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Idei utolsó szám áh o z érkezett a G ram ofon , a z igényes zen erajo n 
g ó lapja. A decem beri szám ot term észetesen a rendkívül g a z d a g
és sokszínű karácsonyi hanglem ezkínálat h atáro zza m eg. A h ó n a p
interjúja rovatban ezúttal Tokody Ilona o p eraén ek esn ő vall p á ly á já 
ról, és egyre jelentősebb - b ár M ag y aro rszág o n különös m ódon „ti
tokban" m aradt - nemzetközi sikereiről. A k lasszik u s rovat különbö
ző korszakok nagy énekes-egyéniségeinek (Székely Mihály, Placido
Domingo, Roberto Alagna) a közelmúltban megjelent felvételt veszi
górcső a lá , d e Schiff András, Végh S án d o r és a Salzburgi C am erata A cadem ica, valam int a nagy tekintélyű N e w York-i fő zen eig az
g ató, Jam es Levine produkcióit is elemzi. A J a z z rovatb an John Sco
field akusztikus lem ezét hazai gitáros kollégája, Juhász G á b o r mél
tatja; d e a rovatban Dave Brubeck, Jo e Zawinul, Junior W ells, C o 
unt Basie, a Take Six és Keith Jarrett is „felvonul". A p o p ro v a t ve
zető sztorija term észetesen a z év v ég e talán leg n ag y o b b filmes és
zenei szen záció jáh o z a z Evitához kapcsolódik; d e recenzenseink
többek között Phil Collins, M arianne Faithfull, a Vaya C on Dios, Mi
chael Bolton és Rod Stew art új album ait is értékelik. Ismét jelentke
zik a Budapesti Fesztiválzenekar és a B udapest Music C enter életé
vel, híreivel foglalkozó rovatunk, míg a H an g lem ezp ia ci k ö r sé tá 
b an a kiadók ünnepi ajánlatait ismertetjük, és Berkes G á b o r mutat
ja b e sa já t label-jét. Rövid ajánlatunk v égén eg y örömhír: mostantól
a G ram ofon is m egtalálható a z INTERNETEN, a z aláb b i címen:
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Tokody Ilona egyike Magyaror
szág legnagyobb sikereket elért
énekesnőinek. A budapesti operaszínpad mellett Bécs, Berlin, a
Metropolitan, a Covent Garden,
és távol-keleti koncertterm ek
k özön sége tapsolt m űvészeté
nek. Olyan előadókkal lépett
már fel, m int Jósé Carreras, Lu

T o k o d y
„V é g re egy
ösztönös é n e k e s "

ciano Pavarotti, Juan Pons vagy
Placido Dom ingo. Színpadi pro
dukciói m ellett igen nagy hang
súlyt helyez a lem ezfelvételekre
is. Az olasz operaéneklés egyik
legsikeresebb magyar képvise
lőjével nem rég m egjelent lem e
ze kapcsán beszélgettünk.
lelődik meg bennem a z a mondanivaló, am e
lyet át kell adnom hallgatóimnak. Ez a folya
mat lételemem, leg d rág áb b kincseim egyike.
Ellenállhatatlan vágyat érzek arra, hogy me
g o sszam érzelm eim et és gond o lataim at.
O lyan ünnep ez, a mű és a z érzések olyan
m agasrendű találkozása, amelyről csak elfo
g o d va tudok beszélni.
© Pályája Szegedről indult, s azó ta a világ
szám os városában énekelt. Ide tartozónak érzi-e magát, vagy ön is csatlakozik korunk nagy
művészeinek „világpolgár" elképzeléséhez?

Gramofon: Ö n 1 9 7 2 és 1 9 7 9 között számos
énekversenyen ért el első helyezést. Zenei
megmérettetés nélkül van-e lehetőség nemzet
közi karrier elindítására?
Tokody Ilona: Válaszom egyértelmű igen, hi
szen a z énekes pályája, így a z enyém is telje
sen egyedi, nem tudható, mikor és hol indul, és
hová érkezik. Természetesen rengeteget segít
egy verseny, sajátos hangulatával még bizo
nyos rutint is hozhat, de nem elengedhetetlen
része egy pályafutásnak. Nem vagyok ver
senyzőtípus, hiszen a fellépésnek számomra
mindig üzenet-jellege van, operánál, oratóri
umnál és versenyanyagnál egyaránt.
© M iben áll ennek a z üzenetnek a lényege?
O A kommunikációban. A közönség szám ára
minden egyes alkalommal új és új üzenetet ho
zok: befolyásolja ezt a ze n ed arab is, d e a z én
lelkiállapotom is. A készületi idő alatt lassan ér
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szültséggel indulok el a próbákra, hiszen vélet
lenekre ebben a szakm ában nem szab ad ha
gyatkozni. Az elő ad ás előtt pár órával szá

momra eldől, hogy milyen módon fogok
énekelni. A tudás ugyanis felszabadít engem,
© Itt születtem, ide tartozom, noha valóban
s csak ezáltal lehetek a színpadon olyan, mint
rengeteget vagyok úton. Gyökereim sokkal mé
a madár.
lyebbre nyúlnak annál, hogy holmi divatos
gondolat miatt elvágjam őket. Tartást és büsz
keséget jelent szám omra a m agyarság, noha © Jósé Carréras, Juan Pons, Placido Domingo,
Renata Scotto személye mennyire befolyásolta
ódzkodom a túlzott hangsúlyozástól, hiszen so
kan lejáratták már ezeket a szavakat. Bárhová
külföldi pályáját?
megyek, művésztársaim mindig nagy tisztelet
tel emlegetik M agyarországot és megkülön © Bennük nem karrierem oszlopait látom, s
nem azért ismertem meg őket, mert kellett a se
böztetett figyelemmel kisérik zenei életünket. El
gítség. Ö k négyen a leg m ag asab b rendű mű
sem lehet képzelni, mennyire benne vagyunk a
vészet képviselői és letéteményesei. Velük dol
világ zenei vérkeringésében. Büszke vagyok
gozni nemcsak kiváló iskolát jelent, hanem
tehát, hiszen olyan emberek művész-testvéré
olyan forrást, amelyből azután hosszú ideig
nek tarthatom m agam at, mint Simándy József,
meríthetek. Tanulmányaim során mindig tartot
vagy Melis György.
tam m agam at ahhoz a megjegyzéshez, am e
lyet a z egyik verseny zsűritagjától hallottam,
© Ö n eleinte nemcsak énekelt, hanem fuvoláaki így fogalmazott: „Végre eg y ösztönös éne
zott is. Befolyásolja e z a hangképzési techni
kes!" Veszélyes, könnyen félreérthető „definí
kát?
ció" ez, hiszen bármilyen ösztönösen is énekel
jen valaki, bizony a z állandó tanulást nem ke
© A hangképzést talán nem - noha a z énekesi
rülheti el. A fent említett művészek pedig - mivel
légzést fejleszti - mégis nagy hasznát veszem,
elsőrangú szerep-partnerek - sokszor a legki
hiszen a karmesterek előszeretettel dolgoznak
seb b rezdüléseikkel új. zenei érzelmeket kelte
olyan énekesekkel, akik tudnak kottát olvasni.
nek bennem , és e z közelebb visz a d arab méMindemellett a tőlem telhető legnagyobb felké
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egyházi művek éneklésekor mindig a hit kerül
középpontba. Hit nélkül pedig nem tudok élni.
Ezt nem lehet m agyarázni, körülírni, vagy bon
colgatni, e z faktum. Vásáry Tamás említette
egyszer, hogy a hit szám ára a tudással egyen
lő - én is így gondolom. Visszatérve a zenei
műfajokhoz, a dalok ismerete és rendszeres
éneklése nélkül egy énekes nem fejlődhet iga
zán. Ezeknél a kis daraboknál ugyanis nem se
gítenek a jelmezek, előadójuk pőrén csak a
hangjával áll a hallgatók előtt. M égis Schu
bert, Schumann, vagy Richard Strauss alkotá
sai zeneileg egy szinten állnak a legnagyobb
operákkal. Szám os esetben ad o k én is önálló
koncerteket, melyek sokkal nehezebbek, mint
másokkal énekelni.
© Nálunk kevésbé ismertek lemezfelvételei,no
ha a Hungaroton Classic g o n d o z á sáb an a
közelmúltban jelent meg önálló CD-je. Milyen
szerepet játszik életében a stúdió?

O Elsősorban sajnálom azokat a z em
bereket, akik csak bosszankodnak a z
O p e ra h á z helyzetén. M agyarország legna
gyobb zenés színházának művészei szerin
tem a világ bármely operaszinpadán nagy si
kert aratnának. Természetesen, mint minden
hol, így nálunk is vannak szép számmal olyan
művészek, akik munkának és nem életformá
nak tartják a szereplést.
lyebb tartalmához. Ö k is hozzásegítettek,
hogy előadásaim at mindig más oldalról köze
lítsem meg. Kétszer nem énekelek el egy szere
pet ugyanúgy, valami kis változás mindenkép
pen található a z előadásban, legyen a z ze
nei, vagy érzelmi. Ehhez azon b an olyan kivá
ló karmesterekre van szükség, mint a Domingoékhoz hasonló művészbarát, Lukács Ervin.
© 19 9 3-ban a z O pera N ew s hasábjain a kö
vetkező kritika jelent meg önről: „Feltűnően ha
sonlít C allasra... Tokody olyan érzékeny elő
ad ó , aki éppolyan hangsúlyt fektet a szavak
színeire, mint a dallamra".

O Nincsen dallam szöveg nélkül. Az érthető
ség a z énekes egyik legnagyobb erénye kell,
hogy legyen. Valóban gyönyörködtethet egy
dallam, de a z operában holt d o lo g g á válik,
ha nem kapcsolódik szorosan a cselekmény
hez. Egyébként a kritika bevezető szavait te
kintve mindig büszke voltam a z összehasonlí
tásra.
© Az utóbbi két évben két bemutatón is énekelt
Budapesten. Először Verdi Otellójában, lamberto Gardelli irányításával, majd néhány hónapja
a Trubadúrban, a z Erkel színházban. Milyennek
tartja a M agyar Állami O p erah áz produkcióit?

© Fellépéseit tekintve a z „ünnep" szót használ
ta. Nem érez-e ürességet egy jól sikerült elő
a d á s után, ha a taps már elült, a rajongók már
elköszöntek?
O Hiányzik a próba és a z előadás, d e rájöt
tem, hogy biztos családi háttér nélkül nem le
het ezen a pályán talpon maradni. Az otthon
m elege elengedhetetlen a z énekléshez. Ez se
gít át mindenen. M indezen túl mindig várom a
következő színpadra lépést.
© Minden szerepet elvállal?
O Nem. Egyrészt szeretem tudni, hogy egy
produkciónak biztosított-e a m agas színvonala;
igyekszem a személyemhez méltó és mért sze
repeket elfogadni. Sok olyan o p era van,
amelyben a szám talan invitáció ellenére sem
énekelek. Előszeretettel közreműködöm azon
ban oratórium-előadásokon, s dalokat is szíve
sen énekelek.
© Miért fontos ezt a három műfajt egy szinten
tartani?

O Különös, hiszen sokkal nehezebb stúdióban
énekelni eg y olyan művésznek, aki minden elő
a d á sá n a közönséggel kommunikál. M égis
igen jelentősnek érzem a felvételeket, hiszen
általuk talán olyanokhoz is eljuthat a zene,
akik nem járnak hangversenyekre, vagy o perá
ba. A Hungaroton kiadása mellett - amelyen
szintén nagy zenei példaképem , Mihály And
rás vezényli a zenekart - nemrégiben a VAI ki
a d ó is megjelentetett egy CD-t, Simándy József
és Jó sé C a rre ra s közrem űködésével. Ezt
m egelőzően, szintén a VAI kiadónál jelent meg
egyik kedvenc felvételem, Juan Pons-szal.
© Milyen fellépések várnak önre a közeljövő
ben?

O A M agyar Állami O p e rah ázb an a Végzet
hatalm ában énekelek, és most készülök hete
dik távol-keleti turnémra, Ja p á n b a . A japán
szerepléseket szintén lemezre veszik, ráadásul
élőben, így valamennyivel többet érzékeltetnek
egy koncert hangulatából, mint a stúdiófelvéte
lek.
© Énekesi pályáján szinte minden lehetséges
szerepben énekelt. Van-e titkos álma, amelyre
még nem volt lehetősége?

O Igen és nem. Léteznek ugyanis olyan szere
pek, amelyekre hangomnál fogva alkalmas
lennék, a z o n b a n ezek túlságosan erős,
ütésszerű hangképzést követelnek, s ezáltal je
lentősen változtatnak a hang színén. Nekem
viszont van egy féltve őrzött büszkeségem, a
bel canto hang, azt pedig egy ideig nem
adom!

O Az operákról eleget beszéltünk, a z oratóriu
mokról és a dalokról viszont nem, pedig ennek

Bősze Ádám

a két utóbbi műfajnak a szerepe igen nagy. Az
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f e l v é t e l e
Végh Sándor zenekara állandóan m ond vala
mit: néha kijelent, máskor hatásosan deklamál
- de sohasem „leckét m ond fel”. D öbbenetesen
élnek a szünetek ! N éha interpunkciós jelek
m intájára felnagyítják az értelmező gesztust,
máskor időt hagynak a hallottak „megemészté
sére”, vagy éppen egy fókuszba koncentrálják a
figyelmet. Aki ismeri a művet, a zsigereiben

fj^ozart: Szimfóniák (K550, 551)

érzi - Lessinggel szólva - a „termékeny pillana
to t”, s megszokhatatlan jóérzéssel veszi tudo

• D e c c a - P o ly G r a m

•

másul: otthonosan berendezett zenei világba
csöppent. M iközben hangzó életre kel a kotta
kép, hihetetlen szabadságot érzünk. A klasszi

Ö rökre emlékezetes valamennyi koncertláto

kus formálás csodája: a forma kerete nem kor

gató számára az első találkozás Végh Sándorral:

látozza a tartalm at, hanem éppenséggel teret

ő a Zene birodalm ában él és öröm m el ragad

ad a m ondanivaló kifejtéséhez. Csodáljuk a fel

meg m inden alkalmat, hogy az ő t boldogító

vétel hangzásvilágát, s ez leginkább a „Jupiter”

művészetről ejtsen szót.

M ozart nevére fel-

szimfóniában ju t érvényre. K ülön hangszín-él-

fénylik körülötte a művész-szoba, s rövid pilla

mény, ha a fúvósok valamelyike duplázza a vo

natokra képet kaphatunk arról, hogy milyenek

nós-szólamot, netán párhuzam osan erősíti, s

lehetnek próbái, amelyek a sokáig emlékezetes

varázslatosan átalakul a zene színpada, amikor

koncertekhez

a fúvósok szólisztikus párbeszédbe kezdenek.

vezetnek.

Szubjektivizmus?

Meglehet - de ettől aligha képes elvonatkoztat

K ülön kell szólnunk a fagottról! A C -d ú r szim

ni bárki, ha csak egyszer is megélte azt a va

fónia nyitótételében hegedűn kezdődik a mel

rázst, amely egyetlen áramkörbe zárja a közön

léktéma, a prím játssza a dallamot, a II. hege

ség egészét. M indaz, ami élő előadáson szug-

dű kíséretével, m ajd ehhez társulnak a mélyvo

gesztív, hatásában „átjön” a hangfelvételen, s

nósok. A m ikor ismétlődik a dallam, a hegedű

hozzájárul az új élmény maradandóságához.

vel párhuzam osan két oktávval m élyebben ve

Az ilyen interpretációk segítik hozzá a hallga

le játssza a fagott, majd feltornázza m agát egy

tót, hogy a m ű megszólaltatását m indig új le

oktáw al, hogy a társuló fuvolával együtt, há

hetőségként értékelje, melynek eredm énye

rom magasságban, térben kiszélesítve hangoz

képp közelebb juthat a kompozícióhoz. A salz

zék im m ár a melódia. A partitúra tanúsága sze

Mozart: Szimfóniák
K550, 551, La clemenza
di Tito - nyitány
Camerata Academica
Vezényel: Végh Sándor

o

N

O

burgi M ozarteum ban készült a Decca felvétele

rin t ez m indig így van, ámde m ost a felvétel

1994. október 19-én és 20-án. M ozart utolsó

hallani is engedi ezt a részletszépséget csakúgy,

két szimfóniája előtt /K .550 és 551/ nyitányt

m in t a többit. Figyelemreméltó a híres finale

hallunk. A „La clemenza di T ito” hangjai ü n 

értelmezése; a négyhangos fúga-témafej meg

után a finale: a m ozarti szellem kifogyhatatlan

nepélyes atm oszférát teremtenek, s máris ellen

szólalásának dinam ikája igencsak szélsőséges: a

kincsestára. A hihetetlen váltakozó kontraszt

állhatatlan erővel vonzzák a hallgató figyelmét.

piano szakaszokban és a forte területeken en

dinam ika mosolyra fakaszt, frappáns a szinte

A nyitány olyan tolmácsolásban hangzik el,

nek megfelelően a karaktere is másmilyen, a

mechanikus pontosságú ismétlése, és am ikor

amely az első hangtól az utolsóig, mindvégig

jellegzetes markáns profil ellenére. A g-moll

más karakterű tém ák után visszatér a sziporká

halad az időben. Ráadásul nem „sebessége”,

szimfónia két verziója közül az eredeti került

zó kezdet, a gyakorlat sejteti meg: ismétléskor

hanem „tem pója” van! Egyetlen gazdagon ár

rögzítésre, amelyben nem szerepelnek klariné

nem ugyanazt (vagyis: nem ugyanúgy) halljuk.

nyalt nagylélegzetű folyamat jön így létre.

tok. Szokatlan a nyitótétel hangütése: gyakran

M ert közben mi is változtunk. A Végh Sándor

„alia breve” érezzük a tétel m enetét, és így in 

vezetésével m űködő C am erata A cadem ica

dítása hangzó térélm ényt ad. A táncos III. tétel

kább a sodrása ragad magával. Ezúttal az ,.Al

hangzásvilága egyedülálló. Állandó jelenlét, a

legro m olto” tem pó- és egyben karakter-m eg

zene m egunhatatlan szeretete biztosítja az élő

jelölést csak akkor tarthatjuk megvalósított-

hangzást. Am i m egtanulható tőlük: a rugalmas

nak, ha „négyben” halljuk - m iképp a kottában

dinamika-kezelés. A C D felvételnek egyetlen

is szerepel - a zenét. M ég így is szokatlan a nyu

hibája van: hamar elfogy rajta a hallgatnivaló.

galma, vagy talán inkább annak az izgalomnak

Előnye viszont, hogy korlátlan mennyiségben

a hiánya, amely a legtöbb interpretációban a

ismételhető.

tételkezdet állandó velejárója. Az „Andante”,
Fittler Katalin

második tétel mélyből magasba emelkedő in-

J

e

kiváló
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(Tíascagni: Parasztbecsület
Leoncavallo: Bajazzók

hármas szerepe és a N edda énekének alakot
kölcsönző ifjú Lollobrigida szépsége és játéka
klasszikussá és mércévé emelte. Zeffirelli N ed-

• P h ilip s D u o ■ P o ly G r a m

•

dája, az egykor csodálatos Salom eként tündök
lő Teresa Stratas ugyan jó színész és énekes, de
ebben az összehasonlításban a legenyhébb ész

„A siker-duó a Philips D uo sorozatban” - rek

revétel is csak a pesties kiszólás lehet: „nem egy

lám ozhatná a kiadó. Az operairodalom két leg

Lollobrigida”. És nem fiatal. A lemezen ez nem

népszerűbb egyfelvonásosa (a Bajazzók egyvég-

bírna fontossággal, de N eddánk ráadásul nem

tében játszandó két felvonása nem tű r szüne

is Tebaldi vagy Freni, vagyis az hiányzik adott

tet) valódi iker-siker. Bemutatóik, 1890, illetve

ságai közül, ami az alapjában nem túl rokon

’92 óta legtöbbször kézenfogva jelennek meg a

szenves asszonyt vonzóvá tenni fülünknek: a

színházi vagy média-nyilvánosság előtt. M in d 

szép hang. Szerelmese Silvio szerepében, Alber

kettő a szerző első operája, melynek sikerét so

to Rinaldi így sem ér fel hozzá. Szerencsére a

ha megközelíteni - hát még felülmúlni - nem

többiek a pozitív oldalra billentik a mérleget.

tudta. Verizmusként címkézett irányzatuk az

Georges Prétre karmesternek talán ez a legjobb

irodalmi naturalizmus áttörése volt az olasz

operafelvétele, feltétlenül jo b b fiatal éveinek

opera területére, ám az ikerpártól, valam int a

híres Carm enjénél, amelyhez Callas bizalma

közvetlen zenei őstől (Carmen) és egy-két kor

révén ju to tt. Juan Ponsnak (Tonio) éppen ez a

társuktól (Tosca, olykor Andrea Chénier) elte

verista stílus „fekszik” a legjobban, máskor is

kintve m a csak elvétve tu d helyet szorítani m a

hatásos

gának a színpadokon, fémjelezze bár Puccini

könnyedebb éneklés járul. A fő vonzerő m ind

(A köpeny), G iordano (Fedora), Cílea (Az ar-

két dalm űben természetesen D om ingo. 1975-

alakításához

ezú ttal

szabadabb,

les-i lány, Adriana Lecouvreur), C atalani (La

85 közötti vokális fénykorán belül és ábrázoló

Wally) vagy a típust németesítő d’A lbert (A he

művészetének érett gazdagságában került sor e

gyek alján) neve. A Parasztbecsületet és a Bajaz-

felvételekre. Repertoárja alapján már akkor

zókat annak idején m indenütt nagy lelkesedés

joggal megillette ő t a század legsokoldalúbb

sel fogadták. Viktória angol királynő és unoká

szupertenorjának rangja. H abár a túlzásra való

ja, Il.Vilm os ném et császár is odaadó nézője

csábítás n em találhatna termékenyebb talajra

volt az utóbbinak, de a huszadik század jobbá

ezeknél a műveknél, D om ingo hibátlan művé

ra gyanakvó lenézéssel és elítélően kezelte őket

Mascagni:
Parasztbecsület
Leoncavallo: Bajazzók
Plácido Domingo, Jelena
Obrazcova, Teresa Stra
tas, Fedora Barbieri, Re
nato Bruson, Juan Pons
Vezényel: Georges Prétre
A milánói Scala
előadásai 1983-85.

szi ösztönnel és ízléssel azokhoz a nagy elődök

színpadon, m in t hanglemezen. Ezzel a sajátos

- kivéve az előadókat és a közönséget. Szaksze

höz csatlakozik, akik énekkel s nem annak ro

ságával most is szembe kell néznünk, helyeseb

rű elemzés joggal róhat fel nekik felszínességet,

vására (azaz zenén kívüli eszközökkel) fejezték

ben ülnünk a hangszórók előtt. Készséggel elis

harsányságot, patetikus túlzást, ám dallam in

ki az érzelmi többletet, lelkűk túláradását. C a

merem, hogy őszinte átéléssel és szenvedéllyel

venciójukat nem vonhatja kétségbe. Mascagni

ruso és M artinelli, Björling és Bergonzi is ezért

vesz részt a játékban, de fojtott mezzója és az

és Leoncavallo zenéje ritkán tör az emberi

tudtak hihető profilt rajzolni a felfutott Turid-

elfogadhatónál szélesebben, te h á t csúnyán

mélységekig, elementáris érzést és erőt azonban

dunak és Caniónak. D om ingo partnerei közül

legebő, ugyanakkor elvékonyodó és kiélesedett

nem nélkülöz, a darabok nyers naturalizmusát

Renato Bruson képviseli még ezt a művészi

magashangjai so k at elvesznek a lehetséges

inkább a szöveg és a cselekmény-mozzanatok

magatartást és nívót. Elhagyta az Alfio „bátya”

élvezetből s megfosztják a szegény kijátszott és

hordozzák. Paul H enry Lang operatörténeti

figurájához tapadt dúvad-szerű és egyéb maní-

cserbenhagyott Santuzzát egyetlen m egm aradt

esszéjének egyik találó megállapítása felfedi,

rokat, puszta hangja em beribbé festi a kissé

erényétől: ifjúságától, továbbá a mi együttérzé

m iért tűnik föl esetükben rem énytelennek a

mostohán felvázolt alakot. Jelena Obrazcova

sünktől és szánalm unktól. H olott arra mégis

tolmácsolok igyekezete az emberi teljesség áb

m indenkor jelentősebb előadónak m utatkozott

csak ő szolgálna rá leginkább e falusi m inidrá

rázolására: alakjaik „nem ismerik a békét, a m e

mában. így csupán m in t az im ádott férfi halá

legséget, a jóságot és soha senki sem „moso

lának közvetett okozója ítéljük el. Obrazcova

lyog”, a zene ugyancsak „mosolytalan”... A szó

bizony inkább a M am m a szerepére pályázha

ban forgó kiadvány Zeffirelli filmjeinek - a

to tt volna, abban viszont az ötvenes évek ünne

rendezői megoldásnál sokkal színvonalasabb! -

pelt mezzóját, a többszörösen veterán Fedora

hanganyaga, a Scala előadásaira van alapozva.

Barbierit halljuk. Szinte énekhang nélkül nyújt

Az a Bajazzók mellesleg a valaha látott leg

kitűnő karakter-tanulm ányt, odaillőt az olasz

rosszabb operafilmek egyike. A dél-olasz falu

neorealista filmekbe. A Philips D uó karcsú do

ból városszéli környezetbe helyezett színen a

bozkája sem veszélyezteti tehát az im m ár negy

rendező a statisztéria oktalan mozgatásával és

ven éve első helyen ajánlott Callas-di Stefa-

céltalan kergetőzéssel próbálta folyamatosan elerelni figyelmünket a zenéről. Bajazzók-filmet

no/E M I kiadvány besorolását, de D om ingo-rajongóknak kötelező „auditív olvasmány”.

isinálni 1951 óta amúgy sem könnyű feladat:
^ario Costa fekete-fehér alkotásai Tito G obbi

U hrm an György
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C h ristm as in Vienna

S ch u b er t: Impromptus,
Klavierstücke, Moments musicaux

• S o n y C la s s ic a l •

• EMI •

M int m inden, elsősorban financiális gondol

Lehet, hogy m ár az 1997-es Schubert-évfordu-

kozást! lemezcég, a Sony Classical is kiadta a

ö

maga karácsonyi album át, olyan szereplőkkel,

C

m in t Placido D om ingo és Jósé Carreras. A

C

Christm as in V ienna sorozat válogatásán tö b b 

(D

nyire leplezetlenül giccses, a jóízlést nélkülöző
produkciók hallhatók. Ahhoz már hozzászok

lóra készülve, mindenesetre ritka szép csokrot
Christmas in Vienna
Placido Domingo, Dion
ne Warwick, Jósé Carre
ras, Charles Aznavour,
Sissel Kyrkjebiz?

>

EMI Classics. A dupla lemezen megtalálható
m indkét sorozat

Im prom ptus

(D .899

és

D .935), a M om ents musicaux hat darabja, a
H árom zongoradarab (D.915), valam int két

tunk, hogy a világ három nagy tenorja egymást
próbálja felülm úlni a népszerűségi versenyben

állított össze Schubert-zongoram űvekből az

táncsorozat: a D .790-es Zwölf D eutscher és a
C

szintén tizenkét tételes „Valses nobles” is. Vala
mennyi mű - a M om ents musicaux és a táncok

(a lemezkiadók nagy örömére); azt azonban so
ha nem gondoltuk volna, hogy egy m agát igé

CO

nyesnek m ondó kiadványon nem a tenorok,

o

ben keletkezett, s a válogatás, ha a három nagy

hanem a mellékszereplők előadását lehet csak

E

kései szonátától eltekintünk, szinte a teljesség

CO

zongoradarabjait. Az 1827 m ásodik felében

kivételével - S chubert életének utolsó két évé

dicsérni. A C D a Jingle Bells harangocskáival
indul, az egész album méltó nyitányaként.

igényével reprezentálja ezen alkotói korszak
született Im prom ptus eredetileg egy sorozatnak

J. Brahms Bölcsődala és a Gift o f Love cím et
viselő kétes értékű m ű után Pietro M ascagni

készült, Schubert - valószínűleg a művek eladá

Ave Mariája hallható, az egyetlen m ű, amely a

sát m egkönnyítendő - utólag vágta ketté a cik

megfelelő interpretációban szólal meg. D o m in 
go hangja felidézi bennünk a Parasztbecsület

u

lust. Bár Schum ann ideája, m iszerint a máso

tenorjaink martalékává. Az eredetileg két szó

dik négy darab

tragikum át, kom or hangulatot keverve a kará

lamra írt dalocska itt nagyzenekari kísérettel

volna, az autográf ismeretében nem igazolható,

eredetileg szonátának készült

csony kiegyensúlyozott légkörébe. D io n n e

szól, talán azért, hogy m ajd szenteste könnye

a tételek struktúrája, hangnemi relációik meg

Warwick, aki a később vizsgált Adeste fideles

ket csaljon korosodó anyukák és nosztalgiázó

engedik, hogy eljátsszunk a gondolattal. A H á

után énekel, messze kiemelkedik társaitól. A

nagym am ák szemébe. Valószínűleg a jelen írás

rom zongoradarab (1828) - mely nyomtatás

senkit sem befolyásol majd, hogy a karácsony

ban csak negyven év elteltével láthatott napvi

diktálta stílushoz hűen adja elő szólamát. A

fa m ellett ne hallgassa a Sony kiadványát. Mi

lágot - „idősebb testvére” ezeknek a ciklusok

Smile cím ű musical-részletben a néger énekes

csak abban reménykedünk, hogy a tisztelt hall

nak, a Henle-kiadás alcíme: „Im prom tus aus

nő több lépéssel jár partnere, D om ingo előtt,

gató inkább az ajándékra koncentrál majd.

dem Nachlass” igencsak találó. Az első, esz-

popénekes nemcsak ízlésesen, hanem a darab

moll darab m ásodik (Asz-dúr) trióját Schubert

akinek sem hangja, sem kiejtése nem alkalmas
ehhez a műfajhoz. (Lehet, hogy már ő sem ve

Bősze Adám

utólag törölte a kéziratból, de a felvételen - a

szi észre?!) A Parasztbecsület részlet m ellett ez

hagyományoknak megfelelően - ez is elhang

olyan előadás, amely néhol igényességet és hozzá

zik. A hat „zenei pillanat” közül a harm adik és

értést tükröz. A lemez második részében sze

a hatodik már 1823/24-ben, a teljes ciklus csak

replő Charles Aznavour, aki a Noels d ’autrefo-

1828-ban jelent meg: könnyen lehet, hogy a

is cím ű „alkotást” énekli Placido D om ingóval,

többi négy darab szintén az utolsó évek termé

sajnos túl van m ár azon az időszakon, am ikor

se. Az 1827 áprilisában írt c-moll allegretto-t

az őt kedvelők csodálhatták hangját; fáradtan,

nem véletlenül hagytam a bem utatás végére: ez

színtelenül énekel. Sajnos a műveket sem lehet

a kis triós darab a Schubert-rajongók szívében

igazán értékelni, hiszen még a komoly klasszi

valószínűleg igen előkelő helyre tarth at számot.

kus szerzők darabjait is átírták, áthangszerelték

M indezt három különböző karakterű zongoris

annak érdekében, hogy a csekély ízlésű hallga

ta előadásában hallgathatjuk meg - számomra

tók gyönyör-érzését fokozzák. O lyan kedves

is rejtély, de az album hangvétele ennek e llep j

em lékű karácsonyi ének, m int a fent e m lített

éré egységes marad. Augustin Anievas já té i®

Adeste Fideles pillanatok alatt válik hőn szeretett

bár nem ér fel a másik kettőével, nem okoz k i l
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lönösebb megrázkódtatásokat sem, Katsaris és
Földes pedig sok-sok élményszámba menő pil
lanatot szerez nekünk - kár, hogy őket jóval ke
vesebbet halljuk. A felvétel minősége is jó, a
hetvenes években készült. A túlnyomórészt stú
diófelvételeket a „digital remastering” szeren
csére nem sterilizálta, a lemezhez mellékelt in

A r ca n g elo Corelli:
Concerti Grossi op. 6.

formáció mennyisége azonban kívánnivalókat
hagy maga után.

• Opus 111 •

Zsoldos Dávid

A rcangelo C orelli op. 6-os co n certó i hallha
tó k azon az O p u s 111 kiadványon, amelyen
az E uropa G a lan te régizenét (n em korabeli

A. Corelli: Concerti
grossi op. 6.
Europa Galante
Vezényel: Fabio Biondi

hangszereken!) játszó e g y ü ttes m ű k ö d ik
közre. Sajnos a C D -t kísérő füzetből nem
tu d h a tu n k m eg sem m i k ö zelebbit sem az
együttesről, sem az őket irán y ító Fabio Biondiról. A lem ez szerkesztői azo n b an g o n 
d o ltak arra, hogy kiadványuk népszerű le

o
U

gyen, hiszen a b o rító n kiem elve szerepel az
op. 6-os sorozat m ásodik tagja a Karácsonyi
koncert. Ez az egyetlen m ű ebből a gyűjte

o

m ényből, am i m oll h an g n em b e n íródott.
Sejtelmes, m égis súlyos G rave rész vezeti be
Schubert: Impromptus,
Klavierstücke, Moments
musicaux
Agustin Anievas,
Cyprien Katsaris, Földes
Andor - zongora

a m űvet, am ely pillanatok ala tt az Allegro
fugato tételb en , öröm teli, karácsonyi m uzsi
kává válik. Az itt b e m u ta to tt sorozat, a Ka
rácsonyi k o n c e rt népszerűségét n e m te k in t

0
CD

c
ö

ve, sok szem p o n tb ó l ú ttö rő jellegű. Énekszerűség, gyors hangulatváltások, a szóló-

u

hangszerek k iem elt szerepeltetése: m indez

CD

csak néhány jellem zője annak a gyűjtem én y 
nek, am elyet vizsgálunk.

_Q

<

É rdekes az elő

adók elképzelése C orelli d arabjairól, hiszen

m u zsik u so k játék b eli ügyetlensége d e ríti

igen visszhangos helyen, az asoloi San G o t-

jo b b kedvre a hallgatót. Ezt a figyelm etlen

tardo te m p lo m b an készítették a felvételt. A

séget azonban nincs szívünk elítélni, hiszen

visszhang so k h ely ü tt előnyösen tö m ö ríti a

a lem ez m inden p illan ata az itáliai ö n feled t-

zenekart, de találu n k olyan részt is, am ikor

séget ju tta tja eszünkbe.

n em h at elég jótékonyan, és a ham isságok
k itű n n ek az egyébként tiszta zenei szövet
ből.

H egym egi Ákos

M indezek ellenére a 15 tagú E uropa

G alante tetszetős és életszerű p ro d u k c ió t
nyújt, felvételük sok szem pontból k ü lö n b ö 
zik az angol régizene együttesek C D -itő l. A
szigetországi kollégák ugyanis csak ritkán
képesek arra, hogy életet varázsoljanak tech
nikai perfekcionizm ustól vezérelt előadása
ikba. C orelli darabjai nem is alkalm asak a
steril m egszólaltatásra, hiszen az itáliai szer
U

ző

m ű v ein ek

sz in te

m in d e n

ü te m é b e n

felh ő tlen h a n g u la t és az é le te t m in d e n
porcikájában elfogadó hozzáállás hallható.
Az itt m egszólaló produkció viszo n t egyálta

00

lán n em u n a lm a s, n o h a sok e se tb e n csak a

CRAtMTiN
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Bach: Olasz koncert,
Kromatikus fantázia és fúga,
Francia overture, négy duett

fjjuszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen
Csajkovszkij: Hegedűverseny,
Hattyúk tava - Csárdás

€P

S.

• D e c c a - P o ly G r a m

• D a n u b ia •

•

Orosz program - orosz karmesterrel. Remekművek,

Az

amelyekből sohasem lehet sok. Szabadi Vilmos, aki

gyakran koncertező Schiff András népszerűsége

ből soha sem elég, hiszen fiatal hegedűs, jó hegedűs,

m ár-már legendás. Nem pusztán hosszantartó

utóbbi években nálunk is örvendetesen

és olyan kellemes otthon is hallgatni vele Csajkovszkij

divat-hullám, hiszen a művész rangos elismeré

hegedűversenyét, amelyből ugyancsak sose elég. Aki

sekben, kitüntetésekben részesült. Schiff A nd

jelen volt a koncerten, nagy valószínűségei megveszi

rás „titkának” megfejtésére aligha vállalkozha

ezt az új CD -t. Élő felvéttel, egy kiválóan sikerült, for-

tunk: Bach művekből összeállított CD-felvéte-

rú hangulatú este emléke. Aki szereti Szabadi fiatalo

lének szemlézésekor is elsősorban olyan sajátos

san erőszakos egyéniségét, ugyancsak nem késlekedik

Muszorgszkij: Egy éj ko

ságokat keresünk, amelyek rá - és szinte kizáró

majd. Az új ifjúsági zenekar, a Danubia pedig nyilván

p á r hegyen, Csajkovszkij:

lag csak rá - jellemzőek. Schiff, am ikor barokk

Hegedűverseny, Hattyúk

zenét játszik, nem foglalkozik a „hiteles hang

CD
l—
O

még sokszor, s egyre többször fogja elbűvölni hallga
tóit. Reméljük sármos vezetőkarmesterének vezényle

N

co
3

tével. Héja Domonkos képe, úgyis mint „karmester
verseny-rajongóknak szánt dokumentum” díszíti a -

tava - C sá rd á s
D anubia Ifjúsági Zenekar,

szerválasztás” kérdésével. Úgy játszik a sokak

S z a b ad i Vilmos - hegedű

által sokat csépelt „modern” hangszeren, hogy

Vezényel: Jurij Szimonov

készséggel elhisszük: ha Bach idejében létezett
volna ilyen instrum entum , akkor kizárólag

minden valószínűség szerint promóciós célokat szol

arra kom ponált volna a mester. Schiff játéka

gáló - lemez műsorfüzetet. Ugyanitt büszkén idézik

töltött, kemény és férfias ez is, az is. A versenyműben

Kobayasi Ken-Ichiro reménytkeltő szavait. A zenekar

a dirigens - úgy tűnik, - a szólistát engedi érvényesül

alapján kitűnő osztályzatot kap a hangverseny-

ral kapcsolatban az a karmester meggyőződése, „hogy

ni, aki - meglepetésemre - kevés színnel, ám annál

zongora: kiderül róla, hogy hihetetlenül diffe

rövid időn belül elfoglalják méltó helyüket a magyar

több erővel játszik. A zenekar harsány és határozott

renciált játékra alkalmas, hogy voltaképp „min

zenei életben”. Az optimizmusnak van alapja is. Szá

megszólalásaira erőszakos riposztokkal válaszol, in

dent tu d ”. Az Olasz koncert nyitótételében

momra a protokoll-nyilatkozatoknál sokkal fonto

kább sportmérkőzésnek hat ez a „versengés”, m int kö

megcsodálhatjuk azt a m értéktartó ízlést, amel

zös dalolásnak. A hangverseny résztvevője ebben az

lyel nem vési a hallgató fejébe didaktikusán a

sabb, hogy egy jelentős mester a lemezünkön rögzített
hangverseny során tisztességes teljesítményt hozott ki

erőfitogtatásban nyilván nagyobb örömét leli, m int a

concerto-form a szabályait, s a stilizált tutti és

belőlük. A közönség szimpátiája nyilván nem vélet

szobahangerőbe-fiilhallgatóba beszorított lemezhall

szóló szakaszokat is elsősorban karakterben,

len. A Zeneakadémia fiatal és ambiciózus diákjai már

gató, akinek ráadásul összehasonlításként - legalábbis

nem pedig dinam ikában különbözteti meg.
Varázslatos a lassútétel, jóllehet Schiff lendüle

most képesek a hallgatóság igényeinek kielégítésére.

potenciálisan - rendelkezésre áll Ojsztrah, és az összes

A sikerorientált vezetés, a napjaink stílusának megfe

„idiomatikus”, Csajkovszkij zenéjét anyanyelveként

tes tem pót vesz, a folyamatosan haladó kíséret

lelő menedzselés pedig csodákra képes. Nagy ödet

„beszélő” orosz! Misha Elmanntól, Szpivakovig, Gi-

felett végtelen szépségű és hosszúságú dallam

volt Jurij Szimonov meghívása, s a lemezgyáraktól

don Kremerig. Szabadi Vilmos vitalitásának persze én

bontakozik ki. A Clavier-Ü bung III. részben

nem éppen elkényeztetett művésszel az élen, az élő

is örülök, csak azt kívánom, hogy egyszer egy jelentős

búvik meg a Négy duett. Kevés zongorista tart

koncertfelvétel rögzítése és kiadása. Szimonov egyéb

művészpartner ragadja magával, s vigye egyre újabb és

ja m űsorán őket. Schiff egy koncertteremnyi

ként maga is vitatott egyéniség, különösen a lemezkri

merészebb kalandokba. A nagysikerű koncert ráadás

hallgatósággal hitette el a rem ekm ű-voltukat,

tikusok nem kedvelik. Koncerten, operaelőadáson én

száma egy Csárdás, a Hattyúk tavából. Szép teljesít

amikor néhány éve Budapesten is műsorára

személy szerint nem tudom kivonni magam a varázsa

mény ettől az orosz zeneszerzőtől, kedves gesztus a vi

tűzte őket. A hangfelvétel-kínálatra újrahallga-

alól. Most, a hangfelvételt hallgatva azokat is megér

lághírű s immár világpolgár karmestertől. Ezen felül

tási lehetőség birtokában döbbenünk csak rá a

tem, akik hatásvadásznak tartják. A lelkes fiatalok he

pedig a fiatalok tehetséggel zenélnek: magyar létükre

hatás egyik lényeges okára: Schiff erőteljesen

vületét felhasználva, olyan szédületes balladát csinál

- valami vitatható szintű internacionális magyarkodást

Muszorgszkij alkotásából, Az éj a kopár hegyen című

művelnek. Most tanulják a „nemzetközi nyelvet”.

szimfonikus költeményéből, hogy szinte végig borsód

Most sajátítják el a közönség alábecsülését, az igényte

zik a hátam. Majd olyan „színes-szélesvásznú” nagyo

len tingli-tangli ráadások szokását. Most tanulják a

rosz pusztát idéz fel a végső, hajnali jelenetben, hogy

„magyar hagyományt”. Még pontosak és szótfogadó-

szinte a harmatcseppeket is érzem az ágakon meg a fű

ak. D e örökségként megkapják a Mahler által kárhoz

szálakon. Közben pedig az az érzés motoszkál ben

tatott „slamposságot”. Pedig minden új zenekar első

nem, hogy sommás és leegyszerűsítő minden, amit

koncertjein reménykedünk a megújulásban. így hall

mond. Túlságosan száguldó a ritmus, s minden effek

gatjuk a Danubia lemezét is, hiszen fenekükön még

tus direkt, áttételektől mentes. Ám az ilyen, nem in

ott a Kodály-módszer tojáshéja. A hanglemez megjele

tellektuális, nem finomkodó muzsikálást lehet szeretni

nését a Mercedes-Benz szponzorálta. A cím: Danubia

is! Muszorgszkij után - Csajkovszkij. Másfajta embe

ifjúsági szimfonikus zenekar, Numero 1. Hogyan to

ri tartalom, másféle érzelmek. Az a furcsa, hogy ezen

vább?

a felvételen ez a különbség alig érezhető. Energiával

8

1996 December C R A M O N

(g flS )

FERENC LISZT O
SYMPHONIC POEMS

ru n> rri|ili«ii* for tw o |>íuii » k - V o l.2
» I I • I t f H O t O t H M i l l i » . * IM I U H M.V.

1)1

H I I)A P E S T P IA N O
T IT
«/ollóit l,ti/.~aui A Tűnni« K r r w tn ln )

•

•A !
Farkas Virág

ajánlata

\

'

Ia s s z i k u s
karakterizálja mindegyiket, s ezért az azonos
faktúra keretei közöt m indegyik egy-egy saját

%T%A. Mozart: Idomeneo,
Ré di Creta (K 366)

hangulatvilágot képes elénk tárni. Felejthetet
len, ahogyan Schiff András tolmácsolásában

• D e u ts c h e G r a m m o p h o n •

térben jelennek meg a művek, amikoris a zárlat
fokozatosan elvész a látóhatár m ögött a távol
ban. A Kromatikus fantázia és fuga m ár első

Az Idomeneo egészen különleges helyet foglal el Mo

hangjaival egy ideálisként elképzelhető orgona-

zart életművében: a szerző által többször „meine

hangot jelenít meg a zongorán. M indaz a tu 

Große Oper” - ként említett „dramma per musica”

dás, ami korábban egyik-másik darabban rész

minden pillanata bővelkedik a legnemesebb zenei

letesebben vált érzékelhetővé, bőségesen kam a

ihletben, lírai és drámai gazdagsága egyaránt olyan

tozik e gazdag, sokrétegű m űben. H ihetetlen

csúcspontot jelent, melyet néhányszor ismét elért, de

mennyiségű gyönyörködnivalót kínál a táncté

soha felül nem múlt a következő 10 esztendő Ent-

teleket felsorakoztató h-m oll ouverture. Ez a

fuhrung-tól La Clemenza di Tito-ig ívelő operater

m ű, amely az Olasz koncert mellett a Clavier-

mése. A DG most kiadott produkciója már az 1994-

Ü bung II. kötetében található, lehetőséget ad

es év folyamán elkészült, s indokolttá teszi összeveté

az előadó sokoldalú felkészültségének bem uta

sét a csupán néhány évvel korábban, szintén e cégnél

tására. Schiff él is ezzel: játszi könnyedséggel

megjelent Gardiner-olvasattal, mely alighanem

szólaltatja meg a gazdagon díszített anyagot.

hosszú időre példaértékű historikus előadást kínál. Az

Briliánsán gyöngyöznek ujjai alatt a futam ok,

új kiadvány esetében James Levine és Plácido Do

pergő díszítések kápráztatják el az ornam ensek

mingo neve - utóbbi az „autentikus barokk és klasszi

erdejében a hallgatót, aki mindvégig biztosan

kus technika” áhítatos tisztelőit Mozart-mű esetében

tájékozódik a formákban. Ehhez a néha már-

alighanem szent borzadállyal tölti el - Gardiner stílu

m ár m odorosán érzett kihangsúlyozott-kiemelt

sától elvileg markánsan eltérő előadást sugall. Nos, az

W. A. Mozart: Idomeneo,
Ré di Creta (K 366)
Plácido Domingo, Ceci
lia Bartoli, Heidi Grant
Murphy, Carol Vaness,
Thomas Hampson, Frank
Lopardo, Bryn Terfel
The Metropolitan Opera
Orchestra and Chorus
Vezényel: James Levine

zárlati form ulák adnak segítséget. Az Olasz

énekesekről csak a legjobbakat mondhatjuk - a cso

lyait, olykor még el is vérezve egy-egy finomabbnak

koncert és az O uverture felvétele 1991. január

dálatos hangjuk által nyújtott élmény mellett részesü

szánt vonás nehézségén. A fúvósok „stílusosan” a hát

jában készült, a duetteket, valam int a K rom ati

lünk mindazon örömökben is, melyeket egy „korhű”

térben maradnak, az „öblös”, folyamatosan vibráló

kus fantázia és fúgát 1992. decemberében rög

előadástól is joggal megkövetelhetnénk. Világosan,

vonóskar uralja a hangzást, megsemmisítve oly sok

zítették.

szenvedélyes és kifejező deklamációval énekelnek,

gyönyörűséges részletet: karmesteri koncepció jeleivel

természetesen rendkívül magas vokális színvonalon.

pedig egy-egy elhadart pillanaton kívül nemigen ta

Cecilia Bartoli egyébként külön örömet szerez azzal

lálkozunk. Abszolút mélypontot jelent a csembalista

is, hogy Idamante szerepében egyesíti az opera mün

- vagy inkább csembalón játszó rémálom-korrepetí-

cheni és bécsi verzióinak előnyeit: az első előadás

tor - tevékenysége: secco red tátivo-beli otromba 8+4-

kasztráltja (a zeneileg hírhedetten tehetségtelen Dal

lábas regisztereinek értelmeden hangzását rendszere

Prato) hangmagasságában énekli az öt évvel későbbi

sen tökéletesen ritmustalan, amolyan igazán dilettáns

bécsi tenor (a kiváló Baron Pulini) számára írt kénye

átvezetésekkel „színesíti”, s engedi át a terepet az

sebb és finomabb megoldásokat, például a híres kvar

accompagnato-t játszó zenekarnak (mely ezt a bünte

tett bevezető szakaszában. Nem mindennapi hangfa

tést nem érdemli meg). Nagy kár, hogy a produkció

ji „bravúr”, ahogy Thomas Hampson - kinek nevét a

ilyen együttest társít a ragyogó énekesgárdához - e

lemezborítón látva ugyancsak csodálkozhat az Ido-

közreműködők (ellentétében például G ardiner,A n

meneo-t ismerő zenebarát - ezúttal tenorkéntf!) vesz

gol Barokk Szólistái”-val) aligha inspirálták volna

részt a produkcióban, Arbace szerepében. Brilliánsan

Mozart-ot e remekmű megírására.

Fittler Katalin

oldja meg egyáltalán nem könnyű feladatát, mely - a

Vashegyi György

még „korai” Mozart-operák tenor mellékszereplőire
jellemzően - hatalmas hangterjedelmet igényel: hang
jának (jó értelemben vett) feszültsége pedig súlyt ad e
szerepnek, melynek jelentőségét Mozart egyik levele
U
ö
cű

J.S. Bach: Olasz
koncert, Kromatikus
fantázia és fúga,
Francia ouverture,
négy duett
Schiff András - zongora

is bizonyítja. (Ebből kiderül, hogy nemcsak rokon

A ( j j W f f l D a ió" la' a
SS?»»»

szenvezett énekesével, Panzachi-val, hanem az kiváló

H u n g a r i a n F ő ik M u s ic
f r o m t h e T r a n s y lv a n ia n H e a th

színész is volt, így „jutalomképpen” kapta az opera

M A G Y A RPA LA TK A

egyik fontos tételét, a meghosszabbított „Sventurata
Sidon!” accompagnato-t.) A baj a zenekarral van.
Közismert, hogy az Idomeneo Mozart leginkább „ze

LO

nekari” operája, hiszen 1780-81 telén a „generálisok
hadserege”, azaz a mannheimi együttes számára író
dott. Levine és zenekara közönyös, erősen vitatható
profizmussal „veszi” a mű nem mindennapi akadá
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A. Mozart: Ascanio in Alba (KV 111)

JHH

OPERA CLASSICS

MOZART

•

Naxos •

ASCANIO IN ALBA
Michael Chance • Jill Feldman • Lorna Windsor
Rosa Mannion • Howard Milner
Chffiur de l’Unlvcrsité de Paris-Sorbonne
Concerto Armonico
Jacques G rim bert

Tizenötödik életévének betöltése után alig két
hónappal, im m ár elismert komponistaként kap
ta feladatul M ozart e m ű - nem opera, inkább

f f t Haydn: Szimfóniák No. 72, 93 és 95

hódolati „serenata” - megírását, melynek szöve
ge a kor megszokott allegorikus nyelvén (ezúttal
még a szokásosnál is valamivel bárgyúbb mó

•

NAXOS •

don) rója le tiszteletét Mária Terézia és házasod
ni készülő harm adik fia előtt. A zenei anyag
mindazonáltal figyelemreméltó, sőt több is,

Számomra ez a lemez a hónap meglepetése! A
világhírű L ondoni szimfóniák sorozatának két

m int hibádan: egy-egy sokat sejtető accompagnato érzékeny harm ónia- és árnyaltan kiírt tempo-váltásaival m ár a 10 esztendőnél is közelebbi
Idomeneo-ig előreívelő utat sejteti. Az énekesek
komoly feladatokat kapnak, melyek közül - ola

o
N
O

szos hagyomány szerint - nem feltétlenül a cím
szereplőre nehezedik a legmagasabb fokú virtuo
zitás terhe. (A mellékszereplő Aceste tenor szere

<

pe például két teljes oktávot fog át, annak m in
den „szekundját” valóban igénybe is véve.) A ki
hívásoknak a felvétel énekesei általában jól meg

£

W. A. Mozart: Ascanio
in Alba (KV 1 111
Michael Chance, Jill
Feldmann, Lorna
Windsor, Rosa Mannion,
Howard Milner Choeur
De L'université De ParisSorbonne,
Concerto Armonico
Vezényel: Jacques
Grimbert

darabja előtt, egy kevéssé ism ert darab, ráadá
sul D -dúrban, ami elég gyakori hangnem.
Nincs sem m i mellékneve, megkülönböztető
története, csak a sorszáma: 72. Ám ez ne té
vesszen meg senkit! A darab 1763-ban keletke
zett, míg a vele társított D -dúr, (93-as) és a cmoll (94-es) az 1790-es évek legelején. Csodál
koztam is, m iért ez a kevéssé ism ert m ű a nyi
tódarab, de m ár az első perc zene meggyőzött...
Üde, friss divertim ento-hang, állandó és ele

felelnek, bár természetesen vannak különbségek

gondot okozott Mozart-nak, aki az amúgy igen

gáns mozgás, és valami olyan személyesség jel

is közöttük. Zeneileg és technikailag makulátlan

jelentős számban ismétlődő kórusszövegek meg

lemzi, amely nem ismerős sem a „Sturm und

M ichael C hance és Rosa M annion (az utóbbi

zenésítésénél - feltehetően az időhiány m iatt is -

Drang” korszak drámai világából, sem az érett

évek egyik legizgalmasabb „Dorabellá’-ja) telje

ugyanazon zenei anyagok többszöri újrafelhasz

mester, a „H aydn-papa” bőséges kései szimfó

sítménye, m íg Lorna Windsor-t egy-egy hűvö

nálására kényszerült. Az pedig már sajnos e fel

nia-terméséből. Bájos, kacér, frivol - ilyesféle

sebb pillanatáért, Jill Feldmann-t pedig (gyö

vétel balszerencséje, hogy a legtöbbször (hat al

jelzők kavarognak bennem a négy kürt skála

nyörű frázisai ellenére) olykor hangképzési bi

kalommal!) elhangzó „Venga desommi erői”

m otívum ának hallatán, amely összetéveszthe-

zonytalanságai m iatt sorolhatjuk - ha csak egy

kezdetű férfikari tétel - melyet Mozart érdekes,

tetlenné teszi az első tételt. A fúvósok kiemelt

lépéssel is - hátrébb. Howard Milner becsülettel

szinte látnoki sugallattól vezérelve csupán fafú

szerepe indokolja, hogy a Naxos stábja, illetve

megküzd a m ár említetten nehéz tenor szerep

vókkal, kürtökkel és nagybőgővel kísér - kiváló

T óth Ibolya kezdeményezésére 1992-ben új

pel, győzi is annak hangterjedelmét, de kolora-

érzékkel rátapint e produkció előadógárdájának

csapat állt össze, elsősorban azokból a szólisták

túrás részeivel szemben néha alulmarad. A zene

gyenge pontjaira, s azokat ennyi elhangzás alatt

ból, akik ennél a cégnél már készítettek felvéte

kar - azon belül is elsősorban a vonósok - egyen

igazán a hallgató „fülébe vési”. (A fafúvók kisebb

leket, s - ha jól értem - főleg a Rádiózenekar

letesen kidolgozott, végig igen magas színvonalú

intonációs bizonytalanságait teljes katasztrófává

művészeiből. Tehát nem lemezfelvételre szerve

játéka (a legszebb vokális megoldások mellett) e

változtatja az egész kórushoz képest is rendkívül

ződött alkalmi brigád a Nicolaus Esterházy

felvétel talán legnagyobb értéke: méltó zenei és

alacsony színvonalú férfikar, melyből főleg a te

Sinfonia. E nnek a három szimfóniának tanúsá

előadási értelmezését nyújtja Mozart m inden le

nor m u tat feltűnő hajlamot szólamának negyed

ga szerint egymásra figyelő, ám a zenélés spon

írt hangjegyének. (A vonóskar tiszta és karakter

hanggal alacsonyabban történő előadására.) M i

taneitásával, elemi erejű örömével hódító, kivá-

gazdag - m indkét jelző itt a “szokásos” historikus

vel e „serenatá’-ban - M ozart egyéb színpadi

előadásokat messze meghaladóan létjogosult -

kompozícióihoz képest - a kórusnak meglehető

játékához valamivel szürkébb fafúvók társulnak,

sen nagy szerep jut, a francia énekkar igazán bal-

melyek intonációs hibáinak száma is sokkal na

szerencsés választásnak bizonyul: megkockáztat

gyobb.) Ismerve a Concerto Armonico magas

hatjuk, hogy a 29. számú kórustétel szövegének

színvonalú - főleg Szűts Péternek köszönhető -

(„No, non possiamo vivere in piú felice regno.”)

„zenekari önállóságát”, elképzelhető, hogy a

ilyen előadása hódolat kifejezése helyett inkább

SZÉKELY

meggyőző zenei előadás létrehozásában a kar

rendszerellenes tüntetésként h atott volna a

EmraauMH
Atx
sce* sH

mesternek csak korlátozott része volt; biztos

Habsburg-uralom ellen, s ez tudomásunk szerint

azonban, hogy Jacques Grimbert (és a Paris-Sor-

nem állt a szerzők szándékában. Bár lehet, hogy

bonne) kórusa a felvétel egyetlen elfogadhatat

egy m odern színpadi előadás ezen az úton elin

lan része: egyértelműen műkedvelő énekkart

dulva még érdekesebbé is tehetné a történetet.

hallunk. A m ű libretto-ja egyébként irodalmi
értéktelensége m ellett késedelmes érkezésével is
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ló társaság. Izek, zamatok, színek gazdagsága
jellemzi a korai szimfónia variációs zárótételét,
elbűvölő a menüett triója. Ám ugyanakkor
meggyőző az érett, nagy szimfóniák interpretá
ciója is. Főleg a különleges hangnemű c-moll
darab nyitótételének egyéni megformálása tet
szik. Drahos Béla mint karmester itt nem kö
veti a nagy elődök mintáit, s nem Mozart vagy
Beethoven c-mollban írott művének tragikus

ul Hindemith:
Kammermusik Nr. 1., 4. és 5

pátoszát sugározza a Haydn zenére, hanem mer
önmaga lenni. Ennek a bátor felnőtté-válási fo

•

EMI Classics •

lyamatnak ékes bizonyítéka ez a lemez, mely a
Beethoven-szimfóniák összkiadása után a „tel
jes Haydn” sorozat 15. része. Reméljük a

Ha valaki eddig nem rokonszenvezett Paul

Naxos teljesíti erre vonatkozó ígéretét. A félbe

Hindemith zenéjével, annak meg kell hallgatni

hagyott összkiadás, mint például Derek Solo-

az EMI Classics legújabb felvételeit, és talán

monsé, nagyon fájdalmas. Ám addig is várjuk,
hogy a remek magyar együttest végre itthon is

megváltozik a véleménye. Claudio Abbado irá
nyításával a Berlini Filharmonikusok muzsiku

hallhassuk, élő koncerten!

sai, valamint két kitűnő szólista, Kolja Blacher
Farkas Virág

Paul Hindemith:
Kammermusik Nr. 1.,
4. és 5.
Kolja Blacher - hegedű,
Wolfram Christ - brácsa,
Berlin Filharmonikusok,
Vezényel: Claudio
Abbado

hegedű és Wolfram Christ brácsaművész ugya
nis mindent kihoznak a lemezen szereplő há
rom népszerű kompozícióból. Tolmácsolásuk

HAYDN

[BEE

8,550797

Symphonies Vol. 15
Nos. 72,93 and 95

ban egy-két taktus után kiderül, hogy ez a zene
- ha Hindemith kifejezésmódja néhol kissé ri
deg és személytelen, helyenként provokatív is -,
mennyire eredeti, elgondolkodtató, milyen öt

N ic o la u s E s te r h á z y S in fo n h i
B c la D ra h o s , C o n d u c to r

letes - már-már játékos - és szórakoztató. H in
demith hét darabot komponált Kamarazene

=>

címmel, de egyik sem tartozik a klasszikus érte

ö

lemben vett kamarazene kategóriájába. Az

Q_

1925-ben született Nr. 4-es (op. 36., Nr. 3.)

~ ö

ö

X

J. Haydn: Szimfóniák
No. 72, 93 és 95
Nicolaus Esterházy
Sinfonia
Vezényel: Drahos Béla

kompozíció például nagyobb létszámú kamara-

ös kamarazene (op. 36. Nr.4.) valójában brá

zenekarra és szólóhegedűre íródott. A felvéte

csaverseny. H indem ith - kora legnevesebb

len gyönyörű hegedűhangot hallhatunk, ami

brácsajátékosa - saját maga számára kompo

nemcsak a szólista érdeme, hanem a hangszeré

nálta és több m int hetven alkalommal játszot

is: Kolja Blacher egy 1730-ban készült Stradi-

ta nagyközönség előtt. Tételei közül a legis

varin muzsikál. A hegedűversenyben fontos

mertebb az utolsó, a Variációk egy katonain

szerepet kapnak az ütők, és külön dicséret ille

dulóra, igen komoly felkészültséget feltételez

ti a fúvósokat, akik - és ez a lemez mindhárom

előadóitól. Wolfram Christ figyelemre méltó

darabjában jellemző - rendkívül biztos játékról
tesznek tanúbizonyságot, és ha a kompozíció

előadásával minden bizonnyal a zeneszerző is
elégedett volna.

megkívánja, a legárnyaltabb hangzásra képe
sek: ez sokat segít abban, hogy Hindemith mű

Devich Márton

vei ne váljanak száraz szórakoztató zenévé. A
harmadik tétel éji muzsikájában a szólista mö
gött meghúzódó vonósok is remekelnek. A
CD-n szereplő kompozíciók közül a legkoráb
bi, az 1921-ben keletkezett Kammermusik
N r.l. mit Finale 1921 (op. 24.Nr. 1.) tizenkét

Q_

szólóhangszerre íródott. Abbado muzsikusai a
legszebben talán a legnehezebb tételt oldották

<D
co
O

meg, a végtelen mély, szomorú harmadikat, a
Quartettet. A címben is szereplő, foxtrot jelle
gű negyedik tételben (Finale: 1921), amely a
háború borzalmait idézi, a fúvósok közül a kla
rinét és a fuvola hangjára érdemes leginkább
odafigyelni. A lemez harmadik darabja, a Nr.5-

G R A M fflN

1996 December 1 1

i t i k a

o

Offenbach: Hoffmann meséi

az Opera Comique, a híres-hírhedt „Salle Favart”
saját tradícióihoz és szokásaihoz híven átgyúrta a -

•

Erato-Warner

•

valljuk be - nem teljesen befejezett művet. Az ős
( )l](’l l l ) ( i c l l ,

bemutatón - tudhatjuk meg Kaye tanulmánynak

LES CONTES'Tj ’ HOFFMAN N

is beillő kísérőfiizetbeli ismertetéséből, a teljes ne
„Drága éj, szerelmes éj, csak ringasd gondolánkat!”

ALAGNA
VAN DAM
DESSAY / VADUVA / JO / LASCARRO
DUB OSC / R AGON
BACQUIER / LAM PR ECH T

gyedik felvonás, a Giulietta-kép kimaradt, s több

A megszokottnál gyorsabban, s ritmikusabban szól

híres számot más drámai helyzetben, más szereplő

a nagy sláger, a „barcarola” a negyedik felvonás ele

vel énekeltettek el. Nem sokkal az 1881-es premier

jén. Fiatal, világos hangszínű szoprán (Catherine

után elkészült a „nagyoperai” változat, Ernest Gu-

Dubose) intonálja, tisztán, s kevés vibrátóval.

iraud recitatívóival, aki már a Carmen esetében is

Majd csadakozik hozzá egy érettebb, asszonyi hang

végrehajtott egy hasonló, sikeres műtétet. A külön

(Sumi Jo), nem túl testes, de szép, érzéki, különö

böző kottakiadások, többezer oldalnyi kézirat és

sen a magasabb régiókban kerek. Talán nem is

vázlat felhasználásával, most ezen a következő szá

nagy baj a gyors tempó, hiszen a címszereplő (Ro

zadvégen végre összeállt egy olyan változat, amely

berto Alagna) hamarosan azt énekli majd, hogy

talán sikeresen igyekszik hű lenni Offenbach szel

nem szereti ezt a hangulatot, ezt a búsongó érzéki

leméhez. Néha Kaye számára fontosabb a drámai

séget, s a vidámságot, a bort, meg az egészséges sze

igazság, m int a filológiai hűség, nem mindig az a

relmet élteti „bacchosi strófáiban” - életerős, nagy

változat kerül bele a darabba, melyet a szerző utoljá

vivőerejű hangon. Az Erato új lemeze tele van kel

ra komponált. Például Giulietta bravúáriája, melyet

lemes meglepetésekkel: friss hangokkal, pályájuk

Sumi Jo saját kadenciáival énekel a kártya-jelenet-

elején álló, nagyon akaró énekesekkel. Alagna

ben, vagy a Natalie Dessay káprázatos képességeit

Hoffmannját hallgatva joggal félthetjük a tenoris

csillogtató Olympia-ária, amelyet Offenbachnak

tát attól, hogy hamarosan „túlénekli” magát, hisz

éppenséggel egy könnyebbel, énekelhetőbbel kel

KENT NAGANO

J. O ffenbach:
Hoffm ann meséi
Roberto A lagna, Jó sé van
Dam, Leontina V aduva,
Sumi Jo,
a Lyoni N em zeti O p e ra
kórusa é s z e n e k a ra
Vezényel: Kent N a g a n o

rengeteg energiát és aktivitást mozgósít ebben a lí

lett - kényszerből - felcserélnie az ősbemutató elő

rai szerepben. Kicsit furcsa is, hogy a dekadensnek

készületeinek idején. Sőt, helyet kap az előadásban

ismert poétát ilyen egészségesnek és aktívnak m u

egy „apokrif” szextett is, melyhez Offenbachnak

szép sikereit), Leontina Vaduva és az elmúlt egy

tatja, ámbár ez nem csupán az ő számlájára írható.

semmi köze, későbbi kiegészítés. Filológiai szem

két év üdvöskéje: Natalie Dessay. Az ő teljesítmé

Ugyanis ez az itt hallható Hoffmann meséi nem

pontból pontosan dokumentált, ám önálló kon

nyükkel külön-külön is elégedettek lehetünk.

nagyon hasonlít azokhoz az előadásokhoz vagy le

cepcióval rendelkező előadási verzió készült, ame

Ám a nagy élvezet az igazi, az új tenor, akiért le

mezfelvételekhez, amelyeket a közönség oly jól is

lyet Kent Nagano remek együttesével, a Lyoni

het rajongani, s lehet aggódni. De élvezni kell

mer. Michael Kaye úgynevezett előadási verziójá

Opera énekeseivel és zenekarával hűségesen tolmá

mai jó formáját, erejét, egészségét. Ne is törőd

ról van szó, amelyet Offenbach eredeti dramatur

csol. A szereplők között vannak nagy öregek - kar

jünk a holnappal: ez a mai nap mai előadása, a

giai és zeneszerzői szándékainak megfelelően ő re

akterszerepekben (Michel Sénéchal, Gabriel Bac-

mai élvezeteké. A múzsa kellemetlen kis színész

konstruált a fennmaradt kéziratokból. Ugyanis a

quier), ott van, s remek formában énekel a négy

nő, még prózában is hamisan cseng a hangja, mit

Hoffmann meséinek, a nagy operettszerző utolsó

negatív figurát megszemélyesítő Jósé van Dam, s

számít tehát a halhatatlanság, az örökkévalóság és

művének, s egyetlen „igazi operájának” nincs vé

ott az „új generáció”, amelyre oly büszkék a fran

a többi romantikus kacat.

gérvényes, szerzői szándékot tükröző partitúrája.

ciák. A kilencvenes évek sztárjai: a már említett Su

Offenbach nem sokkal a premier előtt meghalt, s

mi Jo (koreai születésű, de Franciaországban aratja
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„gömbölyűén”, nem a szláv basszusok ércesebb
és szikárabbbb, sem a ném etek „kormos” árnya

MJHÁLY

lataival. O sm in és Sarastro szólamának híres

SZÉKELY

mélységeit „élőben” sohasem, lemezen is csak
MOZART

talán Alexander Kipnistől és M artti Talvelától

^ v re a t Hungarian Voices:
Székely Mihály

hallottam megközelítő erővel és zengéssel. (Fél

ENTFÜHRUNG
AUS DEM SERAIL
DOM GIOVANNI
DIE ZAUBERFLOTE

reértés elkerülése végett hozzáteszem, középütt

IL BARBIERE Dl SIV1GUA

ROSSINI
VERDI

ő k produkáltak sűrűbb, magvasabb hangot.)

SIMON BOCCANEGRA
DON CARLO

Székely csodálatra méltó orgánum át a végzetes

TCHAIKOVSKY
EUGENE ONEGIN

BORODIN

betegség esztendei is csak részben bírták kikez

•

Hungaroton Classic •

PRINCE IGOR

MUSSORGSKY

deni. És mégis, ha végighallgatjuk az egyes

BORIS GODUNOV

részleteket, a hang helyett - vagy azon keresztül

DER ROSENKAVALIER

R. STRAUSS

- egyre inkább az em ber k ö t le. M ert művésze
Székely M ihály (1901-63) neve még a mai ma

tének igazi nagysága az eredeti és sokrétűen

gyar köztudatban is operatörténeti fogalom,

gazdag emberábrázolásban nyilvánult meg, s

külföldön azonban egy lexikon-cikk kezdete

abban a törekvésben, hogy a színpadi játék és

csupán. Ennek megfelelően hazai és külföldi

ének összetett elemeit egységbe ötvözve a sze

kritikai rangsorolása eltérő, s ebben az a tény is

repalkotói folyamat végeredményét „egyszerű

közrejátszik, hogy

vé” tegye. Az új C D Székely legjobb szerepei

tíz évvel a kompaktlemez

piaci megjelenése után egyetlen portréja sem

ből sorakoztatja fel a népszerű számokat. A fel

volt forgalomban ezen a hanghordozón. Euró

vételek 1953 és 62 között készültek, de a szere

pában m indenekelőtt a Kékszakállú herceg

pek legtöbbjét korábban m ódja volt a nagy kö

megszemélyesítőjeként tartják szám on Szé

zép-európai és olasz hagyományt éltető kiváló

kelyt: „hivatalos” hanglemezei az 1936-os ma

karmesterekkel be- és áttanulni. A M ozart-fi-

gyar (Ferencsik/Hungaroton) és az 1962-es

gurák Klemperer (O sm int még előbb Erich

londoni (D oráti/M ercury) felvételek. Amerikai

Kleiber), A rózsalovag Oshs báróját Clemens

működésének emlékét egy-egy dokum entum

Krauss, az orosz operákat Issay Dobrowen és a

őrzi a New-York-i M etropolitan Tannhäuser

nagy Verdi-szólamokat Sergio Failoni irányítá

(1948) és Sim on Boccanegra (1950) előadásai

sával énekelte. (Az itt felhangzó Rágalom-ária

ról. A jelen kiadvány tehát egyaránt szolgálja a

kerete A sevillai borbély rádiófelvétele, amelyet

valós értékelés megalapozását, illetve az idő

a Magyarországon - Failoni után - legtöbb ér

múlásával fakuló portré restaurálását. (A pálya

dem et szerző olasz dirigens, Lamberto G ardel-

kép vázlata az ism ertetőben olvasható.) Milyen

li vezényelt.) Alakításainak színpadi felépítését

ez a hangportré? Elfogultság vagy elérzékenyü-

pedig az operarendezés eddigi (s talán örök

lő visszatekintés nélkül is magával ragadó m ű

időkre érvényes) magyar csúcsát jelző N ádasdy

vészi arcmás, vonásait nem feledjük többé.

K álm án-Oláh Gusztáv kettőssel dolgozhatta

M int gondosan kim unkált maszk az alatta rej

ki. M indez együttesen magyarázza, m iért „hall

tőző - bár felismerhető - emberi arcot, úgy fedi

u n k többet” e lemezről, m in t néhány jólism ert

el az első hallásra Székely kivételes hangja is az

áriát. Az egy kivételével magyar nyelvű felvéte

Great Hungarian Voices
Székely Mihály
Részletek Mozart, Rossini,
Verdi, Musszorgszkij,
Borogyin és Richard
Strauss operáiból

0

'0

„alakítást”. E hang minősége, szépsége és bősé

lek ráadás-gyönyörűsége Székely tökéletes m a

ge egyszeri és hasonlíthatatlan: hozzá fogható

gyar éneke, a hibátlan és természetesen kiejtés,

magyar basszus sem előtte, sem azóta nem zen

hanglejtés és hangsúlyozás. (Némelyik elavult

gett O peraházunkban. (Értsd: ha másoké nem

fordítás szóhasználata és prozódiája nem tesz

kevésbé szépen, hát másképpen.) A Székely

hozzá az élvezethez.) A felsorolt szerzők darab

Mihályé nem tartozott a baritonba hajló magas

jai kitűnő nézőpontokat kínálnak a portré tü 

baritonja és Fodor János basszbaritonjának ele

basszusok csoportjába, sőt, pályáján valószínű

zetes vizsgálatához. Székely egyszerre volt drá

mi ereje nemcsak ellenfénybe állítja a Székely

leg épp a magas hangok okozták a legtöbb gon

mai meg buffo énekes és a lírai basso cantante,

portrét, de elkerülhetetlenül felkelti nosztalgi

dot - neki. Hallgatóságának nem , ugyanis Szé

s m indhárom nézetből nagyságnak m u tatk o 

ánkat az ő együttes jelenlétük operai aranykor

kelynek egy sor technikai eszköze, ha tetszik,

zik. Az első Sarastro-áriát, Fiesco vagy G rem in

szaka iránt. Ilyen óriások m indennapi találko

trükkje volt ahhoz, hogy e nehézséget is a javá

herceg szólószámait m in t az emberi, színészi és

zásai azóta sem igen ismétlődő ünnepnapokat

N

to

ra fordítsa, helyesebben a kényesebb magas

muzsikus erények, belső diszpozíció és külső

terem tettek a budapesti O peraházban. Azon a

hangokat a drám ai m ondandó és a zenei frázis

körülm ények szerencsés egybeesésének szülöt

színpadon, ahol a nagy basszista negyven esz

kívánt kifejezéséhez idomítsa. Középső hang

tét emelem ki a magas színvonalú m űsor egé

tendőn át nyolcvan kisebb-nagyobb szerepben

tartom ánya szélesen áradó és telt volt és igen

széből. Külön érdekesség a két duett a hasonló

építette fel azt a legendát, amelyet m a is felidéz

színgazdag: nagy átütőereje ellenére is puha és

képp súlyos egyéniségű és a maguk kategóriájá

a név: Székely Mihály

hajlékony. Alatta pedig ritkaság számba menő,

ban szintúgy hangcsodának tekintett pályatárs

dús mélyregiszter szólalt meg, töm ören és

sal. Svéd Sándor (D on Giovanni) nemes lírai

U hrm an György
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JL . j L . arácsony közeledtével
a zene barátainak (is) igen
óvatossá kell válniuk. Jól tud
juk, az ünnep eredeti tartalma
sajnos reges-régen másodla
gossá vált. A Megváltó születé
sének évenkénti megünneplé
sét, eljöttének és üzenetének
megértésén való nyugodt el
mélkedését, a meghitt családi
együttléteket és a szeretet álta
lános ünnepét sokkal inkább
egy, a külsőségekre összponto
sító, jónéhány héten át tartó
„Christmas business” program
váltotta fel. Erre természete
sen a lemezkiadó cégek is „rá
mozdultak”, ami persze érthe
tő, ugyanakkor nem árt még
kritikusabb fülekkel odafigyel
ni, milyen zenei tartalmat rej
tegetnek a speciálisan kará
csonyra kiadott lemezek. Az
igen nagyszámú kínálatból
most három, zeneileg egymás
hoz közelálló albumot veszünk
„fülügyre”.
1 4
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A Metro Blue kiadványa már címével is jelzi,
hogy a világzene rajongóinak érdeklődésére szá
mít, amikor válogatásával különféle zenei stílusok
(népzene, blues, jazz, pop, némi esztrád], külön
böző jellegű, mértékű, és tegyük hozzá, különbö
ző minőségű ötvözeteiből és feldolgozásaiból
nyújt színes válogatást. Ennek persze megvan az
az előnye, hogy a zenei anyag mindenképpen
változatos, tekintve azonban a world music-ra
amúgyis jellemző stiláris gazdagságot és hozzá
téve azt, hogy Papa W emba, Cesaria Evora
vagy a Gipsy Kings produkciója ennek az irány
zatnak üzletileg ugyan sikeres, d e valljuk meg
őszintén, eléggé felhígított, esztrádosított változa
tát képviseli, a kapott összkép talán túlontúl ve
gyes. Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy ez a ki
advány szélsőségesen is „sampler", s hogy a vi
lág különböző stúdióiban felvett anyagok viszony
lag egységes hangzássá varázslásának bizonyo
san nem kis feladatát, a fentebb is jelzett nehéz
ségekhez képest jól végezte el Greg Calbi, a
New York-i Masterdisk stúdióban. Ha azt mond
juk: world music, akkor én a különböző zenei
irányzatoknak a népzenédben, mint közös neve
zőjükben való, zeneileg igényes találkozását tar
tom szerencsésnek, s erre ezen a CD-n is igen sok
jó példa akad. Bob Berg gyönyörű szaxofonozá
sa szépen párosul Zakir husszain táblázásával és
Arto Tuncboyacian énekével illetve ütőzésével a
W e Three Kings című darabban, John Scofield
találkozása a The Wild Magnolias énekeseivel
szintén szerencsésnek mondható. Angélique Kidjo és Zan Vévédé-ben különleges énekhatásaival
bűvöl el bennünket, míg a The C aribbean Jazzproject, kiváló szólistákkal a z élen (Paquito
D'Rivera - a tévesen feltüntetett szopránszaxofon
helyett klarinéton és altszaxofonon játszik, Andy
Narrel - acéldobok, Dave Samuels - vibrafon, marim
ba] bizonyítja, hogy jókedvű, dallamos zenéket is
lehet igényesen játszani. A Vocal Sampling szelle
mes feldolgozása (We Wish You a Merry Christ-
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mas - Rumba Navidene) és remek e lő ad ása a le
mez egyik csúcspontja, melyet jó szerkesztési ötlet
tel követ a Gilberto Gil - C a etan o Velőse - Eliane
Elias team finom és nyugodt Boas Festas-a. A Yomo Toro and the Boricua All Stars elnevezésű együttes Ruben Blades-szel (ének) és Dave Valentin-nel
(fuvola) kiegészülve a már unalomig ismert is lejá
ratott Jingle Bells-t is a z újdonság erejével varázsol
ja elénk ötletes átdolgozásban. S hogy igazi,
megalkuvástól mentes, ezzel együtt mégis népsze
rű fúziós jazzfeldolgozások is helyet kaptak a le
mezen, a z külön örömünkre szolgálhat. Ezt bizo
nyítja Dianne Reeves és M ino Cinelu kiemelkedő
Tvelve Days of Christmas tolmácsolása és a M arcus
Miller - Joshua Redman zenekar muzsikálása a
G od Rest Ye Merry Gentlem an című feldolgozásá
ban. A kiadvány forgalm azása egyébként nemes
célt szolgál: a z előadásból szárm azó bevételek a
szellemi fogyatékosok „Speciális Olimpia" elneve
zésű program jainak tám ogatását fogják szolgálni.
Kevesebb jót tudok elm ondani a MoJazz karácso
nyi albumáról. Ez a lemez tipikus amerikai limoná
dé válogatás, mely sokkal inkább illik a nagy ka
rácsonyi vásárlások színhelyeihez, a szupermarke
tek üzleteihez és folyosóihoz. N éhány igényesebb
kompozíciót illetve átdolgozást leszámítva nem
több, mint profi produkció, mely szépen m eghang
szerelt, könnyen emészthető és remek technikai
színvonalon rögzített zenéket tartalmat és ezzel
fog minden bizonnyal szép összegeket kicsalogat
ni a vásárlók pénztárcáiból. A néhány kivételt
azért érdem es felsorolni: szívesen hallgattam a Gi
ve Love O n Christmas Day című számot, mely po
puláris és igényes egyszerre, Denise Stewart és
G ary N eal énekével; Carol Riddick egyszerűen a
hangjával győzött meg a This Christmas (I'd Rather
Love)-ban: a lemez egyetlen, valóban igazi jazzprodukciója pedig a Renee Martin által szépen
előadott, és akusztikus hangszereken kisért Santa
Baby. M indössze ennyi. Számom ra a z igazi cse
m egét a Verve CD-je jelentette. A lemezen szerep
lő muzsikusok névsorát tanulmányozva olyan jelle
gű és minőségű zenét képzeltem el, melyet aztán
volt is szerencsém hallani. A kezdő The Christmas
Song-nak meghitt hangulata van, ízig-vérig igazi,
őszinte jazzmuzsika fültanúi lehetünk a z elkövetke

ző közel e g y órában. S reményünkben nem fog
unk csatlakozni. Kiváló „medium band" gondosko
dik arról, hogy a lemezt producerként is jegyző
Don Sickler jólsikerült hangszerelései, melyek egy
szerre modernek és szépen hangzóak, jó ízzel és
m agas zenei színvonalon szólaljanak meg. A ze 
nekarhoz csatlakozó három kiváló énekesnő, Betty
Carter, Shirley Horn és A bbey Lincoln illetve a ze 
nekarból a z alábbiakban ismertetett ragyogó szó
listák produkciója a z igazi karácsonyi ajándék.
H add emeljek ki néhány szám ot és szólistát a ti
zenhárom felvételből álló lemezről. Shirley Horn a
nyitószám kapcsán már szóba került, s a z ő nevé
hez fűződik a W inter W onderland tökéletes elő
a d á s a is, melyet méltán egészít ki Roy Hargrove
telt tónusó szárnykürtszólója. Betty Carter jellegze
tes, csúszkálás, időnként kissé beszédszerű intoná
ciója két felvételen hallható (Let it Snow és Home
for the Holydays). Abbey Lincoln hangjában is két
szer gyönyörködhetünk. Először is a Christmas
Cheer m eghatóan szép e lő a d á sa során, melyben
Roy Hargrove is érzékeny szárnykürtszólót játszik,
valamint a This Chrístmas-ban, ahol Christian
McBride bőgőszólója is igen figyelemreméltó.
Szólnunk kell még Ron Blake feltűnően „egészsé
ges", telt tenorszaxofon tónusáról és jó szólóiról
(The Christmas Song, Home for the Holidays), va

_______________________
World Christmas
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lamint M ark Whitfield gitározásáról is, mely ugyan
több zenei közhelyet is tartalm az, mégis m agán vi
seli a jelentős muzsikus kéznyomait. A mindig re
mek form ában játszó Christian McBride-ban most
sem csalódunk. Különösen hatásos a Double Dec
ker (Deck the Halls) szellemes feldolgozásában
nyújtott teljesítménye, a z e g y szál „lábcin" felett
előadott, kíséret nélküli (rájátszással kétszólamúra
bővített) bőgőszóló. A már dicsért Roy Hargrove
mellett a másik trombitás, N icholas Payton is bizo
nyítja: méltán szerepel a Verve szupercsapatában.
Jólsikerült improvizációt hallunk a Santa Claus is
Corning to Town és a Home for the Holidays című
darab o k b an , míg a zárószám ban fújt lendületes
szólója, Stephen Scott zongoraszólójával kiegé
szülve méltó lezárása ennek a z albumnak, melyet
minden bizonnyal a karácsonyi időszak elmúltával
is sokat fogunk hallgatni.
Borbély Mihály
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it i k a
neobop nem zedék köpönyegéből, és gyengéd
óriásként kezelésbe vette a zongorát. Trióleme
zek után most szólóban mutatja meg m agát. Lel
ke égi m agaslatokban jár, s ez a z önfeledt o d a 
a d á s vezeti ujjait a billentyűkön. A választott
számok a keresztény fehér-fekete kultúrkör dal
kincsének jól ismert darab jai (jesus Loves Me,
W e Three Kings, Amazing G ra c e , Sometimes I
Feel Like a M otherless Child), a repertoár eleve
kapcsolatot teremt a z e lő a d ó és a hallgató kö
zött. Nem (csak) arra figyelünk, hogy mi, hanem
inkább arra, hogy hogyan hangzik fel. Chestnut
rendkívül egyszerű eszközökkel dolgozik: né
hány akkorddal vagy ismétlődő basszusmenettel
lerakja a dal hangulati alapköveit, s aztán jó
szerivel csak a dallamot variálja. Akik a jazzt
azonosítják a virtuóz, lendületes improvizációk
kal, jobb, ha máshol kereskednek. Ezek a d a ra 
bok lassan, lélekemelőén bontakoznak ki és hal
nak el. A zongorista egyetlen fölösleges hangot
nem üt le. Puha, meleg, a felső regiszterekben a

Dave Brubeck Christmas
Dave Brubeck - zongora

lyen megtermékenyítő hatása lehetett akkoriban a

karácsony hangulatát idéző, csilingelő hangokat

zseniális Paul Desmondnak, és hogy hányszor sze

csal elő a hangszerből. Itt nem a disszonancia,

repelt a DownBeaf népszerűségi listájának élén, tri

hanem a tonalitás uralkodik. Különös: minden

T e la r c - K a r s a y é s T á r s a •

ójával is. Mindezek jogossága egy pillanatig sem

nek ki van jelölve a helye, m égsem érzünk kiszá-

kétséges a 7 6 éves mester életművét ismerve. De

mítottságot. Cyrus Chestnut, e z a bő derekú fe

fb

•

most karácsony lesz ismét: kinek szép, kinek áldott,

kete zongorista engedte m ag á h o z jönni a han

kinek giccses... Brubeck munkáiban mindig volt va

gokat. Igazi ajándék, hogy ezt a szép lemezt

imént jókívánság nem bántja az érzékeit (vagy az

lami alázat, ami most sem csak a misztériumnak

azok is a fenyőfa alá tehetik, akiknek a kará

érzéseit), annak Dave Brubeck karácsonyi lemeze

szól: a harmóniák iránt legalább annyira.

csonyról nem a jazz jut a z eszükbe.

„Kellemes karácsonyi ünnepeket!" - nos, akinek az

sem fogja bántani semmijét: a fülét sem. A követ
Túri G ábor

Matisz László

keztetés talán kissé spekulatívnak tűnik, d e késede
lem nélkül megmagyarázom: vagyunk már néhá
nyon, akiknek a „kellemes" inkább egy koktélhoz,
esetleg langyos lábvízhez, urambocsál kielégülés
hez passzol, és a „békés", „szép”, vagy például

KARÁCSONY

a z „áldott" a z a jelző, amellyel a karácsonyt illet
nénk. Tehát, Brubeck zongorázása a szóbanforgó
CD-n módfelett kellemes. Azok a „zenekedvelők",
akik a hangok hatására képesek úgy átlényegülni,
szinte jelen lenni a harmóniákkal m egidézett va

^ y r u s Chestnut: Blessed Quietness
Cyrus Chestnut - zongora

t

D avis Staples & Lucky Peterson:
Spirituals & Gospel

rázslatos közegben, történetesen: a 4 0 évvel ez
előtti Brubeck család kaliforniai otthonának meghitt
ünnepi idilljében -, bizonyára kellemes érzésekkel

•
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-
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•
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telítődnek e hangfelvétel hatására. (Mondanom
sem kell, hogy nem Miles Davis lelki rokonaira gon

Áldott csendesség. M ondhatnánk, év végi fo

Az afro-amerikai kultúra zenei a la p já t a d ó spiri

dolok.) Pedig bármennyire is bizarrnak hat, beval

gás:

tuálék és a

lottan ez volt Dave Brubeck koncepciója. A borító

dalok

való jáb an

ként szám on tartott gospel-zene v ilágába kalau

füzetkében ő m aga írta le szerény szándékát - a

a z o n b a n nem (csak) üzleti vállalkozás: e g y fia

zol bennünket a z énekes Mavis Staples és a zon

muzikális családról szóló kedves kis anekdotákkal

tal, vallásos, termetes, mainstream beállítottságú

gorista Lucky Peterson közös lem eze. Mindkét, -

fűszerezve -, a Santa Claus (Mikulás)várás felejthe

a XVIII.-XIX. sz á z a d b a n kialakult - műfaj napjain

tetlen pillanatainak felidézéséről. N éhány mondat

zongorista önvallom ása. H ódolat és tisztelgés a
néger örökség előtt úgy, hogy olyan kifejezetten

ban kitér a felvételen hallható átiratok eredetére is,

fehér és európai dalokat is m egszólaltat, mint a

nyomása elleni polgárjogi küzdelmek, a z egyen

d e mivel túlzottan ismert karácsonyi dalocskák

Stille nacht (Silent Night). M élységes érintettség

jogúságba vetett hit zenei m egjelenítésére hiva

ezek, - mint például a Jingle Bells" (két változatban
is: egy az érkezésre, egy a távozásra) - valamint

ről vall, s igazából csak a z képes átérezni indít

tott. De a két műfaj szigorúan vett politikai üze

tatását, aki járt már fekete gyülekezetben, és fi

netét oldják a z előadók, a z érzelm ek és a z e 

hasonlóan népszerű európai - a lengyel nagyma

zikailag is részese volt a közös áhitatnak. A sze

nei m ondanivaló - elsősorban a ritmika - széle

mától ismert - dalokról van szó, nem okoz kü

líd néger. A szó ezúttal nem minőséget, hanem

sebben értelmezett megközelítésével. A pergőn

lönösebb intellektuális izgalmat. A hangzó anyagot

tudatállapotot jelöl. M egbékéltséget, harmóniát,

ritmikus és a balladajellegű m egszólalások kont

illetően pedig, semmi okunk kételkedni a z eredeti

a szeretet iránti vágyat. Fényévnyire a z egykori

rasztja

koncepció megvalósulásában: bizonyára ilyen a

polgárjogi m ozgalmak dühös lázadásától, a

mondó,

kaliforniai családok hangulata karácsonykor. Most

fennálló (zenei) rendet ta g a d ó elhatárolódástól,

a z élni akarást sugárzó kettősséget kölcsönöz a

ne firtassuk, hogy Dave Brubeck mit tanulhatott Da

a form ákat d a rab jaira sz a g g a tó vad tiltakozás

lemeznek. A spirituálék eredeti gondolatisága

rius Milhaud-nál, pláne Schönbergnél, hogy milyen

tól, Cyrus Chestnut - Betty Carter, Donald Harri

m anapság gyakorta párosul virtuóz e lő a d ás

magasságokig jutott legendás kvartettje, hogy mi

son, Roy Hargrove zongorakísérője - előbújt a

móddal, mindent elsöprő és nagyon hatásos
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himnikus énekek, spirituálék, karácsonyi
gyűjtem énye.

Valóban

a z,

későbbiek során templomi muzsika

kig társadalm i jelentőségű, hiszen a feketék el

nemcsak melankolikus,

szomorúan le

elvágyódást tükröző, hanem örömteli,

1 ) ' , ,

CHRISTMAS
tT^ake Six: Brothers

hangszereléssel, valamint a hagyom ányos har
móniavilág színesítésével, d e ezek a divatos
megközelítések sokat vesznek el a dalok egysze

•
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rűsége és tisztasága ad ta szépségből. A két elő
adóm űvész nem csinál semmi különöset. C supán
zenélnek , örömmel, átéléssel és alázattal. A mű

Sing A Song - Így kezdődik a Take Six vokálszextett

fajba vetett hitük nem a nagyszerű és különlege

legújabb albuma. Közhelyes dalszöveg egy ének-

sen egyedülálló virtuozitáson, a z aprólékos ki

együttestől? Igen is, meg nem is. Húsz éves nótáról

dolgozáson, hanem a hangok, a z eredeti szöve

van ugyanis szó, és a ritmusgitár-rézfúvós-dob hang
zás is erősen a funky hőskorát idézi. A feldolgozás

gek és a dalok történelmi jelentőségének tisztele
tén és m egbecsülésén érzékelhető. A lemez - el

lendületes, táncra hívó és igényes hangszerelésű,

ső számától a z utolsóig - hihetetlenül m agabiztos

de a szöveg nem több a "Keep smiling!" -típusú

ritmikájú. A zongora, illetve a Hammond orgona

amerikaias semmitmondásnál. Hol m aradnak a

sajátosságait jól ismerő, s a zt a legszélesebb

Take Six gospelt és néha hip-hopot jazzel egyesítő,

skálán kihasználó Peterson és a testes alt hang
gal rendelkező énekes nem m agukat vagy hang

zseniális történetei, mint például a Dávidról és Góli

szerüket, hanem a z ebben a z a n y ag b a n rejlő -

énekegyüttesek között is megkoronázott, közönség-

eredeti megközelítéssel felszínre hozható - zene
iséget (élő lüktetést, a virtuóz szöveghasználatot,

és kiritkusdíjas gospel-együttes nem lett azért hűtlen
eredeti önm agához. Új lemezükön is figyelmeztetik

a strófák közötti kohéziót) helyezik előtérbe. Ze

Sámsont: vigyázz a hajadra, Delilának CSAK AZ

nélésük érzelmi töltete (a jazzes nyelven: feeling)

KELL. Ismét Jézus a z egyik szám abszolút főszerep

teszi megindítóvá és különösen érdekessé a le
mezt, amely így sokkal inkább a Déli államok vi

ott van. Ilyen átütő erőt csak mély hit és a belőle fa

déki, apró, feketék látogatta templomai, vala

kadó hivatástudat adhat. De a hangsúlyok máshová

mint a z ottani közösségek sugárzóan tiszta em

kerültek. Míg a z első négy lemezükön - és ide sorol

beri hite, szeretete előtt hajt fejet, mintsem egy

hatjuk a Quincy Jones és a Yellowjackets oldalán ké

jól felszerelt stúdióba kalauzol bennünket. Sajná
latos azo n b a n , hogy a lem ezgyár kisördöge rög

szített felvételeiket is -, a gospel alapokon megszó
laló, hátborzongatóan felrakott szólamok és a gyé

tön a lemez nyitó szám án lekeveréssel megtöri a
két zenész kam aram uzsikálásának varázsát. Mi

addig itt a z elektromos hangszerek és a funky vala

átról szóló zenés mini-dráma? Természetesen a jazz-

lője, és a sorokban vagy a sorok között mindenhol

mint rhythm & blues elemek veszélyesen közel viszik

joggal vetődik fel a z em berben a kérdés: mi

a végeredményt a z untig ismerthez, már-már a z el

szükség volt erre? Nem is beszélve arról, hogy
a z ilyesfajta technikai beavatkozás rontja azt a z

csépelthez. Mintha a gyenge kezdés után mégis tu
datában lennének ennek a veszélynek, és a Can't

autentikus látásm ódot, melyet a két zenész min

Stop... már olyan énekszólót (és a capella betétet!)

denféle piaci igény elé igyekezett helyezni. M ég

tartalmaz, amely visszabillenti a mérleget arra a z ol

a néha torz Hammond orgona is jobban elvisel

dalra, ahol a Take Six egyszerűen verhetetlen. Az

hető, mint a z efféle technikai balfogás. A lemez

előző lemezükkel (Join The Band) megkezdett váltás

a gospel-éneklés királynőjének, M ahalia Jackson-

folytatódik tehát, csak kicsit mintha megérintette vol
na őket utánzóik (számosán vannak: Boyz II Men,

ség elé példaképével együtt. Ahogy mondja:
Jackson közvetlen em beriessége, ag gályai és

Coming Of Age stb.) kommercionális sikere. A G ra
mofon popbírálatai között ez a lemez megkérdője

örömei szólaltak meg ilyenkor a z ezerszínű han

lezhetetlen öt csillagos lenne, de saját korábbi telje

gon. Mavis Staples hangtartom ánya semmiképp

sítményükhöz mérve nem annyira izgalmas és g a z 

sem m ondható tágnak (másfél oktávon túl nem
merészkedik...), hangszínének eredetiségén is

dag. Ezen a lemezen is, stílustól függetlenül, saját

lehet vitatkozni, d e a z e lő a d ás átélése és emel

fejezetten acid-es Do Right, vagy a legszebb lassú,

kedettsége méltó

M ahalia halhatatlan szellem

a W e Don't Have To Cry, újra bebizonyítva, hogy
saját világukban vannak a leginkább otthon.

Balázs Adóm

Csengery Tádé

éhez.

Cyrus Chestnut: Blessed Quietness
Cyrus Chestnut - zongora
• Atlantic - Warner•

mántfényű tisztaság főleg a capella hangzott fel,

vel ez a technikai elem többször nem fordul elő,

nak állít emléket. Staples többször lépett közön

A Dave Brubeck Christmas
Dave Brubeck - zongora
• Telarc - Karsay és Társa •

Mavis Staples & Lucky Peterson:
Spirituals & Gospel
Mavis Staples - ének, Lucky Peterson - orgona
• Gitanes J a z z / Verve - PolyGram •

számaik jelentik a maradéktalan örömöt, mint a ki

CHRISTMAS

Take Six: Brothers
Take Six: Alvin Chea - basszus, Cedric Dent - bariton,
Joel Kibble - tenor 2, Mark Kibble - tenor 1, Claude
McKnight III - tenor 1, David Thomas - tenor 2, + rész
letezett stúdióegyüttes
• Reprise - Warner •
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^Jloe Zawinul: My People
f ) o h n Scofield: Quiet
•
•

V e r v e - P o ly G r a m

Gyönyörű lemez. Tessék kérem megvásárolni.
Aki szereti a finom, megkomponált, improvi
zációkkal átszőtt jazzt, és az akusztikus gitár
hangját is kedveli, nem fog csalódni. Scofield
rockzenészként indult, majd tizenegy éves ko
rában szeretett bele a jazzbe. Olyan eredmé
nyes lett ez a szerelem, hogy 1974-ben már
Billy Cobham, 1982-ben Miles Davis zene
karának lett tagja. Erős formateremtő vénájá
ra példa, hogy ebben az időszakban Davis
számaiban rendre a Scofieldra jellemző dallam
építkezés tűnik fel. (Csak érdekességként jegyzem meg, hogy ez a Bartók nevével fémjel
zett tengelyrendszeren alapul.) Manapság
előttem ő tűnik a legkonzekvensebb, legin
kább egyedi hangvételű jazzgitárosnak. A
Quiet szinte teljes egészében Scofield munká
jának eredménye, a többiek „csak" megértet
ték, és hiven követték a szerző szándékait. Az
egyetlen kivétel talán Wayne Shorter, akinek
száraz, magányos szólóiból átsüt a mindent
elsöprő tehetség, játékában mintha a Coltrane előtti világ, mondjuk Ben Webster vagy
Lester Young világa éledne újjá. Scofield a
számokat és a hangszereléseket egy éven ke
resztül írta, majd az anyagot mindössze há
rom nap alatt vette fel a zenekar New York
ban, csupán Shorter fújta rá a szólamait Los
Angelesben, pár nappal később. A cim talá
ló, a zene csendes, leginkább a cool korszak
darabjaira, azon belül is Gil Evans munkáira
emlékeztet. A zene visszafogottsága miatt
úgy tűnik, mintha John Scofield nagy utat tett
volna meg a Loud Jazz-től a Quiet-ig, de va
lójában a zenei eszközei nem változtak meg
gyökeresen, sőt, az elmúlt tíz-tizenöt év leme
zeiből egy egységes, egyedi zenei világ ké
pe rajzolódik ki. A gitáros nem tartja magát
hangszerelőnek (habár három évig tanulta a
szakmát Gary Burton mellett), de ez a lemez
bizony jócskán rácáfol saját véleményére. Re
mekül kezeli a jazzben egyébként szokatlan
kürtöt, angolkürtöt, tubát, fagottot, fuvolát.
Olyannyira egységes a lemez, hogy az egy
más után lévő darabok mintha szerves egysé
get alkotnának, pedig egymástól különvá
lasztva is játszható jazz számokról van szó.
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John Scofield: Quiet
John Scofield - akusztikus
gitár, W ayne Shorter tenorszaxofon, Steve
Swallow - bőgő, Bill Ste
wart - dob, Dudka Da
Fonseca - dob. km:
Randy Brecker - trombi
ta, szárnykürt, John
Clark; Fred Griffin szárnykürt, Charles Pil
low - fuvola, szárnykürt,
szaxofon, Lawrence
Feldman - fuvola, szaxo
fon, Howard Johnsontuba, Roger Rosenberg - basszusklarinét
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Meg kell említeni Steve Swallow, a basszusgitáros, barát, co-producer szerepét aki nem
csak segítette a lemez létrejöttét, de két szép
szólóval, és egy, az utolsó, kompozícióval
gazdagította is azt. Manapság (vagy lehet,
hogy más korokban is), amikor szinte csak a
botrány, a háromtenor, a nyilvános zenei
prostitúció számíthat biztos sikerre, merész
vállalkozás egy éven keresztül elmélyült mun
kát végezni, de talán ebben az esetben, hi
szen Scofield neve már eleve jól cseng, ez a
merészség nem volt alaptalan.
Juhász G ábor

A hatvannégy éves amerikai szintetizátoros
1992 és 1996 között készült felvételeit egy
kéz, méghozzá Ivan Zawinul hangmérnöki
keze fogja össze. O végezte el 1996 au
gusztusában a végleges keverést is. De mint
ha a „papa" a fiára bízta volna a mun
ka érdemi részét is: csakhogy mi a „papa"
munkáját ismerjük, rá volnánk kíváncsiak.
Viszont már ránk a „papa" mintha nem is lenne
kíváncsi. Hiába vonultat föl több mint egy tu
cat egzotikus országokból származó énekest
és zenészt (s a világzenei együttható felduzzasz
tása érdekében Bobby Malach-ot lengyelnek,
magát osztráknak, Alex Acuna-t peruinak titu
lálja), elmarad a várt zenei élmény. Persze,
értjük az üzenetet, miszerint a föld minden la
kója egy családot vagy egy népet alkot, min
den egy gyökérből ered, mégis sántít az
egész, úgy ahogy van. A nyitó számnál, ami
ben Duke Ellington hangja is feltűnik, még
azt hihetjük, hogy Weather Report-i mélysé
gekbe invitál minket Zawinul, de már a má
sodik számnál ki kell ábrándulnunk. Kez
detét veszi ugyanis a monoton groove-ok vé
get nem érő áradata, és a reklámmatricára,
miszerint erre a lélekkel teli zenére még tán
colni is lehet, csak a fejünket csóváljuk. Szin
te nem történik semmi, nincsenek témák, nin
csenek szólók, még az is közömbös, hogy
most Salif Keita, vagy netán az ütős Arto
Tuncboyaciyan énekel. Lényeg, hogy a nyelv
érthetetlen legyen. Ha olyan kedve van a
mesternek, bejátszik egy-két hangot valame
lyik védjegyzett szinti-soundján. így vergő
dünk el a negyedik számig, ami az előbb
említett ütős és Zawinul jól sikerült duója. Az
után mély „Slivovitz" mámorba esünk, míg
nem a dél-szibériai torokénekes hörgésére
riadunk fel. Ezt a koktélt csak erős gyomrúaknak ajánljuk. Pihentető utazás következik az
„Orient Express"-en. Itt legalább a hús-vér
basszusgitáros és Arto mellett Trilok Gurtu
ütőjátéka gondoskodik a ritmus alapról. Az
után döbbenetes dolog történik. Joe Zawinul
osztrák dialektusban, mesterségesen torzított
hangon adja elő a „Krumpli Blues"-t, még
hozzá alpesi jódlisok kíséretében. Viszont a

latinos „Mi Gente"-ben a mester néhány jól
elhelyezett zongoraakkorddal lep meg ben
nünket. De nincs megállás, hirtelen egy Karib-tengeri szigeten találjuk magunkat, és a
calypso-t járva megérkezik a hőn áhított mo
duláció. Most is Zawinul énekel, de mintha
megártott volna neki a „Slivovitz". Végül az
utolsó számban komolyra fordul a dolog,
és ebbe végre belead a mester anyait, apa
it. Talán nem véletlenül szólózik végig Shorteres szinti-soundon, mintha ő is sóvárogna az
alkotótárs, meg legendás zenekaruk, a Weat
her Report után, ami, azt beszélik, mégsem
áll össze újra.
Bori Viktor
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Joe Zawinul:
My People
Joe Zawinul - billentyűs
hangszerek, ének
énekes szólisták: Salif
Keita, Thania Sanchez,
Arto Tuncboyaciyan,
Burhan O cal, Richard
Bona, Bolot
Zawinul Syndicate:
Paco Sery- dob, ütők,
Matthew Garrison
bőgő, Arty Zncboyaciyan - ütők, és további
16 stúdiózenész

j u n i o r Wells
With Guest Slide Guitarists:
Come On In The House

•

T e la r c - K a r s a y é s T á r s a •

Itt van a kezemben ez a közel hetven perces
lemez, - ezt kell górcső alá vonnom -, de itt
van az emlékezetemben Junior Wells novem
ber 3-i budapesti fellépésének az emléke is.
Aki ott volt, azt bizony nehéz lesz meggyőz
nöm, a 62 éves Wells mester nemcsak azért
fúj néha a szájharmonikába, hogy kontrollál
ja magát, jó hangnemben énekel-e? Azt
mondják, beteg az ajka, azért a tartózkodás
a több herflizéstől. Lehetséges, mert nem tűnt
jó karban lévőnak a „blues kis óriása", - The
Little Giant of the Blues -, ahogyan termete és
a műfajban betöltött szerepe alapján hívható.
Junior általában chicagói bluest játszik, fúvó
sokkal megerősített zenekari kísérettel, de
ezen a lemezen fajtiszta deltabluest produkál
slide-gitárosokkal, kis létszámú kísérettel,
akusztikus jellegű előadásmóddal. „Unplugged"-nak nevezném, ha nem utálnám annyira
ezt az idegen szót. így kétértelműen csak
„bedugás nélkülinek" hívom magamban ezt a
zenélési fajtát. Nem teljesen szokatlan ez
Wells számára, hisz egykor állandó partneré
vel, Buddy Guy gitárossal készített már ilyen
lemezeket, ami akkoriban unikumnak számí
tott. (Az egyikre meghívták Junior Mance jazz
pianistát is!) Tizennégy darab van a lemezen,
ebből az első mindjárt két blues egybedolgozása. A That's All Right jól ismert téma, kezdő
korában még Elvis is énekelte, gitározta. Igaz
is, Junior és a „Király" egy városban, Memphis
ben laktak egykor. így aztán felkerült erre a
lemezre még egy szám Presley korai reperto
árjából, a Mystery Train, ami egyébként az al
bum jegjellemzőbb darabja. Visszafogott, de
a feszültség ott bujkál benne. Junior „takarékos"
éneke, jól „odatett" harmonika játéka meleg
ségével és természetességével stenkereli a slide-gitárosokat. Közülünk Sonny Landreth nap
jaink legnagyobb ásza ebben a játékmód
ban. Kár, hogy már a lemez elején (2. és 5.
darab) „letudja" a magáét. Nagy felfedezés
számomra a 16 éves slide-bűvölő Derek
Trucks, aki négy darabban szerepel. Hat
bluesban Jon Cleary angol boogie-voogie
zongorista „passzítja össze" a hajlított szájhar
monika hangokat a csúsztatott gitárhangokkal.
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Junior Wells
with guest slide guitarist:
Com e On In The House
Junior Wells, ének, száj
harmonika
vendég slide-gitárosok:
Corey Harris, Alvin „Yo
ungblood” Hart, Sonny
Landreth, Bob Margolin,
John Mooney,
Derek Trucks
Herman Ernest III. - dob,
Bob Sunda - akusztikus
basszus, 6-húros
basszusgitár, Jon Cleary
- akusztikus zongora,
Tab Benoit - akusztikus
gitár
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Ilyenkor szinte mennyben érezheti magát a
hallgató. Nagyon finom lemez ez! Csak az
utolsó darab lett amolyan „ereszd-el-a-hajam"
stílusú, de az is mértéktartóan. Az idén már
született egy hasonló lemez, James Cotton
Deep in the Blues-a, épp ezért, meg egy ki
csit talán tanáromra emlékezve, aki azt
mondta, „ötöst csak a jóisten kaphat", nálam
négy csillagos ez a lemez. Nem lennék
viszont meglepve, ha az év végi listákon,
összesítéseken „spiccen" lenne ez az album.
Nemes Nagy Péter
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TRIO A C O U ST IC

All of You

rio Acoustic: All of You
•

Pannon J a zz

•

A Trio Acoustic második lemeze pár hete je
lent meg a magyar jazzélet legaktívabb
label-énél, a Pannon Jazz kiadónál. Az Oláh
testvérpáros és a dobos Jellinek Emil alkotta
triót itthon még kevesen ismerik, pedig az
együttes tagjai mind ígéretes, fiatal tehetsé
gek. A lemezborító - első ránézésre - talán túl
zottan is szerény kivitelezésű. Az együttes tag
jairól az ismertetőből nem sok derül ki, töb
bek közt a koruk sem, pedig ez a csapat
megítélésénél kulcsszerepet játszik. A lemez
nem formabontó egy fiatal akusztikus trió mű
sorát tekintve, hiszen a jól bevált amerikai
standard-ek és magyar kompozíciók mellett
egy-két saját szerzemény is fellelhető rajta. Ez
a programbeli változatosság eleve teret en
ged a különböző zenei próbálkozásoknak.
Ám ezekkel a zenészek takarékosabban is
bánhattak volna. A stílusirányzatok nagymér
vű ötvözése (például az Én babám egy feke
te nő című számnál) csupán fiatalokból álló
együttes esetében engedhető meg, hiszen
számukra ez a későbbi arculat kialakításában
mindenképp fontos tényező lehet. A három te
hetséges fiatal sok mindennel próbálkozik, a
stílusirányzatok közül inkább a mainstream-et
tekintik sajátjuknak, de érezhető a latinos ze
ne (elsősorban a Michel Camilo-s hangvétel),
valamint a bartóki világ iránti vonzódás is. Ez
a sokaság, szerencsére, nem válik a zenélés
minőségének kárára, és a muzsikusok ösztö
nös érzéke mindig átsegíti a számokat a kon
cepciók keveredése okozta zavaron. Mind
három zenész bátran, mégis a kellő tisztelet
tel nyúl a zenei anyagokhoz. A zongorista
Oláh Zoltán kemény akkordikáját és zenei
építkezését tekintve otthonosan mozog a Hancock-i világban, technikája, jó billentése még
a szólók formai instabilitása ellenére is sikeres
jövőt sejtet. Jellinek Emil nagyon érzékeny és
jó tempójú dobolást mutat be, de néha a ze
ne dinamikai kontrasztjainak megjelenítése
még gondot okoz számára. A bőgős Oláh
Péter szólói remekül egyesítik a melodikus és
ritmuscentrikus zenei elemeket, így játéka iga
zán élvezetes. Viszont hiányolható - az első
sorban az összeszokottságon alapuló - bőgő
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Trio Acoustic: All of You
Oláh Zoltán - zongora,
Oláh Péter - bőgő,
Jellinek Emil - dob

és dob kölcsönös ritmikai, zenei inspirációs
ereje, ami mindenképpen más dimenziókba
helyezhet egy hagyományos standard-et. A
lemez jó ízlésű ötvözete egy koncertszerű, la
zább és egy stúdió jellegű, kötöttebb felvétel
nek, így lehetővé válnak a terjedelmesebb
szólók, az improvizációk szabad kibontásai.
A közép-keleteurópai felfogást és a tradicio
nális népi zenei elemekhez való visszatérést
a standard-ek közül a Nardis hangszerelése,
valamint az Improvizáció c. saját kompozíció
is jelzi. A sokféleségben is meglepetésként
hat a lemez zárószáma: Mancini klasszikus
örökzöldje, a Days of Wine and Roses, mely
ben Jellinek Emil technikailag korrekt, mar
káns hangon szólót énekel. Összességében
egy sokszínű, változatos jazzmuzsikálást rög
zítő CD-vel gazdagította a Pannon Jazz a ha
zai lemezkínálatot.
Balázs Ádám

Tandem R eco rd s

•

A már több mint tíz éves múltra visszatekintő
SzaMaBa három zenésze a szokott helyen, az
az a Törökszentmiklóshoz tartozó Szenttamá
son készítette el legújabb albumát. Mint az elő
ző korong, ez is 15 dalt tartalmaz, s a vendég
muzsikusok egy része is ugyanaz. A stílusa
alapján a kamara kategóriába „bezsuppolt"
csoport ezúttal is nagyot dobott. A régebbről
ismert SzaMaBa-hangzás, a blöffkifejezéssel
„világzene" néven illetett meditativ zene e leme
zen csak nyomokban van jelen. Az átgondolt,
elmélyült töprengés helyett most inkább a
dallamos rögtönzésé a főszerep. Szemlélődés
helyett - felgyorsult világunk tükrözéseként mozgásra, tevékeny beavatkozásra, s nem befelé-fordulásra serkent a zene. A lemez végig
rögtönzéseket tartalmaz - s e jellegéből adódó
an az egyébként precízen megszerkesztett bo
rítón nem tüntették fel az egyes számok zene
szerzőinek személyét. A műfajilag leginkább
műzeneként, illetve néhány darabban jazzként
és fúziós zeneként értékelhető darabok között
négy hangszerduó és egy gitárdarab is talál
ható. Keleti (indiai és arab) etno hatások között
a gyökereket a magyar elemek, illetve egyfaj
ta látszólagos/töredékes blues-érzés és hang
zás képviseli. Az előbbi legnagyszerűbb pél
dája A világosság születése című, hármas ta
golású, két gitárra hangszerelt, tulajdonképpen
műzenei kapcsolódású ballada, amelyben a
magyar(os) balladatéma egy motorikusabb kö
zéprész után kissé indiai, de inkább udszerű iraki - hangzással újjáteremtve tér vissza. A két
jazznek nevezhető szám (Beavatás, Bűnbee
sés) tulajdonképpen nem elsősorban szvingelése, inkább sétáló-basszus-imitációja által
azonosítható, - az utóbbi jellegzetes blues-érzetével. Nekem rettentően tetszik még a Him
nusz a Földhöz műzenei (sirató) fantáziája, il
letve a Csábítások pengetett hegedűjátékával
megtűzdelt jazzrockja. Hogy az országba be
özönlő kultúrszemétnek lehetne megfelelő ellen
pontozása, arra jó példa a Tivornya magyaro
san „bokázó" zenéje, vagy a klasszikus indiai
(raga) elemeket is használó Reggeli meditáció
szaxofon-gitár duórögtönzése, illetve az Ébre
dés után szabad zenei részekkel vegyes

T^ hóna p k l a s s z i kus j a z z l e me z e
jazzrockja is. Tetszett még..., de ez most nem
is annyira érdekes, mivel az egész albumot a
termékeny pillanat olyan magátóTértődő, ter
mészetesen áradó bája hatja át, hogy felesle
ges a zene néhány gyengébben sikerült pilla
natára, vagy esetenként közhelyessé váló meg
oldásaira összpontosítanunk.
Libisch Károly
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Szabó Sándor ■Major Balázs Bagi László
Dresch Mihály • Grencsó István • Lantos Zoltán • Lajkó Félix
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SzaMaBa:
Opus Magnum
Szabó Sándor - 8, 12,
13 és 16 húros gitárok,
Major Balázs - dobok,
ütőhangszerek, Bagi
László - 8 húros
akusztikus basszusgitár
Közreműködtek: Grencsó
István - szaxofonok, tülök,
Lantos Zoltán - hegedű,
tibeti éneklő edények,
Dresch Mihály szopránszaxofon,
Lajkó Félix - hegedű

^ i e i t h Jarrett:
Death and the Flower
•

I m p u ls e ■B M G

•

M anapság, amikor a művészeti kultusz
képződés annyi kutatót foglalkoztat, érdemes
lenne azt is megírni egyszer, hogyan, miféle
szuggesztív zenei formák és milyen muzsikusi
kvalitások alapján vált Keith Jarrett világszerte
ünnepelt zongoristává és zenekarvezetővé.
Annál is inkább fontos felvetni e kérdést, mi
vel Jarrett semmi olyat nem tesz vagy tett leme
zein, ami alapvető újításnak számítana a
jazz történetében: hosszú évek óta készít szó
ló- és triólemezeket, valamint klasszikus
szerzők - főként Bach - műveit tolmácsolja. Ki
váló zongoraszólista és zongora-bőgő-dob
trió rengeteg van, mégsem élvezik a Jarrett-féle népszerűséget. Hogy miért, arra táboron
ként más-más választ adnak a rajongók. Ami
viszont tény: a Ja rrett-kuItuszt elindító lemez az
1975-ös The Köln Concert című dupla album
volt, amelyen az addig főleg Miles Davis és
Charles Lloyd zenekarából ismert pianista
szólódarabokat játszott kiérlelt, csak rá jel
lemző romantikus stílusban, a darabok egyes
pontjain szinte múlt századi hangulatot idéz
ve. Mindenekelőtt tisztaság és szépség áradt
játékából, a makulátlanságot már a lemez fe
hér borítója is sugározta magából. A koncert
felvétel azért válhatott minden idők legnép
szerűbb szólózongora-lemezévé, mert a ha
gyományos ízlésű és a modern felfogású hall
gatót egyaránt lebilincselte Jarrett közért
hetően melankolikus ECM-soundja. Azóta si
kert sikerre halmoz: van, aki új Lisztet lát ben
ne, mások a Standards-trióval készített leme
zeire esküsznek. S ez a mai Jarrett-image
mintha egy kicsit el is homályosítaná ama má
sikat, a hetvenes évek elejit, amikor korai le
mezeit készítette a Redman-Haden-Motian tri
óval. Ha ma elővesszük e korszakának egyik
legsikerültebb produkcióját, a néhány hónap
pal a kölni szólókoncert előtt készült, három
nagyívű kompozícióból álló Death and the
Flower-t, minden akkordon ott érezhetjük már
a későbbi „nagy" korszak jellegzetességeit,
legalábbis, ami Jarrett zongorajátékát illeti.
Ami viszont e soundokat kíséri, az alapvetően
más, mint amihez mai tisztelői hozzászokhat
tak: igazi Impulse-lemez szól itt misztikus afro
hangzásokkal, sok ütőseffektussal, a Dewey
Redmantől megszokott energikus szaxofonjá
tékkal, ugyanakkor felejthetetlenül szép té
mákkal és témakidolgozásokkal. Még az is
elcsodálkozhat az itteni improvizációk elvont
ságán, aki Jarrett Garbarek-Danielsson-Christensen-féle másik kvartettjén nőtt fel. Míg,
mondjuk, az északiakkal készített My Song
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Keith Jarrett:
Death and the Flower
Keith Jarrett - zongora,
szopránszaxofon, osidrum, fafurulya, ütőhang
szerek; Dewey Redman tenorszaxofon, ütőhang
szerek; Charlie H aden bőgő; Paul Motion dob, ütőhangszerek;
Guilhermo Franco ütőhangszerek

Q)

szerkezetei mindenestül két vezéregyéniség
(Garbarek és Jarrett) nem mindig konvergens
zenei felfogását tükrözték, s lekerekítettek, lá
gyak voltak, addig a szóban forgó, romanti
kus című album (magyarul: A halál és a virág)
erős szálakkal kötődik még Jarrett korábbi vi
lágához és mestereihez: az amerikai fekete
jazz-hez, talán elsősorban a Coltrane halála
utáni McCoy Tyner-albumok megoldásaihoz,
elég itt a hosszú ütős intrókra (itt: a címadó
számban), s az azokból kifejlődő főtémára
utalnunk. Az se lehet véletlen, hogy Antonio
Guilhermo de Sousa Franco mindkét zongo
rista által foglalkoztatott ütős, Charlie Haden
pedig Ornette Coleman, Don Cherry és Alice
Coltrane zenekaraiból érkezett Jarretthez. A
Death and the Flower átmeneti kor terméke, s
noha zenei világához a zongorista valószínű
leg már soha nem tér vissza többé, mi nem
szabad, hogy könnyelműen elfelejtsük szép
ségeit.
M átéJ. György
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U ^ilen t Way: Standby
•

B o u va rd & P écuchet •

Volt egyszer egy ECM-hangzás... Szép, fé
nyes akkordok, érzéki tonalitás, panaszosan
lejtő dallamok, rendhagyó építkezés, szelí
den lüktető ritmusszekció, artisztikus, kontrollált
előadásmód, kristálytiszta, zengzetes felvételi
technika. Intellektuális kamarazene. A hetve
nes-nyolcvanas évek, Keith Jarrett, Jan Garbarek, Eberhard Weber, Gary Peacock, John
Abercrombie és mások. Egy kor, egy életér
zés, egy hangvétel. Volt, s ha el nem múlt is,
a jazz irányának alakulásában betöltött sze
repe lecsökkent. Utóhullámai azonban, a je
lek szerint, még ma is messzire vetődnek: a
magyar Silent W ay együttes pár hete rögzített
CD-je ebbe a hangzásvilágba illeszkedik.
Erről a lemezről sok jót el lehet mondani - lásd
mint fent -, amit az ECM-hangzásról tudni illik.
Farkas Mihály kiválóan képzett zeneszerző,
hangszerelő és zongorista, a szárnykürtről
szoprán- és tenorszaxofonra váltó Czvikovszky Gábor a nagy elődökhöz hasonlóan
sejtelmesen fátyolos hangon szólaltatja meg
hangszereit, a méltóságteljes lassúsággal ki
teljesedő, lírai hangvételű zene akadálytala
nul találja meg útját a hallójáratokhoz. A ze
nének mint szellemi megnyilvánulásnak az ér
vényességét a z adja meg, ha nemcsak helyi
értékkel bír, hanem egyetemes vonatkozása is
van. Itt azonban megfordult a képlet: előbb
vala a koncepció - a hangzáseszmény meg
fogalmazódása -, s ehhez rendeltetett a meg
valósítás. Amiből alig haitik ki az, amit a
négy fiatal magyar muzsikus tesz hozzá. A
néhai No-Spa együttesnek a modern main
stream jazzt megújítani törekvő áttört hangszereléseihez képest nagyot váltott Farkas Mi
hály az ECM-sound felvállalásával. Egykori
társai közül a fiatalabbik Czvikovszky maradt
vele, ami a köztük lévő lelki rokonságból
eredeztethető: mindketten befelé forduló, lí
rai, már-már romantikus alkatok. Meglehet,
az iránymódosítás zenei ízlésük alakulásából
következett, hiszen egyéniségüknek ugyana
zok a vonásai domborodnak ki ebben a ze
nei környezetben is. P.S., Standby, Septem
ber, Pearls, The Last Tango - ezek a lemez
számai, mind nyolc-tíz perces darabok, ami
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Silent W ay: Standby
Czvikovszky G ábor szoprán- és tenorszaxofon,
Farkas Mihály - zongora
és Oberheim szintetizátor,
G laser Péter - bőgő,
G yenge Lajos - dob
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azt jelzi, hogy Farkas Mihály zenéjének köz
ponti eleme az idő. Az építkezéshez, a léleg
zetvételhez, a történtek belső feldolgozásá
hoz, majd az újrainduláshoz szükséges idő.
Ez a zene puritán szépségével szinte csábítja
az időutazásra az embert. Igényes megmunkáltsága, érzelmi töltése, kifinomult előadás
módja okán a magyar jazzfermés java között
volna a helye - ha nem töltene el bennünket
újra és újra a déja vu érzése. Igen valaha,
valahol már hallottuk ezt, ha nem is hangról
hangra ezeket a darabokat, de a Silent Way
szerzeményeire megtévesztően emlékeztető
dallamokat és harmóniákat. Az emlékezet
ugyan véges, de nem mindenki képes arra,
hogy tudatából kiiktassa a múltat. In a Silent
Way, ahogy Miles Davis 1969-ben tette.
Túri G ábor

V e r v e - P o ly G r a m

•

Az idén ötvenesztendős dán bőgőművész az
zal a nem mindennapi képességgel rendelke
zik, mint a hegedűvirtuóz Nathan Milstein:
olyan tökéllyel szólaltatja meg hangszerét,
hogy még a morcosabb kritikusok se szokták
epés megjegyzésekkel illetni produkcióit, ha
csak azzal nem, hogy minden annyira precí
zen kidolgozott, technikailag annyira hibát
lan és gondolatilag is oly mély, hogy arról
még csak egy rossz szót se lehet mondani.
De nevét nemcsak a hallgatók és a lemezre
cenzensek említik nagy tisztelettel: abban a
ritka elismerésben is sokszor részesült már há
rom és fél évtizedes pályája során, hogy
hangsúlyozottan európai kultúrája és stílusa
ellenére vezető amerikai muzsikusok hívták
zenekarukba játszani. Elég, ha Count Basie,
Dexter Gordon, Oscar Peterson, Joe Pass és
Bill Evans nevét említjük. Az eredmény: 150200 lemez, melyek közül bizony csak kevés
az általa jegyzett produkció. De furcsa nevé
nek monogramja - NH0P - mikor „csak" kísér,
is úgy hangzik egy jazz-DJ szájából, mint va
lami sok éve érlelt becses és ritka ital márká
jának kezdőbetűi. Amiben egyszerűen nem
csalódhatunk. Nem is csalódtunk a „Viking
ben" mi magyarok se, amikor néhány évvel
ezelőtt Budapesten lépett fel a Svájcban élő
Csík Gusztáv, valamint a parádés technikájú
fekete dobos, Alvin Queen társaságában. A
Those Who Were című, 1996 májusában
rögzített új CD a sokoldalú művész portréját
mutatja meg értékes kis mozaikokban: az
Our Love Is FHere To Stay, Gershwin örökzöld
je, itt bőgő-gitár duóban hangzik fel, élményszerűen; a With Respect a swingelő Viking le
leménye, míg a címadó számban NH0P
álomszép futamain kívül Lisa Nilsson éneke
érdemel figyelmet. (Ez a darab egyébként a
lemezen két számban is vendégművészként
szereplő Johnny Griffin - az elmaradhatatlan
amerikai kapcsolat! - japán koncertlemezén
nagyívű, majd' húsz perces változatban hall
ható.) A kísérőzenészek teljesítményét figyel
ve se marad semmi hiányérzetünk. A Those
Who Were egyik titka valószínűleg a résztve
vők elegáns összjátékaiban rejlik: Ulf Wake-

nius gitáros, aki mostanában más lemezeken
is bizonyította érettségét, szólistaként is jelen
tős „északias", meditativ játéka épp annyira
magával ragadó, mint hagyományos, mainst
ream előadásmódja. Victor Lewis nagyszerű
en alkalmazkodik az európaias hangulatú ze
nékhez is, mintha csak Jón Christensent halla
nánk némelyik felvételen. Griffin erőteljes
soundja természetes ellenpontként hat e zenei
világban, s bár a vele készült felvételeket is
örömmel hallgatjuk, az az érzésünk, a CD
nélküle is teljes volna. Ami viszont valóban
sajnálatos: hogy Lisa Nilsson hangját csak a
címadó szerzeményben élvezhetjük.
M átéJ. György

NH0P
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Niels-Henning
0rsted Pedersen:
Those W ho W ere
Niels-Henning 0 ste d Pe
dersen - bőgő, Ulf W akenius - akusztikus és
elektromos gitár, Victor
Lewis - dob, Alex Riel dob, Johnny Griffin tenorszaxofon,
Lisa Nilsson - ének

O h i s Is Jazz - Count Basie
•

C o lu m b ia ■S o n y

•

This is jazz - állítja és (véd)jegyzi exkluzív CDsorozatát a kiadó, némi kockázattal becéloz
va azt a réteget, amelyik esetleg nem tudná,
mi az. És valószínűleg igazuk van. A nyíltszí
vű, de még érintetlen érdeklődő egyszerűen
megvásárolja az egész kollekciót, és minden
világos. A beavatottak, a mániákusok, a tollnokok pedig csak birkózzanak a jazz - mint
műfaj, (vagy gyűjtőfogalom?) - definiálásá
val...De most tekintsünk el ettől mi is! Naív,
ártatlan fülek kívánatosak a Count Basie CDhez: fanyalgás nélkül kell túltenni magunkat a
hangtechnika kezdetlegességén, a tempó tánc
zenés jellegén, a 6 0 évvel ezelőtti melódiák
avíttságán, és meglesz a katarzis. Bár az
effajta antológiák sohasem mentesek némi
szerkesztői - és üzletstratégiai - szubjektivitás
tól, ez a válogatás mindenképpen az értéke
sebbek egyike. Nem az életműről kapunk át
tekintést, még csak nem is Basie pályafutásá
nak bombasztikus pillanatait gyűjtötte egybe
James Isaacs (a lemez szerkesztője), hanem a
személyiség, a karakter kerül itt a középpont
ba - amolyan hangzó-portré formában. Basie
és Zenekarának 13 produkciója, valamint
négy másik formáció egy-egy darabja idézi
fel a zongorista-zenekarvezető-szerző „arany
korát”. A felvételek - egy kivételével - 1936
és 1944 között készültek, vagyis attól az év
től, amikor a 32 éves Red Bankban született
muzsikus és első saját együttese módszeresen
elkezdte meghódítani előbb Kansas Cityt,
majd New Yorkot, Chicagót és lassacskán a
fél világot. Tehát, a Basie zenéjét leginkább
jellemző blues és swing, eredeti - még komp
romisszumoktól mentes, vitalitást sugárzó korszakából nyerhetünk némi ízelítőt, olyan
remek kompozíciók által, mint például: a
„One O'CIock Jump", a „Lester Leaps In", a
„Trickle Tee" vagy a Jumpin'' At The Woodside"; ez utóbbi híres témának a CD-n hallható
fergeteges változatát a Duke Ellington Zene
karral közösen rögzítették, 1961-ben. Ebben
a zenében a „négy", még megkérdőjelezhe
tetlen evidenciának, a vegytiszta tonalitás pe
dig valami „szentségnek" számított, ami
Benny Goodman, Duke Ellington és Count

This Is Jazz - Count Basie
Count Basie and His
Orchestra, Count Basie's
Kansas City Seven,
Jones-Smith Incorporated,
Basie's Bad Boys,
The Count Basie and
Duke Ellington Orchestras
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Count Basie - zenekarvezető, zongora, orgona,
leggyakoribb partnerei
és szólistái:
Dickie Wells, Vic
Dickenson, Dan Minor harsonák; Wilbur „Buck"
Clayton, Harry „Sweets"
Edison - trombiták: Jack
W ashington - bariton és altszaxofon; Buddy
Tate, Lester Young - te
norszaxofonok; Earle
W arren - altszaxofon;
Freddie Green - gitár;
W alter Page - bőgő; Jo
Jones - dob; jimmy
Rushing - ének

Basie tevékenységének köszönhetően emelke
dett olyan felülmúlhatatlan tökélyre, mint pél
dául J.S.Bachnál a fúga. A ma már iskolának
minősíthető riffek és arrangementek nem ki
sebb szólistákat inspiráltak emlékezetes imp
rovizációkra, mint amilyen: Buddy Tate, Buck
Clayton, vagy - ahogy kollégái becézték: az
„Elnök úr" - (Lester Young) volt, és nem feled
kezhetünk meg Coleman Hawkinsról sem, aki
szintén szerepel a lemezen. A Basie zenekar
magvát képező Freddie Green, Walter Page
és Jo Jones alkotta alapot pedig, egyszerűen
csak „össz-a meri kai ritmus-szekcióként" tartot
ták számon. Ezt tudva és a CD-t hallgatva
már nem is tűnik túlzásnak James Isaacs
Basie-t felmagasztaló minősítése, mely szerint:
a XX. század Amerikájának egyik mitikus sze
mélyisége, Louis Armstrong, Katharine Hep
burn és Ernest Hemingway mellett.
Matisz László
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Amióta Éva leszakította a z almát a Tudás fájáról,
mindig a nők hozzák a fontosabb döntéseket.

N

Gyakran a gyengébbik nem képviselői - szürke
eminenciásként - irányítják a politikát, és ahhoz is
van tehetségük, hogy közben a z ellenkezőjét hi
tessék el a „nagy" államférfiakkal. A XX. sz á z a d
„M adam e Pompadour-ja" Evita Peron, a z a z Éva
Duarte volt, aki egy nincstelen földműves törvény
telen lányaként látta meg a napvilágot Argentíná
ban. Tizenévesen egy népszerű tangóénekes ol
dalán jutott el Buenos Airesbe, ahol ham arosan
filmszínésznőként vált ismertté. Bejáratos lett a z
argentin legfelsőbb körökbe, s itt ismerkedett meg

ma, a z Evita m egrendezése. A ma

Londonban és - jól emlékezhetünk rá - Budapes

a z ígéretes karrier előtt álló katonatiszttel, Juan Pe

gyar szárm azású hollywoodi produ

ten. A munka során derült ki, hogy M adonna ter

ronnal. A politikai vezetés azonban nem nézte jó

cer, Andrew G.Vájná látott fantáziát el

hes (azóta a b a b a is megszületett), d e nem e z

szemmel kibontakozó románcukat, és a legenda

képzelésében. Amikor M adonna tudo-

volt a legnagyobb baj: Argentínában óriási bot

mást szerzett a film előkészületeiről, tol

rányt kavart a forgatás, tüntetések zavarták a z al

szerint ezért tartóztatták le Peront. Ez a zo n b a n el

■!

hibázott lépésnek bizonyult: a letartóztatás hírére

lat ragadott, és megírta a rendezőnek,

kotók munkáját, és a szentjük megbecstelenítésén

zavargások törtek ki, és a peronisták katonai

hogy miért ő a z egyetlen nő, aki alkal

felháborodott argentinok egy „ellen"-Evita-film el

puccsal megdöntötték a fennálló rezsimet. 1 9 4 5 .

mas erre a szerepre. Valóban sok a ro

készítésébe kezdtek. A mozinak azonban jót tett

október 17-én Juan Peron lett a z argentin államfő.

kon vonás a két hölgy életrajzában:

a botrány: a bemutatót világszerte óriási érdeklő

Evita alapítványt hozott létre a szegények m egse

a z olasz szárm azású énekesnő is sze

dés előzte meg. December elején volt a film pre

gítésére, hangzatos beszédekben tett ígéretet a

génységbe született, d e

nagyratörő

mierje a z Egyesült Államokban; míg a z Evita ha

szociális különbségek megszüntetésére, miközben

ambíciói nem ismertek határokat. A

zai bem utatását Vájná karácsonyi ajándéknak

a háttérből irányította a katonai diktatúrát, ami

névtelenség időszakában, kezdeti pró

szánja, d e a várható év végi döm ping miatt el

semmivel sem volt em berségesebb, mint a z azt

bálkozásai finanszírozására

aktfotó

képzelhető, hogy a közönség csak februárban

m egelőzőek. 1952-ben, halálos betegen még a z

zást is vállalt, ekkor kapta a Boy Toy

láthatja a filmet. A filmzene azo n b an már eljutott

alelnökségért is harcba szállt, de a hőn áhított

(Fiúk játéka] becenevet. Alan Parker

M agyarországra; igaz, vitatható, hogy karácso

cím m egszerzése nem sikerült a szentként tisztelt

azonban más szempontok miatt dön

nyi ajándéknak jó lesz-e. A problém a nem a z elő

Evitának. N em sokkal később meghalt. Evita el

tött M adonna szerepeltetése mellett.

adókkal van: M adonna

lentmondásos egyénisége több művészt is megih

„M adonna egy ikon, a világ legismer-

nem csak szexbotrányainak köszönhetően adott

letett: Andrew Lloyd W ebber és Tim Rice például

bebizonyította,

hogy

tebb nőalakjainak egyike: öntörvényű,

el több mint nyolcvanmillió lemezt világszerte, és

1978-ban musicalben dolgozta fel a témát. A vi

független és nem fél kimondani a gon

a színészek énekteljesítménye is kielégítő. Kitűnő

lághírű zeneszerző a M acskák, a Jézus Krisztus

dolatait, akárcsak Evita Peron" - indo

en „megcsinált" muzsikát hallunk, kiváló a hang-

Szupersztár, a z O p e ra h á z fantomja és a Sunset

kolta döntését a rendező. A férfi fősze-

szerelés, jó arányérzékre vall a nagyzenekari kí

Boulevard mellett éppen a z Evitával aratta legna

Q
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repre, a történetet kommentáló Che

sérettel megszólaló teátrális kórusszólamok, a vi

gyobb sikerét: két évvel a bemutató után Tony-dí-

alakítására Antonio Banderast válasz

dám duettek és a fájdalm as vallomások váltako

jat is kapott a darabért. Az akkor még kevésbé

totta, aki Pedro Almodovar filmjeiben

z á s a . A lemez nagy hiányossága viszont, hogy

ismert brit rendező, Alan Parker már a bemutatót

szerzett nevet m agának, m ára pedig

nem tartalm az egyetlen igazi nagy slágert sem,

követően szerette volna megfilmesíteni a művet,

Hollywood legnagyobb sztárjainak so

d e ijedtségre azért nincs ok: a z első kislemezként

d e nem kapott rá lehetőséget. Parker egyébként

rába emelkedett. Juan Peront Jonathan

megjelent You Must Love M e című dalnál izgal

pályafutása során többször is kapcsolatba került

Pryce játssza, akit elsősorban a leg-

m asabb szerzemények is szerepelnek a soundt-

újabb 007-es ügynökként ismerhet a

rack-albumon. Az alapm ű azo n b an W ebber-sé-

a zenével: a z ír The Commitments együttesről ké

>

szített filmet, később a Pink Floyd A Fal című leme

közönség,

Broadway-m usicalek

mákra, jól ismert dallamfordulatokra épül; s csak

zét vitte vászonra. Az éjféli expressz, a M adárka,

szereplőjeként is több díjat nyert. A

a néhol felbukkanó latinos és rockos témák jelen

sztárok szerződtetése

tenek újdonságot.

a z Angyalszív és a Promenád a gyönyörbe című
filmek világsikere után, idén teljesülhetett nagy ál
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Il l

de

után megkez-

dődhetett a forgatás Argentínában,

Kovács G ergely

o p - r o c k

^^arian n e Faithfull:
20th Century Blues
•

BM G •

Marianne Faithfull szerepe nehezen negligál
ható a brit pop-rockzenei életben. (Még ak
kor is, ha a legújabb Salamander Rock-enciklopédia mindössze négy sorra tartja érdemes
nek a „futottak még" kategóriában.] Az egy
kori zárdanövendék idén ünnepelte ötvenedik
születésnapját, s méltóbb ajándékot nem is
adhatott volna neki az élet, mint ezt az új
koncertalbumot. Sir Noel Coward klasszikus
sanzonja, a 20th Century Blues után kapta a
lemez a nevét, de valójában a koncertprog
ram címe a találóbb: Egy este a Weimari
Köztársaságban. Tizenöt évnyi reményt idéz,
mely az első világégés tapasztalataiból szüle
tett, s melynek Hitler 1933-as hatalomátvéte
le vetett véget. Ez a korszak egy különös és
életképesnek tűnő utópia megnyilvánulása:
Brecht, Eisler, Kurt Weill és Marlene Dietrich
világa, a művészetek és a képzelet soha nem
látott virágzása. Mire Marianne ide eljutott,
már túl volt mindenen. A hatvanas évek opti
mizmusán, a hetvenes évek kiábrándultságán
és a nyolcvanas évek nihilizmusán. Túl volt
két férjen, számtalan szeretőn és Mickjaggeren, valamint egy kábítószertúladagoláson és
hat napi kómás állapoton. 1979-es Broken
English című albumával illetve az azt követő
másik két koronggal (Dangerous Acquaintan
ces, A Child's Adventure) a napnál is világo

sabban bizonyította, hogy végképp
felnőtt, és kétes hírnevét tehetsége
immár teljességgel háttérbe szorítot
ta. Azóta pedig a „megtört" brit
énekesnő kisebb-nagyobb szüne
tekkel újabb és újabb albumokon
önti ki nekünk divatoktól független
melankóliáját. Új koncertalbumá
nak gyökerei 1984-re nyúlnak vis
sza, amikor Hal Willner egy Kurt
Weill művészete előtt tisztelgő válo
gatáson rábízta A katona feleségé
nek balladája előadását. A Lost In
The Stars című munkán egyébként
olyan neves művészek működtek
közre, mint Sting, Lou Reed, Tom
Waits és Van Dyke Parks. A lemez
meglepő sikere után kezdett el Ma
rianne komolyan gondolkodni We
ill korának egyfajta szellemi megidézésén. Semmit sem kapkodott el,
szép lassan merült alá. Ezt a hatást
- noha egyetlen Weill-darab sincs
rajta - már egyértelműen jelzi az
1987-es Strange Weather, később
Pirate Jenny szerepét is eljátszotta a
Koldusopera dublini bemutatóján, s
többször előadta a Hét halálos
bűnt. A régóta dédelgetett terv
megvalósításához a zongorista Pa
ul Trueblood bizonyult a legmegfe
lelőbb partnernek: hat hétig tartó in
tenzív próbaidőszak után 1995.
április 7-én léptek először nyilvá
nosság elé, és a tavaly ősz óta tar-

ö

0

C

tó turnén rögzítették a lemez anyagát. Tize
nöt darab ötvennégy percben. Weill klasszi
kusait - Alabama Song, Pirate Jenny, Salomon
Song, Mack The Knife - olyan dalok egészítik
ki, melyek rezonanciája alkalmas arra, hogy
felidézzék Weimar korát és hangulatát. Mű
vészek és koldusok, ripacsok és utcalányok,
az élet sűrűjében turkálók és az örök veszte
sek - róluk szólnak a dalok, melyek zeneileg
a klasszikus operett, a korabeli jazz és a nép
zene elemeiből építkeznek, könnyed hangvételűek, mégis csontig hatolnak. Marianne vi
szont nem csak előadta, de meg is éli őket, s
rekedtes, mély hangján a jól ismert melódiák
további színekkel gazdagodnak. Ez az al
bum a különlegességet kedvelők számára
egyszerűen kikerülhetetlen.

C

Jávorszky Béla Szilárd
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for w ar child

f£)avaroUi And Friends
For War Child
•
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Luciano Pavarotti tudja, hogy milyen a hábo
rú: 1935-ben született, tehát ő is „háborús
gyerek" volt. Ezért is szervezett idén nyáron
a popműfaj világsztárjainak részvételével jó
tékonysági koncertet szülővárosába, M ode
nába; a sokat szenvedett boszniai nemzetisé
gek megsegítésére. Az est bevételéből élelmi
szereket, gyógyszereket és orvosi műszereket
küldtek Boszniába, továbbá létrehozták a
mostari Pavarotti Music Centre elnevezésű ze
neiskolát. A műsor azonban több volt egy ne
mes gesztusnál: a világhírű tenorista és a ne
ves popzenészek a béke tiszteletére igazi zeneünnepet varázsoltak a modenai Növi Sad
Park színpadára. Az operaénekes már koráb
ban is többször szerepelt együtt az igényes
popzene képviselőivel, kimondatlanul is az
zal a céllal, hogy közelebb hozza egymás
hoz a két műfaj rajongóit, és ezzel is hangsú
lyozza a zene szabadságát: azt, hogy a mu
zsika nem tűri el a „komoly" és „könnyű" jel
ző alapján történő megkülönböztetést. A mo
denai koncert szimbolikus összefogás volt az
előítéletek ellen. A karizmatikus művészek
névsora már sejteti, hogy műfaji kavalkád jel
lemzi az albumot. Eric Clapton szereplésének
és Elton John I Guess That's Why They Call It
The Blues című szerzeményének köszönhető
en jelen van a blues; a Paco De Lucia, Al Di
Meola és John McLaughlin alkotta trió révén
a mediterrán gitárzene; a Pavarotti-Liza Minelli kettős által előadott New York, New
York cimű dallal a musical is képviselteti ma
gát, és természetesen számos fellépő tolmá
csolásában hallható rock. A tenorista szoká
sos repertorájából mindössze Bach Ave Ma
riáját adta elő a Kelly Familyvel, és Sheryl
Crow-val egy duettet a Don Giovanniból. Pa
varotti a könnyedebb hangvételű darabok
ban is hagyta érvényesülni partnereit, pedig
hangja és énektudása messze műfajok felett
áll, s Így a popzenébe is zavartalanul beleil
leszkedett. A kevésbé ismert olasz előadók
(Ligabue, Edoardo Bennato és a Liftiba együt
tes) is megállták a helyüket a könnyűzene elit
jéhez tartozó sztárok között; Zucchero My Love
cimű dala pedig az album legkiemelkedőbb
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teljesítményei közé tartozik. Az est talán leg
nagyobb felfedezettje mégis a rekedtes han
gú Joan Osborne volt, aki Saint Teresa cimű
szerzeményével és Pavarotti oldalán igazolta
kivételes tehetségét. A gitárok és a dob,a To
rinói Fiharmonikusok, valamint a - néhány mű
ben szereplő - Kelet - Londoni Gospel Kórus
harmonikus összhangja valóban áthidalta a
komoly- és könnyűzene közti látszólagos sza
kadékot. A színpadon megfért egymással az
orrbavaló és a szmoking, Bach és a lendüle
tes rockzene.
Kovács Gergely

H u n g a r o to n G ong

•

A Bikini azon együttesek közé tartozik, ame
lyeket megszeretni - vagy megutálni - egy pil
lanat műve. Az énekes - zeneszerző, D.Nagy
Lajos személyisége és hanghordozása ugyanis
- stílustól és Ízléstől függően - mindkettőt kön
nyen kiválthatja a nagyérdeműből. Egy vala
mi azonban elvitathatatlan ettől a csapattól:
értenek a slágergyártáshoz, és ezt immár
hosszú távon is bizonyították. Az elmúlt tizen
egy év termésének legjavát tartalmazó, most
megjelent Aranyalbumukon a tizenkilencből
legalább egy tucat kompozíció tekinthető iga
zi telitalálatnak, elsőosztályúan megkompo
nált, maradandó slágernek; általában szelle
mes - néhol gondolatébresztőén tenyérbemá
szó - szövegekkel, amiket a komputerek adott
ságait intelligensen kihasználó szintetizátor
szólam és a heavy metal hangzáshoz közelí
tő gitár-sound kísér, korrekt basszusszólammal
és ötletes ritmusmegoldásokkal kiegészítve.
Igaz, ha alaposabban meghallgatjuk ezt a tu
catnyi slágert, hamar világossá válik, hogy itt
valójában két vagy három jól eltalált alapté
máról van szó, amelyekre a zenészek az
évek során invenciózus variációkat készítet
tek. Másképp fogalmazva viszont ez csupán
annyit jelent, hogy a Bikini az elmúlt évtized
ben megőrizte egységes zenei arculatát és
dalainak hangulatát. Talán ez az oka annak,
hogy bár D.Nagy csapata soha nem volt a
legjobb Magyarországon, de szinte minden
kinél hosszabb ideje a csúcson vannak. A Bi
kini zenéjét egyébként szinte lehetetlen műfaji
lag meghatározni, hiszen a legjellemzőbb rá
éppen a sokféleség, és az, hogy sikeresen ta
lálták meg a különböző stílusok összeilleszthe
tő elemeit. Náluk a technós szintetizátor-effektek kiválóan megférnek a kemény gitárszó
lammal és a néhol jazzes szaxofon- és dob
játékkal. Szintén a csapat erényeként említhe
tő, hogy senki, így az énekes-frontember,
D.Nagy sem kísérletezik képességeit megha
ladó bravúrokkal: ez esetében annyit jelent,
hogy nyilván tisztában van - egyébként nem
rossz - énekhangjának korlátáival, és teljesít
hető célokat tűz maga elé. Virtuozitását in
kább a dalszövegek stiláris megformálásá-

ban éli ki, a közönség erre nyitott részének
nagy örömére. „Nyalni csak úgy lehet, ha
élvezzük az ízeket" - filozofál a fagyiról
1987-ben, majd néhány évvel később így
vall az életről: „porból lettem s porrá leszek,
félek, hogy a ködbe veszek." Mindkét gondo
lat megszívlelendő.
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Az idén negyvenhárom esztendős, Connecti
cut államból származó énekes, Michael Bol
ton pályafutása több szempontból is tipikus
amerikai karriertörténet; annak ellenére, hogy
teljesen hiányoznak belőle azok a botrányok,
szégyellni- és titkolnivaló múltbeli epizódok,
amelyek jó néhány sztár életrajzában megta
lálhatóak. Bolton gondos férj és jó apa;
1993-ban a nehéz szociális helyzetben lévő
illetve kiszolgáltatott nők és gyerekek védel
mében alapítványt hozott létre (The Michael
Bolton Foundation), s emellett egy rákkutató
alapítvány nemzeti elnöke is. Az említett, tipi
kus karrier tehát nem az énekes személyiségé
re vagy magánéletére vonatkozik, hanem ki
fejezetten zenéjére, az általa írt és megszólal
tatott dalokra. Michael Bolton ugyan fehér
családban és környezetben nőtt fel, de már
gyermekkorától érdeklődött a fekete zenék, a
soul és a rhythm and blues iránt. Otis Red
ding és Ray Charles volt a példaképe akkor,
amikor első dalait írta, s akkor is, amikor elő
adóként bemutatkozott. A sikert nem adták ol
csón számára: hosszú évekig küzdött és ren
geteg csalódás érte, míg végül a Sittin' On
The Dock Of The Bay című Otis Redding- fel
dolgozással feljutott az amerikai slágerlisták
ra. Ettől kezdve a tengerentúlon már népsze
rű volt, de Európa csak nagyon nehezen fo
gadta el ezt a sajátos, tipikusan fehér, de mé
gis gospeles-soulos gyökerű muzsikát. Az iga
zi áttörést a kilencvenes évek eleje hozta meg
Bolton számára, amikor feldolgozások (pél
dául a When A Man Loves A Woman című
Percy Sledge-klasszikus) mellett végre saját - a
korábbiaknál lényegesen kommerszebb szerzeményekkel (How Am I Supposed To Li
ve Without You, Love Is A Wonderful Thing,
Time Love And Tenderness) is hódított. Az
Egyesült Államok lemezkiadói gyakorlata sze
rint nem is számit igazi sztárnak az, aki még
nem jelentetett meg legalább egy karácsonyi
albumot. Michael Bolton most látta elérkezett
nek az időt, és piacra dobta a This Is The Ti
me cimű albumot, amelyen tradicionális dal
lamok (Silent Night, Joy To The World, O
Holy Night), több évtizedes örökzöldek (Santa

o p - r o ck
Claus Is Corning To Town, White Christmas
stb.) és két vadonatúj szerzemény - a Wynonnával közösen énekelt címadó dal és a z első
ként kislemezre másolt Love is The Power - is
megtalálható. Schubert Ave Maria-jában pe
dig Bolton partnere a Sony opera-ásza,
Placido Domingo. Szinte valamennyi dalt nagy
létszámú kórus és gazdag, változatos hang
szerelési megoldásokat realizáló szimfonikus
zenekar kiséri. Szigorúan szakmai, zenei szem
pontból ugyan a válogatás nem forradalmian
új vagy átütő erejű, mégis ideális karácsonyi
ajándék, mely stílusosan, visszafogottan,
őszintén idézi fel az ünnep hangulatát.
Retkes Attila
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Michael Bolton:
This is The Time - The Christmas Album

f^ a y a Con Dios: The Best Of
•

BM G

•

Kilenc évi kemény munkával, négy albummal,
ötmillió eladott példánnyal és megszámlálha
tatlanul sok turnéval a háta mögött a belga
Vaya Con Diós együttes tagjai is úgy érezték:
itt az ideje megállni, egy kicsit megpihenni,
és átnézni, mi mindent is hoztak össze ezen
a néven a z elmúlt időszakban. Az ilyen jelle
gű áttekintés talán legegyszerűbb módját vá
lasztották: csokorba gyűjtötték az általuk leg
sikeresebbnek vélt műveket (szám szerint tizen
hatot), bizonyos elvek szerint összerendezték
őket, és az eredményt - The Best Of Vaya
Con Diós címmel - a rajongók számára is
hozzáférhetővé tették. Az efféle összegzések
persze magukban rejtik a summázás, a le
egyszerűsítés veszélyét. A dalok nagyobb ré
szét óhatatlanul is az eladási mutatók alapján
válogatják ki, az életmű kísérletezőbb illetve
artisztikusabb szelete pedig maradjon meg
azok privilégiuma, akik az illető előadók iránt
esetleg mélyebben is érdeklődnek. Ezt a
csapdát a Vaya Con Diós sem tudta igazán
elkerülni: mostani válogatásalbumuk szinte ki
zárólag slágerlistás szerzemények gyűjtemé
nye, az egyetlen mentség, hogy különleges
hangvételű, és az átlagnál magasabban
szárnyaló. A zenekar az elmúlt szűk egy évti
zed során folyamatosan átalakult, és az
utóbbi években már teljesen egyértelműen
Dani Klein énekesnő egyszemélyes vállalko
zása. Az egykori trióból a gitáros Willy Willy
közvetlenül az 1988-as debütáló album meg
jelenése után távozott, két évvel később pe
dig a bőgős jóbarát, Dirk Schoufs ment el,
előbb a zenekarból, később a földi árnyékvi
lágból. Dani azóta minden szálat a saját ke
zében tart, teljesen kisajátította még a lemez
borítókat is, munkamódszere pedig változat
lan: melodikus ötleteit megosztja az éppen
aktuális billentyűssel, gitárossal vagy dobos
sal, s velük közösen rajzolja meg az azokhoz
szükséges zenei hátteret. Dani különleges he
lyet foglal el a ma egyre inkább előtérbe ke
rülő énekesnők között. Határozott vonalú álla,
karakteres orra és kissé hideg szemei egész
séges (női) öntudatra vallanak; hangja füstös
lokálokban, izzadságszagú bárokban és

Vaya C on Diós:
The Best Of
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teátrális musicalekben edződött, így kellőkép
pen életteli és sokszínű. Egyszerre idézi Aret
ha Franklin, Otis Redding és Edith Piaf vilá
gát: kompozícióiban a soul amolyan búvópa
tak, és sajátosan ötvöződik a különböző latin
amerikai stílusok, a rhythm and blues és a
jazz elemeivel. Az album legfőbb szerkeszté
si elve a kronológia: nyitánynak egy kedvcsi
náló (Don't Cry For Louie) és az első,igazán
nagyot „durranó" sláger (Just A Friend Of Mi
ne), zárásnak pedig a közelmúlt keresett dal
lamai, a Lonely Feeling és az Evening Of Lo
ve. Egyetlen órába sűrített pályakép, amely
nek különösen a közepe - a Time Flies és a
Farewell Song időszaka - érett és erős. E ti
zenhat dal alkotta attraktív mozaik mutatja
meg igazán, hogy az elmúlt kilenc év folya
mán a Vaya Con Diós mennyire sokszínűén
és sokféleképpen közelítette meg mindazt,
amit kellemes, de igényes popzenének hivunk.
Jávorszky Béla Szilárd
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^ o d Stewart:
If We Fall In Love Tonight
•

W arner •

Rod Stewart, a nyughatatlan skót, a brit plety
kalapok kedvence nem hazudtolta meg ön
magát. Legújabb albumát hallgatva ugyanis
nem csak arról értesülhetünk, hogy hangja minden híresztelés ellenére - a mai napig
olyan, mint a smirgli; hanem azt is megmutat
ja, sőt el is játssza nekünk, hogy miként kell
szívünk hölgyét levenni a lábáról. Mint a
gyengébbik nem gyakorlott hódolója és hódí
tója, összeválogatott tizenhat klasszikus sze
relmes popdalt, (főként a saját korábbi leme
zeiről), kicsit kicsinosította és áthangszerelte
azokat, majd egy önálló album formájában
meg is jelentette. Rod és a romantika illetve
Rod és a szentimentalizmus az utóbbi évek
ben, évtizedekben tulajdonképpen elválaszt
hatatlan fogalmak. Amióta a Faces frontem
bereként tinédzserek ezreinek bálványa lett,
kicsit el is felejtette, honnan indult, és igazá
ból már csak azzal törődött, hogy hová tart.
Talán kevesen tudják, hogy az egykori kerítés
építő, sírásó és labdarúgó énekesi pályája
kezdetén a rhythm and blues-zal jegyezte el
magát: először a Good Morning Little Schoolgirlt énekelte korongra, majd a Brian Auger
vezette Steampacketben és a Peter Green ve
zette Shotgun Expressben folytatta, közvetle
nül a Faces előtt pedig a korszak egyik meg
határozó blues-rock gitárosa, Jeff Beck két ko
rai albumán énekelt sokak szerint maradan
dót. A balladák azonban lényegesen kifizető
dőbbnek tűntek, a hölgyek is jobban buktak
rá, így Stewart a hetvenes évek elején lovat
váltott, s ettől kedve nagyon vigyázott, hogy
még véletlenül se ülje meg fordítva. Az If We
Fall In Love Tonight című kollekció az elmúlt
húsz év emocionális divatjából válogat. A
legkorábbi darab (I Don't Want To Talk Abo
ut It) 1975-ből való, a legújabb mű - A három
muskétás betétdala, a Bryan Adams-szel és
Stinggel közösen előadott All For Love - alig
két éves. Köztük pedig olyan, néha kicsit öm
lengős, örökzöld balladák sorjáznak, mint a
You're In My FHeart, a My FHeart Can't Teli
You No, a Broken Arrow, a Tonight's The
Night vagy a Forever Young, mely utóbbinak
az 1991-es, jól ismert változatától már-már
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drámaian eltérő vadonatúj verziója szerepel
a lemezen. Rod sohasem volt intellektuális al
kat, dalainak előadása ennek megfelelően
meglehetősen sematikus és könnyen kiszámít
ható. Jól ismert zenei és szöveg-panelekre
épülő szentimentális négypercesek, egy
ügyes mesterember tolmácsolásában. Az al
bum címe pontosan fedi a lényeget: If W e
Fall In Love Tonight, azaz: ha szerelembe
esünk ma éjszaka, mindent megbocsátunk.
Még ezt a hetvennégy percen át gyakorlati
lag egy vonalon mozgó, színhiányos, helyen
ként pedig kifejezetten álmosító albumot is.
Jávorszky Béla Szilárd

Sony

•

Az 1900-as évek elején, Buenos Aires elővá
rosaiból világhódító útjára indult „igazi" ar
gentin tangó az elmúlt évtizedekben kissé hát
térbe szorult, s helyére lényegesen kommerszebb, populárisabb, más műfajokkal - jazzzel, poppal, afro-latin tánczenével - érintkező
tangó-változatok léptek. Az utóbbi időben
azonban váratlan fordulat történt, s úgy tűnik,
a XX. század egyik legeredetibb és leghatá
sosabb zenei műfaja és tánctípusa, a tangó
a kilencvenes években reneszánszát éli. Ez a
fordulat különös módon elsősorban „komolyzenészeknek" illetve filmrendezőknek köszön
hető, hiszen egyrészt több világhírű klasszikus
muzsikus (köztük Daniel Barenboim) tért vissza
egy-egy lemez idejére argentin gyökereihez;
másrészt reflektorfénybe került néhány, művé
szi minőségű, értékes tangókat komponáló
zeneszerző (így Astor Piazzola) életműve;
harmadrészt a dél-amerikai filmgyártás érez
hetően megerősödött, s az ottani rendezők
háború előtt játszódó filmjeinek visszatérő mo
tívuma, elengedhetetlen kísérője a tangó. A
magyar mozilátogatók talán két éve, a Szere
lemház című argentin film kapcsán érezhették
meg leginkább azt a „feelinget", ami a tan
góhoz kapcsolódik. A tangónak ugyanis ön
álló történelme, esztétikája, filozófiája van.
Julio Iglesias eddigi pályafutását ismerve szá
momra komoly meglepetés, hogy új albumán
autentikus argentin tangók - jórészt a harmin
cas-negyvenes évekből származó darabok előadására vállalkozott. Iglesias ugyanis
olyan muzsikus, akinek tehetsége vitathatat
lan, de karrierjét mégis a giccses, szirupos
neoromantika határozta meg. Táncdalfeszti
válon tűnt fel, dalaival bevallottan a középko
rú nőket célozza meg, és playboy-életmódja
is nehezen egyeztethető össze az igazi tan
gók (vagy bármilyen más, értékes zene) mély
ségeivel. Ráadásul egy spanyol muzsikus szá
mára gyökeresen mást jelent a tangó, mint
egy Európa más országaiban élő vagy ép
pen argentin zenésznek; hiszen ez a tánc Ibé
riában is szinte szimbolikus jelentőséget
nyert, miközben fokozatosan eltávolodott a
dél-amerikai ősformáktól. A Tango címet viselő
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Iglesias-lemez azonban - minden kétkedés és
negatív premissza ellenére - egyszerűen jó és
hangulatos: segítségével könnyen átélhető a
zárt, fülledt, háború előtti Buenos Aires at
moszférája; az elegáns és könyörtelen kato
natisztek, nagyravágyó kurtizánok és ünne
pelt tangóénekesek Argentínája.
Zombori Tamás
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Az átlagos hallgató azt gondolhatná, hogy
válogatás-lemezt készíteni nem túl bonyolult
dolog: nagy slágereket kell egyetlen albumra
összehozni, és biztosan nem marad el a si
ker. Könnyen lesz azonban az ilyen gyűjte
mény egyhangú és unalmas, vagy éppen
széteső, ha nincs egy vezérfonal, amelyre felfűzhetőek a kiválasztott dalok. A Pure Rock
Ballads cimű összeállítás címe mindent elárul:
rockballadákat hallhatunk, amelyek - legaláb
bis a szerkesztő véleménye szerint - az igé
nyes zene kategóriájába sorolhatók. Ez
azonban egy igen érdekes és tágan értelmez
hető kategória: így válik lehetségessé, hogy
Jon Bon Jovi és csapata egy albumon szere
peljen azzal a Cranberries-zel, amelynek
megszállott rajongói szinte biztosan ki nem
állhatják a Bon Jovit; az azonban előfordul
hat, hogy mindkét zenekar lelkes hívei szíve
sen hallgatják a U2-t. Meg kell találni tehát
egy olyan arányt, amelynek értelmében az al
bum - összességében - sokak számára még
„kibírható" (azaz kevés rajta az elviselhetet
lennek ítélt dal), sőt esetleg élvezhető is. Az
egyik legbiztosabb módszer, ha a válogatást
nem korlátozzák időhatárok, s ez a Pure Rock
Ballads című albumon tökéletesen megvaló
sul. Jól „megfér" egymás mellett egy 1971-es
Who-felvétel (Behind Blue Eyes), valamint a
közelmúlt egyik nagy sikere, Joan Osborne
felvétele, a One Of Us. Az is dicséretes,
hogy a gyűjteménynek nem elsődleges szem
pontja a slágerlistákon elfoglalt helyezés: így
eredeti változatban, J.J. Cale-től hallhatjuk sa
ját dalát (After Midnight), amit később Eric
Clapton sokkal nagyobb sikerre vitt; és meg
ismerkedhetünk - többek között - a Del Amitri
nevű remek, de nem túlságosan populáris
skót csapattal. A nyilvánvalóan nem slágerze
nét játszó Paul Weller is hallathatja hangját,
és Sheryl Crow-tól sem legismertebb dala (All
I W anna Do) szól, hanem a Run Baby Run.
Ugyanakkor a szerkesztő nem törekedett kife
jezetten az elvontságra sem, és nem szégyellt
igazán érzelmes dalokat is beválogatni. így
került a CD-re az Extreme illetve Zucchero Su
gar Fornaciari egy-egy slágere (More Than

Pure Rock Ballads

“ CT

ö

ö

CQ

U

O

O'

(D
i_
13

Q_
Words, Senza una donna) is. A lemezt elöl
ről végighallgatva benyomásainkat az aláb
biakban összegezhetjük: a Pure Rock Ballads
egységes, de mégis sokszínű, ismerős és mé
gis érdekes album; változatos és mégsem
rendszertelen válogatás.
Pataki Andrea

GRAHflN

1996 December

31

r i t i k a
FERENCz I GYÖRGY ES.a HEr f i I DaV i DSq N

s&J. J

illá k

O e re n c z i György és a Herfli Davidson:
Yoó a film?
•

EMI - Quint •

j o u r n e y : T rial By Fire

fM ERCED
Bonus:^
ES

•

Sony

•

k BENZ A

Logikus, de méltánytalan lenne Ferenczi
György és a Herfli Davidson új albumát
összehasonlítani a rhythm and blues őshazá
jának számító Egyesült Államok hasonló stílust
játszó bandáinak dalaival. Mert bár a zenei
minőség minden kontinensen egyformán fon
tos követelmény, a szituáció mégiscsak egé
szen más az Újvilágban, mint nálunk. Az el
csépelt közhellyel élve: Amerikában valóban
minden sarkon találunk Ferenczi Györgyhöz
hasonló tudású szájharmonikást, gitárost,
énekest vagy Vincze Tamáshoz hasonló do
bost; és ez természetesen elmondható a
basszusgitáros Müller Ádámról és a szaxofo
nos Csejtei Ákosról is. Magyarországon vi
szont - ahol e műfajban őket még csak meg
közelítő kaliberű csapat sincs a láthatáron ez nem csökkenti, sőt kimondottan emeli az
értéküket. Mindenekelőtt: tiszteletre méltó ze
nei teljesítmény amerikai mintára létrehozni
egy hamisítatlanul magyar rhythm and blues
csapatot; ráadásul olyat, amelyik nyugodtan
összehasonlítható az etalonnak számító ame
rikai középszerrel. (Nem nagyon tudnék meg
nevezni olyan magyar heavy metal vagy
rockbandát, amelyről saját műfajában ugyan
ez elmondható lenne.) Márpedig Ferenczi
György és a Herfli Davidson zenészeinek
képzettségét nem érheti kifogás: Ferenczi Magyarországon szinte egzotikusnak számí
tó - szájharmonika-alapú kompozíciói közis
mertek, de Wittmayer István gitárjátéka is a
legjobb hagyományokat idézi; Csejtei Ákos
nak pedig nem kiemelkedő virtuozitása, ha
nem egyszerű, szép dallamai jelentenek
nagy élvezetet a műfaj - és a szaxofon - sze
relmeseinek. A zenei összhatás általában
annyira jó, hogy nem is sikerült minden eset
ben ugyanolyan minőségű szöveggel párosí
tani. Igaz, van két dal az új albumon, ahol
tényleg minden összejött: a Randevú Kingstonban magyar nyelvű, és mégis igazi Jamaica-hangulatot árasztó sláger, amelyben Mül
ler Ádám basszusgitáros - kiszabadulva a rit
musszekció kötelmeiből - megmutatja, ho
gyan kell igazán szép duót játszani egy fú
vóssal. A másik gyöngyszeme a lemeznek a
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megtévesztő című Nem túl jó, amely közis
mert rhythm and blues panelekből építkezik
ugyan, de összhatása mégis nagyon eredeti.
E két esetben a szövegeknek is sikerült átug
raniuk az igencsak magasra tett zenei lécet.
Szólni kell még a lemezborítón bonusként fel
tüntetett, Mercedes Benz című dalról, amely
egy közismert sláger adaptációja akar lenni.
Nos, a „bonus" ez esetben sajnos inkább
malusra sikeredett: egyszerűen azért, mert se
ötlet, se fantázia nincs a feldolgozásban,
amelyet ráadásul egy igen kiváló blues-gitáros, Tóth János Rudolf énekel - meglehetősen
közepesen.
Bóday Pál Péter

Tíz év óta az első, új szerzeményeket tartal
mazó Journey-album. Rockrajongók, főleg az
amerikai rockzene szerelmesei számára
meghallgatása szinte kötelező. Csalódás ki
zárva: az első perctől kezdve remek dalla
mok, biztos hangszertudású muzsikusok, kő
kemény gitárjáték, kristálytiszta énekhang,
ragyogó vokálok. Vagy ha éppen balladáról
van szó, jöhet az ismerős lüktetés - természe
tesen vonósokkal és a gyönyörű, jól bevált
akkordokkal a zongorán... így aztán akár
Jon Bon Jovi csapata is lehetne az előadója
a lemez beharangozójának szánt When You
Love A Woman illetve Message Of Love cí
mű felvételeknek. Minden hang a helyén van
tehát, de sajnos a lemez első hét dalát meg
hallgatva a legkifejezőbbnek talán a „szok
ványos" jelző tűnik: semmi újdonság, semmi
feszültség. Ám a türelem e lemez esetében
is, ha nem is rózsát, de meglepetést terem:
az album nyolcadik dala, a Still She Cries cí
mű szerzemény elején felcsendülő akusztikus
gitár hangjával nem csupán az album
második fele, hanem izgalmas hangzású,
különös ritmusú felvételek sora kezdődik,
amelyek legfőbb közös jellemzője, hogy
bennük végre Steve Perry karakteres, kife
jező hangja is méltó szerephez jut. Talán
ezért támadhat az az érzésünk, hogy az al
bum második felében az ő szólóprodukciójá
nak lehetünk részesei (kivételt jelent az album
tizenkettedik dala, a Can't Tame The Lion,
amelyet hallgatva ismét a „gitárpokol" füzén
perzselődhetünk, és amelynek - éppen ezért
- talán inkább a lemez első hét dala között
lenne a helye), és ez az „európai füllel" ren
delkező hallgatóság számára is kellemes,
élvezetes. AJourney- minden bizonnyal Ma
gyarországon is igen népes - rajongótábora
azonban valószínűleg elsősorban a tenge
rentúlról érkező muzsikára érzékeny, hiszen a
csapat fénykorában, a nyolcvanas években
is csak az Egyesült Államokban volt igazán
sikeres -; és ők a Trial By Fire meghallgatása
után sem fognak kiábrándulni kedvencükből.
De nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki
a rockzenét egy kicsit is szereti, szívből
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ajánljuk a lemezt záró, címadó felvételt. És a
türelmeseknek, akik - rutinosan - nem hisznek
a lemezborítónak, nos, nekik a látszólag
utolsó dal után jut még egy igazi ajándék:
három perc, amelyből kiderül, hogy Steve
Perry hangja igazából reggae-dalok éneklé
sére termett...
Pataki Andrea

f ^ e s t Of Synthesizer
•

Journey: Trial By Fire

>-

CD

Ö

>0
C

ZD

o

BM G

•

Mindenekelőtt le kell szögezni: a Best Of
Synthesizer különleges válogatás; azonban
nem az album színvonala, hanem a kiadó
bátorsága miatt, hogy spontán egyszerűséggel
összeállít egy Besf Of lemezt, minden különö
sebb koncepció nélkül. A szintetizátor ugya
nis nem műfaj, hanem egy mesterséges hang
szer, amelynek története a negyvenes évekig
nyúlik vissza. Meghatározó szerepet ugyan
csak az elmúlt huszonöt év pop- és rockzené
jében töltött be, de ettől függetlenül még
szükségeltetne néhány válogatási szempont,
ezek hiányában ugyanis a próbálkozás nem
kevésbé kétes eredménnyel zárul, mintha a
zenetörténet legjobb zongoradarabjait vagy
a „Legkiválóbb kompozíciók, amelyekben
szerepel gitár" című albumot jelentetnék meg.
A lemez a szintetizárorzenék kronologikus fej
lődését sem vázolja fel, és ez nem is megle
pő, hiszen az anyag a filmzenéktől kezdve a
hetvenes évek végi progresszív irányzatokon
át az elmúlt évek techno-slágereiig a legkü
lönbözőbb stílusok közül válogat. Ettől még véletlenül - jól is sikerülhetett volna az összeál
lítás, de nem így történt. Az albumra felkerült
néhány, ma már nehezen élvezhető szerze
mény a szintetizátor őskorából. Mike Oldfield
például pályafutása során a legkülönbözőbb
műfajokban próbálta ki magát, legutóbbi al
bumán még igényes technot is játszott; 1973as Tubular Bells című számának hangzásvilá
ga viszont mára már túlhaladottá vált, akár
csak a Peter Gunn című örökzöld feldolgozá
sa, a korszakos jelentőségű Art Of Noise-tól.
A Hott Butter Popcorn című dala is a szintetizátornyomogatás szépségeire rácsodálkozó
gyermek örömét idézi. Tomita a Csillagok há
borúja főcímzenéjét dolgozta fel; erről a ver
zióról azonban még a legnagyobb jóindulat
tal sem lehet azt mondani, hogy legalább a
maga korában megállta a helyét: avítt effek
tek kíséretében fütyülik a népszerű dallamot,
majd a mű váratlanul a lakodalmas rock me
zejére merészkedik, végül a Für Elise-be tor
kollik. Az idei nyár nagy slágere, Robert Mi
les Children-je sem az eredeti verzióban
szerepel az albumon: ez a remix kifejezetten
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jellegtelen. A legzavaróbb talán mégis a vá
logatás elviselhetetlen eklektikája. A Tangeri
ne Dream Logos Part Two című száma, majd
Angelo Badalamenti és David Lynch közös
szerzeménye, a Twin Peaks sorozat főcímze
néje megnyugtat, elandalít, hogy aztán a
U96 kellően sokkolhassa a hallgatót: a Das
Boot című szám kétségtelenül színvonalas, de
agresszív techno-zene. Hiába szólal meg
Vangelis gyönyörű alkotása, a Conquest Of
Paradise, és a - magyar közönség által első
sorban A hét című tévéműsor korábbi szignál
jaként ismert - zseniális Pulstar, hiába szere
pelnek Jan Hammer kiváló filmzenéi a leme
zen (Miami Vice, Crockett's); ezek sem tudják
megmenteni a produkciót, csak átmenetileg
hoznak felüdülést.
Kovács Gergely
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Nem mintha a külső bármit Is számítana a
zenei és előadói képességek szempontjá
ból, de tény, hogy Phil Collinst nem ajándé
kozta meg a sors valami szívdöglesztő fizi
miskával. Ennek a cáfolhatatlan ténynek ná
la csupán azért van külön jelentősége, mert
hátrányos „esztétikai" helyzete ellenére nem
csak kiváló énekes, dobos, billentyűs és ze
neszerző vált belőle, hanem a szó legjobb
értelmében vett világsztár is. Kezdetben
gyerekszínész volt, majd az átlag angolt
megtestesítő garbómodell egy pulóverkata
lógusban. Később könnyűzenei bálvány,
akinek poszterei ugyanúgy megtalálhatók a
világ legkülönbözőbb tájain álmodozó tinik
szobájának falán, mint az ügyeletes szépfi
úké és dúskeblű énekesnőké. Collins ráadá
sul a rockszakma egyik legjószívűbb, leg
szorgalmasabb és legmegbízhatóbb szemé
lyisége: a nyolcvanas évek jótékonysági ak
cióinak egyik spiritus rectora, aktív szerzője
és résztvevője, aki ugyanazon a napon fel
lépett Londonban és Philadelphiában. Ha
mást nem is tett volna, csak ezt hozza tető
alá, már akkor is megőrzi nevét a rocktörté
net, hiszen a Live Aid koncertek a szolidari
tás szimbólumává váltak. A nyolcvanas évek
zenéje - kis túlzással - róla szólt, hiszen fo
lyamatos jelenléte soha nem korlátozódott
csupán egyetlen produkcióra: jó érzékkel
kereste a hozzá hasonló, minőségi világ
sztárok társaságát. A takaréklángon műkö
dő, de azért világhírű Genesis mellett dolgo
zott Eric Claptonnal, akinek egy időben
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szinte állandó dobosa lett, de em
líthető a Jethro Tull frontembere,
lan Anderson vagy Philip Bailey,
az Earth Wind And Fire énekese,
akivel az Easy Lover című slágert
„elkövette". Collinst igazi médiasz
tárrá persze nem elsősorban az ál
tala képviselt zenei minőség tette ettől önmagában még szimpati
kus, de marginális figura marad
hatott volna. Sokkal nagyobb ha
tása volt a jótékonysági akciók kö
rüli tévés felhajtásának: rövid idő
alatt ő lett a hosszan tartó sztárságot nehezen, de méltósággal vise
lő kedvenc, aki nem jó alakú, nem
jóképű, kopaszodik - vagyis ha
sonlít ránk, közemberekre -, és
mégis egy világ isteníti. Bármely
formációban, akármelyik hang
szernél is találjuk, zenéjére a tole
rancia és a nyitottság jellemző.
Ráadásul ehhez a nyitottsághoz
megvan a szakmai háttere is, hi
szen hangszeres és zeneszerzői
képzettsége saját generációjában
is szinte egyedülálló. Ezért aztán
a legm egbízhatóbb zenészek
egyike is, akinek új albumába
nem kell vásárlás előtt belehallgat
ni, hogy megbizonyosodjunk róla:
valóban valami újat és mégis a ré
git kapjuk-e kedvencünktől. így
van ez legújabb, Dance Into The

Light című lemezén is, amelynek tizenhárom
nótája a zenei ötletek kimeríthetetlen tárhá
za; az életmű újabb, immár sokadik megha
tározó állomása. Az a tény, hogy ismét hoz
za a megszokott arányt, a lemezenkénti
négy-öt világslágert (Dance Into The Light,
That's What You Said, Oughta Know By
Now stb.) szinte fel sem tűnik. Az album
kvintesszenciájának tekinthető Just Another
Story viszont komolyan elgondolkodtathatja
a figyelmes hallgatót. A szám második ré
szének instrumentális - elsősorban zongora
és fúvós - megoldásait hallgatva ugyanis ko
molyan felvetődhet a kérdés: valójában a
mai könnyűzene vagy inkább a kortárs ko
molyzene egyik markáns személyiségével
állunk-e szemben. Nem tudom, létezik-e
olyan, a mai zeneművészetre alkalmazható
definíció, amely pontos határt képes húzni a
"könnyű"- és "komolyzene" között. Minden
esetre Phil Collins megoldásai e nótában né
hol inkább a két műfaj határmezsgyéjén mo
zognak. A jelenleg éppen majdnem teljesen
kopasz Collins munkabírására egyébként
jellemző, hogy az új album csaknem összes
nótájának szövege és dallama saját szerze
ménye. A leggyengébb dal - ha egyáltalán
lehet e lemez esetében ilyen kategóriát
használni - az album utolsó helyén szereplő
Bob Dylan átirat, a The Times They Are AChangin - vagyis az egyetlen olyan dal, amely
nek nem Phil Collins az értelmi szerzője.
Bóday Pál Péter
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Gramofon: Hogyan lett zenészből label

manager?

A Gramofon múlt havi
számában egy újonnan
alakult, hazai előadók
kal foglalkozó label, az
Oxigén Records megala
kulásáról értesülhettek
olvasóink, a label v e
zetőjével, Náksi Attilával
készült beszélgetésből.
De, hogy az érem m ind
két oldalát bemutassuk,
felkerestük a BMG le
mezkiadó másik, az Oxi
gén Records-szal egy
időben alakult „alvadó

jának”, a Gold Recordnak szellem i megalkotó
ját és vezetőjét, Berkes
Gábort. Az egykori gyerm ekszínészt talán nem
kell bemutatni, hiszen
m eghatározó szerepet
töltött be több hazai, él
von alb eli együttesben:
az Első Emeletben, majd
a ‘90-es évek egyik legsi
keresebb zenekarában, a
Rapülők-ben; jelenleg
pedig az Emberek eln e
vezésű trióban munkál

körű, hiszen egyes esetekben aktívan bele
kell folyni a munkába, máskor elég egekét
jó tanács, az összképet illetően.

Berkes Gábor: A Gold Record-ot mint pro
ducer hoztam létre, és egyelőre én vagyok © Volt rá példa, hogy drasztikusan belea
a label manager is. Ez azonban nem jelen vatkozott a z adott produkcióba?
ti azt, hogy ez a két feladatkör a későbbi
ekben sem válik majd szét. M ár korábban © Talán a M eseautó volt az, amelynél szin
is dolgoztam producerként, hiszen a z Első
te kizárólag az én elképzeléseim érvénye
Emelettől kezdve a Rapülőkön át a z Embe sültek. Az eredeti filmzenéket olyannyira át
dolgoztuk, hogy szinte egy saját „kreálrekig zenésztársaimmal mindig is túlléptünk
mány" lett belőlük. Szerintem egy igazi
a zeneszerzés és a hangszerelés határain.
A producerkedés ugyan nem feltétele an producer kézben tartja a dolgokat. Az
nak, hogy valaki label m anager legyen, ám
eddigi struktúrában, ahol egy adott zene
nem is kizáró ok. M agyarországon még
kar vagy előadó mellé odarendeltek egy
producert vagy hangmérnököt, csak állan
eléggé új keletű, kialakulatlan struktúra ez.
dó harc kerekedett, mivel mindenkinek
megvolt a saját, határozott elképzelése. Én
© Mikor került át a „keverőasztal túlsó
merőben másként dolgozom: nem a már
oldalára"?
működő produkcióba kapcsolódom bele,
hanem a kezdetek kezdetén jelen vagyok,
© St. Martin és Hevesi Tamás lemezein már
csak mint producer vettem részt. Hevesi Ta akár aktívan, akár passzívan. Ezenkívül be
vonom a munkába a szövegírót és a zene
más első lemezén azt is mi találtuk ki, hogy
szerzőt is, tehát mindenképpen csapatmun
milyen dalok kerüljenek a lemezre, milyen
kára törekszem.
formában - tehát meglehetősen aktív munkát
végeztem. St. Martin esetében pedig egy
majdnem önálló produkcióból indultunk ki, © Szükséges-e mindehhez ön szerint az,
de a hangzáson még mindig alakítgathat hogy a z illető előadó kezdő legyen, még
tam egy kicsit. Ez a feladat nagyon széles ki nem alakult arculattal?

kodik - nem csak zenész
ként, de producerként
is. Ez az interjú azonban
m eglehetősen titokza
tosra sikeredett, hiszen
a kiadó munkájának
első, kézzelfogható ered
ménye csak tavaszra vár
ható; a terveit, ötleteit
féltve őrző Berkes Gá
bortól annyit azért meg
tudhatnak: ism ét - eddigi
pályafutása során tőle
megszokott - „nagy do
básra” készül.

© Nem feltétlenül. A terveim között szerepel
nek már befutott, sőt, már - jó értelemben vé
ve -„lefutott" előadók is, tehát az alapokról
történő indulás csak magára a produkcióra
vonatkozik. Az előadók személye azonban
még titok - és talán nem csoda, hogy féltem
az ötleteimet. Biztos majd csak akkor lehetek
a dolgomban, amikor munkánk eredményét
már - legalább kislemez formájában játsszák a rádiók. Az első produkció márci
usra várható, attól kezdve pedig terveim sze
rint már folyamatosan adjuk ki a lemezeket.
© Jelenleg mivel foglalkozik?
© Az Ürgammák zenéjén dolgozom, emel
lett pedig az Emberek zenekar második al
bumát készítem elő, hiszen még ebben az
évben el kell készülnünk vele, hogy február
ban megjelenhessen.
© Az Emberekben milyen minőségben van
jelen?
© A produceri munkát is elvállaltam, így ze
nekaron belül oldódott meg ez a feladat. A
lemez azonban a BMG-nél jelent meg, te
hát a z én hatásköröm nem terjed ki a label-manageri feladatokra.
G R A fffB M
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© Milyen különbségeket fedezhetünk fel a
Gold Record és a z azonos időben, azo 
nos körülmények között alakult Oxigén Re
cords között?
© Az alapvető különbség az, hogy én ki
zárólag olyan produkciókat készítek,
amelyekben a születés pillanatától fogva
részt tudok venni. Nem akarok felülni
egyik divathullámra sem. Eddigi pályafu
tásom során mindig arra törekedtem,
hogy valami újat hozzak létre, hogy én
jelöljek ki egy utat, hogy a sor elején áll
jak. Ügy érzem, ez a z Emeletnél és a Rapülőknél is bevált, és a z Emberek indulá
sánál is a z volt a z egyik fő koncepció,
hogy a z aktuális divattal szem beszáll
junk. Azt nem állítom, hogy bármi újat
fedeztem volna fel, hiszen hasonló stílus
ban zenél a z idősebb generációból
Charlie, vagy akár Zorán is. A fiatalok
körében azonban e z a műfaj ez idáig
nem érte el megérdemelt népszerűségét.
Nem könnyű új utakat találni, de minden
kit, aki hasonló célokkal indul el, csak
bíztatni tudok. Most is valamiben első
szeretnék lenni. Semmiképp nem akarok
egy tizedik dance-csapatot létrehozni. In
kább a rockos, dallamcentrikus vonalat
képviselem. Sajnos, m anapság egyre di
v ato sab b á vált, hogy stúdióénekesek
hangjára jó megjelenésű, mutatós fiúk
vagy lányok m ozognak és tátognak, akik
ugyan jó táncosok, d e a zenéhez szinte
semmi közük. Ez egy szomorú tendencia,
és a közönség is szegénységi bizonyít
ványt állít ki magáról, ha ezt elfo
g adja. Nyugaton egyre-másra buknak
meg a z olyan
előadók, akik
nem tudtak
élő zenét
p ro d u k á l
ni.
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Egyik legjobb példa erre a Backstreet
kintetében egy olyan, már létező lemez
Boys, akik már kizárólag élőben vállal kiadó, amelynek működése alapján elkép
nak fellépést: nem engedhetik meg ugya zeli a Gold Record felépülését?
nis maguknak, hogy ne tudjanak bármi
lyen körülmények között énekelni.
© Nem is lehet ig azán , mert a showbusiness itthon eg észen másképp működik,
© Ha jól gondolom, akkor te nem osztod
mint bárhol máshol a világon - kezdve
azt a véleményt, miszerint azt kell adni a
attól, hogy nyugaton egy sikeres pro
közönségnek, amit már ismer, ami már kül dukció üzletileg is eredm ényes lehet, itt
földön is befutott.
hon pedig százezer eladott lemez után
sem térül meg a befektetés töredéke
© Ezt részben igaznak tartom - de a külföl sem . Tehát a m enedzselés terén nincs ér
di csapatok többsége valódi. Egy színvo telme példát venni, mert a z üzleti élet
nalas produkció nem csak pénz kérdése.
M agyarországon még nem áll a m egfe
Igaz, könnyebb találni külön egy jó hangot
lelő szinten...
és külön egy jó alakú táncost, mint egy
mindkét kitételnek egyformán megfelelő © Hozott-e változást a BMG-vel való kap
egyént. De a fáradságos munka bizony
csolatában, hogy bizonyos mértékig füg
meghozza a gyümölcsét.
getlenebb lett?
© Milyen a „kínálat" Magyarországon?
© Szerintem a z egy főre eső tehetségek
száma átlagon felüli - nemcsak zenében,
de minden más területen is.
© Hogyan talál rá ezekre a tehetségekre?

© Nem, hiszen a mi kapcsolatunk már a
kezdetektől fogva olyan volt, mint egy há
zasság: csak közös munkával, kölcsönös
segítséggel működik. Remélem, ezután
csak még jobb lesz a viszonyunk.
© Annyit legalább megtudhatunk-e, hogy ki
és milyen produkcióval lesz a Gold Record
legelső kiadványának szereplője?

© Soha nem tudhatom, hol fogok ráakadni
egy-egy reménységre. Rengeteg az exhibi
cionista ember, aki azt hiszi magáról, hogy © Ez egyelőre m aradjon a z én titkom tud zenélni. Sokkal nehezebb azonban
d e amint bármit elárulhatok, ígérem, a z
meglátni a lehetőséget az olyan emberek elsők között tájékoztatom a Gramofon
olvasóit.
ben, akik nem is sejtik magukról, hogy
mennyire jól énekelnek.
Csík Gabriella
© Van követendő példaképe - akár reperto
ár, akár struktúra te-
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Lázi Szabolcs 28 éves szájharmonikás. Jelenleg a németországi
Trossingen városában Yasuo Watani japán mesternél klasszikus szájharmonika tanulmányokat folytat.
1996-ban az Európa Fesztivál I.dí
ját nyerte el a klasszikus, kromati
kus szájharmonika kategóriában.
Rövid itthoni látogatása során be
szélgettünk vele a BMC-ben.

A

G R A M O F O N

BMC: Miért a szájharmonikát vá

B u d a p e s t M u s ic C en ter
1 0 9 3 B udapest, Lányai u. 4 1 .
T el./fax: 2 1 6 - 7 8 9 5 , Tel.: 2 1 6 - 7 8 9 6
E-mail: m usiccenter@ bm c.hu
h ttp.w w w .bm c.hu
A BMC szolgáltatásai:

• Hazai és nemzetközi információs
központ - szöveg, kép, hangadatok
felvitele és lekérdezése az INTERNET
hálózaton
• Kiadói tevékenységek koordinálása - Bouvard & Pécuchet
• Zenei fesztiválközpont - előadások,
koncertek rendezése, hang- és fénytechnika szervezése, bonyolítása, stb..
• Hangfelvételek készítése
hanghordozók gyártása, teljeskörű
szolgáltatásokkal - zenészek, stúdiók,
grafikai-nyomdai kivitelezés, stb
• Zenei kiadványok árusítása
• Információ cégekről, árakról

Lázi Szabolcs: Ez volt kéznél. Egé
szen véletlenül bukkantam rá nagy
apám szájharmonikájára 1 3 éves
koromban és jobb híján azon
kezdtem el kísérletezni. Szüleim
minden áron sportolót akartak fa
ragni belőlem. Később annyira
megkedveltem a harmonikát, hogy
nem is akartam más hangszeren
játszani. Körülbelül a gimnáziumi
évek idejére tehető, amikor megis
mertem neves magyar szájharmonikásokat is, többek között Bacsek
I Istvánt, aki a z LGT felvételein közre
működött, az ABC szájharmonika
triót, valamint Sárközi Róbertét, aki
egyébként Gálvölgyi János öltöztetőjeként dolgozott a Thália Szín
házban és a második világháború
után működő Szoboszlai trió illetve
kvartett oszlopos tagja volt. Egy rö
vid blues-os kitérő után kromatikus
szájharmonikán kezdtem játszani.
Olyan neves művészeket igyekez
tem hallás után utánozni, mint Larry
Adler, Toots Thielemans, Tommy
Reily, Stevie Wonder.
BMC: Miért van az, hogy ma Ma
gyarországon - a blues herflin kívül nem igazán népszerű ez a hang
szer?

j © A blues harmonikázás, anélkül,

• Rendezvényszervezés
• Hangszerek beszerzése, árusítása,
közvetítése, szervízelése, tanácsadás

A BMC a GRAMOFONBAN

•
•
•

lasztottad?

Interjú - A jazzszájharmonikás
Koncerfajánlat - Segélykoncert
Az Internet és a zene

hogy szándékomban állna bárkit is
megbántani, nem igényel olyan
technikát, mint a kromatikus. A blues
| herflin igazából nincs rossz hang,
| ha az ember tudja, milyen hang
nemben van az adott szám. A kro
matikuson mind a tizenkét hangnem
ben tudok játszani. Sokkal több le
hetőség van ebben a hangszerben,
mint a blues herfliben, viszont nehe
zebb is a játék vele. Talán ez az
oka, hogy kevesebben használják.
BMC: Van példaképed?

A klasszikus mester
A példaképpel

é
© V an. Miután a kereskedelemben
az összes elérhető western-muzsikát tartalmazó lemezt kívülről ismer
tem és játszottam, nagy kihívás volt
számomra Toots Thielemans jazz
szólóit interpretálni. Majdnem egy
teljes Toots lemez hallás utáni meg
tanulása után Brüsszelbe, a mester
szülővárosába utaztam, hogy sze
mélyesen is megismerjem, illetve
játékomról szakmai véleményét kér
jem. Sajnos a művésszel személye
sen nem sikerült találkoznom, mert
éppen New York-ban dolgozott
legújabb lemezén. Később a Víg
színházban adott koncertje alkal
mával sikerült személyesen is meg
ismernem. Játékomat hallva továb
bi gyakorlásra ösztönzött: „Tehetsé
ges vagy, csak a saját utadat igye
kezz a zenében megtalálni!" A
brüsszeli utazás mégsem volt hiá
ba, mert meghívást kaptam Thielemans-nak egy szaxofonos barátja
által vezetett jazz klubba (Chez Pa
ul), mint vendégművész. A klub
színvonalára jellemző, hogy Rho
da Scott, Toots Thielemans és még
más neves művészek is felléptek ott.
BMC: Hogyan kerültél Németor
szágba?

1. A klubtag komputeres
nyilvántartása: életrajzának,
hangfelvételeinek bemutatása,
kiadók, szervezőirodák
tájékoztatása, tájékoztatás a
klubtag elérhetőségéről.

© Belgiumból való hazatérésem
után kinéztem a telefonkönyvből
Gonda János lakcímét és egy óra
múlva már duót játszottunk az igaz
gató úr budai lakásán. Gonda ta
nár úr tanácsára egy évig vendéghallgatóként, ezt követően egy
évig előkészítősként látogattam a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisko
la Jazztanszakát. E közben ének
tanulmányokat kezdtem. Erre az
időszakra tehető Földvári Gergő
Touch W ood című CD-jének felvé
tele, amelyen a címadó dalt ját
szottam. Röviddel ezután tudtam
meg a Hohner Music Magyarország-on keresztül, hogy a németor
szági Trossingenben Yasou Watani
japán mesternél klasszikus szájhar
monika tanulmányokat kezdhetnék.
Kétéves tanulás eredményeként az
Európa Fesztivál I. díját nyertem. A
verseny után meghívást kaptam az
1997 augusztusában Norvégiá
ban megrendezésre kerülő kurzus
ra, amelyen feltétlenül részt szeret
nék venni. Ezúton is szeretnék kö
szönetét mondani (a teljesség igé
nye nélkül) G onda Jánosnak,
Dr.Garai Attilának, Holczer Irmá
nak, Horányi Sándornak, Szakály
Lászlónak, Horváth Ferencnek,
Gőz Lászlónak, Horváth Józsefnek,
Papp Józsefnek, Szabó Tamásnak,
nem utolsósorban pedig édes
apámnak és mindazoknak, akik
idáig pályámat segítették.
BMC: Mik a vágyaid, terveid?

© A klasszikus tanulmányok befej
ezése után session-, illetve jazz-zenészként szeretnék tevékenykedni.
Tervezem egy magyarországi jazzszájharmonika tanszak megalapí
tását, mert Európában is volna rá
igény, úgy érzem. N agy álmom a
Yasuo Watani - klasszikus mester által vezetett tanulmányok után
egyszer Toots Thielemans - jazzmester - irányításával tanulmányo
kat folytatni.

hangszerárak, új kiadványok
listája, koncertajánlatok, stb.
3 . Részletfizetési kedvezmény
4. CD vásárlási kedvezmény:
10%
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2 . Információs klub-újságunkat
és a GRAMOFON magazin
INGYENES példányát
havonta postázzuk a klubtag
címére. Tartalma: információk
a klubtagokról, akciós

5. Engedmény az új és használt
hangszerek áraiból.
6 . Kedvezményes INTERNET
használat.

f ' u d a p e s t
B arangolásunkat a z INTERNETen eg y rendkívül érdekes és
hasznos h o m e p a g e bem utatásá
val folytatjuk. Ez a „honlap" első
sorban a jazzrajongók érdeklő
d ését keltheti fel. írjuk b e a Loca
tion m e z ő b e a következőt:
http//ww w. jazzcentralstation.com
és indítsuk el a „szörföt"! A
h o m e p a g e jobb o ld alán eg y fu
tó felirat közöl velünk egy, a z
ad o tt n ap ra vonatkozó érdekes
sé g e t. L átogatásunk n a p já n ,
1 9 9 6 . november 19-én megtud
hattuk, hogy Tommy Dorsey (ze
nekarvezető, harsonás) ezen a
n ap o n született 19 0 5 -b e n , She-

Részlet a belső térből.

HOGYAN VÁSÁROLHATSZ
A BMC-BEN...
hangszert?
Számítógépes nyilvántartásunk több száz té
telből áll, amelyből mindenki igényei sze
rint válogathat. Megbízásra a listán nem
szereplő hangszereket is beszerezzük.Új
hangszer megrendelése is lehetséges, ebben
számos katalógusunk és hozzáértő zenész
munkatársaink vannak segítségedre.

CD-t, kottát?
N álunk elsősorban klasszikus és jazz CD ket vásárolhatsz, de katalógusainkból
bármilyen hangzóanyag és kotta megren
delhető.

Többi szo lg á lta tá su n k ró l kérj
in fo r m á c ió t fen ti
tele fo n sz á m a in k o n !

jazz k iad ó k
lógói
láthatók
(ECM, JVC, GRP, Blue N ote,
D ecca stb.) (3 .kép) (Bármelyikre
klikkelve a z ad o tt kiadó idei új
d o n ság ain ak listáját olvashat

H O G Y A N ?

ponti Ja z zállo m áso n "
vagyunk! (2 .kép) A grafika remek és rengeteg
lehetőség közül választ

1

hatunk, információéhsé
günk csillapítására. A
J a z z D estinations-ben
megtudhatjuk a világ
le g je le n tő se b b
jazzfe s z tiv á lja in a k , ja z z klubjainak részletes prog
ramját, sőt még a jegyárakat is! A hónap zen é
sze M ichael Brecker, a
„Listening C ar" bemu
tatja a legújabb leme
zeket, a z új tehetsége
ket, filmeket, videókat.
A J C S G lo b al Ja z z

2

c e n t e r

(Newsstand) életrajzokat, jazzsztorikat olvashatunk, a J a z z
Café"-ba betérve ak ár üzenhe
tünk is kedvenc előadónknak,
véleményeket olvashatunk, sőt
még a megfelelő program letöl
tésével (RealAudioPlayer2.0) in
terjúkat is hallgathatunk. Termé
szetesen a CD-kbe is b e lehet
hallgatni 3 0 m ásodperc erejé
ig. Fantasztikus! Kattintsunk a
„Record C o m p an y Cargo"-ra!
A képernyőn a legjelentősebb

'0>

n andoah-ban, Pennsylvania ál
lam ban. (1 .kép) Klikkeljünk a z ENTER szim bó
lumra! A kép m eggyő
ző: valóban a „Köz

m u s i c

juk. Kis em lékeztető a
nem virtuális valóság
ra. Az ECM és a JVC
kiadványai decem ber
től a BMC-ben kapha
tók. S okakban felmerül
het a kérdés: mi, illetve
ki g aran tálja e renge
teg a n y a g hitelessé
gét? N os, ennek kön
nyen utánanézhetünk.
Mindegyik oldal alján
található e g y NK2 jelű
ikon, melyre kattintva
megtudjuk, mi is a z
NK2 Inc.:? Az NK2
Inc. vezetője Larry Ro
sen, egyik helyettese
Dave Grusin. Az olda
lak „felügyelői" közül
néhány név: Chick C o 

3

Poll"-ban népszerűségi
listákat kapunk renge
teg k a te g ó riá b a n , a
"Jazz Market''-ben CD-k
között „turkálhatunk",
a z „ú jság o sstan d o n "

rea, Q u in cy Jones,
Tommy LiPuma. Ismert
zenészekről, zenészek
ből lett producerekről
lévén szó, nyugodtak
lehetünk, a z a d ato k hi
telesek!

KONCERTAJANLAT
Segélykoncert az Egészségforrás Alapítvány
javára a Budapest Music Center szervezésében

Az Egészségforrás Alapítvány felkérésére a BMC
199 7 . január 6-án este 7 órakor segélykoncertet
rendez a Fővárosi Operettszínházban. Az Egész
ségforrás Alapítvány 1 9 8 9 óta nyújt támaszt rákbe
tegeknek és családtagjaiknak. Munkájuk kiterjed a
megelőzés, a gyógyítás, a rehabilitáció és a hal
doklók gondozásának területére is. Szakmai és er
kölcsi elismerést kivívott karitatív tevékenységük
fenntartását állami tám ogatás hiányában áldozat
kész magánszemélyek és cégek adományai teszik
lehetővé. A Budapest Music Center a segélykoncer-

tét ellenszolgáltatás nélkül szervezi, a Fővárosi
Operettszínház is bérleti díj nélkül bocsátja a ren
delkezésünkre a helyszínt. A színház zenekara, sze
mélyzete és egész apparátusa a z Alapítvány javá
ra dolgozik ezen a z estén a fellépő művészekkel
együtt, akik szintén lemondanak honoráriumukról.
Az Alapítvány a rendezvény teljes bevételét a rák
betegeket segítő karitatív munkára fordítja, mivel to
vábbra is szeretné megőrizni alapgondolatát: a se
gítségnyújtás nem függhet a rászorulók anyagi hely
zetétől. A műsorban a legismertebb musical-ékből
láthatnak részleteket - Valahol Európában, Dzsungel
Könyve, Elizabeth, A muzsika hangja, Jézus Krisztus
Szupersztár, stb. - közkedvelt művészek, sztárok elő

adásában. N éhány éve a teljesség igénye nélkül:
Buch Tibor, Dés László, Dorogi Barbara, Forgács
Péter, Földes Tamás, Geszti Péter, G őz László és az
ESP Group, Janza Kata, Kulka János, P. Szabó Szil
veszter, Reviczky G ábor, Sasvári Sándor, Sáfár Mó
nika, Szinetár Dóra, Szomor György, Tombor Zol
tán, Tunyogi Bernadett és a "gyerekek".
A z Egészségforrás Alapítvány címe
1132 Budapest, Csanády u. 2 4 .
Telefonszám: 2 7 0 -4 4 1 2
Bankszámlaszám: MKB 1 0 3 0 0 0 0 2 2 0 3 1 1 5 2 2 -7 0 2 1 3 2 8 5
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T h i s Is T he Tim e

M ichael Bolton:
This Is The Time
- The Christmas
Album

T h e C hristm as A lbum

PLACIDO

SISSEL

CHARLES

D omingo K vkkjebo A znavour

Gh/Hstmas in H enna III
W iener O p c m k in d c rch n r • Wiener S ym phoniker • Vjekoslax Sutej
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m m
Christmas In Vienna III
Plácido Domingo, Sissel Kyrkjebd,
C harles Aznavour

Vanessa W illiams:
Star Bright

The Best Of
Christmas In Vienna

H alász Judit: M icim ackó és a többiek
Bach:
Christmas Oratorio Highlights

FEATURING E lly Ameling, Helen Watts, P eter Pears,
Lübecker Kantorei, Stuttgart Chamber Orchestra
conducted by KarlM iittclittger

Tom Krause,

Bach

HUNGAROTON HCD 14188

KARÁCSONYI ALBUM

Christmas Oratorio ~ Highlights

DECCH

1

Bojtorján:
K arácsonyi album
In Dulci Jubilo
A Festival O f Christmas
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GRANTM I

LA PA SSION EM
CHRIS REA I Chris Rea: La Passione - Filmzene
Antonio Carlos Jolim a n d Friends

JOSE

NATALIE

CARRERAS

COLE

PLACIDO

D O M IN G O

Vangelis:
O ceanic

VANGELIS
OCEANIC

c/Ae (j/a& sic (Shrutimcut^A/i>u/n

A Celebration O f Christmas
Jósé C arreras, N atalie Cole
Plácido Domingo

M^EEN 6 ^

*<40100
<0C' AN° * » * \ *
#

% '* '* * * * * '

«RYU
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"*<*4 A R G t- '^ .s P V

Classic Christmas Album
Jósé C arreras, Plácido
Domingo, Luciano P ava
rotti, Kiri Te Kanaw a, stb.

C tA U D tO

*.W

^Sopm E

*

f **fR r VON
MUENER

*< STUOt*

V X ,! * “
V f ^C H 0R

"''C R E R P H U -« * *

' ‘ « R R M O N IN t*

Presser G ábor:
Kis történetek

The Very Best
O f Roy Orbison

G R I M HST SO N G

St. Martin

1995-97

A CELTIC HEARTBEAT C HRISTM AS

D E C L A N MASTE R S O N
G THROUGH THE HAZEL W O O D S

A Celtic H eartbeat Christmas

Declan Masterson:
Drifting Through The H azel W oods

G R A M ffiN
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H Y Á tl ÁLMOK
EGYÜTTES TÖRTÉNETE
A film bepillantást nyújt a legendás kalifor
niai együttes életébe és a 60-as évek lázas
pezsgésébe. A Beach Boys nemzetközi jelen
séggé tette a szörfözést és olyan zenei stílust
hozott létre, amely meghódította az egész
világot.
A szex, a drog és a rock'n'roll zavaros
ködében éviekéivé az együttes élete örökös
harccá vált, amelyet féktelen túlzások jelle
meztek.

Decembertől a videotékákban!
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Forgalm azza a
MOKÉP
VIDEO
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A HANGLEM EZRŐL

A Budapesti Fesztiválzenekar a napok
ban tért haza háromhetes távol-keleti
turnéjáról. Karmesterük, Fischer Iván
rendszeres tudósításai a koncertkörút
nehézségeiről éppúgy szem léletes
képet festettek, mint az esteket kísérő
sikerről. Ezúttal mégsem a turnéról,
hanem a hanglem ezekhez fűződő
viszonyáról kérdeztük.

© A Budapesti Fesztiválzenekart exkluzív szerző
dés köti a Philipshez...
© Igen. Ez komoly elismerést jelent: annak a soké
ves, áldozatos munkának a z elismerését, amely
egy új magyar, s talán nem csak magyar zenekari
színvonal megteremtését szolgálta. Másrészt ez
fantasztikus lehetőség is. Abban a z évben, amikor
megszüntették a bostoni, philadelphiai és még né
hány zenekar szerződését, a Philips M agyaror
szágra jön lemezt készíteni...Ez fantasztikus dicső
ség.

Gramofon: Mit jelent a z ön sz á m á ra a h an g 
lem ez?

Fischer Iván: Ezt a kérdést m ostanában újra kell
gondolnom. Néhány éve úgy láttam, hogy a lemez
célja az, hogy a mű és annak interpretációja a le
hető legtökéletesebben megszólaljon és megma
radjon. De most, hogy a piac telítődött, egyre in
kább úgy érzem, hogy a lemez célja e g ^e g y érde
kes zenei produkció, esemény vagy találkozás
megőrzése a jövő számára.

© Hogyan alakul ki a repertoár? Van-e beleszólá
sa ab b a, mit szeretne lemezre venni?
Q Vannak ésszerű határok. Nem érdem es most új
ra lemezre venni M ahler szimfóniáit, bármennyire
szeretném. A repertoárt megbeszéljük, figyelem
be véve a z én zenei érdeklődésemet, a zenekar
jellegét, és azt is, mi lehet vonzó és érdekes a le
mezboltokban. Nincs vita, hiszen megértjük egy
más szempontjait. A Philips több javaslatomat el
fogadta, például Bartók zenekari műveinek össz
kiadását, amelynek első lemezét - A csodálatos
mandarint - japán turnénkra jelentették meg.
© Követi-e lemezei sorsát a felvétel után?
© Igen, sajnos rengeteg munkám m arad a felvétel
után. Minden montírozott verziót meghallgatok, és
szinte neurotikus módon vadászom benne mind
azt, ami nem tetszik. Ügy érzem magam, mint egy
nő, aki reggel a tükörbe néz. Ilyenkor mindig azt

élem át, hogy újra kellene venni sok részt. Végül
összeáll a felvétel, és általában m eglepődve hal
lom, hogy milyen jó. N éha ez a folyamat egy évig
is eltart.
© Számít-e a lemezek külső megjelenése?
© Nem nagyon. De örülök, ha sok fogy el.
© N éhány éve saját lemeztársaságot alapított. M e
sélne erről?
© A Ponty céget azért hoztuk létre, hogy azokról
a z évekről, amikor a Fesztiválzenekar újjáalakult,
és még nem akartunk és nem is tudtunk nemzetközi
cégnél lemezt fölvenni, mégis maradjon dokumen
tum. Ez egy játékos kis akció volt: elsősorban az
emlékezetes, szép produkciókat akartuk megörökí
teni. Két lemez készült el: a Bach-család és Benda
M édeája. Nem lehetetlen, hogy folytatjuk majd a
Ponty tevékenységét, ha lesz valami jó ötlet.
© S honnan a cég neve?
© A zenében fontos a befejező pillanat, a pont.
De nekem a pont szó nem nagyon tetszik, kissé túl
kemény. A ponty szó végén a „ty" viszont lágyítja
a hangzást, sőt, ha alaposabban megvizsgáljuk,
a z „n" mássalhangzót is másképp ejtjük, máshol
van a nyelv helye, ami a ponty szónál inkább az
alsó fogsor felé fordul, míg a pont szónál a felső
fogsor felé. Szóval a ponty nagyon szép szó akusz
tikailag, és különben is egy magyar hal, tehát egy
magyar lemezcég elnevezésére kiválóan alkalmas.

G R A H flN
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A '80-as évek egyik legnépszerűbb brit zenekará
nak, a Smiths-nek vezéregyénisége, Morissey - kiadó
váltás után - ú| albumot készít, amelynek megjelenése
a jövő év elejére várható. Morissey szólókarrierje tíz
éve kezdődött - azóta nyolc albuma és huszonhárom
kislemeze gazdagította az alternatív rockzenei palet
tát. Emellett a z előadó legutóbbi, a Los Angeles-i M a
dison Square Garden-ben tartott koncertjére eladott
jegyek száma megdöntötte a Beatles Hollywood
Bowl-beli showjának rekordját.

és a Beastie Boys is szerepel. Hasonlóképp az első
részhez, ez utóbbi is tartalmaz még ki nem adott, új
felvételeket is.

A Black Out nevű magyar zenekar a z elmúlt évben
adta ki első CD-jét Esőnap címmel, ám már ez előtt
az album előtt is elkészült két lemezre való felvételük.
Most végre ezek közül CD-n is hozzáférhető a m ása
dik, Kék-Fekete című kazetta anyaga, kibővítve hat
olyan dallal, amely az együttes bemutatkozó albumán
található.

Egy francia fogyasztói magazin kezdeményezésére új
raveszik a Smiths: The Queen Is Dead cimű albumát
„The Smiths Are Dead" cimmel. A lemezen közreműkö
dő zenekarok névsorában olvashatjuk a Supergrass, a
Boo Radleys, Billy Bragg, a Bis és a Therapy nevét is.

Lionel Richie legutóbbi, Louder Than Words című al
bumáról újabb dal jelent meg kislemezen: ez a Clim
bing című felvétel, amely neves előadógárdával ké
szült. A teátrális hangulatú, szimfonikus jellegű darab
ban a Toto legénysége, név szerint Steve Lukather, Ste
ve Porcaro és David Paich is szerepel.

Napjaink egyik legmenőbb modellje, Naomi Camp
bell nem elégszik meg egy albummal - noha annak fo
gadtatása sem volt egyértelműen pozitív. Ez alkalom
mal a Worlds Apart énekesével, Nathan More-ral
szövetkezett egy újabb lemez elkészítésére.

Iggy Pop válogatáslemez megjelentetésére készül:
„Nude And Rude" címmel, amelyen a Trainspotting cí
mű film nagyszerű nyitószáma, a Lust For Life című fel
vétel is hallható lesz.

Jim McCarthy, a Yardbirds alapítótagja most egy szo
katlan produkcióval jelentkezett. A Gothic Dream cí
mű albumon Byron, Shelley, Keats és más angol köl
tők verseinek megzenésített változatát adja elő. A le
mez összes bevételét a Very Special Arts elnevezésű,
az élvonalban tevékenykedő sérült művészeket támo
gató alapítvány javára fordítja.

Még Karácsony előtt napvilágot lát a Smashing Pump
kins több lemezét tartalmazó, gyűjteményes kiadvány.
A válogatáson a „Mellon Collie And The Infinite Sad
ness cimű lemezről kimásolt kislemezeket és az ún. boldalakat hallgathatjuk majd. A közel 30 dalt egybe
fogó összeállítás a The Aeroplane Flies High címet
kapta.

Noha Sheryl Crow
új nagylemeze már
egy éve készen
állt, ezidáig még
sem adták ki, mivel
az énekesnő nem
volt
teljességgel
elégedett a zené
vel. Az albumon ta
lálható dalok azon
ban egyre népsze
rűbbek lettek. Az
All Kinds Of People
átdolgozott verzió
ja Tina Turner legutóbbi, Wildest Dreams című leme
zén, valamint Susan Ashton hamarosan megjelenő A
Distant Call című albumán is hallható.

Novemberben megjelent Luciano Pavarotti és barátai
1996-os modenai koncertjének felvétele. A lemezből
befolyt összegből négy millió dollárt kívánnak átutalni
a boszniaiak megsegítségét szolgáló Háborús Gyer
mekek nevű alapítvány javára. A híres tenor mellett
többek között Elton John, Eric Clapton, Joan Osborne,
Sheryl Crow, John Secada és Liza Minelli is hallható.

Elkészült Az állatok védelmére című lemez második ré
sze, amelyen az Elastica, Björk, a Moby, a White
Zombie, a The Orb, a Belly, Mike Watt, PJ. Harvey
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A száz évvel ezelőtt elhunyt svéd
tudós, Alfred Nobel nevéhez fű
ződik az a díj, amellyel a világ
legismertebb tudósait tüntetik ki. A
díjakat minden év december 10én - Nobel halálának évforduló
ján - a svéd uralkodó adja át a kF
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tüntetetteknek, felettébb ünnepé
lyes keretek között, díszvacsora és
díszhangverseny kíséretében. Az
alkalomhoz méltó, igen színvona
las koncertek legszebb darabjai
hallhatók azon a válogatáson,
amelyen a Stockholmi Filharmoni
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kus Zenekart Andrew Davis ve
zényli. Az albumon szerepel Bar
ber Adagio-ja, Brahms Akadémi
ai Ünnepi Nyitánya, Bernstein
Candide Nyitánya, valamint
Sibelius, Grieg, Rosenberg és
még számos neves szerző művei.

Michael Jackson-tól
egyelőre nem vár
hatunk újabb le
mezt - pártfogoltjai,
a Brownstone-lányok
azonban
újabb albummal je
lentkeznek majd,
még ebben az é v
ben.

Megjelent a Chieftains legújabb albuma, Santiago
címmel. A kelta-ír népzenei alapokra épülő, leginkább
tradicionális zenét játszó zenekar amellett, hogy ha
gyományaihoz ezúttal is hű maradt, galíciai kalando
zásokra is hívja az ír illetve a spanyol zene rajongóit.
A lemezen természetesen gall előadók is szerepelnek,
Így Linda Ronstadt, a Los Lobos és Carlos Nunes.

A Take That tagjai sorra bizonyítják, hogy egyenként
is remek előadók, Gary Barlow és Robbie Williams
mellett most Mark Owen is verseng a rajongók kegye
iért - olyan producerek és háttérmuzsikusok segítségé
vel, mint John Leckie (Radiohead), Craig Leon (Blondie, The Ramones), továbbá Dave Gregory, Clem
Burke és Stuart Ross. A decemberben megjelenő le
mez felvételei a londoni Abbey Road Stúdióban ké
szültek, címe pedig Green Man lesz; elsőként a Child
című dallal ismerkedhetünk.

A nagy sikerre való tekintettel újra kiadják Robert Mi
les „Dreamland" című lemezét új dalokkal megspékel
ve. Az egyik új dal, a One and One már kislemezen
megjelent.

A nagy dadogós, Scatman John meglovagolva első
lemezének sikerét, változatlan stílusban elkészítette
második, Everybody Jam című opuszát, amelynek cím
adó dalában az öreg Sachmo, a za z Louis Armstrong
is hallható - természetesen archív felvételről.

A Pesti Színház zenés darabja, A Dzsungel Könyve
már Budapest határain kívül, Kecskeméten és Debre
cenben is bemutatásra került. Az óriási közönségsiker
mellett a mű elnyerte a kritikusok Legjobb Zenés Da
rab '96-ban elnevezésű díját.

Lapunk előző számában hírt adtunk arról, hogy három
nagyszerű gitáros, Steve Vai, Eric Johnson é sjo e Satriani közös koncerttunéra készül. Velük kapcsolatos új
hír, hogy megjelent Steve Vai legújabb, szám szerint
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Több mint egy évtizedes sike
res működés után megszűnt a
müncheni székhelyű JMT label,
néhány elsőrangú és igényes
amerikai muzsikus valamint eu
rópai kiválóságok német istál
lója, melyet Stefan F. Winter
alapított és vezetett, de a vál
lalkozás W inter and Winter
néven folytatja eredeti tevé
kenységét. A megszűnés pon
tos okáról még a magyaror
szági
forgalm azónak,
a
PolyGram Hungary-nek sincs
információja, a z viszont biz
tos, hogy a már kiadott leme
zeket, a z un. back catalogueot, továbbra is ők forgalmaz
zák majd. A JMT-s sztárok kö
zül G ary Bartz (szaxofon) az
Atlantichoz szerződött, The
Blues Chronicles címmel adta
ki náluk új felvételét. A zseniá
lis angol, Django Bates (billenytűs,
tenorkürtös,
ze
neszerző; lásd az illusztrációt)
a Verve-nél marad, amelyik
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Az alábiakban közöljük az
1996-ban (november végi lap
zártánkig) megjelent magyar ki
adású jazzlemezeket, kiadók
szerinti bontásban, utána záró
jelben azt a Gramofon számot,
melyben a lemezről kritika jelent
meg. Köszönjük a M agyar Jazzkutatási Társaságnak a lista össze
állításához nyújtott segítségét.

Bop-Art O rchestra w. D.
Janeway & P. Beysens: Samba
Concertante
MAB 3 0 9 (Gramofon 2)

Bencolor (Budapest)

Pannon J azz (Budapest)

Benkó Dixieland Band:
Take The „A" Train.
BEN-CD 5 4 0 5

Hungarian Swing 1929-1945
PJ 1013 (Gramofon 1)
PMD Blues Band, Featuring Eb
Davis: Live In Hungary
PJ 1014
The Akadimpex Concerts
PJ 1015
Berkes Balázs: Forever
PJ 1016
Szekszárd Jazz Quartet: Hymn
To Freedom
PJ. 1 0 1 7 (Gramofon 3)
Grencsó Kollektíva: Plays Monk
PJ 1019 (Gramofon 4)
Zeke Zarchy With The Bohém
Ragtime Jazz Band: Live In
Kecskemét
PJ 1020
Trio Acoustic: All Of You
PJ 1021 (Gramofon 5)
Lucky Boys Dixieland: Hello Dolly
PJ 1024

Binder Music M an u factory
(Budapest)

Binder Károly-Kutas Zsolt:
Two Pianos
BMM 9601
Blue Line Records (Budapest)

Németh Ferenc: Vol. 1
960-071
Bouvard & Pécuchet (Budapest)

Silent W ay: Standby
(Gramofon 5)
CD BÁR (Budapest)

Muck Ferenc: Muckshow: Acid
Drops (Savanyúcukor)

Lézer (Budapest)

IV. Nem zetközi Blues Ja z z
Rock
És
Gasztronóm iai
Fesztivál, Paks L 0 0 8
MABAO MUSIC (Budapest)

r e

Kylie Minogue ze
nei stílusa a z utóbbi
két évben igen so
kat változott a z azt
megelőzőekhez ké
pest: '94-es albu
mával - és elsősor
ban az azon talál
ható Confide In Me
című felvétellel - há
tat fordított a '80-as
évek diszkóvilágá
nak, majd a Nick
Cave-vel közösen
énekelt W here The Wild Roses Grow című duettben
végképp m egtagadta múltját. Most újabb albumra ké
szül, amely a jövő évben kerül piacra. A lemez óriá
si titkolózás közepette készül - annyit mégis sikerült
megtudtunk, hogy a kis Kylie ezúttal a Manic Street
Preachers énekesével, Dean Barfield-el fogott össze.

Hosszú évek után végre Magyarországon is megje
lent a Kuschelrock című, szerelmes dalokat tartalmazó
válogatás-sorozat legutóbbi 10. része, dupla CD és
kazetta formájában. Néhányon a szereplő előadók
közül: Fugees, Celine Dion, Whitney Houston, Take
That, Tina Turner, Michael Jackson, Mariah Carey, a
Scorpions - és még sokan mások.

Nemrég látott napvilágot Enrique Iglesias albuma, így
ismét a papán, Julio-n volt a sor: egy páratlan tangó
gyűjteményt állított össze rajongóinak, természetesen
Tango címmel. A lemezről elsőként egy egyveleg lett
sikeres, mely a lemez három kiemelkedő dalából, a
Media Luz, az El Choclo és a La Cumparista című fel
vételek legszebb részeiből készült.

Dávid G yula (Budapest)

testvércége volt a JMT-nek,
nem szerződöttt viszont a Verve-hez Paul Motion dobos, a
cég büszkesége, így a már ki
adott Village Vanguard koncert
(Id. a Gramofon 2., szeptem
beri számát) következő része
már W & W kiadás lesz. Winternél marad a z egyéni hangú
szaxofonos, G ary Thomas is,
aki a gitáros M arc Ducret-hez
hasonlóan rövidesen új lemez
zel jelentkezik. A szintén volt
JMT-s zongorista Úri C aine Urlicht címmel Mahler-feldolgozásokat adott ki a W inter and
W inter Records-nál.

Tamás BERKI & SHABU-SHABU: BERKI Sings Jazz
DGY 1001 (Gramofon 3)

PCD Multimédia Kft. (Budapest)

F onó/A dyton (Budapest)

Periferic Records (Budapest)

S zabados Trió: Elfelejtett Enekek/Forgotten Songs
FA-012-1 (Gramofon 2)
Dresch Quartett: Túl A Ví
z e n / Over The W ater
FA-013-2

Periferic '96 - Collection Vol. 1.
BGCD 0 0 4

Pleszkán Frigyes: Second Step
PCD C D 003

Idén jelent meg az
amerikai szuper
sztár, Luther Vandross tizenkettedik
szólóalbuma „Your
Secret Love cím
mel, amelyen olyan
előadókkal énekel
duettet, mint Lisa
Fisher vagy
a
Salt'n'Pepa sztárja,
Deborah Roper.

POPTON (Salgótarján)

International Dixieland Festival
1994-1995
STPTCD 001

Jazz C onsort (Dunakeszi)

Jazz Consort: Far, Far Ago
JCT 001
Kecskemét Jazz Alapítvány
(Kecskemét)

5th
International
Dreher
„Bohém" Ragtime & Jazz
Festival
'9 6 .
Kecskemét,
Hungary March 29-31, 1996
KJA BCD 301 1

negyedik szólólemeze Fire Garden címmel. Frank
Zappa egykori zenésztársa nemcsak kiadós (74 perc
nyi), de érdekes anyaggal is jelentkezett: a lemez el
ső része instrumentális felvételeket tartalmaz, a máso
dik részben pedig virtuóz gitárjátéka mellett hallhatják
Steve Vai énekhangját is.

Október 12-én Budapesten a KFT adott nagy sikerrel
koncertet, amelyet a Sportcsarnokba be nem férő ra

Tandem Records (Vác)

Major Balázs: Határok Közötti
Végtelen
TR-1 0 0 7 CD
SzaMaBa: O pus Magnum
TR-2009 CD (Gramofon 5)
Tin-Tin Q (Budapest)

Arnyjátékok
Szerzői kiadás (Gramofon 3)

jongók az Interneten kísérhettek figyelemmel. Akinek
viszont akkor nem adatott meg ez a lehetőség, most
megveheti azt a kiadványcsokrot, amely nemcsak a
zenei anyagot őrzi, hanem egy hetven perces video
filmét, valamint a CD-n található számítógépes INTER
NET Explorer programot is tartalmaz, közvetlen kap
csolatot kínálva a KFT, a Sony Music Hungary és a
Microsoft homepage-éhez is.

Megjelent Tina Turner koncertlemeze, amely az
1996-os turné során készült hét felvételt is tartalmaz
za, a Wildest Dreams című album dalai mellett; to
vábbá egy korábban kiadott dalt, az A Difference
Between Us-t, és az In Your Wildest Dreams-nek egy
új, Barry White-tal közösen előadott változatát is.

Az amerikai rockzene egyik legsikeresebb zenekara,
a Journey 10 év után mindenkori legjobb felállásá
ban - az időközben szólókarriert kezdett Steve Perry
éteri hangjával - megjelentetett egy új nagylemezt, Tri
al By Fire címmel. Miközben 1989-ben megjelent
Greatest Hits albumuk még mindig hetente 10 ezer
példányban lel gazdára, a z amerikai rockerek 14 va
donatúj dalt komponáltak és vettek fel.
Válogatta: Csík Gabriella
Zipernovszky Kornél (Jazz hírek)
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T i s z t e l t

O l v a s ó !

A Gramofon ötödik számának végére érve - ha ideje
és kedve engedi - kérjük, szenteljen néhány percet
kérdőívünknek, amely a z olvasói igények pontos
felmérését, s ezáltal egy valóban olvasóbarát, egysz
erre informatív és reprezentatív, az igényes zenera
jongóhoz szóló havilap megteremtését szolgálja. A
kitöltött kérdőívet vagy annak fénymásolatát kérjük,
küldje vissza a Gramofon címére:

6. M unkaviszonyának jellege:
• alkalmazásban áll
• önálló vállalkozó
• szellemi szabadfoglalkozású

7.

Ha a kérdőívre ráírja nevét és pontos cím ét, a
G ram ofon sz erk esz tő ség e ingyenesen eljuttatja
Ö nnek a G ram ofon januári számát!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

házastársa, élettársa
apja, anyja
gyermeke
testvére, házastársa testvére
a p ó sa /a n y ó sa
unokája
nagyszülei, házastársa nagyszülei
egyéb rokon
egyéb személy

2 . Nem e:

•
•
•
•
•

Beosztása:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1025 Budapest, Mandula utca 31.

1 . Kérjük, sorolja fel azokat, akikkel közös h á z 
tartásb an él:

12.
A rendelkezésére álló hanghordozók közül
melyiket kedveli a legjobban?

8.

fizikai munkát végző vállalkozó
szellemi munkát végző diplomás
szellemi munkát végző diploma nélküli
szakmunkás
felső vezető
közép vezető
alsó vezető
beosztott diplomás szellemi
beosztott szellemi
egyéb

13.

14. Átlagosan n ap o n ta mennyi időt tölt zenehallgatással?

Az Ö n munkahelye milyen á g a z a th o z tarto

• fél óránál kevesebbet
• fél és egy óra között
• egy óránál többet

zik:
•
•
•
•
•
•
•
•

ipar
építőipar
m ezőgazdaság
kereskedelem, vendéglátás
pénzügyi szolgáltatás
egészségügy
kultúra, oktatás
közszolgálat

1 5 . Milyen gyakran vásárol CD-t?

•
•
•
•
•
•

Mennyi a nettó összjövedelm e (beleértve min
den egyéb díjazást)?

hetente többször
hetente
kéthetente
havonta
ritkábban
soha

1 6 . Általában milyen gyakran jár koncertre?

• nő

3 . Születési év e:...................................................
10.

•
•
•
•
•
•

Az Ö n h á za milyen településen található?

4. L egm agasabb iskolai végzettsége:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallgat-e autóban zenét?
• igen:
• CD-t
• kazettát
• rádiót
• nem

9.

• férfi

CD
kazetta
bakelit lemez
DAT
minidisc

nem járt iskolába
1-5 osztály
6-7 osztály
8 általános
szakmunkásképző, szakiskola, mesterlevél
befejezett középiskola
befejezett főiskola
befejezett egyetem

•
•
•
•
•
•

tanyán
falun
kisvárosban
közepes nagyságú városban
nagyváros peremkerületében
nagyváros centrumában

17.

11.
Az itt szereplő készülékek közül melyikkel
rendelkezik, illetve melyiket tervezi beszerezni,
vagy újra cserélni?

5. Dolgozik-e?
•
•
•
•
•
•

• igen
• nem:
• GYED-en lévő
• nyugdíjas
• munkanélküli
• háztartásbeli
• tanuló
• egyéb inaktív kereső
• egyéb eltartott

videomagnó
videokamera
kábel TV
rádiós magnó
autórádió
CD lejátszó

• Hi-Fi berendezés
• lemezjátszó

M eg ren d elem a

<

............... p éld án y b a n .

GRAMOFON - The Hungarian CD Review

Melyik állítás ig az Önre? Ö n...
• rendszeresen/gyakran megfigyeli a z
újságok hirdetéseit
• alkalmanként figyeli meg a z újságok
hirdetéseit
• soha nem nézi meg a z újságok hirdetéseit

A válaszadás önkéntes!
A szerkesztőség garantálja, hogy az Ön neve és címe más
cégek birtokába nem kerülhet; kizárólag arra használjuk
fel, hogy a Gramofonnal kapcsolatos újdonságokról
tájékoztassuk. Amennyiben azt szeretné, hogy nevét és
címét töröljük adatbázisunkból, kérjük, jelezze szándékát
írásban vagy telefonon a Gramofon szerkesztőségében.

• W alkm an

CL

hetente többször
hetente
kéthetente
havonta
ritkábban
soha

című folyóiratot, a z igényes z e n e ra jo n g ó la p já t
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: e g y évre: a bolti árn á l 2 5 2 ,- forinttal olcsó b b an ,
! fél évre: a bolti á rn á l 7 6 , - forinttal o lc só b b a n ,

3.300,- forintért.
1.700,- forintért.

M e g re n d e lő neve: .......................................................................................................
C ím e: .......................................................................... (város, k ö z sé g , kerület)................................................................ (utca, tér, Itp.)
.........................................(h á z sz á m ).............................................(em elet, ajtó) ...............................................................(irányítószám )
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A z előfizetési díjat
a részem re k ü ld e n d ő átutalási postau talv án y o n

sz á m la ellen éb en , á tu ta lá ssa l egyenlítem ki.

O
LU

A m egrendelő lap o t a z a lá b b i cím re kérjük feladni:
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ELÍN

ELINTÉZI ÉS NINCS M U N K A!

A MONOFIX Kft.
v á rja Ö nöket az

ELIN h á z ta r tá s i g é p e k
te lje s v á l a s z té k á v a l.

Bemutatóterem
Budapest XIX., Üllői út 202-204.
Budapest III., Huszti u. 9-17. 11. lépcsőház
Székesfehérvár, Mártírok útja 5.
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 10-18-ig
szombat: 9-13-ig.
Információs telefon: 282-9523

EXPORT-IMPORT
AZ ELI N HÁZTARTÁSI GÉPEK
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓJA

Ezúton é rte sítjü k kedves v á s á rló in k a t, h o g y 1996. d e c em b e r 26-tól 1997. ja n u á r 0 6 -ig z á rv a ta rtu n k .

• A mű öt évszázad operairodalm át tekinti át a reneszánsz korától napjainkig, a z operatörténet első kie
melkedő egyéniségének, C laudio Monteverdinek műveitől a műfaj óriásainak - W olfgang Amadeus M ozart,
G iuseppe Verdi, Richard W agner, G iacom o Puccini - operáin át a XX. század zeneszerzőinek - többek
között W erner Egk, Emmano Wolf-Ferrari, Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics, Igor Stravinsky - darabjaiig. A
m agyar operatörténet ma m ár „klasszikusnak" tekinthető nagyjainak - Erkel Ferenc, Bartók Béla, Kodály
Zoltán - művei mellett ismerteti Goldmark Károly, Poldini Ede, Horusitzky Zoltán, Kenessey Jenő operáit is,
és természetesen méltó helyet kapnak a könyvben a műfaj jelenkori hazai képviselői, Balassa Sándor, Durkó
Zsolt, Farkas Ferenc, Petrovics Emil, Ránki György, Szokolay Sándor.
• A könyv szerkezete - a tájékozódás megkönnyítése végett - a z operaszerzők nevének ábécé-rendjét kö
veti. Egy-egy szerző életrajzának bem utatása után műveinek és színpadi műveinek felsorolása következik.
A részletesen bemutatott o p erák a z ősbemutató időpontjának megfelelően követik egym ást. Tájékoztatást
kapunk a szereplőkről, a helyszínről, a szövegkönyv írójáról, a zene jellegzetességeiről és részletesen a z
opera cselekményéről. Nyomon követhetjük a z opera bemutató előtti és utáni történetét, esetenként a
m agyar bem utató sajátosságait.
• A könyvet a z operák kezdősorainak m agyar és az eredeti nyelven közölt felsorolása, a szerepek ismer
tetése, szerzők és operák szerinti tartalom, valamint a műfaj szakkifejezéseit értelmező szótár egészíti ki.

