tunk. M iu tán  a Napra alapvetően koncertzenekar, a 
lemez úgy készült, hogy fe lá lltunk a stúdióban, és a teljes 
albumot -  m in t egy koncerten — egy az egyben fö lj átszőt
tük. ■

A Napra zenekar hivatalos honlapja:
www.napra.hu

Következő koncert:
szeptember 12., Kobuci kert -  Magyar Dal Napja
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NATACHA ATLAS:
MOUNQALIBA

A Nagy-Britanniában élő arab-belga énekesnő 

legújabb albuma részben az előző lemez fo ly

tatása, hiszen itt is fontos szerepet kap a zenekar 

és az akusztikus hangzás. A  dalok összeállítása 

m ögött azonban még kidolgozottabb koncepció 

rejlik. Am i a zeneiséget illeti, Atlas nekilátott, hogy 

összehozza a nyugati és az arab klasszikus zenét, 

és mellette persze a könnyűzenét és a jazzt. Mi 

több, a barokk és a közel-keleti zene elegyítésével 

is próbálkozott, s így a mostani lemezen túlm utató 

projektbe kezdett: igyekszik bevonni a Libanoni és 

az Iraki Szimfonikusokat a közös zenélésbe.

A  tizennyolc felvétel több stílust foglal magában, 

melyek között az összekötő kapocs az arab dal

lamvilág. De feltűnik N ick Drake ismert száma, a 

River Man is, amelyet Atlas az arab zenére 

je llem ző hajlításokkal díszít, mégis, a háttérben 

szóló vonósokkal meghagyja az eredeti szer

zemény intim hangulatát. S m inthogy a művész

nő meglehetősen sok nyelven beszél és énekel, 

ezen a lemezen is hallhatunk angol, francia, arab 

nyelvű dalokat.

A  lemez hangulata inkább elmélyülő, filozofikus. 

A  zenekari részek kidolgozottsága igényességet 

tükröz. Az album gondolati koncepcióját a cím is 

sűríti -  mounqaliba jelentése: visszafordulva. 

Üzenete szerint a XXI. században az emberiség 

szédületes fejlődése mellett sok tekintetben meg

torpant, sőt visszafordult a haladás iránya. Á tkö tő  

egységekként Jacque Frescónak, a kilencvennégy 

éves autodidakta építésznek, mérnöknek és gon

dolkodónak, a Venus Project alkotójának (a fenn

ta rtha tó  gazdaság hívének) megszólalásaiból 

idéznek -  ezek a szövegrészek a Zeitgeist: The 

Addendum című film ből valók.

Vörös Eszter

World Village -  Karsay és Társa
W V 0 I2

YOUSSOU N'DOUR:
DAKAR -  KINGSTON

Reggae-t játszani, hallgatni, „é ln i” manapság a 

legnépszerűbb dolgok egyike. Sokan csak divatból 

teszik, nem kevesen pedig meggyőződésből. (A 

Chieftains is megcsinálta Ziggy Marley-val a maga 

Redemption Songját.) Youssou N'Dour, a szene

gáli sztár rendszeresen jelét adja sokoldalúságá

nak. 2005-ös, Egypt című, Grammy-díjas CD-jével 

például bebizonyította, hogy ízig-vérig egyiptom i 

zenét is tud játszani.

Legújabb reggae-albumán angolul és a tő le meg

szokott w o lo f nyelven énekel (amiben francia és 

arab is van), mégpedig simán négy oktávot. Jamai

cába is magával v itte  saját zenészeit, elsősorban 

az ütősöket (elmaradhatatlan partnere Assan 

Thiam talking drum játékos) és vokalistáit. A 

számokat saját maga szerezte, fő partnere egy 

Wailers-tag, a billentyűs Tyron Downie vo lt, aki a 

tökéletesen profi hangszerelést végezte. A  dalok

ba csempésztek kevés Afrikát is, de azért nem bo

nyolították tú l a reggae-t, ami így megtartotta 

bájosan együgyű jellegét. A lemez legnagyobb új

donsága, hogy N ’Dour a megszokott reggae-éne- 

keseknél jóval szebben, élvezhetőbben énekel. Ez 

még amellett is fe ltűnő, hogy az albumon olyan 

reggae-nagyágyúk a közreműködők, m in t Patrice, 

Morgan Heritage vagy Mutabaruka. A m űsorfo

lyamnak vannak csúcspontjai (Medina, Survie, 

Don't walk away), azonban egy-két dalban hal

lunk sekélyes, tú l könnyen fütyülhető refréneket 

is. (Bamba, Black W om en.) Ezeket m intha körző

vel, vonalzóval szerkesztették volna, h iányzik be

lőlük az az eredetiség, amitől ez a szinte prim ití

ven egyszerű stílus mégis magával ragadja 

hallgatóját. Apróbb hullámvölgyeivel együtt a le

mez a reggae és Youssou N'Dour rajongóinak egy

aránt bátran ajánlható. Pödör Bálint

Decca -  Universal
06007 5325472 I
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THE CHIEFTAINS, FEATURING RY COODER: 
SAN PATRICIO

A sokak által legjobbnak tarto tt ír zenekar, a 

Chieftains már jó  ideje csak fúziós lemezeket 

készít, a legkülönbözőbb vendégművészekkel. Az 

öregfiúk ezúttal a mexikói zenében mélyednek el. 

Megoldható, gondolhatnánk, hiszen a jellegzetes 

ír hangszerek közül kettő, a hegedű és a hárfa a 

mexikói mariachi zenekarban is megtalálható. 

Ennél azonban sokkal többről, történelm i ka

pocsról van szó -  ahogyan Paddy Moloney, a 

Chieftains a lapítója, fúvósa írja a borítón. 

1846-48-ban ugyanis az írek a mexikóiak oldalán 

harcoltak az amerikai protestánsok ellen. Közös 

hadtestük a San Patricio (Szent Patrik) zászlóalj 

volt, amellyel hősiesen vívták csatáikat, míg a 

jenkik a Churubusco erődnél lemészárolták őket. 

Ezt a csatajelenetet a lemez egyik száma (March 

to the battle ) érzékletesen, dudaharsogással, 

dobpergéssel festi le.

A Chieftains úgy simul bele a latin-amerikai 

zenébe, m intha mi sem lenne természetesebb! 

Műsorszerkesztésük rafináltan változatos. Amikor 

azt hinné az ember, hogy csak írek játszanak 

mexikói zenét, rácáfol a következő zeneszám: 

átdolgozott ír dallamot adnak elő egy-egy mexikói 

vendégzenésszel vagy társulattal. M indig kissé 

változó felállásban, azonban megtartva a „közös 

hangot", a hangszerek ideális elegyítését, máskor 

pedig a hangsorok, vagy a ritmika nyújtotta közös 

lehetőségeket. A  végeredmény teljesen élő, új 

zenei stílus. A közreműködők mindegyike 

megérne egy külön írást, köztük Lila Downs, Ry 

Cooder, Linda Ronstadt, Chevela Vargas vagy Las 

Folkloristas. Szubjektiven Carlos Nunezt, a gall 

duda mesterét emelem ki, két számban hallható 

varázslatos játékáért.

Pödör Bálint

Black Rock -  Universal
0888072313217
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I ESZEMBE 

I JUTOTTÁL -  

I FŐHAJTÁS 

I CSEH TAMÁS 

I ELŐTT

Ez a lemez tizennyolc mai zenekar és énekes ver

ziója Cseh Tamás egy-egy dalából. Cseh Tamás ze

nei öröksége, hangulati közege, ereje szépen átjön 

a feldolgozásokon. A  felvétel másik nagy előnye, 

hogy valamennyi együttes képes úgy megidézni ezt 

a szellemiséget, hogy közben végig ugyanabban a 

zenei stílusban, hangszeres keretben m ozog, 

amellyel saját népszerűségét szerezte. Ettől a ket

tősségtől olyan mély őszinteség és egyfajta bájoló 

közösség lengi át a produkció egészét, amely vá lo

gatáslemezekre amúgy csak ritkán jellemző. A  fe l

vételek sorában fo n to s  mozzanat Másik János 

egy saját feldolgozása, illetve a „túlvilági d u e tt” 

Cseh Tamás archív hangja és Bognár Szilvia között 

-  de érdemes va lam ennyit egyenként felfedezni. 

Köszönet Marton Lászlónak és Weyer Balázsnak 

az értékes misszióért. H. Magyar Kornél

Lovász Irén pályájának egyik meghatározója ez a le

mez, nem véletlen, hogy mostani, harmadik újraki

adását saját maga gondozta producerként. Lovász, 

amellett, hogy magyar népdalénekesként világszer

te ismertségnek örvend, tudományos kutatómun

kával mélyítette el stílusa autentikus alapjait. Mind

ez szavatolja ennek a lemeznek a hitelességét is, 

dacára annak, hogy most sokkal inkább szellemi já

tékról van szó, semmint rég elfeledett tradíciók hite

les újrafelfedezéséről. A Világfa hangzó fikció, amely 

arról szól, merre fe jlődött volna a magyar népzene, 

ha eleink vándorlása az Urálból nem nyugatra, ha

nem délre vagy keletre indul. Az egyszerre mély és 

szórakoztató szellemi kaland egyenrangú megalko

tója Hortobágyi László is, aki a lemez jövevény 

hanganyagainak szerkesztésében és a lemez keveré

sében is igényes munkát végzett. hMK

A kanadai együttes eredetileg két testvérpárból 

alakult, az egyik páros azonban a legutóbbi lemez 

után kilépett. így a negyedik a lbum ot már az új 

négyes hozta össze. Két férfi és két nő, akik 

remekül énekelnek, és mindegyikük vagy négy-öt 

hangszeren játszik. A kelta alapokra épülő 

popzenébe más folk-elemek is vegyülnek, akár egy 

dalon belül is. 2006-ban a szakma nagy öregjeivel, 

a Chieftainsszel léptek fel a N ew  York-i Carnegie 

Hallban, az Egyesült Államokban és Kanadában 

már több  díjat is begyűjtötték. A lemezen meg

lehetősen vegyes a válogatás, a kelta népdaloktól 

az érzelmesebb popszámokig több minden elő

fordul, színesítve a vezető énekesnő szépen csen

gő hangjával és az igényes többszólamú vokális 

részekkel. Am i biztos: az Ünnep jó  hangulatú 

lemez. VE

Etnofon -  Hangvető
ER-CD 103

Szerzői kiadás
SVCD04

Rounder Records -  Varga
I 1661-7068-2

ALI HASSAN 

KUBAN.
MAHMOUD FADL 

&  MORE:
EGYPT NOIR

I M O O

AZUR BLUE 

BAND:
BLUE DIVERS

•  M O O  :

RUPA &  THE APRIL 

FISHES:
EXTRAORDINARY
RENDITION

A fekete Egyiptom, azaz Núbia zenéjéből készült 

eklektikus válogatásra nyolc előadó került. A  nagy 

A li Hassan Kuban kivételével nemzetközileg isme

retlenek. A núbiai zene modernizálása leginkább a 

hangszerelésben érhető tetten. A legmodernebbek, 

m in t az Alnubia band, nem átallanak slapped bass-, 

wah-wah gitár-, szájharmonika-hangokat illeszteni 

funky-jazz stílusukba. Mahmoud Fadl pedig olcsó 

tribal house-zenét hoz gépi alapokon. Ám b izton 

állítható, hogy az ő esetükben sincs összefüggés az 

elektronikus hangszerek használata vagy mellőzése 

és a zenei produktum minősége között. Képzőm ű

vészeti extraként vetítést tekinthetünk meg a XIX. 

századi nagy orientalisták festményeiből. Ha a ze

ne tartalmasabb lenne, akár el is hagyhatták volna 

a körítést. így az extrák ellenére az album nem több, 

m in t újabb átlagos válogatáslemez. PB

A Gramy Records lemezeinek egységes sajátja a ki

vételes minőségű hangzás, és ez alól -  kiegyensú

lyozott arányaival, tereivel -  ez a mostani lemez 

sem kivétel. Maga a zenei anyag. Veress Gábor és 

Kertész Ákos munkája merész eklekticizmus jegyé

ben született, amelyben sokféle hatás helyet kap: 

Jeszenszky István indiai száródon, Mótyán Tibor 

táblán, Nikola Parov kávaion Szirtes Edina hegedűn 

közreműködik. A  lemezre a jól megszerkesztett egy

szerűségjellemző, zenei megoldásaiban nagyon rég 

bejáratott klisék eszköztárát vonultatja fel. így aztán 

elkészítésének előadói motivációja rejtve marad. A 

Blue Divers egy esti pohár bor mellé, álmodozás 

aláfestőjeként jó  lehet, de izgalmas zenei pillanatok

ra csak kevésszer hívja fel a hallgató figyelmét, ille

delmesen a háttérbe húzódik. Profi zeneszerzők ke

véssé ihletett darabjai, jó előadókkal. hMK

Az idei Szigeten a magyar közönség e lőtt debütált 

a kaliforniai Rupa Marya, zenekarával, az April 

Fishes-zel. A  formáció nagyon izgalmas, pikáns 

formában kezeli a crossovert, amelynek alapvető 

elemeit a francia sanzon és cigány szving, a tangó 

és sokféle latin-amerikai tánckíséret képezik. A 

zene európai bája abból adódik, hogy az indiai 

származású zenekarvezető Dél-Franciaországban 

nőtt fel, és az ottani, soknemzetiségű kultúrát 

megőrizte zenei tanulmányai során is. A slágeres 

zenék könnyen dúdolhatóak, mégis szellemesek, 

amivel m egint csak inkább a mediterráneum. sem

m int az amerikai nyugati part hangulatát idézik. A 

dalok francia, angol és hindi nyelven tökéletes 

prozódiával szólnak. Kevésbé izgalmas pillanatok 

a kissé petyhüdt tablakísérettel. funkciótlan hang- 

szereléssel szóló duettek. hMK
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Gramy Records
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A na lóg  vagy d ig itá lis?
Második rész:
A sztereó hanglemez -  

tárolás és kezelés

Előző cikkünkben bemutattuk az analóg techni
ka alapját képező hanglemezt, s tisztáztuk pél
dául az „akusztikus felvételek, elektromos fel
vételek, mélyvágás, oldalvágás, normál- és 
mikrobarázdás lemezek” fogalmak jelentését. 
Alábbi cikkünkben a téma folytatásaként a 
sztereó hanglemezekkel, a lemezek élettartamá
nak kérdéseivel, tárolásuk és lejátszásuk mód
jával, valamint hangminőségével foglalkozunk.

U jházy László

A  sztereó lemezeknél a bal és jobb hangcsatorna egyidejű 
és lehetőleg áthallásmentes rögzítését, valamint lejátszás
kor e kettő' jó szétválaszthatóságát kellett megoldani. így a 
sztereó lemezeknél az egyik barázdaoldal hordozza a bal, a 
másik pedig a jobb csatorna információját, vagyis a két 
„független” hangjel egyetlen sztereó jelet képezve egyazon 
barázdában helyezkedik el. Ekkor azonban a továbbra is 
egyetlen tű -  a sztereóhatástól függó'en — igen összetett 
mozgást végez, mely vízszintes és függőleges (a lemez 
síkjában fekvő', illetve arra merőleges) összetevővel egy
aránt rendelkezik. A  mélységi és oldalvágás mellett tehát 
a sztereó vágás a harmadik módszer, mely az előző kettőt 
egyesíti magában. M iné l keskenyebb a felvétel sztereó bá
zisa, (minél jobban összehúzódik a két hangszóró között), 
a két barázdaoldal alakja annál azonosabbá válik, s mono 
je l esetén (például egy régi archív felvételnél) már telje
sen párhuzamos. Ilyenkor a tűnek nincsen függőleges irá
nyú mozgása, a barázdamélység állandó, tehát szabályos 
mono oldalvágás jön  létre. Ebből következik, hogy a 
sztereó lemezjátszók a mono lemezeket minden további 
nélkül lejátszhatják, illetve megfordítva: a sztereó lemeze
ket a mono lejátszókkal is hallgathatjuk, (természetesen 
csak mono változatban). A  sztereó-mono technikai kom
patibilitás korabeli követelménye tehát maradéktalanul 
teljesül. Ha a felvétel sztereóhatása erőteljesebbé válik -  
azaz nő  a különbség a bal és jobb csatorna jele között —, 
akkor a tű mozgásában is egyre jelentősebb lesz a függőle
ges irány. Ha a két barázdaoldal mozgása pontosan ellen
tétes (egymásnak tükörképe, azaz a két csatorna között el
lenfázis van), akkor a tű  csak függőleges irányban mozog. 
(Ilyenkor a hangot nagy szélességben, a hangszórókon k í
vü lrő l is halljuk, s lényegében ilyen elv alapján működnek 
egyes tévékészülékek „virtuális surround” üzemmódjai.)

A  sztereó barázdák információtartalma a monohoz képest 
eleve nagyobb, ezért a sztereó lemezeken a monohoz ké
pest elméletileg csak rövidebb műsor férne el, ám a gya
korlatban a sztereó tűhegyek lekerekítési sugarait — a már 
korábban em lítettek szerint -  25 p-ról 15 p-ra csökken
tették, így a keskenyebb barázdák révén a sztereó műsor
idő nem csökkent.
A  mikrobarázdás lemezek korábbiakhoz képest lényege
sen nagyobb műsoridejét szolgálja továbbá egy szó szerint 
látványos vágási megoldás: a változó előtolás. A  lemezekre 
rátekintve azonnal feltűnik, hogy azok fénytörése, felüle
tük árnyalata a koncentrikus gyűrűk mentén nem azonos. 
Ugyanis a tűk kitérése függ a hangerősségtől: a nagyobb 
hangerősséghez nagyobb, a kisebbhez pedig kisebb kitérés 
tartozik, így tehát a barázdák helyigénye a hangerősség 
függvényében változó. A  műsor egy hosszabb, tartósan 
halk részletét nem lenne értelme olyan barázdasűrűséggel 
vágni, amelybe egyébként a hangosabb hangok is bele
férnének. Ezért a helytakarékosság érdekében vágáskor 
egy automatika már előre érzékeli a vágandó je l hang
erősségét, s a barázdák sűrűségét ennek megfelelően á llít
ja be. Így az oldalidők -  természetesen a zene dinamikai 
viszonyaitól függően -  jelentősen növelhetők. S mert 
mindez nem hangról hangra, hanem hosszabb zenei ré
szek hangerőssége alapján történik, a lemezen a különbö
ző barázdasűrűségű sávok szemmel is láthatóan jó l e lkü lö
níthetők.

A hanglemezek tárolása, lejátszása

A  lemezeket minden körülmények között függőleges 
helyzetben tároljuk, vízszintes tároláskor ugyanis elkerül
hetetlen a lemezek meggörbülése. Ennek oka, hogy a le
mezborítókban levő műanyag vagy papír tasak könnyen 
gyűrődik, a gyűrődések helyén pedig a tasak felpúposodik.

A világ legegyszerűbb, közönséges hullám papírból készült lemezjátszója. 
A lemezt kézzel kell forgatni, s a tű  rezgését a hullámpapír a hangszórók 
membránjához hasonlóan kisugározza. Többek között hittérítők használták 
ott, ahol elektromos áram nem állt rendelkezésre.

100 GRAMOFON 2010. ŐSZ



GRAMOFON-HANG

Az ilyen egyenetlen felületre helyezett további lemezek -  
különösen, ha sok kerül egymás fölé -  meggörbülnek.
A  lemezeket lejátszás e lő tt szükség esetén le ke ll tiszti- 
tani, mert a barázdákban felgyülemlett szennyeződések a 
lejátszáskor jó l hallható zajokat, torzításokat okoznak. 
Erre a célra beszerezhetők olyan lemeztisztító eszközök, 
melyek a legmakacsabb szennyeződésektől is megtisztítják 
a lemezeket.
A  lejátszót stabilan, billegésmentesen kell elhelyezni úgy, 
hogy tányérja pontosan vízszintes legyen. A  ferde tányé
ron a hangosabb mély hangoktól, vagy a helyiség padlójá
nak elkerülhetetlen rezgéseitől a tű  kiugrik a barázdából, 
s végigkarcolja a lemez felületét. Az igényes lejátszók kü
lön csavarmenetes lábaik segítségével vízszintezhetok ki, 
s ritkán vízszintjelző is segíti a pontos beállítást. 
Mikrobarázdás lemezek lejátszásakor a tűnyomás kb. 2,5 g 
ke ll legyen. A  helyes túnyomás azért elengedhetetlen, 
mert a tű olyan kis felületen érintkezik a lemezzel (gon
doljunk a tűhegyek p nagyságrendű lekerekítési sugarára), 
hogy a g/p2 -  azaz a nyomóerő és a nyomott felület hánya
dosa, tehát a nyomás -  eleve magas, s egy bizonyos érték 
fe lett már károsítaná a lemezt. Kisebb tűnyomás beállí
tása pedig azért nem kedvező, mert akkor a tű  és a lemez 
érintkezése már bizonytalanná válik. (Olyan ez, m in t a 
könnyű szánkó a hepehupás lejtőn: ho l érintkezik a ta laj
jal, hol pedig a levegőben van.) A  lemez és a tűhegy 
találkozási pontján fellépő nagy nyomás miatt a tű t m in 
denkor csak a befutó, vagy átfutó (tehát műsort nem, 
legfeljebb csupán teremzajos tételszünetet tartalmazó) 
barázdákban helyezzük a lemezre. A  kíméletes ráhelyezést 
az igényesebb lejátszók automatikus „ lif t je i” is segítik.
A  hanglemezek sokszorosítását megelőző lemezvágás al
kalmával a vágótű sugárirányban mozog, míg lejátszáskor 
a lejátszókar végén található hangszedő — a kar egypontos 
felerősítése révén — egy körívet ír le, s ez az eltérés követé
si torzításokat okoz. Ez részben a m inél hosszabb lejátszó
karral, részben pedig a kar megfelelő hajlításával csök
kenthető. A  ha jlíto tt kar esetén azonban a tű és a lemez 
közötti súrlódó erőnek olyan összetevője is van, amely a 
tű t a lemeztányér közepe felé hajtja. Ebből pedig az kö
vetkezik, hogy a barázdák belső (a középpont felé eső) 
oldalának igénybevétele valamivel nagyobb, m int a kü l
sőé. Ez a „korcsolyázó”  erő a szakzsargonban a skating 
elnevezést kapta, ami az igényes lemezjátszókon az úgyne
vezett antiskating erővel egyenlíthető ki, amely a kart 
enyhén kifelé húzza, tehát a skating erővel ellentétes 
irányú. Gyakorlati megvalósítása egy vékony műanyag 
szálon függő kis súllyal történik.
A  tű  és a lemez érintkezése mind a lejátszás torzítatlansá- 
ga, m ind pedig a lemez élettartama szempontjából ké
nyes. A  sérüléseket is döntően a nem megfelelő lejátszás 
okozhatja, amikor a lejátszótű „felvevő” tűvé válva olyan 
karcolásokat visz rá lemezre, melyek a következő lejátszá
sok alkalmával már hallható pattogások formájában 
jelentkeznek. Ezért is készültek olyan lejátszók, amelyek a 
CD-hez hasonlóan lézersugárral olvassák k i az informá-

EMT gyártmányú, három fordulatszámos stúdiólemezjátszó. Minden ..extrát” 
tartalmaz: a tűnyomás és a fordulatszám finombeállítása, a hangszedő auto
matikus ráhelyezése a lemezre, anti-scating. a lemez helyi megvilágítása a tű 
ráhelyezésekor.

ciót, a lemezben semmilyen károsodást sem okozva. Ez a 
megoldás valószínűleg az igen erős CD-lobby m iatt nem 
terjedhetett el, ám a régi hanglemezek restaurálásakor -  
amikor már az első tűvel tö rténő lejátszás is kritikus lehet 
-  a tű nélküli, lézeres megoldást már alkalmazzák.
A  lemeztányérok fordulatszáma gyárilag beállított, de ha 
van lehetőség a finomszabályzásra, akkor azt érdemes 
igénybe venni, mert ezzel a hallgatott zene hangmagassá
ga a felvételi hangmagassággal teljesen azonossá tehető. 
Az analóg technikában ugyanis a mozgó hanghordozók: a 
hanglemez, magnetofonszalag, filmszalag fordulatszámá
tól, illetve sebességétől függ a hangmagasság. Nagyobb 
sebesség esetén a hangolás feljebb tolódik -  és ezzel együtt 
gyorsabb lesz a tempó —, míg kisebb fordulatszám vagy 
hordozósebesség esetén ezzel ellenkezőleg: a hangolás mé
lyül, a tempó lassul. Ebből adódhat a szaknyelven csak 
egyszerűen „nyávogásnak” nevezett jelenség is, amikor a 
mechanika meghibásodása következtében állandóan vál
tozik a lejátszás fordulatszáma. A  gyors, rövid periódusok
ban jelentkező sebességingadozás pedig a hang rekedtes 
vibrálását okozza, ami akár konstrukciós hiba is lehet. A  
nagy tömegű lemeztányérok és rezgésmentes maghajtások 
esetén ez utóbbi hiba nem léphet fel.

A lemezjátszók elhelyezése, bekötése

A  lemezjátszó elhelyezését is gondosan meg kell tervezni, 
azt lehetőleg m inél távolabbra ke ll tenni a hangszóróktól. 
Különösen a mai, igen jó mélyhang-sugárzással ren
delkező hangszórók ugyanis lejátszás közben a lemezt is 
megremegtetik, s mert a tű ezt nem képes megkülön
böztetni a barázdákban lévő zene okozta rezgésektől, ha ll
hatóvá válik a hangszórókban, sőt a rendszer -  a rossz 
teremhangosításokkal teljesen azonos fizikai elv alapján -
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Kodály Zoltán népdal-lejegyzést ellenőriz fonográffelvétel alapján

be is gerjedhet, egy fokozatosan erősödő mély dübörgést 
okozva. Mindez elkerülhető akkor, ha a lemezjátszót a 
hangszóróktól távolabbra helyezzük el, s egyiket sem 
tesszük a helyiség sarkaiba.
A  lemezjátszókat — amennyiben nem tartalmaznak beépí
te tt erősítőt — a teljesítményerősítő „phono” bemenetére 
ke ll csatlakoztatni. Ez a bemenet gondoskodik a szükséges 
erősítésről, illetve korrigálja a lemez készítésekor -  a za
vartalan lejátszás érdekében szükséges — hangszínváltozta- 
tást. M ivel egyes erősítőgyártók már sajnos „leírták” a 
hanglemezt, ezért nem minden erősítő rendelkezik ilyen 
bemenettel, ho lott a lemezgyűjtők számára ez elenged
hetetlen. Tehát az ilyen lemezjátszók csatlakoztatására a 
CD, TUNER stb. bemenetek nem alkalmasak.

A hanglemezek hangminősége

E kérdést tekintve természetesen csak a mikrobarázdás le
mezekről beszélhetünk, a korábbi, normál lemezeknek 
ugyanis korlátozott vo lt a frekvenciaátvitele. Az LP leme
zek hangminőségét sokan etalonnak tekintik, s amikor a 
digitális csúcsrendszereket dicsérik, akkor is gyakran 
hangzik el a „majdnem analógos hangzás” kijelentés. A  
hallgatók szempontjából egyik nagy előnye a lemeznek, 
hogy dinamikatartománya jó l megfelel az átlagos lakó
szobák dinamikai lehetőségeinek. A  lemezek hallgatása
kor tehát még a nagy dinamikájú felvételek esetén sem 
kell állítgatni a hangerőszabályzót: a halk részleteknél 
nem kell erősíteni, a hangosaknál halkítani, mert ezt a 
hangmérnökök -  alkalmazkodva a lemez dinam ikai 
lehetőségeihez -  már a felvétel készítésekor elvégzik, 
ráadásul úgy, hogy a szubjektív dinamika ne sérüljön. 
Még ma is sokan rendelkeznek kisebb-nagyobb lemez
gyűjteménnyel, melyek műsorát „bedigitalizálják” , azaz 
legtöbbször CD-re átmásolják. A  másolatnak van ér
telme, hiszen ezután már nem az eredeti lemezt, hanem a

C D -t használhatják mindaddig, amíg az írott CD esetleg 
el nem némul. Ezért a másolat megléte ellenére az erede
t i  „fekete” lemezt továbbra is gondosan meg kell őrizni! 
A z t azonban tudomásul kell venni, hogy az analóg felvé
telekről készített digitális másolat m indkét rendszer h i
báit egyesíti magában, hiszen egyik sem hibátlan. Hang
minőség szempontjából tehát a másolat csak rosszabb 
lehet, m int az eredeti, amely viszont a további lejátszá
soktól így nem rom lik  tovább. Tehát -  visszautalva c ikk 
sorozatunk bevezető gondolataira — lemezeinket ne dob
juk a kukába, hanem gondosan őrizzük őket!

* * *

A  sztereó lemezek formájában az 1950-es évekre tehát 
létrejött az a hanghordozó, amely sok zeneszerető ember 
szemében (nem is alaptalanul) a mai napig a legjobb 
hangminőségű, és emellett -  gondos kezelés esetén — a 
leghosszabb távon biztosítja a hanganyagok megőrzését. 
Ez a „hosszú táv” nem csupán a műsor megőrzését, 
hanem lejátszhatóságát is je lenti, hiszen a normál, majd 
pedig a mikrobarázdás korszak külön-külön is több m in t 
fél évszázadának lemezei bármely arra alkalmas szab
ványos lemezjátszón mindenkor lejátszhatók voltak, és 
ma is lejátszhatók. Ha valaki megvásárolt egy hangle
mezt, akkor fel sem merülhetett benne a gondolat, hogy 
készüléke azt esetleg nem képes lejátszani. Korábban 
nem létezett a ma sajnos gyakori jelenség, hogy „a 
készülék nem ismeri fel, vagy nem kezeli”  valamelyik for
mátumot. Olvassuk csak el például egy D V D  lejátszó 
ismertetőjét, melyben felsorolják a lejátszható formá
tumokat. Va jon ennyire lassan fejlődött a lemeztechni
ka, hogy napjaink tendenciájával ellentétben évtizede
ken át semmiféle újdonsággal nem lepték meg (illetve 
nem riogatták) a vásárlókat, vagy már a kezdetekkor 
olyan jóra sikerültek a lemezszabványok, hogy nem volt 
szükség további módosításokra? Amellett, hogy valóban 
sikerült műszaki alkotásról van szó, a válasz valószínűleg 
abban is re jlik , hogy a hanglemez még nem a fogyasztói 
társadalom terméke!
Az 1877-ben elkészült első hangfelvétel óta e ltelt több 
m int 130 év zenei életének hangzó emlékeit jelentős 
részben hanglemezek őrizték meg az utókornak. Olyan 
kincsről van szó, amelyről „a hanglemez már elavult” jel
mondat jegyében nem mondhatunk le, még akkor sem, 
ha azok műsora már újabb, korszerűbb hanghordozókon is 
elérhető. Nekünk pedig arról különösen nem szabad meg
feledkeznünk, hogy a fonográfkészülékek milyen nagy 
szerepet játszottak -  szinte az utolsó pillanatokban -  a 
magyar népdalkincs feltárásában, kultúránk megőrzésé
ben. Az utolsó pillanatokban, mert kulturális oldalról te
kintve a hangtechnika kétarcú: egyrészt őrzi az értéket, 
ugyanakkor -  gondoljunk napjaink médiadömpingjére -  
avatatlan kezekben sajnos rendkívül kártékonnyá is vál
hat. Az egyensúly megteremtése, vagy különösen e folya
mat visszafordítása pedig már szinte reménytelen!
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A hónap lemeze: Bartók az NFZ-vel
2010.08.19 10:47 -  Cramofon
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GRAMOFON-HANG INTERJÚ

Megőrizni a zene lelkét
7\lpár Tibor, a Magyar Rádió kétszeres Nívó- és Erkel Ferene-díjas zenei rendezője eddigi pályája 
alatt több száz klasszikus és kortárszenei felvételt rendezett. Erről az összetett és számos kihívást 
rejtő szakmáról mesélt a (gramofonnak.

•o- Lőrincz Judit

Gramofon: Miért a zenei rendezést választotta hivatásául? 
A lpár T ibor: Gyermekként az első hangszer, amivel 
megismerkedtem a cselló volt, ezután jö t t  a zongora, 
mely társam mind a mai napig. Aztán a zongora mellett 
egyszer csak berobbant a fuvola, és két év tanulás után 
fe lvettek a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközép
iskolába. O tt a fuvolások nagymestere, Jeney Zoltán 
taníto tt, amiért hálás vagyok a sorsnak. A  Zeneaka
démiát fuvola- és karvezetés szakon végeztem el, és nem
sokára lehetőségem nyílt arra, hogy a Magyar Rádióba 
kerüljek, ahol az akkori szakzsargon szerint „forgató” le t
tem — olyan zenei asszisztens, aki előkészítette a fe l
vételeket a műsorokhoz. M inden stúdióberendezést meg
tanultunk kezelni, beleértve a kisebb keverőasztalokat, 
stúdiómagnókat, valam int el kellett sajátítanunk a vágás 
technikáját, akkor még szalagon: o llóval és ragasztóval,

m ivel még nem létezett d igitális technika. A m ikor 
megüresedett egy zenei rendezői állás, teljes státuszba 
kerültem, Matz László vezető zenei rendező szárnyai alá. 
Jó kérdés lehetne, hogy hogyan lehet ezt a szakmát meg
tanulni. Ezzel a hasonlattal élhetnék: be ke ll dobni a 
jelentkezőt a mélyvízbe, és vagy kiúszik, vagy nem lesz 
zenei rendező.

G.: Mennyire fontos, hogy egy rendező maga is aktívan 
muzsikáljon?
A. T.: A  főiskolán alakult meg a Lassus Énekegyüttes 
nevű férfikvartett, amelyben én basszust énekeltem. 
Am ikor rájöttünk, hogy belülről nem lehet tökéletesen 
hallani és koordinálni, k i m ikor hamis vagy nincs együtt, 
akkor felkértük Párkai István tanár urat, hogy vezesse az 
együttesünket. Elvállalta, és gyümölcsöző, sok-sok évig
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tartó baráti és munkakapcsolat alakult k i köztünk. Sajnos 
ma már csak hobbi a közös éneklés, de az aktív zenélés 
megmaradt, zongorázom, orgonálok. Nem feltétlenül 
szükséges, hogy a rendező maga is zenész legyen, de job
ban bele tud helyezkedni a felvételen játszó zenész le l
kiállapotába, aki szerintem nagyon is rászorul az 
empátiára.

G.: A sok vagy a kevés vágás elvét támogatja?
A. T .: A  vágásnál arra ke ll vigyázni, hogy az eljátszott 
részfelvételek mindig értelmes hosszúságú (egy-két perió- 
dusnyi) zenei egységek legyenek. A  felvétel elején mindig 
készítek egy teljes, megállás nélküli próbát, amit a 
zenészekkel közösen visszahallgatunk, megbeszéljük, min 
lehetne javítani, hogyan lehetne még kifejezőbbé tenni 
az előadást. A  vágással természetesen az a célunk, hogy 
hibás játék, e lrontott hang ne 
maradjon a felvételben. A  leg
fontosabb dolog számomra: meg
őrizni a zene lelkét. Nem szabad 
azzal a felkiáltással nekikezdeni a 
munkának, hogy a darab eljátsz- 
hatatlanul nehéz, de kísérle
tezzünk, hátha sikerül. Ezt nem 
tartom etikusnak, mert ilyen tü
relem játékkal bárkiből lehet 
„nagy művészt”  csinálni. Nem arra való a vágás, hogy a 
véletlenül sikerült hangokat összevadásszuk. Megha
tározó élmény volt számomra, amikor egy fuvolás kol
legámnak referenciaanyagot kellett küldenie külföldre. 
Összeszedtük a legszebb felvételeit, amit egy gratuláló le
vélben meg is köszöntek, de hozzátették, hogy koncert
felvételt kémek, vágott anyagból nem tudják megítélni, 
valójában mire képes az illető.

G.: Mi a véleménye a klasszikus zenei surround felvételekről? 
A. T.: A  régi zenék jelentős része templomokban hang
zott el. A  karzat, az oldalkarzatok, a templomhajó, az 
orgona adott lehetőséget arra — és ezzel szívesen éltek is a 
zeneszerzők —, hogy a térben elhelyezzék a hangszereket, 
énekes csoportokat. Csodálatos művek születettek, 
melyek szinte kívánják a surround felvételt, m ert akkor 
mutatják meg magukat igazán. Érdekes módon, ahogyan 
a kulturális élet fellendült a hercegi-királyi udvarokban, 
„betették” egy nagy terem színpadára a zenészeket. Ez
által a térbeliség leegyszerűsödött, és ennek vissza
adására a sztereó felvétel tökéletesen elegendő. Am ikor 
egy ilyen produkcióból, amely csak előttem  zajlik, 
szeretnék surround felvételt készíteni, magam mögé 
rakhatok egy kis atmoszférát közönségzajokkal, de nem 
lehet értelmesen m it kezdeni a hátsó térrel. Technikailag 
megoldható, hogy a zenekar bizonyos hangszereit panorá- 
mázással magam mögé helyezzem, de ez nem valós szituá
ció. Hogyha kortárs zeneszerzők -  koncepcionálisan meg
tervezve — írnak újra műveket térben elhelyezett 
hangszer-csoportokra, azokat érdemes surroundban fel

venni. Bánkövi Gyula darabja, A  szél virágai kifejezetten 
így íródott, és tökéletesen sikerült a nem mindennapi 
akusztikai élményt létrehozni. (Ezért a munkáért A lpár 
T ibor N ívó-díjat kapott. -  a szerk.)

G.: Akadnak nehézségek a művészekkel való munka során? 
A. T.: Nincsenek könnyű helyzetben, mert a maximumot 
kell nyújtaniuk, ami szinte több, m in t amire valójában ké
pesek. I t t  sok segítségre van szükség az én részemről, az ő 
részükről pedig bizalomra. Fontos, hogy elhiggyék: amit 
mondok, az tényleg úgy van. A  hangfelvétel olyan tükör, 
amelybe nem mindig kellemes belenézni. Ha felkészület
lenül jönnek a stúdióba, komoly problémák adódhatnak a 
megállapodott tempók, hangerők, kifejezések hiányából. 
Ide kapcsolódik egy aranyos régi történet. Dolgozott vala
ha a rádióban egy markáns, sok fé rfit megszégyenítő erejű 

rendező hölgy, Fejes Cecília. 
Történt egyszer, hogy egy dara
big hallgatta a zenészek próbál
kozását a 6-os stúdióban, aztán 
csak lem ent közéjük, és így 
szólt: -  Kedves fiatal kollégák, 
tartsunk egy hosszabb szünetet, 
és csak akkor jöjjenek vissza, ha 
megtanulták a darabot!

G.: Melyik a legemlékezetesebb felvétele?
A. T .: Sok szép felvételt készítettem a Budapesti Vonó
sokkal, ezek közül is szép emlék a váci Ferences temp
lomban készült CD, amelyen Reinhold Friedrich trom bi
tá lt és Ruth Ziesak énekelt Bach-kantátarészleteket. 
Csodálatos az akusztikája ennek a templomnak, és olyan 
varázslatosan szép le tt az egész előadás, hogy egy német 
szaklap a világ legjobb trombitáslemezének minősítette. 
M inden különösebb küzdés és nehézség nélkül vettük fel, 
és ez bizony érződött az anyagon.

G.: Melyik az a zenei stílus vagy korszak, amelyet szívesen 
rendez?
A. T .: A  reneszánsz zenétől kezdve a késő romantikáig 
bezárólag mindent szívesen rendezek. A  kortárs zene kér
dése nehéz. Nem megkülönböztetve a kortárs zenét a ha
gyományos, klasszikus zenei műfajoktól, azt tudom mon
dani, hogy a zene feladata fe ltö lten i, örömet adni, 
harmonikus állapotba hozni a hallgatót. Sok olyan kor
társ zeneszerző van, akinek a zenéje ezt megteszi. Ha
gyományos, tonális zenét írnak, ettő l függetlenül három 
akkordból meg lehet őket ismerni, mert van egyéni 
hangjuk, stílusuk. Van a kortárs zenének viszont egy 
másik ága, amely érdekes, különleges akusztikai élmé
nyeket ad. A m it én zenének tartok — legyen az klasszikus 
vagy kortárs - ,  annak számomra triviá lis fogódzói vannak. 
Például, szeretném-e még egyszer meghallgatni, vissza 
tudok-e három hangot dúdolni belőle, megragad-e ben
nem valami. Ezek nem átléphető paraméterei a nagybetűs 
zenének.

„7\ hangfelvétel 
olyan tükör, amelybe 
nem mindig kellemes 

belenézni”
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GRAMOFON-HANG TERJESZTÉSI PONTOK

Az 1996-ban alapított Qramofon -  Klasszikus és Jazz című folyóirat nemcsak a szakmát, a magyar zenei élet 
szereplőit, illetve hűséges előfizetőit szeretné megszólítani, hanem a zenekedvelők, a klasszikus zene és a ja zz  iránt 
érdeklődők lehető legszélesebb táborát. Szándékunk szerint folyamatosan bővítjük a Qramofon terjesztőinek körét, s 
ennek érdekében az elmúlt időszakban jó néhány új megállapodást kötöttünk. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a 
helyeket, ahol a Qramofon már jelenleg is biztosan megvásárolható.

BUDAPEST
■  Akadémia Zenem űbolt -  Bp. VI., Király utca 28.
■  Budapest Music Center -  Bp. IX., Lónyay utca 41.
■  Concerto Hanglemezbolt -  Bp. VII., Dob utca 33.
■  Fonó Budai Zeneház -  Bp. XI., Sztregova utca 3.
■  Galeon Bolt -  Bp. XII., Magyar jakobinusok tere 4.
■  írók Boltja -  Bp. V I., Andrássy út 45.
■  Művészetek Palotája hanglemezbolt -  Bp. IX., Komor Marcell u. I .
■  Óbudai Társaskör -  Bp. III., Kiskorona utca 7.

HUNGAROTON
■  Hungaroton Classic Márkabolt -  Bp. V II., Rottenbiller u. 47.
■  Hungaroton M O M  PARK -  Bp. XII., A lkotás u. 53

LAPKER -  Budapest
■  Relay 101 I Budapest, Batthyány tér -  HÉV
■  Relay 1011 Budapest, Batthyány tér -  metró
■  Relay 1023 Budapest, Germanus Gyula park -  aluljáró
■  Relay 1024 Budapest, Moszkva tér
■  Inmedio 1025 Budapest, Lövőház u. 4.
■  Inmedio 1033 Budapest, Flórián tér -  üzletközpont

■  Relay 1042 Budapest, Újpest -  metró
■  Inmedio 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ú t 76.
■  Relay 1052 Budapest, Deák F. tér -  aluljáró
■  Relay 1052 Budapest, Kígyó u.
■  Inmedio 1052 Budapest, Párizsi udvar
■  Inmedio 1052 Budapest, Váci u. 10.
■  Inmedio 1052 Budapest, Városház u. 3 -5 .
■  Relay 1053 Budapest, Kálvin tér I.
■  Relay 1062 Budapest, Nyugati tér -  aluljáró
■  Relay 1071 Budapest, Blaha Lujza tér -  aluljáró
■  Inmedio 1073 Budapest, Erzsébet krt. 17.
■  Relay 1082 Budapest, Baross tér
■  Relay 1093 Budapest, Boráros tér -  aluljáró
■  Relay 1097 Budapest, Nagyvárad tér -  metró
■  Inmedio I 106 Budapest. Örs vezér tere -  Árkád
■  Relay 1107 Budapest, Kőbánya-Kispest -  metró
■  Inmedio 1117 Budapest, Október 23. u. 6-10.
■  Relay 1122 Budapest, Déli pu. -  m etró
■  Inmedio I 126 Budapest, Böszörményi ú t 18/b.
■  Relay I 132 Budapest, Váci út -  Róbert Károly krt. (Árpád híd I .)
■  Relay I 132 Budapest, Váci út -  Róbert Károly krt. (Árpád híd 2.)
■  Relay I 134 Budapest, Lehel tér -  Gogol u. aluljáró
■  Relay I 134 Budapest, Lehel tér -  V ic to r Hugo u.
■  Inmedio 1141 Budapest, Örs vezér tere -  Sugár
■  Relay 1142 Budapest, Mexikói ú t -  földalatti
■  Relay 1143 Budapest, Kerepesi ú t -  Hungária krt.
■  Inmedio I 152 Budapest, Szentm ihályi u. 131. -  Pólus Center
■  Relay I 185 Budapest, Ferihegy 2/B -  Érkezés
■  Relay I 185 Budapest, Ferihegy 2/B -  Tranzit
■  Inmedio 1223 Budapest, Nagytétényi u. 37-47. (Campona)

LAPKER -  Vidék
■  Inmedio 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.
■  Inmedio 2900 Komárom, Klapka u. 12.
■  Inmedio 3300 Eger, Széchenyi ú t 20.
■  Inmedio 4026 Debrecen Plaza, Péterfia u. 18

■  Inmedio 4400 Nyíregyháza Plaza -  Szegfű u. 75.
■  Relay 5000 Szolnok, MÁV Pályaudvar
■  Relay 5600 Békéscsaba, Andrássy út 58.
■  Inmedio 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 2.
■  Inmedio 6722 Szeged, Kárász -  Dugonics tér I .
■  Relay 6722 Szeged, MÁV Nagyállomás
■  Inmedio 7150 Bonyhád, Szabadság tér 12.
■  Inmedio 7400 Kaposvár Plaza
■  Inmedio 7600 Árkád, Nagy Lajos király út -  Alsómalom sarok
■  Inmedio 8000 Székesfehérvár, Fő u. 9.
■  Inmedio 8200 Veszprém, Kossuth u. I.
■  Inmedio 8300 Tapolca Tesco, Veszprémi u. 5.
■  Inm edio 8800 Nagykanizsa -  Tesco
■  Inm edio 8800 Nagykanizsa Plaza
■  Relay 9001 Győr, Révai u. 8., M ÁV
■  Relay 9700 Szombathely, M Á V  csarnok

LÍRA -  Budapest
■  Europark Bevásárlóközpont, Kék Moly Könyvesbolt -  Bp. XIX., Üllői út 201.
■  Fókusz Könyváruház -  Bp. V II., Rákóczi út 14.
■  Kodály Zoltán Zeneműbolt -  Bp. V ., Múzeum krt. 2 1.
■  Líra Könyváruház -  Bp. V I., Nagymező u. 43.
■  Líra Könyváruház, Rózsakért Bevásárlóközpont -  

Bp. II., Gábor Áron u. 74.
■  Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt -  Bp. V., Szervita tér 5.

URA -  Vidék
■  Corvina Könyvesbolt -  762 1 Pécs, Széchenyi tér 8.
■  Fókusz Könyváruház -  762 1 Pécs, Jókai u. 25.
■  Fókusz Könyváruház -  6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
■  Koncert és Zeneműbolt -  9021 Győr, Arany János u. 3.
■  Líra Könyvesbolt -  2000 Szentendre, Fő tér 5.
■  Líra Könyv- és Zeneszalon -  6000 Kecskemét, Hornyik krt. 2.
■  Líra Könyvesbolt -  9400 Sopron, Hátsókapu u. 8.
■  Líra Könyváruház -  9700 Szombathely, Kossuth L. u. 8/3.

VIDÉK
■  Antikvárium  Kft. -  6720 Szeged, Kárász u. 16.
■  Blue Train Hanglemezbolt -  8000 Székesfehérvár, Károly J. u. 43/A
■  CD Café -  2000 Szentendre, Alkotmány u. 5.
■  Deák Könyvesház -  8800 Nagykanizsa, Deák tér 2.
■  Filharmónia Kelet-Magyarország Kht. jegyiroda -  

3525 Miskolc, Kossuth u. 3.
■  Hold Antikvárium és Hanglemezbolt -  

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 2.
■  Könyvpavilon -  7100 Szekszárd, Szent István tér 1-3.
■  Könyvjelző Kkt. Babó Könyvesbolt -  4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 8.
■  M iskolci Szimfonikus Zenekar közönségszolgálati iroda -  

3525 Miskolc, Rákóczi u. 2.
■  Petőfi Sándor Könyv- és Zeneműbolt -  9022 Győr, Árpád u. 44.
■  Rivalda Antikvárium -  9 0 2 1 Győr, Kazinczy u. 6.
■  Roger’s -  4024 Debrecen, Batthyány u. 22.
■  Sziget Könyvesbolt (Debreceni Egyetem főépület) -  

4032 Debrecen. Egyetem tér I .
■  Unicus Antikvárium -  9400 Sopron, Szt. György u. 14.
■  V ictor Audio hanglemez- és CD-szaküzlet -  6000 Kecskemét,

Vörösmarty u. 6.
■  Vörös Cédrus -  9400 Sopron, Mátyás király u. 34/f
■  Zrínyi Könyvesház -  8800 Nagykanizsa, Fő ú t 8.
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Nemzeti
Filharmonikusok
Alapítva 1923

Zenei felfedezések 
a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyteremben

2010. szeptember 25 ., szombat, 19 .30
Klemperer-bérlet/1
a 25 éves Nemzeti Énekkar közreműködésével

Bartók Béla: Hegedűverseny, BB117
Liszt Ferenc: 13. zsoltár tenorszólóra, kórusra és zenekarra
Liszt Ferenc: A strasbourgi katedrális harangjai

Közreműködik:
Sergej Krylov • hegedű, Lehöcz Andrea • mezzoszoprán, 
Horváth István • tenor Massányi Viktor • bariton 
a Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás)
Vezényel: Kocsis Zoltán

2010. október 21., csü tö rtök , 19 .30
Klemperer-bérlet/2
a 25 éves Nemzeti Énekkar közreműködésével

Hector Berlioz: Faust elkárhozása -  drámai legenda, op.24

Közreműködik:
a Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás) 
az MR Gyermekkara (karigazgató: Thész Gabriella) 
a Honvéd Férfikar (karigazgató: Strausz Kálmán) 
Marguerite -  Vízin Viktória
Mephistopheles -  Rubén Amoretti 
Faust -  Giorgio Berrugi 
Brander-G á b o r Géza 
Vezényel: Kocsis Zoltán

Jegyek és hangversenybérle tek az ism e rt jegyirodákon k iv i

2010. novem ber 11., csü tö rtök , 19 .30
Ferencsik-bérlet/1

Erkel-est a zeneszerző születésének 200. évfordulója 
tiszteletére.
Részletek a Brankovics György, a Hunyadi László, 
a Névtelen hősök, a Bátori Mária, a Sarolta, 
a Dózsa György és a Bánk Bán című operákból.

Közreműködik:
Rálik Szilvia • szoprán, Pataki Adorján • tenor 
Sándor Árpád • bariton 
Vezényel: Medveczky Ádám

2010. novem ber 26., péntek, 19 .30
Ferencsik-bérlet/2

Szergej Prokofjev: II. zongoraverseny g-moll, op.16 
Pjotr lljics Csajkovszkij: VI. szimfónia h-m oll, op.74
(„Patetikus” )

Közreműködik:
Denis Kozhukhin • zongora 
Vezényel: Kocsis Zoltán

Működésünket a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatja, nefmi

il a w w w .filha rm on ikusok.hu  hon lapon is vásáro lhatók.
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